
شناسنامه



شناسنامه



شناسنامه



فهرست اجمالی

مبانی نظری توحید ذاتی و صفاتی در صحیفه سجادیه������������������������������������������������������� 18
 سهیال پیروزفر، فاطمه فرضعلی
نبوت در صحیفه سجادیه������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
محمد محمودپور
تجسیم و تأثیر آن بر القای مفاهیم انتزاعی و حاالت روانی در صحیفه سجادیه������������������� 75
حسن خلف، زین العابدین فرامزی
93 ������������������������������������������������������������������������������� صحیفه سجادیه و تبیین  معارف  الهي 
محسن رنجبر
جایگاه معادباوری در صحیفه سجادیه��������������������������������������������������������������������������� 113

ناهید خدادادیان، طاهره خدادادیان 
راه کارهای مقابله با شیطان در بررسی تطبیقی صحیفه سجادیه با قرآن کریم������������������ 137
علی انجم شعاع
165 ����������������������������������������������������������� تجلی خداباوری در پرتو قرآن و صحیفه سجادیه
سیدعباس موسوی
نگرشی بر اوصاف الهی در صحیفه سجادیه با رویکرد به نظریه بینامتنیت قرآنی�������������� 192
 علی خضری
209 ����������������������������������������������� جلوه های مبارزه با فرقه های انحرافی در صحیفه سجادیه
زهره اخوان مقدم، عاطفه بیانی هدش
238 ������������������������������������������������������ تجلی بایدها و نبایدهای اخالقی در صحیفه سجادیه
افتخار لطفی، سعیده محمودی، آذر فیلی
بررسی تحلیلی جایگاه و نقش تربیتی پدر و مادر در صحیفه سجادیه������������������������������ 270
حسن فکری



287 ������������� تحلیل دو مفهوم رزق و مصرف بر اساس نظر اسالم )با تأکید بر مفاهیم صحیفه سجادیه(
حمید میرعباسی
بررسی اصول خوشبختی انسان در صحیفه سجادیه������������������������������������������������������� 319
مجتبی اخوان ارمکی، معصومه نعلچی
بررسی مقارن رویکردها و تفاوت ها در صحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن������������������� 352
عاطفه زرسازان
385 ������������������ واکاوی رویکرد امام سجاد در تربیت اخالقی؛ با تکیه بر صحیفه سجادیه
حسین مهدوی منش
430 �� مؤلفه های عرفانی صحیفه سجادیه ناظر به معنویت های نوظهور )شادی نزد داالیی الما(
محمدتقی فعالی
462 ���������������������������������������������������������������زیور سخن و زینت سبک در زبور آل محمد
سیدعلی رضا حجازی
502 ������������������������������������������������������������������������� بررسی صور بالغی در صحیفه سجادیه
ابراهیم فالح
پیوند قرآن با عترت و نگاهی به تجلی آن در صحیفه سجادیه����������������������������������������� 524
علی اکبر رستمی
قرآن در صحیفه سجادیه با توجه به دعای چهل و دوم��������������������������������������������������� 556
محمدرضا حاجی اسماعیلی، زهرا کریمی
مناسبات بینامتنی قرآن و صحیفه سجادیه��������������������������������������������������������������������� 578
زهرا نیکونژاد، ولی اهلل حسومی
عناصر بالغی در صحیفه سجادیه���������������������������������������������������������������������������������� 602
سیدمحمدرضی مصطفوی نیا، مریم جاللی نژاد



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج62

فهرست مطالب

مبانی نظری توحید ذاتی و صفاتی در صحیفه سجادیه������������������������������������������������������� 18
مقدمه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
تعلیم و تربیت و خداشناسی از طریق دعا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19
مبانی نظری��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
آیا گزاره های دعایی و انشائی صالحیت علمی دارند؟����������������������������������������������������������������������������������������������� 21
22 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اقسام دعا
مفهوم توحید�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
تفاوت واژه »احد« و »واحد«������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
27 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اقسام توحید
توحید ذاتی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
توحید ذات در صحیفه سجادیه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
اثبات احدیت ذات حق از طریق بیان محذورات عقلی تعدد واجب��������������������������������������������������������������������������� 31
پیامدهای منطقی قبول توحید ذاتی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
توحید صفاتی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
37 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� توحید صفاتی در صحیفه سجادیه
40 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ فرازهایی در باب صفاتی که بیانگر »علّو« است�
41 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فرازهایی که بیان صفات در مقام دنّو است:
حمد الهی، بیان صفات بی بدیل او����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
نتیجه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
منابع��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47
نبوت در صحیفه سجادیه������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
مقدمه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
پیشینه تحقیق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 50
روش تحقیق�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
56 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� بررسی محتوایی نبوت در صحیفه سجادیه
امام سجاد و جریان های سیاسی- اعتقادی )نبوت(������������������������������������������������������������������������������������������� 57
1� نبوت و تبیین جایگاه آن��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
الف( صلوات��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
62 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ب( نبی
64 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2� رسالت نبی اکرم
65 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������الف( وظایف پیامبر اسالم
66 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ب( ویژگی های پیامبر اسالم
67 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ج( شفاعت پیامبر اسالم در حق خاندانش
د( مشکالت پیامبر اسالم در رسالتش����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
69 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3� اسوه حسنه
4� ختم نبوت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
5� تداوم بعثت������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 71
نتیجه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
منابع��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
تجسیم و تأثیر آن بر القای مفاهیم انتزاعی و حاالت روانی در صحیفه سجادیه������������������� 75



7 فهرست مطالب

مقدمه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76
پیشینه تحقیق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 77
روش تحقیق�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79
79 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� دعا و سبک نگارش آن در صحیفه سجادیه
تصویر هنری به وسیله تجسیم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84
تصویر مفاهیم انتزاعی و حاالت روانی در صحیفه سجادیه بر پایه تجسیم�������������������������������������������������������������� 86
86 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1� امنیت و آرامش
2� گناه و خطا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87
3� سختی و دشواری�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87
88 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4� حاالت مختلف قلب
5� آبرو������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 88
89 ������������������������������������������������������������������������������������������ تصویر مفاهیم دینی در صحیفه سجادیه بر پایه تجسیم
1� عافیت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 89
90 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2� کرامت و رحمت الهی
90 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3� کفر
نتیجه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91
منابع��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92
93 ������������������������������������������������������������������������������� صحیفه سجادیه و تبیین  معارف  الهي 
مقدمه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93
96 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ابعاد مختلف  صحیفه  سجادّیه 
الف ( اصول  اعتقادات �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96
97 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1� توحید و خداشناسي 
99 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2� عدل 
100 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3� نبوت  
4� امامت  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 101
102 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5� معاد
ب ( احکام  و فروع  دین �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103
1� نماز��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104
104 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2� روزه 
105 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3� زکات 
105 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������]4� حج  و عمره  ]و زیارت  قبر پیامبر
106 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5� جهاد
6� امر به  معروف  و نهي  از منکر����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109
7� تولي و تبّري ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110
110 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1� دعاي  استسقاء و طلب  باران 
111 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2� دعا براي  همسایگان  و دوستداران 
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 112
جایگاه معادباوری در صحیفه سجادیه��������������������������������������������������������������������������� 113
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
سؤاالت������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
115 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فرضیه



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج82

روش پژوهش��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116
اهمیت پژوهش������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116
116 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1� معاد
119 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2� صحیفه سجادیه
121 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3� معاد در صحیفه سجادیه
3-1- برانگیخته شدن مردگان؛ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 122
3-2- روز قیامت؛ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123
125 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-3- وعده پاداش و بهشت؛
3-4- وعده عذاب و جهنم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 128
130 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-5- دنیای فانی و آخرت باقی؛
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 134
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 136
راه کارهای مقابله با شیطان در بررسی تطبیقی صحیفه سجادیه با قرآن کریم������������������ 137
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137
الف( راه کارهای عقیدتی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
1� بیداری���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
2� بصیرت افزایی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140
141 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�  محبت خدا
142 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ب( راه کارهای عملی
142 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1� تقوا
2� تمسک به قرآن�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 144
3� دعا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 145
3- 1- دعا جهت دوری شیطان����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150
152 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3- 2- دعا برای مسلط نشدن
3- 3- دعا برای از بین رفتن قدرتش�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 155
3- 4- دعا برای دشمن شدن با شیطان���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 156
157 ������������������������������������������������������������������������������������������ 3- 5- دعا برای گره گشایی و به هم خوردن قصدش
159 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3- 6- دعا برای سرزنش شیطان
160 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4� عبادت
161 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5� امر زیردستان به سرپیچی از شیطان
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 162
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 163
165 ����������������������������������������������������������� تجلی خداباوری در پرتو قرآن و صحیفه سجادیه
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 165
رابطه قرآن و صحیفه سجادیه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 167
168 ����������������������������������������������������������������������������������� مهم ترین مؤلفه های خداباوری در قرآن و صحیفه سجادیه
1� ایمان به خدا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 169
170 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2� امید و رجا به خدا
3� حمد و ثنای الهی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 172
174 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4� ذکر خدا
5� شکر خدا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 176
178 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6� نیت، فقط خدا



9 فهرست مطالب

179 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7� هدایت طلبی از خدا
180 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8 � یقین به خدا
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 181
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 182
جدول ها������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 185
نگرشی بر اوصاف الهی در صحیفه سجادیه با رویکرد به نظریه بینامتنیت قرآنی�������������� 192
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 193
بیان صفات الهی در صحیفه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 194
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 206
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 208
209 ����������������������������������������������� جلوه های مبارزه با فرقه های انحرافی در صحیفه سجادیه
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 210
1� مفاهیم و کلیات�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 210
211 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2� گذری بر عصر امام سجاد
215 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4� علل پیدایش فرقه های اسالمی
5�  رواج فرقه کالمی جبرّیه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 216
6� امام سجاد و مبارزه با حاکمان جور از راه دعا�������������������������������������������������������������������������������������������� 219
7� مهم ترین دالئل مجبره در اعتقاد به جبر����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220
225 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8� دیدگاه اهل بیت پیرامون جبر
9� فرازهایی از دعاهای امام سجاد ناظر بر نفی جبر�������������������������������������������������������������������������������������� 226
227 ��������������������������������������������������������������������������� الف( دعای هشتم صحیفه سجادیه ناظر بر اراده و اختیار انسان
ب( دعای 16 صحیفه سجادیه ناظر بر مختار بودن انسان������������������������������������������������������������������������������������ 228
الف( دعای اول صحیفه سجادیه ناظر بر اصل معاد����������������������������������������������������������������������������������������������� 231
ج( دعای اول صحیفه سجادیه ناظر بر نتیجه اعمال��������������������������������������������������������������������������������������������� 231
د( دعای 42 صحیفه سجادیه ناظر بر نتیجه اعمال����������������������������������������������������������������������������������������������� 232
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 233
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 234
238 ������������������������������������������������������ تجلی بایدها و نبایدهای اخالقی در صحیفه سجادیه
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 239
مفهوم شناسی اخالق و بایدها و نبایدهای اخالقی������������������������������������������������������������������������������������������������ 241
1� بایدهای اخالقی در صحیفه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 243
1-1- توکل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 243
2-1- تواضع و تسلیم بودن محض در مقابل خالق هستی����������������������������������������������������������������������������������� 245
3-1- ایثار و اخالص��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 248
249 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-1- رعایت حقوق
1-4-1- حق اهلل����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250
2-4-1- حق النفس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 251
252 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3-4-1- حق الناس
الف( حقوق پدر و مادر بر فرزندان و بالعکس��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 253
1� حقوق والدین بر فرزندان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 253
2� حقوق فرزندان بر والدین������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 254
ب( حقوق همسایگان و دوستان����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 255



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج102

ج( حقوق مرزداران�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 256
257 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5-1- دعوت به مالطفت و مهرورزی
258 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2� نبایدهای اخالقی
1-2- گناه در صحیفه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 259
260 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الف( حقیقت گناه
260 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ب( پیامدهای گناه
ج( درمان گناه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 262
263 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2- غفلت
3-2- عجله و شتاب زدگی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 265
266 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-2 حسد
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 267
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 269
بررسی تحلیلی جایگاه و نقش تربیتی پدر و مادر در صحیفه سجادیه������������������������������ 270
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 271
1� جایگاه پدر و مادر����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 272
1-1- عظمت پدر و مادر���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 273
273 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2- وساطت در خلقت
2� نقش پدر و مادر در زندگی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 275
2-1- هدایت گری�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 275
2-2- تسهیل در رشد و کمال������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 277
279 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3- مهرورزی
282 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-4- همراهی تا قیامت
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 283
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 285
287 ��������� تحلیل دو مفهوم رزق و مصرف بر اساس نظر اسالم )با تأکید بر مفاهیم صحیفه سجادیه(
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 288
مصرف و رزق��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290
الف( مصرف������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 290
ب( رزق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 292
تفاوت انسان در اقتصاد رزق محور با اقتصاد مصرف محور�������������������������������������������������������������������������������������� 298
299 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� بندگی در جامعه رزق محور
303 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سائلی در جامعه مصرف محور
الف( سفاهت عقل��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 306
308 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ب( هویت سیال سائل در جامعه مصرف محور
ج( ایجاد ناامیدی در نزد سائل�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 309
د( جدی نگرفتن عالم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 310
هـ( حداقلی بودن نظم اجتماعی جامعه مصرف محور��������������������������������������������������������������������������������������������� 310
310 ������������������������������������������������������� و( عدم توجه به بُعد وسیله ای بود عالم مادیات در تفکر جامعه مصرف محور
ارزش در جامعه مصرف گرا و جامعه رزق گرا����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 311
نتیجه ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 315
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 317
بررسی اصول خوشبختی انسان در صحیفه سجادیه������������������������������������������������������� 319



11 فهرست مطالب

مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 319
322 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اهمیت و ضرورت موضوع
پیشینه تحقیق��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 323
323 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تعاریف واژگان
1� توکل به خدا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 325
2� پیروی از پیامبر و خاندانش�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 328
3� مهرورزی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 329
331 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4� خوش بینی
5� صبر در برابر مشکالت��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 333
338 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6� آسان گرفتن زندگی 
339 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7� آسایش مطلق وجود ندارد
340 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8� قانع بودن
342 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9� به رضای خداوند راضی بودن
344 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10� بی اعتنایی به دنیا
345 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11� خوش رویی و احساس شادمانی
348 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� یافته های تحقیق
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 349
بررسی مقارن رویکردها و تفاوت ها در صحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن������������������� 352
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 353
1� معناشناسی عرفان���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 355
2� بررسی مبانی عرفان در صحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن�������������������������������������������������������������������������� 357
 2-1- جایگاه خدا از منظرصحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن�������������������������������������������������������������������������� 357
2-2- جایگاه انسان در عرفان صحیفه سجادیه و پست مدرن������������������������������������������������������������������������������� 360
2-2-1- خودمحوری��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 363
364 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2-2- شریعت گریزی
2-2-3- سلطه پذیری�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 366
2-2-4- عقل گریزی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 368
2-3- جایگاه طبیعت در عرفان صحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن����������������������������������������������������������������� 370
 3� هدف در عرفان صحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن������������������������������������������������������������������������������������� 374
377 ������������������������������������������������������������������������������� 4� روش سلوک عرفان صحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 380
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 382
385 ������������������ واکاوی رویکرد امام سجاد در تربیت اخالقی؛ با تکیه بر صحیفه سجادیه
386 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1� مقدمه
1- 1- مسأله پژوهش�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 386
1-2- سابقه پژوهش���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 387
1-3- اهمیت پژوهش�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 388
1-4- هدف پژوهش���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 388
2� مفهوم شناسی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 389
2-1- تربیت����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 389
2-2- ترکیب تربیت و اخالق�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 391
392 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3- رویکرد



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج122

393 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3� رویکردها در تربیت اخالقی
4� انسان شناسی، مبنای رویکردهای تربیتی����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 396
398 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5� رویکرد تربیتی امام سجاد
5-1- معرفت گرایی، به مثابه یک مبنا������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 399
403 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5-1-1- اهمیت معرفت
5-1-2- موانع معرفت������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 405
5-1-3- کارکرد فطرت در معرفت افزایی������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 407
5-1-4- نحوه عملکرد تفکر و تعقل برای دستیابی به معرفت����������������������������������������������������������������������������� 409
5-1-4-1- عقل نظری و عملی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 413
5-1-6- سایر رویکردهای تربیتی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 419
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 423
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 426
430 �� مؤلفه های عرفانی صحیفه سجادیه ناظر به معنویت های نوظهور )شادی نزد داالیی الما(
طرح مسأله؛ هدف زندگی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
434 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1� هدف زندگی در قرآن و صحیفه
2� جایگاه شادی از نظر قرآن و صحیفه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 441
الف( فرح����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 441
ب( سرور����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 447
3� نگاه فلسفی ـ عرفانی به شادی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 452
455 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4� جایگاه غم و اندوه در قرآن و صحیفه
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 457
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 461
462 ���������������������������������������������������������������زیور سخن و زینت سبک در زبور آل محمد
صحیفه سجادیه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 463
سبک شناسی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 463
464 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سبک شناسی صحیفه سجادیه
سطح زبان و ظاهر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 465
466 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سبک شناسی آوایی صحیفه سجادیه
هم وزنی در تمام کلمات جمله ها����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 466
466 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هم وزنی در ابتدای جمله ها
467 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هم وزنی در انتهای جمله ها
هم وزنی کلمات در یک جمله��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 467
468 ��������������������������������������������������������������������� هم وزنی دو کلمه صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه، ندا و منادا
469 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سبک شناسی واژه های صحیفه سجادیه
469 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� روی سخن با خداوند
استفاده از کلمات فصیح������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 470
472 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ کلماتی که بازگشت به خداوند دارد
کلمات درود������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 472
نام پیامبر����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 473
کلمات از یک ماده�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 473
473 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� کلمات استفهام
474 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سبک شناسی جمله های صحیفه سجادیه



13 فهرست مطالب

اختالف اسلوب صحیفه با روایات��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 474
دسته بندی جمله های صحیفه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 474
دسته بندی دیگر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 477
مضامین عام������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 477
تکرار مضامین��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 477
ترسیم موضوعات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 479
سطح ادب و بالغت������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 480
قصر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 480
ایجاز������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 480
اطناب���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 481
481 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� کنایه
مجاز������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 482
483 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تشبیه
483 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� استعاره
حسن مطلع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 484
484 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ براعت استهالل
سجع مرصع و مماثله���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 485
485 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سجع متوازی
485 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تشطیر
التفات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 486
1� التفات از غیب به خطاب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 486
2� التفات از غیب به تکلم و از تکلم به غیب��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 486
3� التفات از خطاب به غیب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 486
4� التفات از خطاب به تکلم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 486
5� التفات از تکلم به خطاب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 487
487 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6� مراعات النظیر
طباق����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 487
اشتقاق��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 487
488 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� موازنه
488 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تشابه االطراف
حسن مقطع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 488
بهره های قرآنی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 489
آیات قرآن در صحیفه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 491
492 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� انطباق دعاها با قرآن
تعابیر قرآنی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 493
ثناگویی قرآن���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 494
495 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ انطباق دعاها با احادیث
497 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� بیان مطالب اعتقادی در صحیفه
بیان نکات سیاسی و اجتماعی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 499
معرفی امام و خلیفه الهی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 499
اعالم مواضع پیرامون ستمگران����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 500
درس برای مبارزان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 501



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج142

502 ������������������������������������������������������������������������� بررسی صور بالغی در صحیفه سجادیه
503 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  مقدمه
معرفی اجمالی صحیفه سجادیه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 504
فصاحت و بالغت صحیفه سجادیه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 506
 بررسی صور بالغی گزیده هایی از سخنان سیدالساجدین������������������������������������������������������������������������������������� 508
509 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حسن ابتدا
510 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حسن ختام
قصر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 511
513 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تشبیه
مجاز������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 515
517 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� کنایه
518 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� سجع
519 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  جناس
طباق����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 519
519 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مراعات نظیر
520 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� توریه
مقابله����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 520
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 521
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 522
پیوند قرآن با عترت و نگاهی به تجلی آن در صحیفه سجادیه����������������������������������������� 524
جایگاه پیامبر در ساحت قرآن��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 525
عترت و قرآن���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 525
حدیث ثقلین������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 525
نگاهی به سند حدیث���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 527
سیری کوتاه در مفاد حدیث ثقلین�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 528
برداشت های ابن حجر از حدیث ثقلین��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 528
528 �����������������������������������������������������������������������������������������������������الف( تأکید بر دوستی ورزیدن با اهل البیت
529 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ب( مقدم داشتن اهل بیت بر دیگران
ج( پایداری پیوند اهل بیت با قرآن تا قیامت���������������������������������������������������������������������������������������������������� 529
پیوند اهل بیت با قرآن از نگاه عبدالکریم شهرستانی��������������������������������������������������������������������������������������� 530
گونه های پیوند قرآن با عترت در سخن سیدامین عاملی��������������������������������������������������������������������������������������� 531
534 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حدیث معیت
536 ��������������������������������������������������������������������������������������������������نام و نشان عترت یا جانشینان معصوم پیامبر
536 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������شمار عترت و جانشینان پیامبر
537 ��������������������������������������������������������������������������������������������������مصادیق عترت و جانشینان دوازده گانه پیامبر
تجلی پیوند قرآن و عترت در ادعیه سجادیه���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 539
گونه هایی از تجلی و بازتاب قرآن در ادعیه سجادیه���������������������������������������������������������������������������������������������� 540
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 553
قرآن در صحیفه سجادیه با توجه به دعای چهل و دوم��������������������������������������������������� 556
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 556
مفهوم شناسی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 557
561 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1� نور



15 فهرست مطالب

2� مهیمن���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 562
3� فرقان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 562
4� جامع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 563
 5� مفصل��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 563
6� تنزیل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 563
7� هادی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 564
8� شفاء�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 564
9� میزان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 565
10� برهان��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 566
11� صراط��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 566
12� عروه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 567
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 575
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 576
مناسبات بینامتنی قرآن و صحیفه سجادیه��������������������������������������������������������������������� 578
578 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1� مقدمه
579 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2� پیشینه
 3� نظریه بینامتنی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 580
581 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4� انواع روابط بینامتنی
5� بینامتنی قرآنی صحیفه سجادیه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 582
582 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5-1- نفی جزیی )اجترار( 
5-2- نفی متوازی )امتصاص( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 586
590 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5-3- نفی کلی )حوار( 
5-4- بینامتنیت سبکی و اسلوبی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 592
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 598
منابع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 600
عناصر بالغی در صحیفه سجادیه���������������������������������������������������������������������������������� 602
مقدمه���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 603
604 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������الف( نگاهی گذرا به حیات امام سجاد
ب( صحیفه سجادیه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 604
606 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ج( دعا
607 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� د( عناصر خیال
ر( عناصر خیال در صحیفه سجادیه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 610
611 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1� استعاره در کالم امام
614 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )sens( 2� مجاز
616 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  )simil( 3� تشبیه
618 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  )Metonymy( 4� کنایه
نتیجه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 620
622 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� منابع 



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



مبانی نظری توحید ذاتی و صفاتی در صحیفه سجادیه
 سهیال پیروزفر1
فاطمه فرضعلی2

چکیده
ــت.  ــون اس ــادی الهی ــل اعتق ــن اص ــن و پیچیده تری ــد از مهم تری توحی
ــادی پیرامــون ذات و صفــات خداونــد صــورت گرفتــه  بحث هــای زی
ــخن  ــوزه س ــن ح ــش در ای ــر خوی ــه ای از منظ ــروه و فرق ــر گ و ه
گفته انــد. دانشــمندان، دراین بــاره بــه گونه هــای مختلــف و بــر اســاس 
ــه  ــام ادعی ــاوری در تم ــد ب ــد. توحی ــخن گفته ان ــاوت س ــای متف فهم ه
صحیفــه ســجادیه پراکنــده اســت؛ از نــگاه امــام ســجاد اعتقــاد بــه 
توحیــد در تمــام منــش و بینــش و کنش هــای افــراد تأثیرگــذار اســت. 
ــه معارفــی اســت کــه در  ــی، از جمل معرفــی ذات و صفــات باری تعال
صحیفــه ســجادیه، بــه دلیــل مــوج شــبهاتی کــه در آن زمــان مطــرح 
ــا  ِ َعمَّ بــوده، مشــاهده می شــود، بــه مصــداق آیــه کریمــه )ُســْبَحاَن اللَّ
ــر از امــام  ــر و بهت ــَن(3 چــه کســی برت ِ الُْمْخَلِصی ــاَد اللَّ ــوَن إِلَّ عَِب یِصُف
ــد  ــَن( می توان ِ الُْمْخَلِصی ــاَد اللَّ ــّم )عَِب ــوان مصــداق ات ــه عن ســجاد ب

از خداشناســی و توحیــد ســخن بگویــد.
ایــن مقالــه بــه بررســی مبانــی نظــری توحیــد ذاتــی و صفاتــی بــا روش 
ــت.  ــه اس ــجادیه پرداخت ــه س ــام در صحیف ــات ام ــفی در فرمایش فلس
ــوای  ــه محت ــت بلک ــایی نیس ــون انش ــا مضم ــی ب ــًا کتاب ــه صرف صحیف
ــا  ــه ب ــت ک ــد اس ــاره توحی ــق درب ــی عمی ــار از معارف ــی آن سرش غن
زبانــی ســاده ولــی بــا معنایــی عمیــق توانســته مخاطبانــی را بــا ســطوح 

1. دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. 
2. دانشجوی دكترای فلسفه، دانشگاه فردوسی مشهد.

 3. سوره صافات، آیات16-159.
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ــی اســت کــه فالســفه  ــد. ایــن در حال مختلــف بــه خــود جلــب نمای
ــان،  ــه مخاطبانش ــا ب ــدن آن ه ــات و فهمان ــریح، اثب ــرای تش ــالمی ب اس
ناچــار شــده اند اصطالحاتــی را وضــع کننــد کــه فقــط قشــر خاصــی 

ــد. ــط آن را دارن ــوان درک و ضب ــراد ت از اف
ــی نظــری  ــدی: امــام ســجاد، صحیفــه ســجادیه، مبان واژگان کلی

توحیــد، توحیــد ذاتــی، توحیــد صفاتــی.

مقدمه
فلســفه وجــودی امــام همچــون پیامبــران بــر دو اصــل تعلیــم و تربیت اســتوار 
اســت، هرکــدام از معصومیــن، در طــول حیــات نورانــی خــود بــه اقتضــای زمــان 
و شــرایط خــود، به گونــه ای عمــل کرده انــد کــه الگوپذیــری بــا توجــه بــه ایــن 
 ــد. امــام ســجاد شــرایط، مســیر هدایــت را بســیار آســان و پرمعنــی می نمای
نیــز چــون ســلف صالــح خــود از ایــن وظیفــه الهــی دســت برنداشــته و بــا توجه 
بــه شــرایط حاکــم و فرهنــگ عمومــی حاکــم، شــیوه های خاصــی بــرای تربیــت 

مســلمانان و بازگردانــدن نــور ایمــان بــه جامعــه اســامی، در پیــش گرفتنــد.
مباحــث علمــی، پاســخ بــه شــبهات مطــرح دربــاره صفــات الهــی، مناظــرات، 
ــای  ــاد گرایش ه ــل ایج ــه دلی ــی، ب ــان عقل گرای ــا و مدعی ــا بدعت ه ــه ب مقابل
کامــی در اواخــر نیمــه اول قــرن اول کــه بــا ظهــور اشــاعره، معتزلــه، عدلیــه و 
ــه وجــود آمــدن بخــش عمــده و  گروه هــا و نحله هــای دیگــر آغــاز و باعــث ب

مهمــی از تعالیــم امــام ســجاد در موضــوع خداشناســی و توحیــد شــد.

تعلیم و تربیت و خداشناسی از طریق دعا
القــاء مفاهیــم معــارف دینــی از طریــق گفتگــو بــا معبــود، یکــی از راه هــای 
ــی از آن1 در  ــد؛ بخش ــجاد در پیش گرفتن ــام س ــه ام ــود ک ــت ب ــم و تربی تعلی
قالــب دعــا، در صحیفــه ســجادیه گــرد آمــده اســت. ایــن کتــاب کــه بــه »زبــور 
1 1. مجموعــه ادعیــه ایشــان بیش تــر از صحیفــه ســجادیه اســت؛ بــه همیــن دلیــل برخــی از دانشــمندان 
ــه  ــه ســجادیه جامع ــام مهدی)عــج( صحیف ــه مؤسســه ام ــد، از جمل ــه پرداخته ان ــگارش متمــم صحیف ــه ن ب

ــا 270 دعا. ب
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 آل محمــد« و »انجیــل اهــل البیــت« معــروف شــده توســط امــام محمدباقــر
و زیــد شــهید نقــل شــده اســت؛ بــه دلیــل در برداشــتن مضامیــن عالــی، باغــت 
ــال  ــی و درعین ح ــار بیان ــته ترین آث ــته، از برجس ــور و شایس ــت درخ و فصاح
ــه نویســندگان آن را  ــا ک ــا آن ج ــی اســت. ت ــی و کام ــی، اخاق ــی، تربیت معرفت
ــا خــدا  ــاز ب ــامل راز و نی ــا ش ــجادیه تنه ــه س ــد.1 صحیف ــرآن« نامیده ان »اخــت الق
ــوم و  ــران از عل ــی بی ک ــه دریای ــت، بلک ــگاه وی نیس ــت در پیش ــان حاج و بی
معــارف اســامی و معــارف بلنــد توحیــدی اســت کــه بــا لطافــت نیایــش همــراه 
شــده اســت. مســائل عقیدتــی، کامــی، فلســفی، فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی 
و پــاره ای از قوانیــن طبیعــی و احــکام شــرعی نیــز در قالــب دعــا مطــرح و بیــان 
شــده اســت. دعاهــا شــامل معرفــت خــدای تعالــی، ایمــان عمیــق، کمــال خضوع 
و تذلــل و بندگــی در برابــر معبــود یگانــه، برنامه هــای اخاقــی در جهــت تعالــی 

روح انســانی و نیــز حقایــق علمــی اســت.
گرچــه صحیفــه ســجادیه مضمــون دعایــی و انشــایی دارد؛ امــا همــه معــارف 
نــاب الهــی و آن چــه موردنیــاز ســالکان الــی اهلل اســت در آن جمــع شــده اســت؛ 
ازایــن رو، سرچشــمه فیــض و مشــعل هدایــت، مدرســه اخــاق الهــی و تهذیــب 
ــد اســت.2  ــاز انســان به ســوی آن بلن ــواره دســت نی ــه هم ــد ک ــه شــمار می آی ب
ــان  ــه در آن زم ــبهاتی ک ــوج ش ــل م ــه دلی ــه ب ــدی صحیف ــارف کلی ــه مع از جمل
ــه  ــام ســجاد ب ــی اســت. ام ــات باری تعال ــی ذات و صف ــوده، معرف ــرح ب مط
ِ الُْمْخَلِصیــَن« بــا شایســتگی علمــی، از خداشناســی  عنــوان مصــداق اتــّم »ِعبـَـاَد اهللَّ
ــه راه کارهــای درســت  ــان وحیانــی و ارائ ــا زب ــا ب ــد، ت و توحیــد ســخن می گوی
ــد. از جملــه بحــث مالکیــت  فکــری، شــبهات را از اندیشــه های مســلمین بزدای
خداونــد بــا حفــظ مالکیــت انســان، تنزیــه خــدای تعالــی از احاطــه علمــی بشــر 
ــد  ــه و حم ــبیح و تنزی ــد و تس ــی، توحی ــان اله ــل بی پای ــف و فض ــر او، لط ب

باری تعالــی.
ــا روش  ــد ب ــات خداون ــه ذات و صف ــی مقول ــام بررس ــتار در مق ــن نوش ای

 1. الذریعه، ج 15، ص 118.
 2. مقدمه شهید صدر بر صحیفه سجادیه.
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فلســفی و مشــرب حکمــت متعالیــه صدرایــی، در فرمایشــات امــام ســجاد در 
ــدا تبییــن دو مقدمــه ضــروری اســت: صحیفــه ســجادیه اســت. ابت

مبانی نظری
 نظــر در مقابــل عمــل قــرار دارد. مبانــی نظــری اعــم هســتند؛ بدیــن معنــی 
کــه اگــر مبنــای دیدگاهــی امــوری عقانــی و فلســفی باشــد آن دیــدگاه را مبتنــی 
بــر مبانــی نظــری عقانــی خواننــد و اگــر مبنــا مشــاهده حقایــق و کشــف آن از 
طریــق راه باطنــی باشــد، آن نظــر مبتنــی بــر مبانــی شــهودی خواهــد بــود کــه 
ــوح  ــا به وض ــر دو مبن ــجادیه ه ــه س ــت. در صحیف ــش اس ــه دان ــن مرتب باالتری
ــرار دارد،  ــهود ق ــان و ش ــجاد در اوج عرف ــام س ــون ام ــود. چ ــده می ش دی
ــهودی  ــی و ش ــت عین ــاالی از معرف ــه ب ــن درج ــان همی ــخنان ایش ــای س مبن
ــه  ــن ادعی ــت مضامی ــی عقانی ــام مناف ــن مق ــه ای ــن نیســت ک ــه چنی اســت. البت
در صحیفــه باشــد بلکــه آن کــس را کــه شــهود حاصــل اســت، از عقــل منزهــی 
ــدی،  ــوص توحی ــی و خل ــام ســجاد در اوج بندگ ــز برخــوردار اســت. ام نی
حقایقــی را در قالــب دعــا عرضــه می کنــد کــه مبتنــی بــر همــان مبانــی منــزه از 

کــژی و کاســتی اســت.

آیا گزاره های دعایی و انشائی صالحیت علمی دارند؟
اگرچــه صحیفــه بــه عنــوان متنــی دعایــی و انشــائی شــهرت یافتــه اســت و 
ــن  ــوان ای ــه اســت؛ اوالً: می ت ــز همین گون ــام ســجاد نی ظاهــر ســیاق کام ام
عبــارات را بــه گزاره هــای اخبــاری )مرکــب تــام خبــری( برگردانــد و ســپس بــا 
ترتیــب دادن قیــاس بــه بررســی صــدق و کــذب آن هــا پرداخــت. در قــرآن کریــم 
نیــز نمونه هایــی از عبــارات انشــائی وجــود دارد ماننــد: »ای کســانی کــه ایمــان 
آورده ایــد در حــال مســتی بــه نمــاز نزدیــک نشــوید تــا زمانــی کــه بدانیــد چــه 
ــان  ــد: »آن ــر می ده ــت خب ــا در حقیق ــت ام ــری اس ــه ام ــن جمل ــد«1 ای می گویی
ــاء ،  ــوره نس ــوَن )س ُ ــا تَُقول ــواْ َم ــی تَْعَلُم ــکاَری َحتَّ ــْم ُس ــاَلَة َوأَنتُ ــواْ الصَّ ُ ــواْ اَل تَْقَرب ــَن آَمنُ َِّذی ــا ال ــا أَیَه  1. ی

آیه43(
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ــن  ــد« ای ــه می گوین ــه چ ــد ک ــتند؛ نمی دانن ــاز می ایس ــه نم ــکرند و ب ــه در س ک
گــزاره خبــری قابــل صــدق و کــذب اســت. و یــا »نمــاز را برپــا دار کــه نمــاز از 
کار زشــت و ناپســند بازمــی دارد«1. پــس امــر الهــی در حقیقــت بــا علتــی همــراه 
اســت کــه آن علــت مبنــای نظــری فعــل نمازخوانــدن اســت بــه تعبیر دیگــر خبر 
می دهــد »کســی کــه نمــاز می خوانــد از فحشــاء و منکــر بــه دور اســت.« ثانیــًا: 
همان گونــه کــه بــه عقــل و نقــل ثابت شــده انســان فاعــل علمــی اســت یعنــی بــا 
مقدمــه علمــی دســت بــه عمــل می زنــد حــال هــر چقــدر ایــن مقدمــه پاک تــر 
و واقع نماتــر باشــد، عمــل برخاســته از آن نیــز بــه همــان انــدازه از خطــا بــه دور 
ــه  ــه همیــن نکت ــاء ب ــاء و اولی ــاره انبی اســت. عصمــت و مصونیــت از خطــا درب
بــاز می گــردد. امــام ســجاد در مقــام عصمــت، دعــا می گوینــد. دعایــی کــه 
بــا معرفــت اصیــل و بــه دور از خطــا همــراه اســت. بــه همیــن دلیــل از یقیــن و 
ــام  ــای ت ــوان گزاره ه ــن می ت ــی برخــوردار اســت. بنابرای ــل وحیان اســتحکام عق
ــای علمــی و فکــری عمــل مناجــات باشــد.  ــه مبن ــا ســاخت ک ــری از آن ه خب
دعــا قائــم بــه دعاکننــده اســت و از درون و معرفــت او خبــر می دهــد؛ بنابرایــن 
نمایانگــر ســطح آگاهــی اوســت زیــرا ســخن شــخص، نماینــده بخــش پنهانــی 

وجــود اوســت.

اقسام دعا
دعا نزد اهل معرفت دو گونه است:

1. دعایی که به قصد وصول به حاجتی خوانده می شود.
2.  دعایــی کــه صرفــًا بــرای عــرض فقــر و بندگــی اســت و چشم داشــتی بــه 

اجابــت و روایــی حاجــت نــدارد.
ــه دســت مایه  ــت خــود دعاســت ن ــر فضیل ــه خاط ــا ب ــر دع ــر دیگ ــه تعبی  ب
ــه چیــزی؛ چنان کــه امــام ســجاد در دعــای شــانزدهم می فرمایــد:  رســیدن ب
ــان دادی،  ــا فرم ــه دع ــه چــون او را ب ــوأم ک ــده ت ــن، آن بن ــود م ــن ای معب »و م
ــه در پیشــگاهت  ــن ک ــروردگار م ــم ای پ ــک من ــک؛ و ســعدیک، این ــت: لبی گف

اَلَة تَْنَهی َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنکر )سوره عنکبوت، آیه45( اَلَة إِنَّ الصَّ  1. َ أَقِِم الصَّ
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بــه خــاک افتــاده ام«1 فضیلــت دعــا از آن جهــت اســت کــه مطلــوب و محبــوب 
خداســت؛ زیــرا بندگــی بــا دعــا و مســئلت ظهــور می یابــد و عــدم درخواســت 
از خداونــد نمایــش بی نیــازی اســت، اگرچــه در تکویــن همه چیــز افتقــار ذاتــی 
دارد امــا در تشــریع بایــد بــا دعــا ظاهــر شــود. این گونــه دعــا را مناجــات خوانند 
و همان گونــه کــه پیش تــر گفتــه شــد، چــون هــر کامــی قائــم بــه صاحــب کام 
ــار از  ــده، اهــل معرفــت حقیقــی باشــد، مناجــات او اخب اســت پــس اگــر گوین

ــد. ــان می ران ــر زب ــه ب ــائبه اســت ک ــاب و بی ش ــق ن حقای
ذات حق تعالــی را جــز بــا صفــات ذاتــی نتــوان وصــف کــرد؛ زیــرا بعــد از 
ــات الهــی  ــه صف ــا مرتب ــوم کســی نیســت؛ تنه ــب کــه مشــهود و معل ــه غی مرتب

اســت کــه قابــل شــناخت شــهودی و یــا عقلــی اســت.

مفهوم توحید
ــه کار  ــتن ب ــه دانس ــای یگان ــه معن ــل« ب ــاب »تفعی ــدرِ ب ــد«، مص واژه »توحی
ــت.  ــده اس ــاظ ش ــی لح ــراد و یگانگ ــوم آن انف ــه در مفه ــه ای ک ــه؛ به گون رفت
ریشــه توحیــد کــه »وّحــد« اســت و »وحــدت« از آن مشــتق می شــود بــه معنــای 
انفــراد اســت؛ ازایــن رو، »واحــد« بــه چیــزی اطــاق می شــود کــه جــزء نــدارد.2 
و بــا توجــه بــه ایــن معنــا، توحیــد یعنــی تنهــا قــرار دادن یک چیــز3 در مباحــث 
خداشناســی، توحیــد بــه معنــای یکتاپرســتی، یگانــه دانســتن خــدا، تنهــا و بــدون 

شــریک بــودن خــدا و حاکمیــت مطلــق او اســت.
جرجانی در این باب می گوید:

توحیــد در لغــت عبــارت اســت از حکــم بــه اینکــه چیــزی واحــد اســت و 
علــم بــه اینکــه چیــزی واحــد اســت. در اصطــاح اهــل حقیقــت، عبــارت 
ــس  ــد.« پ ــان می گنج ــه در اذه ــام آنچ ــدا از تم ــد ذات خ ــت از تجری اس
ــه ذات  ــت ک ــن اس ــود ای ــت، مقص ــد اس ــد واح ــم خداون ــی می گویی وقت

 1. صحیفه سجادیه، دعای 16.
 2. المفردات، ص 858.

 3. تاج العروس، ج5، ص298.
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ــر و انقســام نیســت و  ــه و تکث ــرای تجزی ــد اســت و پذی ــل و مانن او بی مث
همیشــه یکــی اســت و دومــی نــدارد.«1 »الوحــده« یعنــی انفــراد و هنگامــی 
کــه بــه عنــوان وصــف بــرای خداونــد بــه کار مــی رود بــه ایــن معناســت 

کــه خداونــد در ذات و صفــت تجــزی و تکثــر نــدارد.2
ــده  ــه وحــدت نامی ــه ب ــر آن چ ــد: »ه ــاره می فرمای ــن ب ــان درای امیرمومن
شــود غیــر تــو، قلیــل اســت«،3 خــدای تعالی کــه یکــی بودنــش از کمــی و اندکی 
نیســت.4 کــم بــودن در کام امــام علــی معنــای عرفــی نــدارد، بلکــه بــه همان 
میــزان کــه بی حدوحصــر بــودن ذات الهــی حقیقــی اســت و هرگــز بــه شــمارش 
درنمی آیــد، انــدک بــودن غیــر او نیــز حقیقــی اســت و از حســاب خــارج اســت. 
زیــرا انــدک حقیقــی یعنــی نهایــت کمبــود، یعنــی هیــچ،5 هیچ چیــزی نیســت تــا 
محاســبه گــردد و کمــی و زیــادی پذیــرد. چنان کــه در آیــه شــریفه »و بــه شــما 
از دانــش جــز اندکــی داده نشــده اســت«6 منظــور از انــدک ایــن نیســت کــه شــما 
ــر اســت، بلکــه  ــم خــدا کم ت ــه عل ــدازه اش نســبت ب ــی ان ــد ول ــم داری ــم عل ه
منظــور ایــن اســت کــه هــر انــدازه هــم علــم داشــته باشــید در مقابــل علــم الهــی 
عــددی بــه حســاب نمی آیــد، زیــرا هــر چــه بــا نامتناهــی قیــاس شــود، مســاوی 

بــا صفــر اســت.
 در نهج الباغــه آمــده اســت: »االحــد ال بتاویــل عــدد«7 احــد اســت، امــا نــه 
بــه تأویــل عــدد.8 و در جــای دیگــر وحــدت را چهــار قســم دانســته و دو قســم 
ــد؛ یکــی وحــدت عــددی اســت  آن را از ســاحت قــدس ربوبــی خــارج می دان
کــه قابــل شــمارش اســت و دیگــری وحــدت نوعــی اســت، ماننــد این کــه گفتــه 
می شــود انســان یــک نــوع حیــوان اســت، بــر طبــق ایــن تعبیــر خداونــد یکــی 

 1. فرهنگ فلسفی، ص 265.
 2. المفردات، ص857.

 3. بحاراالنوار، ج 74، ص 306.
 4. المیزان، ج 20، ص 671.

 5. »كلُّ َمْن َعَلیَها فَاٍن« )سوره الرحمن، آیه 26(
 6. ... َوَما أُوتِیتُم مِّن الِْعْلِم إاِلَّ قَلِیاًل. )سوره إسراء، آیه85(

 7. زیرا واحد مبنای شمارش هست اما خود به شمارش در نمی آید. عدد از دو شروع می شود.
 8. نهج البالغه، ص 212، خطبه 152.
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از افــراد یــک نــوع اســت؛ همان کــه اهــل تثلیــث خــدا را یکــی از اقانیــم ثاثــه 
می داننــد. امیرمومنــان خداونــد را از ایــن دو نــوع وحــدت تنزیــه می فرمایــد، 
زیــرا بــا فــرض آن، ذات مرکــب از وجــود و ماهیــت و مشــابه نوعــی از جنــس 
ــت.  ــازگار اس ــاطت ذات ناس ــوب و بس ــا وج ــب ب ــود و ترک ــد ب ــود خواه خ
بنابرایــن ذات احــدی صــرف الوجــود اســت و ماهیــت نــدارد تــا جنــس و فصــل 
داشــته باشــد و صفــات او نیــز عیــن ذات اســت و بــا آن دوئیــت نــدارد و شــبیه 

نــدارد تــا از نــوع چیــزی محســوب شــود.
ــت  ــوص توس ــا مخص ــار خدای ــد: »ب ــاره می فرمای ــجاد دراین ب ــام س ام
ــرای توســت صفــت قــدرت کاملــه )کــه ضعــف و  یکتایــی عــدد و شــمار و ب
سســتی در آن راه نــدارد( و کمــال توانایــی و نیرومنــدی و پایه بلنــدی و برتــری«1 
و هم چنیــن در دعــای دیگــر می فرمایــد: »إنــک الواحــد االحــد الصمــد، الــذی 
لــم تلــد و لــم تولــد و لــم یکــن لــک کفــوا احــد« تــو یگانــه یکتــای همیشــه ای 
کــه فرزنــد نــداری و فرزنــد کســی نمی باشــی و هیچ کــس ماننــد و همتــای تــو 
ــد و هــم  ــوده اســت.2 ایشــان هــم وحدانیــت عــدد را از آن ذات حــق می دان نب
احدیــت را؛ تفــاوت وحدانیــت عــددی در غیــر او، ایــن اســت کــه قابل شــمارش 
ــر در ذات  ــددی منحص ــت ع ــی در وحدانی ــت ول ــد اس ــل و مانن ــتن مث و داش
حق تعالــی یــا بــا وصــف انحصــاری »احدیــت« همــراه اســت و یــا بــا وصــف 
ــر در  ــه منحص ــا ک ــن دع ــد« در ای ــئ«4 واژه »صم ــه ش ــس کمثل ــت3. »»لی قهاری
ذات خداونــدی اســت بــه معنــای قهــر و غلبــه، مفســر احدیــت او و مطابــق بــا 

ــد. ــش می باش ــی ذات یکتای

تفاوت واژه »احد« و »واحد«
 کلمــه »احــد« هماننــد »واحــد« صفتــی اســت کــه از مــاده »وحــدت« گرفتــه 

 1. صحیفه سجادیه، دعای 28.
 2. همان، دعای 35

ــوره  ــه4؛ س ــر، آی ــوره الزم ــه 48؛ س ــم، آی ــوره إبراهی ــه 16؛ س ــر، آی ــوره غاف ــه 16؛ س ــد، آی ــوره الرع  3. س
ــه 39. ــف، آی یوس

 4. سوره شوری، آیه .11
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ــان آن دو  ــی می ــاوت ظریف ــا تف ــت1 و ام ــوده اس ــد« ب ــل »وح ــده و در اص ش
ــد«  ــا وصــف »اح ــی رود ام ــکار م ــز ب ــدا نی ــر خ ــرای غی ــد ب ــود دارد. واح وج
ــه کار  انحصــار بــه خداونــد دارد. »احــد« در هــر دو معنــای ســلبی و ایجابــی ب
ــر عمــوم  ــت ب ــی رود دالل ــه کار م ــه صــورت ســلبی ب ــه ب ــی ک ــی رود. هنگام م
ــرد  ــک و دو، مف ــم از ی ــی را اع ــم معن ــه مفاهی ــه هم ــی ک ــن معن ــد؛ بدی می کن
ــدی  ــود: »اح ــه می ش ــی گفت ــود. وقت ــامل می ش ــر ش ــث و مذک ــع، مؤن و جم
ــه  ــا بیشــتر، اصــًا در خان ــر ی ــک نف ــی هیچ کــس چــه ی ــه نیســت« یعن در خان
نیســت. چنانکــه در آیــه شــریفه قــرآن آمــده اســت »»َفمــا مِنْکــْم مـِـْن أََحــٍد َعنـْـُه 

ــد داشــت. ــع هــم نخواه ــک مداف ــی ی ــی حت ــَن2«3 یعن حاِجِزی
واژه »احــد« در مــورد چیــزی و کســی بــه کار مــی رود کــه نــه در خــارج و 
ــداد محســوب  ــرد و اصــوالً جــزو اع ــدد را نمی پذی ــرت و تع ــن، کث ــه در ذه ن
نمی شــود، بــر خــاف کلمــه »واحــد« کــه هــم در خــارج و هــم در ذهــن تعــدد 
پذیــر بــوده و دوم و ســوم هــم برایــش قابــل فــرض اســت.4 مگــر بــه همــان معنا 
کــه امــام علــی در حدیــث پیشــین فرمــوده اســت. البتــه برخــی نیــز واحــد 
را عــدد بــه حســاب نمی آورنــد.5  امــا کلمــه »احــد« هــر دوم و ســومی برایــش 
فــرض شــود، جــز خــود آن نیســت.6 کــه ایــن معنــا در عــرف فلســفه صدرایــی 
بــه »وحــدت حقــه حقیقیــه« مشــهور اســت.7 همین طــور در زبــان عــرب، وقتــی 
ــر  ــک نف ــدن ی ــم آم ــت ه ــده«، در حقیق ــن نیام ــزد م ــه می شــود »احــدی ن گفت
ــی وقتــی گفتــه می شــود »واحــدی از فــان  نفــی شــده و هــم بیشــتر از آن، ول
قــوم نــزد مــن نیامــده«، فقــط آمــدن یــک نفــر نفــی شــده اســت؛ بنابرایــن واژه 

 1. اعراب القرآن، ج 3 ص 881.
 2. سوره الحاقة، آیه 47.

 3. المفردات، ص 858؛ اإلتقان فی علوم القرآن، ج 2 ص 143.
 4. األمثل، ج 20، ص 548.
 5. الشواهد الربوبیة، ص 67.
 6. إرشاد األذهان، ص 609.
 7. الشواهد الربوبیة، ص 62.
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ــی  ــای ایجاب ــه در معن ــی ک ــا جای ــی دارد.1 تنه ــی منف ــار معنای »احــد« همه جــا ب
بــکار رفتــه دربــاره حق تعالــی اســت.2 ولــی در آیــه آخــر ســوره اخــاص نیــز 

َّــُه کُفــًوا أََحــٌد«3  در معنــای منفــی بــکار رفتــه اســت. »َولـَـْم یکــن ل
ــی  ــات حق تعال ــرای ذات و صف ــوی ب ــر کف ــی ه ــجاد در نف ــام س  ام
می فرمایــد: »انــت الــذی ال تحــد فتکــون محــدودا و لــم تمثــل فتکــون موجــودا« 
تویــی کــه پایــان نــداری، تــا محــدود گــردی و بــه چیــزی ماننــد نشــده ای تــا 
بــه قیــاس تمثیــل بــه ادراک در آبــی«4. بنابرایــن آن چــه پایــان نــدارد و هماننــدی 

ــر »احــد« اســت. ــوان نمــود، ناگزی ــش تصــور نمی ت برای

اقسام توحید
ــی،  ــد صفات ــی، توحی ــد ذات ــد از: توحی ــه عبارت ان ــامی دارد ک ــد اقس توحی
ــا اثبــات و یــا تبییــن دقیــق توحیــد ذاتــی،  توحیــد افعالــی و توحیــد عبــادی. ب
ــی، در  ــرا ویژگی هــای ذات ــت می شــود زی ــد ثاب خودبه خــود دیگــر اقســام توحی

ــار تبلــور دارد. صفــات و افعــال و ســایر آث

توحید ذاتی
وجــود هــر موجــودی را ذات و حقیقــت آن موجــود می گوینــد و در مقابــل 
آن صفــت و فعــل اســت کــه خصوصیــات شــخصی چیــزی را تشــکیل می دهــد. 
ــتفاده  ــی اس ــن معن ــه چندی ــت. ذات ب ــر نیس ــت موردنظ ــن جه ــا در ذات ای ام
ــت شــخصی  ــز، هوی ــز، تمــام حقیقــت یک چی ــت یک چی ــد: تمامی می شــود مانن
هــر چیــزی اعــم از واجــب و ممکــن5 و بــه تعبیــر دقیق تــر ذات یعنــی دارایــی 
ــه فقیــر و غنــی تقســیم می شــود و بدیــن معناســت کــه  ــه طــور عمــده ب کــه ب
یکــی دارایــی اش همه چیــز اســت، بلکــه خــود عیــن دارایــی اســت و دیگــری 

 1. إعراب القرآن، ج 5، ص 195.
 2. غرائب القرآن، ج 6، ص 595؛ مفاتیح الغیب، ج 32، ص 360.

 3. سوره اخالص، آیه4.
 4. صحیفه سجادیه، دعای 47.

 5. لمعات الهیه، ص87.
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دارایــی اش همــان نــاداری اوســت.1 و محــال اســت کــه در دارا بــودن از ذات یــا 
وصفــی و چیــزی بــا خداونــد شــریک شــود.

دراین بــاره در صحیفــه آمــده اســت: »یــا مــن التنقطــع عنــه حوائــج 
المحتاجیــن« »و ای آن کــه حاجت هــای نیازمنــدان از او قطــع نمی شــود... و 
ــو  ــه ت ــاج ب ــاج و تنگدســتی نســبت داده ای و ایشــان هــم احتی ــه احتی ــان را ب آن
ــد اســت  ــی خداون ــا، ذات ــات و غن ــی ممکن ــر، ذات ــاج و فق ــزاوارند«2 احتی را س
ــی  ــد در ذات یعن ــس توحی ــد. پ ــکاک نمی یاب ــان زوال و انف ــز از ذاتش و هرگ
شــریک بــرای ذات او محــال اســت زیــرا ذات خداونــد تمامــی حقیقــت اوســت 
کــه غنــی، نامتناهــی و یگانــه اســت و بــا فــرض همتــا داشــتن، متناهــی خواهــد 
شــد و محــال اســت کــه نامتناهــی متناهــی باشــد، زیــرا اجتمــاع نقیضیــن اســت 
و محــال. عــاوه بــر آن بــا وجــوب وجــود او نیــز ناســازگار اســت. در اثبــات 
احدیــت ذات، صرفــًا تعــدد نپذیرفتــن آن، اگرچــه شــرط الزم اســت ولــی کافــی 
ــوان  ــه بت ــردد ک ــی درک می گ ــت ذات به خوب ــی احدی ــع هنگام ــت. در واق نیس
ــرا اگــر مرکــب باشــد  ثابــت نمــود آن ذات بســیط اســت و مرکــب نیســت. زی
بایــد الجــرم چیــزی غیــر از ذات او موجــود باشــد تــا ذات بــا آن ترکیــب یافتــه 
باشــد، بدیــن خاطــر کــه ترکیــب چیــزی بــا خــودش و یــا بــا عــدم قابل تصــور 
ــا عــدم ترکــب ثابــت نشــود احدیــت معلــوم نمی شــود. شــاید  نیســت. پــس ت
ــوره های  ــن س ــه توحیدی تری ــاص ک ــوره اخ ــه س ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ب
قــران بــه شــمار آمــده اســت، ابتــدا بــا وصــف احــدی شــروع می شــود و دلیــل 

ــد. ــی آن می آی ــت ذات در پ احدی

توحید ذات در صحیفه سجادیه
ــک الواحــد  ــد: »إن ــن می فرمای ــات چنی ــن آی ــا ای ــوا ب ــام ســجاد هم ن  ام
األحــد الصمــد، الــذی لــم تلــد و لــم تولــد و لــم یکــن لــک کفــوا احــد« »تــو آن 
یکتــای یگانــه بی نیازی کــه نــه فرزنــدی آورده ای و نــه فرزنــد کســی بــوده ای، 

 1. »یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید« )سوره فاطر، آیه 15(.
 2. صحیفه سجادیه، دعای 13.
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و هیچ کــس همتــای تــو نیســت«1  فرزنــد داشــتن نشــانه ترکــب ذات و نیازمنــدی 
اســت و بــا وجــوب وجــود خداونــد ناســازگار اســت.

 از دیــدگاه حکمــت متعالیــه ذات واجــب تعالــی دارای وحــدت حقــه حقیقیه 
ــا کــه هــر دومــی  ــه شــمار مــی رود.2 بدیــن معن اســت و از اوصــاف ذاتــی او ب
ــا  ــام ب ــن وحــدت را ام ــه خــود او بازمی گــردد و ای ــش فــرض شــود ب برای
ــارت  ــا عب ــز ب ــد« را نی ــال آن »صم ــه دنب ــد و ب ــد« تفســیر می نمای ــوم »صم مفه
َّــِذی لـَـْم تَلـِـْد َو لـَـْم تُولـَـْد« و »لـَـْم یکــْن لـَـک کُفــواً أََحــٌد.« تفســیر می فرمایــد.  »ال
ــه دلیــل این کــه ایــن اوصــاف ذاتــی خداســت و ویــژه او؛ کســی را همراهــی  ب
و همســانی بــا او نخواهــد بــود. »احــد« اســت بدیــن خاطــر کــه »صمــد« اســت 
و صمــد موجــودی اســت کــه خــأ کمــال در ذات او راه نــدارد کــه ازآن جهــت 
نیــاز بــه غیــر خــود داشــته باشــد تــا خــأ او را رفــع نمایــد. آنچــه غیــر او بــه 
نظــر می آیــد از ذات او جدایــی نــدارد آن گونــه کــه فرزنــد از والدیــن خویــش 
ــد نیســت؛ خــود نیــز زاده  جداســت پــس خلــق کــردن او هماننــد زایــش فرزن
ــه موجــود دیگــری در عــرض خــدا و  ــدی ب ــرا نشــان نیازمن نشــده اســت؛ زی
عــاوه بــر آن نشــانه معلــول بــودن اســت. امــام در دعــای دیگــری می فرمایــد: 
ــی  ــل فتکــون موجــودا« »توی ــم تمث ــذی ال تحــد فتکــون محــدودا و ل ــت ال »ان
ــول  ــردی، و )در عق ــی گ ــا محــدود و منته ــو نیســت ت ــرای ت ــی ب ــه پایان آن ک
ــوده و  ــد نب ــوی و وال ــه ش ــود و دریافت ــا موج ــده ای ت ــور نش ــام( مص و اوه
فرزنــدی نیــاورده ای تــا مولــود و زاییــده شــده باشــی«3 همه چیــز غیــر او فانــی و 
عیــن هاکــت اســت و بــه همــه ایــن دالیــل، او همتایــی کــه هماننــد او »احــد« 
ــی  ــه خوب ــدارد. ب ــه شــد( باشــد، ن ــه از احــد گفت ــف و تفاســیری ک ــا توصی )ب
مشــهود اســت کــه امــام بــا عباراتــی رســا و بــدون پیچیدگــی، یکتایــی ذات 

حق تعالــی را بیــان می کنــد.
در حکمــت متعالــه بــرای اثبــات توحیــد و بســاطت ذات الهــی مقدمــات زیــر 

 1. صحیفه سجادیه، دعای 35.
 2. مرآت االكوان، ص 613.

 3. صحیفه سجادیه، دعای 47، فراز 19.
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ــه ای  ــر آن وجــود دارد، به گون ــاهد ب ــز ش ــام نی ــده اســت و در کام ام ــه ش ارائ
ــه قیــاس می پردازیــم. ــه بررســی مقدمــات و ارائ تطبیقــی ب

ــه  ــه هم ــرا منتهی الی ــت زی ــیط الحقیقه اس ــی بس ــم: واجب تعال ــه یک  مقدم
ــب  ــی مطل ــا منته ــم ی ــده: »الله ــه آم ــت.1 و در صحیف ــات اس ــات و تعلق حاج
الحاجــات« بــار خدایــا ای منتهــای درخواســت حاجت هــا و ای آن کــه رســیدن 
بــه خواســته ها نــزد اوســت«2 و هــر آن چــه این گونــه باشــد، خــود منــزه از هــر 
ــه« و ای  ــه و ال یســتغنی عن ــا مــن ال یُســتغنی ب حاجــت و تعلقــی اســت.3 »و ی
ــه  ــس منتهی الی ــد«.4 پ ــاز نمی گردن ــوند و از او بی نی ــاز می ش ــه او بی نی ــه ب آن ک
ــه حاجــت و تعلقــی اســت و  ــزه از هرگون همــه حاجــات و تعلقــات، خــود من
ــه اجــزای  ــل، ب ــرا مرکــب الاق ــه باشــد، مرکــب نیســت زی ــر آن چــه این گون ه
خــود نیازمنــد اســت. ذات خداونــد بســیط حقیقــی اســت یعنــی ترکیــب نشــدن 

از وجــود و عــدم، ماننــد وجــود صــرف، مطلــق و مرســل.5 
ــه دوم: آن چــه کــه بســیط حقیقــی اســت، نه تنهــا واحــد اســت بلکــه  مقدم
فــرض تعــدد آن محــال اســت، زیــرا: فــرض تعــدد در جایــی ممکــن اســت کــه 
ترکیــب از وجــدان و فقــدان، بالفعــل و بالقــوه یــا الاقــل ممکــن باشــد. 6 بســیط 
حقیقــی واجــد همــه کمــاالت وجــودی اســت و وجــدان محــض اســت.7 پــس 
ــدی  ــود، اح ــه واجب الوج ــه این ک ــت. نتیج ــال اس ــی مح ــیط حقیق ــدد بس تع

الــذات اســت.
ــد آن جــا  ــح می نمای ــن دقــت عقلــی تصری ــه ای ــح ب ــی فصی ــا بیان ــام ب ام
ــد  ــو آرام نگیرن ــاد ت ــه ی ــز ب ــا ج ــد: »دل ه ــن می فرمای ــات الذاکری ــه در مناج ک
ــا  ــر ج ــه در ه ــی ک ــد توی ــکین نیابن ــت تس ــاهده جمال ــه مش ــز ب ــا ج و جان ه

 1. مفاتیح الغیب، ص 250.
 2. صحیفه سجادیه، دعای 13.
 3. المبدأ و المعاد، ص 148.

 4. صحیفه سجادیه، دعای 13.
 5. اسرار اآلیات، ص 33.

 6. چون »كل ممکن مركب من الوجود و الماهیه«.
 7. الشواهد الربوبیة، ص 47.
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تســبیحت گوینــد و در هــر زمانــی پرســتش کننــد و در هــر آن موجــود بــوده ای 
و بــه هــر زبــان تــو را خواننــد و در هــر دلــی تــو را بــه بزرگــی یــاد کننــد«1و 
در صحیفــه می فرمایــد: »تویــی خدایــی کــه پرســتش شــده ای جــز تــو نیســت، 

ــدی2 ــه بی مانن ــای یگان ــای تنه یکت

اثبات احدیت ذات حق از طریق بیان محذورات عقلی تعدد واجب
اگــر واجب تعالــی متعــدد باشــد، آن دو از یکدیگــر کامــًا منفصــل و مجــزا 
هســتند و هیچ گونــه ارتباطــی بــا هــم ندارنــد، زیــرا اگــر بــا هــم ارتبــاط داشــته 
باشــند، یــا نســبت بــه هــم علــت و معلــول هســتند و یــا هــر دو معلــول علــت 
دیگــری هســتند و هــر دو فــرض بــا وجــوب وجــود ناســازگار اســت. عــاوه 
بــر آن »دو تــا بــودن«، خــود نشــان انفصــال اســت وگرنــه یکــی بودنــد. اگــر از 
ــی داشــته باشــد کــه  ــز باشــند، بایــد هرکــدام کمال هــم کامــًا منفصــل و متمای
دیگــری فاقــد آن باشــد. اگــر هرکــدام کمالــی داشــته باشــند کــه دیگــری فاقــد 
آن باشــد، مرکــب از وجــدان و فقــدان خواهنــد بــود و ایــن بــا بســاطت حقیقــی 
ــی در کار  ــند و فقدان ــاالت را دارا باش ــه کم ــر دو هم ــر ه ــت. اگ ــازگار اس ناس
نباشــد، فــرض دو تــا بــودن بــرای آن هــا معنــا نــدارد. زیــرا دوئیــت جایــی معنــا 
پیــدا می کنــد کــه مــا بــه االمتیــازی در میــان باشــد و بــا نفــی امتیــاز، تعــدد نیــز 
ــای  ــی بســیط حقیقــی و »احــد« اســت. در معن نفــی می شــود.3 پــس واجب تعال
ــزی  ــا چی ــاج کســی ی ــاج او هســتند و او محت ــه محت ــه هم ــه شــد ک احــد گفت

نیســت.4 
ــن  ــد: »و م ــا می فرمای ــن معن ــاره ای ــای ســیزدهم درب ــرازی از دع ــام در ف  ام
را در ایــن حاجــت و حاجت هــای دیگــرم بــه جــز خــود رو آور مکــن«، زیــرا 
هرســوی کــه روی آوریــم جــز او، فقــر اســت و کاســتی و نقــص: »منــزه اســت 

 1. مفاتیح الجنان، مناجات خمسه عشر، مناجات الذاكرین.
 2. صحیفه سجادیه، دعای 47.

 3. اسرار الحکم، ص 89.
 4. صحیفه سجادیه، دعای 35.
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پــروردگار مــن )شــگفتا( چگونــه نیازمنــدی از نیازمنــدی درخواســت می نمایــد؟ 
ــی  ــود( روم ــد خ ــری )مانن ــه فقی ــا( ب ــی )در گرفتاری ه ــر و درویش ــا فقی و کج

آورد؟«1  زیــرا هماننــد ایــن اســت کــه »کــوری عصاکــش کــور دگــر شــود!«

پیامدهای منطقی قبول توحید ذاتی
وجــود نامتناهــی او جایــی بــرای غیــر باقــی نمی گــذارد زیــرا غیــر او امــری 
عدمــی اســت بنابرایــن نمی توانــد موجــود باشــد.2 خداونــد پیــش از هــر چیــزی 
ــی را  ــپاس خدائ ــرد.  »س ــی نمی ک ــزی او را همراه ــه هیچ چی ــه ای ک ــوده به گون ب
ــس  ــه پ ــی باشــد و آخــر اســت بی آنک ــش از او اول ــه پی ــه اول اســت بی آنک ک
ــا ایــن عبــارت تصریــح می فرمایــد  از او آخــری باشــد«3 حضــرت ســجاد ب
کــه ایــن پیشــینه وجــودی، زمانــی نیســت زیــرا خــود زمــان نیــز یکــی از اشــیاء 
اســت، بلکــه ذات او محیــط بــر هــر چیــز حتــی زمــان اســت: »پــاک و منّزهــی 
تــو، و چــه بلنــد اســت مرتبــه ات، و چــه غالــب اســت قدرتــت، و چــه ســخت 
اســت نیرویــت، و چــه نافــذ اســت فرمانــت«4 غلبــه ذات او چنیــن اســت؛ تقــدم 
ــامل  ــز ش ــدم را نی ــاء تق ــود انح ــه خ ــت ک ــه ای اس ــز به گون ــر همه چی ــدا ب خ
می شــود. یعنــی مقــدم بــر همــه مقدم هاســت. خــدا پــس از هــر چیــزی خواهــد 
ــر از  ــد. )عمیق ت ــی نمی کن ــودن، او را همراه ــین ب ــن پس ــزی در ای ــود و چی ب
آخریــت اوســت( ایــن پســین بــودن خــدا نیــز ماننــد پیشــینه وجــودی او، زمانــی 
نیســت. زیــرا خــود زمــان چیــزی اســت کــه خداونــد پــس از آن قــرار گرفتــه 
ــه  ــر همــه اقســام تأخــر اســت. او ن ــط ب ــد محی اســت. تأخــر وجــودی خداون
ــز متأخــر اســت. »کان اهلل  ــا از همــه متأخــر اســت بلکــه از خــود تأخــر نی تنه
ــُه  َّ ــًا«6 اســت و »أاََل إِن ــکّل شــئ علیم ــل »کان اهلل ب ــه شــئ«5 از قبی و لم یکــن مع

 1. همان، دعای 13.
 2. التوحید للصدوق، ص 252.
 3. صحیفه سجادیه، دعای 1.

 4. همان، دعای 52.
 5. بحاراألنوار، ج 54، ص 238.

 6. احزاب/54
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بـِـکلِّ َشــیءٍ مُِّحیــٌط«1 ناظــر بــه زمــان نیســت وگرنــه خداونــد زمانمنــد می شــد 
ــا او  ــزی ب ــز چی ــون نی ــم اســت؛ اکن ــیاء علی ــام اش ــه تم ــز ب ــون نی بلکــه هم اکن
ــتایش  ــا س ــط اســت: »خدای ــزی محی ــر چی ــر ه ــون ب ــدارد و هم اکن ــی ن همراه
بــرای توســت کــه آســمان ها و زمیــن را بی مثــال آفریــدی، ای صاحــب بزرگــی 
تــام و احســاِن تمــام، مهتــر مهتــران، معبــود هــر معبــود، آفریــدگار هــر آفریــده، 
ــچ  ــه هی ــم ب ــد و عل ــو نمانَ ــه ت ــس ب ــت. هیچ ک ــه هس ــر چ ــده ه ــراث بَرن می
ــز احاطــه داری، و همــه را  ــر همه چی ــه دور نباشــد. ب موجــودی از دسترســت ب
نگاهبانــی«2 ماصــدرا می گویــد: »ذات او یــک فــرد صمــد و یــک شــخص اســت 
کــه کفــو و ثانــی نــدارد«3 بدیــن خاطــر کــه بــرای ذات نامتناهــی فــرض ثانــی 
محــال اســت4 مخلوقــات خــارج از ذات او ایجــاد نمی شــوند چــون او خارجــی 
نــدارد و بــر همه چیــز احاطــه قیومــی دارد: »و انــت ال تخفــی علیــک خافیــه فــی 
األرض و ال فــی الســماء إال اتیــت بهــا«: »هیــچ رازی در آســمان و زمیــن بــر تــو 
پوشــیده نیســت«5 و نیــز »چیــزی ماننــد او نیســت، و علــم چیــزی از او پنهــان 
نمی باشــد و او بــه هــر چیــز احاطــه دارد و او بــر هــر چیــز نگهبــان اســت«6 

ــت کــه ســاخته ذهــن بشــر اســت، آنچــه در  ــه جــز ماهیــت جســم و مادی  ب
خــارج واقعیــت دارد جــز وجــه خــدا چیــزی نیســت زیــرا او همه جــا و همه چیــز 
را احاطــه کــرده اســت. 7 آن چــه در ذهــن بــه تصــور می آیــد و بــه نام هایــی غیــر از 
آن چــه خــود او بــر خــود نهــاده، خوانــده شــود متوجه خــدا نیســت.8 بلکه اســماء او 

 1. فصلت/54
 2. صحیفه سجادیه، دعای 47.

 3. اسرار اآلیات، ص 32.
 4. اگــر دو امــر متناهــی موجــود باشــد، هــر یــک بــه وجــود دیگــری متناهــی می شــود پــس الزمــه اش ایــن 

اســت كــه هیــچ یــک در حالی كــه نامتناهــی فــرض شــده اند نامتناهــی نباشــند و ایــن ســلب الشــی عــن نفســه 
اســت و محــال. )همــان(

 5. صحیفه سجادیه، دعای 50.
 6. همان، دعای 47.

ِ إِلًَهــا آَخــَر اَل إِلـَـَه إاِلَّ ُهــَو كلُّ َشــیٍء َهالـِـک إاِلَّ َوْجَهــُه لـَـُه الُْحکــُم َوإِلَیــِه تُْرَجُعوَن«)ســوره   7. »َواَل تـَـْدُع َمــَع اهللَّ

ُّــواْ فَثَــمَّ َوْجــُه اهللِّ إِنَّ اهللَّ َواِســٌع َعلِیــٌم« )ســوره 2 / 115( ُق َوالَْمْغــِرُب فََأینََمــا تَُول ِ الَْمْشــرِ 28 /88( و »َوهللِّ
یتُُموَها أَنتُْم َوآبَاُؤكم«)سوره 53 / 23(  8. »إِْن ِهی إاِلَّ أَْسَماء َسمَّ
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نیکوســت و از نــوع اســامی ای کــه شــما او را بــدان می نامیــد نیســت: »تعالــی ذکرک 
عــن المذکوریــن و تقّدســت اســماؤک عــن المنســوبین« »یــاد تــو واالتر اســت از هر 
چــه یــاد کننــد، و نام هــای تــو منزه تــر اســت از آن کــه دیگــران منســوب می کننــد«1 
هــر یــک از صفــات، افعــال و آیــات تکوینــی و آثــار الهــی هماننــد ذاتــش یکتــا و 
ــز  ــار ذات احــدی نی ــرا آث ــرد اســت زی ــدارد. منحصربه ف ــو ن ــل اســت و کف بی بدی
احــدی الصفــات اســت. هــر آیــه ای نشــان از صاحــب آیــه دارد و چــون حاکــی از 
فاعــل خویــش اســت پــس رنــگ او دارد. امــام ســجاد می فرمایــد: »تویــی آن کــه 
آفریــد چنــان آفریــده ای کــه پیــش از آن ماننــدش را آفریننــده ای نیافریــده، و پدیــد 
ــده ای پیــش از او  ــد و آفرینن ــوده، و آفری ــه نب ــد آورده ای کــه از روی نمون آورد پدی
نبــوده، و بــه وجــود آورد بــی آن کــه آلــت و ابــزاری بــه کار بــرده یــا درجایی باشــد، 
و آفرینــش آنچــه را آفریــد نیکــو و محکــم و اســتوار گردانید«2پــس آن چــه در عالــم 
ــه ظهــور آن  ــد اســت ک ــات خداون ــد، اســماء و صف ــوه گــری می کن شــهادت جل

ســبب موجودیــت همــه خائــق شــده اســت.
ایــن تبعــات جداناشــدنی از ایمــان توحیــدی، ایمــان بــه وحدانیــت خداونــد 
در صفــات، افعــال، عبودیــت، تشــریع را نیــز بــه دنبــال دارد. بنابرایــن می تــوان 
ــه توحیــد صفاتــی، افعالــی، ربوبــی، عبــودی و قانون گــذاری را نیــز از  ایمــان ب
پیامدهــای الینفــک توحیــد ذاتــی برشــمرد. ازایــن رو انتســاب صفــات و افعــال 

بی شــمار در دعاهــای حضــرت برخاســته از ایــن مبنــای فکــری اســت.

توحید صفاتی
خداونــد در آیــات قرآنــی بــا ذکــر صفــات خویــش، خــود را بــه بندگانــش 
ــی بدیهــی اســت و  ــد از منظــر قرآن ــرا وجــود خداون ــی نمــوده اســت زی معرف
فقــط بایــد فهمیــد کــه خداونــد کیســت. معرفــت بــه او تنهــا از طریــق شــناخت 

صفــات او بــه قــدر تــوان بشــر میســر اســت.
 فاســفه اســامی واجب الوجــود را بــا دو گونــه صفــات توصیــف می کننــد؛ 

 1. صحیفه سجادیه، دعای 39.
 2. همان، دعای 47.
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ــات  ــد و صف ــی می کن ــاحت او نف ــص را از س ــه نق ــه هرگون ــلبی ک ــات س صف
ــات  ــه صف ــردارد. البت ــه همــه کمــاالت وجــودی را در ب ــا وجــودی ک ــی ی ثبوت
ــه  ــر ب ــی منج ــه نوع ــع ب ــتند در واق ــلب هس ــه س ــل این ک ــه دلی ــز ب ــلبی نی س
ــر  ــن ذات او و ه ــی عی ــب تعال ــات واج ــد.1 صف ــد ش ــی خواهن ــات ایجاب صف
یــک از صفــات نیــز عیــن دیگــری اســت؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت، ترکــب 
ذات و نیازمنــدی در ســاحت او راه خواهــد یافــت و از جهــت عقلــی ترکیــب 
ــبزواری  ــق س ــازگاری دارد. محق ــد ناس ــا وجــوب وجــود خداون ــدی ب و نیازمن

ــد: ــا ذات می گوی ــات ب ــت صف ــاره عینی درب
 معنــی عینیــت صفــات بــا ذات، آن اســت کــه ذات، بذاتــه- بــدون حیثیــات 
تقییدیــه- مصــداق همــه مفاهیــم صفــات اســت و وجــود ذات، ]در حقیقت[ 
وجــود همــه صفــات اســت. و معنــی عینیــت صفــات بــا یکدیگر، آن اســت 
کــه وجــود هــر صفتــی- کــه عیــن وجــود ذات بــود- عیــن وجــود صفــت 
ــان  ــه هم ــم اوســت- ب ــه وجــود عل ــس، وجــود ذات- ک دیگــر اســت. پ
ــن ذات  ــت، عی ــود ارادت و حیثی ــت و وج ــدرت اوس ــود، ق ــت وج حیثی

دارای حیثیــت اســت.2 
و همــو از قــول معلــم ثانــی برهانــی دیگــر بــر عینیــت ذات و صفــات می آورد 
بــا ایــن مضمــون کــه ذاتــی کــه واجــب اســت و وجــوب وجــود ضــرورت ذاتی 
اوســت، علــم و قــدرت و دیگــر صفــات او بایــد همگــی واجــب باشــند و در 

غیــر او غیــر ذاتــی باشــد تــا تفــاوت واجــب و ممکــن معلــوم گــردد.3 
بــه تعبیــر دیگــر ذاتــی کــه بســیط الحقیقــه اســت از هــر جهــت بایــد بســیط 
ــه دیگــر  ــی اســت5  وگرن ــا نقایــص و اعــدام از او منتف و واجــب باشــد4 و تنه

بســیط نخواهــد بــود.
در خطبــه یــک نهج البلاغــه امیرمؤمنــان علــی اســاس دیــن را تصدیــق و 

 1. اسرار الحکم، ص 117.
 2. همان، ص 126.
 3. همان، ص 122.

 4. المشاعر، ص 47. 
 5. همان، ص 49.
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کمــال تصدیــق را اقــرار توحیــد و کمــال توحیــد را اخــاص و کمــال اخاص را 
نفــی صفــات می دانــد. اگــر ایــن عبــارات را قیــاس مرکــب تلقــی نمــوده و حــد 
وســط ها را حــذف کنیــم ایــن عبــارت نتیجــه قیــاس خواهــد بــود: »اول الدیــن، 
نفــی الصفــات عنــه« و دلیــل آن نیــز مغایــرت صفــت و موصــوف بــه شــهادت 
خودشــان اســت. از ادامــه فرمایــش امــام علــی می تــوان دریافــت کــه چــرا 
نفــی هــر صفتــی از ذات حــق، اصــل دیــن اســت. آن جــا کــه فرمــود: »هرکــس او 
را وصــف کنــد بــرای او قرینــی قــرارداده اســت، پــس از دایــره توحیــد خــارج 
ــرار  ــی ق ــدا، او را متناه ــرای خ ــزی ب ــرار دادن چی ــن ق ــا قری ــرا ب ــود زی می ش
داده حال آنکــه خــدای تعالــی نامتناهــی اســت. پــس وصــف کــردن او، متناهــی 
قــراردان اوســت و ایــن امــر بــا توحیــد ذاتــی ناســازگار اســت. هــر کــس بــرای 
او قرینــی قــرار دهــد در او دوگانگــی قائــل شــده اســت و هــر آن چــه شــریک 
ــزء  ــس دارای ج ــت پ ــدان اس ــدان و فق ــب از وج ــد مرک ــته باش ــی داش و قرین

خواهــد بــود و ایــن امــر در اثــر جهــل بــه ذات اقــدس اوســت.«1
ــی  ــی الزم اســت یعن ــا عقل ــاره حســی و ی ــزی اش ــر چی ــف ه ــرای توصی ب
ابتــدا بایــد او را تصــور نمــود؛ یــا بــه صورت هــای معقــول و یــا صــور حســی 
در خیــال و قــوه واهمــه، و تــا چیــزی محــدود بــه حــد ماهــوی نباشــد متصــور 
ــم، و  ــی او را محــدود نموده ای ــا عقل ــا اشــاره حســی و ی ــس ب ــود؛ پ نخواهــد ب
ــل شــمارش  وقتــی محــدود گشــت می تــوان دومــی برایــش فــرض کــرد و قاب
ــب  ــود واج ــوب وج ــف وج ــا مخال ــه این ه ــه هم ــی ک ــود، در حال ــد ب خواه
ــه او داخــل در چیــزی  ــود. بنابرایــن ن ــی و منافــی توحیــد ذاتــی خواهــد ب تعال
اســت و نــه خــارج از چیــزی؛ زیــرا داخــل و خــارج دو امــر نســبی نســبت بــه 
ــدازه  ــه ان ــد ب ــزی باش ــارج از چی ــی خ ــر خدای تعال ــد. اگ ــیئ محدودن ــک ش ی
ــماری  ــد بی ش ــی فاس ــز تال ــودن نی ــل ب ــود و داخ ــدود می ش ــیئ مح ــان ش هم
ــد اســت  ــه چیــزی داخــل ذات خداون ــوان گفــت ن ــه همیــن دلیــل می ت دارد. ب
و نــه خــارج ذات او؛ زیــرا آن چــه موجــود باشــد ولــی خــارج از ذات او باشــد، 
از ممتنعــات عقلــی اســت زیــرا اوالً ذات بــه همــان انــدازه محــدود می شــود و 

 1. نهج البالغه، خطبه 1.
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ثانیــًا منجــر بــه اجتمــاع دو نقیــض خواهــد بــود بدیــن صــورت کــه چیــزی کــه 
وجــود دارد در وادی عــدم کــه نقیــض وجــود اســت، جــای گرفتــه اســت.

ــی  ــد ذات ــا توحی ــی ب ــدای تعال ــف خ ــا وص ــاف آی ــن اوص ــا ای ــال ب ح
ــده اســت  ــد آم ــاره خداون ــه درب ــه در صحیف ــی را ک ــس صفات ــات دارد؟ پ مناف
ــناخت و  ــدم ش ــا ع ــات را ب ــوان توصیف ــه می ت ــت؟ چگون ــد اس ــاف توحی خ

غیرقابل تصــور بــودن ذات خداونــد جمــع نمــود؟

توحید صفاتی در صحیفه سجادیه
ــرای  ــماری را ب ــاف بی ش ــه اوص ــه در صحیف ــن ک ــجاد باوجودای ــام س ام
ــی را  ــری حق تعال ــر وصف ناپذی ــرف دیگ ــی از ط ــد ول ــر می نمای ــد ذک خداون
نیــز بیــان می کنــد. او می فرمایــد: »الــذی قصــرت عــن رؤیتــه ابصــار الناظریــن و 
عجــزت هــن نعتــه اوهــام الوصفیــن« »خدایــی کــه دیده هــای بیننــدگان از دیدنش 
فــرو مانــده و اندیشــه های توصیف کننــدگان از وصفــش عاجــز شــده اند«1 
اندیشــه ها را نارســا و دســت عقــل را از ادراک ذات او کوتــاه می دانــد. در 
ــع  ــه ســبب ســهل و ممتن ــد اســت ک ــن ویژگــی مخصــوص خداون حقیقــت ای
ــد:  ــاره می فرمای ــن اش ــی چنی ــن ویژگ ــه ای ــام ب ــود. ام ــناخت او می ش ــودن ش ب
ــد، از هــم گســیخته  ــو را دریابن ــا پیــش از آن کــه حقیقــت نعمــت ت »و صفت ه
شــدند. اینــک تــو را سزاســت آن برتریــن کمــال کــه برتــر از هــر کمالــی اســت، 
و آن واالتریــن شــکوه کــه از هــر شــکوهی واالتــر اســت، هــر بزرگــی در برابــر 
تــو کوچــک اســت، و هــر شــریفی در کنــار شــرف تــو بی مقــدار«2 او در عیــن 
ــر  ــه خاط ــی ب ــن نزدیک ــت و ای ــک اس ــیاء نزدی ــه اش ــه هم ــودن ب ــه ب بلندمرتب
قیومیــت ذاتــی اوســت: »ای آن کــه نزدیــک می شــوی بــه هــر کــس کــه بــه تــو 
تقــّرب جویــد، ای آن کــه بــه ســوی خــود می خوانــی هــر کــه را کــه از تــو روی 
برگردانــد« بــا ایــن حــال هموســت کــه دســت نیافتنــی و متعالــی اســت: »تویــی 

 1. صحیفه سجادیه، دعای 1.
 2. همان، دعای 46.
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ــد 1 و  ــو مانده ان ــت ذات ت ــه و حقیق ــه ها از ادراک کن ــا و اندیش ــه وهم ه آن ک
ــا عقل هــا( از کیفیــت و چگونگــی تــو )از ادراک صفــات  فهم هــا و دانش هــا )ی
ــن کام  ــد2« ای ــو را درنیافتن ــی ت ــای کجای ــا ج ــد، و دیده ه ــو( ناتوان ان ــژه ت وی

امــام ترجمــان بی بدیــل وحــی الهــی اســت آن جــا کــه فرمــود: 
َّْجــَوی ثاََلثـَـٍة إاِلَّ ُهــَو َرابُِعُهــْم َواَل َخْمَســٍة إاِلَّ ُهــَو َساِدُســُهْم َواَل  »َمــا یکــوُن ِمــن ن

أَْدنـَـی ِمــن َذلـِـک َواَل أَكثـَـَر إاِلَّ ُهــَو َمَعُهــْم أَیــَن َمــا كانـُـوا3 
هیــچ گفتگــوی محرمانــه ای میــان ســه تــن نیســت مگــر اینکــه او چهارمیــن 
ــه  ــت و ن ــمین آن هاس ــه او شش ــر اینک ــن مگ ــان پنج ت ــه می ــت و ن آن هاس
ــا  ــند او ب ــا باش ــه هرکج ــر اینک ــتر مگ ــه بیش ــدد[ و ن ــن ]ع ــر از ای کمت

ــت.  آن هاس
ــا  ــا ب ــاآن کــه دور از دســترس اســت ام ــا احاطــه قیومــی خــود ب ــد ب خداون
ــا  ــا ب ــام رض ــه ام ــت. چنان ک ــز آگاه اس ــت دارد و از همه چی ــز معی همه چی
ــن و  ــر آســمان و زمی ــد ب ــاره احاطــه خداون تأســی از اجــداد مطهــرش درب
ــات  ــد حی ــد خداون ــی می فرمای ــح و لطیف ــر صری ــا تعبی ــت ب ــه در آن اس آن چ
ــخ  ــه و در پاس ــه کریم ــن آی ــه همی ــتناد ب ــا اس ــت و ب ــزی اس ــر چی ــور ه و ن
ــا،  ــا، اینج ــود: او اینج ــرد، فرم ــؤال ک ــد س ــکان خداون ــه از م ــده ک ــؤال کنن س
اینجاســت و او بــاال و پاییــن و محیــط بــه مــا و همــراه ماســت.4 در واقــع ایــن 
خــود اوســت کــه مــا را از صفــات کمالــی اش باخبــر نمــوده و مــا را بــه ســوی 
توحیــدش رهنمــون ســاخته اســت در غیــر ایــن صــورت هرگــز هیــچ خبــری 
ــان می فرمایــد:  ــا لطافــت ایــن نکتــه را بی ــز ب از او نداشــتیم. امــام ســجاد نی
و ســپاس خــدای را بــر آنچــه از خدایــی خــود به مــا شناســانده، و بــر آنچه 
از شــکر خــود بــه مــا الهــام کــرده، و بــر آن درهــا کــه از علــم ربوبیتــش بــر 
مــا گشــوده و بــر اخــاص در توحیــدش کــه مــا را بــه آن رهبــری کــرده 

 1. زیرا اگر وهم حقیقت ذات او را دریابد او محاط واقع می شود و این محال است.
 2. زیرا او خالق هر مکان است و در مخلوق خود نمی گنجد.

 3. سوره مجادله، آیه 7.
 4. إرشاد القلوب، ج 2، ص 309.
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و مــا را از کجــروی و شــک در کار خــودش دور ســاخته«1 و اگــر او خــود 
مــا را بــه شــناخت خــود رهنمــون نمی شــد مــا هرگــز او را نمی شــناختیم 
زیــرا او از درک و توهــم مــا خــارج اســت: »پــس تــو از داشــتن مانندهــا 
ــری و )از صفــات  ــر و از داشــتن مانندهــا و همتاهــا بزرگ ت و همتاهــا برت

آفریــده شــدگان( منــزه و پاکــی جــز تــو خدایــی نیســت.2
ــه تشــبیه  ــه ب ــه ای عمــل شــود کــه ن ــد به گون ــان صفــات الهــی بای ــرای بی ب
صــرف دچــار شــد و نــه در وادی تنزیــه صــرف یعنــی تعطیــل گرفتــار آمــد. بــه 
ــی محــض ذات الهــی  ــا تعال ــام همــراه ب ــرات دعاهــای ام ــن خاطــر در فق همی
)علــّو(، نزدیکــی خداونــد بــا بندگانــش )دنــّو( نیــز بــه خوبــی تبیین شــده اســت.

 بنابرایــن نفــی صفــات از ســاحت مبــارک الهــی بــه دو معنــا قابــل تحلیــل 
اســت:

1. نفــی صفــات مخلوقــات محــدود از ســاحت او و توصیــف از زبــان خــود 
خداونــد.

2. نفی هرگونه صفتی از ساحت خداوند.
در گفتــار قرآنــی و روایــات اهل بیــت، نفــی صفــت و از طرفــی توصیــف 
الهــی بــه معنــای نخســت اســت. زیــرا هــم در قــرآن و هــم در روایــات بســیار 
از اوصــاف خداونــد ســخن رفتــه اســت. اگــر مــراد نفــی هرگونــه صفتــی بــود، 
ــر و  ــرآن، معصــوم اعــم از پیامب نصــوص، لغــو می نمــود حــال آن کــه ســخن ق

امامــان معصــوم منــزه از هرگونــه لغــوی اســت.
سؤال دیگر این که آیا:

 1. هر کسی توانایی نفی صفت زائد از ذات خدا را دارد.
 2. یا عده ای خاص به این کار قادرند.

ــکان  ــه نفــی صفــت ام ــا ذات درک نشــود، ن ــن اســت کــه ت ــه مهــم ای  نکت
پذیراســت و نــه توصیــف آن و بدیــن لطیفــه نیــز اشــاره می شــود کــه »نــه هــر 
کــه ســر بتراشــد، قلنــدری دانــد«؛ بــه تعبیــر دیگــر از هرکســی ســاخته نیســت 

 1. صحیفه سجادیه، دعای 1.
 2. همان، دعای 28.
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تــا از صفــات حق تعالــی ســخن گویــد مگــر کســانی کــه بــه مقــام فنــای ذاتــی 
ــد را  ــق، خداون ــه ح ــه ب ــان اند ک ــط ایش ــند و فق ــه باش ــت یافت ــی دس و صفات
توصیــف می کننــد، زیــرا مصــداق اتــّم »مــن عنــده علــم الکتاب«1هســتند. همــان 
کســانی کــه خداونــد آنــان را »راســخون در علــم«2 می نامــد. راســخون در علــم 
هــر آن چــه در وصــف خــدای بگوینــد حــق اســت. از آن جــا کــه هیچ کــس جــز 
خــود خداونــد تــوان بجــا آوردن حــق توصیــف حقیقــی او را نــدارد و از طرفــی 
ــب  ــد را از جان ــم مجــوز توصیــف خداون ــی، راســخون در عل ــق نــص قرآن طب
ــام ســجادکه  ــجادیه و مناجــات ام ــه س ــه صحیف ــت ک ــوان گف ــد؛ می ت او دارن
مملــو از بیــان صفــات ذاتــی و فعلــی خداونــد اســت، بــه حــق از زبــان کســی 
ــی اســت و  ــات اله ــه ذات و صف ــوس بی کران ــرق در اقیان ــه غ ــده ک ــاری ش ج
می توانــد چنیــن روا و روان بــه توصیــف خــدای بپــردازد زیــرا بــه قــرب تــام و 
تمــام الهــی واصــل شــده اســت. در دیــدگاه توحیــدی اســام، خداونــد هــم در 
آســمان خداســت و هــم در زمیــن، هــم در عالــم وحــدت حضــور قیومــی دارد 
و هــم در عالــم کثــرت جلــوه گــری می کنــد. از همیــن روســت کــه او »یــا َمــْن 
ــِوی  ــراقِِه ُمنیــٌر و فــی ُســْلطانِِه َق هِ عــال َوفــی اِْش هِ دان َوفــی ُدنُــوِّ ــوِّ ــَو فــی ُعُل ُه

ــد َو آلـِـِه« اســت.3  َصــلِّ َعلــی ُمَحمَّ

فرازهایی در باب صفاتی که بیانگر »علّو« است�
ــد و  ــس مانن ــی و هیچ ک ــی نمی باش ــد کس ــداری و فرزن ــد ن ــه فرزن 1. ای ک

همتــای تــو نبــوده اســت.4
ــه های  ــد5 و اندیش ــش ناتوان ان ــدگان از دیدن ــای بینن ــه دیده ه ــی ک 2. خدای

ــزد او  ــه ن ــی اســت خدا و آن كــس ك ــو فرســتاده نیســتی بگــو كاف ــد ت ــر شــدند می گوین ــه كاف  1. و كســانی ك
علــم كتــاب اســت میــان مــن و شــما گــواه باشــد )ســوره رعــد، آیــه 43(

 2. سوره آل عمران، آیه 7.
.3.  مفاتیح الجنان، نماز و دعای امام كاظم 

 4. صحیفه سجادیه، دعای 35.
 5.)محــال اســت او را ببیننــد، چــون آنچــه بــه چشــم ســر دیــده می شــود بایســتی در مــکان و جایــی باشــد، و 

محتــاج بــه مــکان جســم اســت و خــدای تعالــی جســم نیســت(
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وصــف کننــدگان از عهــده وصفــش برنیاینــد.1 
3. و ای آن که چشم ها از دیدن او باز می مانند.2

4. پــس تــو از داشــتن مانندهــا و همتاهــا برتــر و از داشــتن مانندهــا و همتاهــا 
بزرگ تــری و )از صفــات آفریده شــدگان( منــزه و پاکــی جــز تــو خدایــی نیســت 

)کــه شایســته پرســتش باشــد(.3 
5. و منتهــای وصــف کننــدگان بــه پایین تریــن مرتبــه ای از رفعــت و 

بزرگــواری کــه بــه خــود اختصــاص داده ای نمی رســد.4 
6. اوصــاف دربــاره تــو گمــراه شــده، و صفت هــا نــزد تــو از هــم گســیخته، 
ــه آنچــه  و اندیشــه های باریــک در بزرگواریــت ســرگردان گشــته اند )صفــات ب
الیــق و ســزاوار مراتــب کمــال اوســت راه نیافتــه، زیــرا راه یافتــن بــه آن وابســته 

بــه تعقــل و درک آن هاســت و آن ممکــن نیســت(5

فرازهایی که بیان صفات در مقام دنّو است:
ــذا و  ــی غ ــان درســتکار دانای ــد مهرب ــه احســان خــود مانن ــن را ب ــس م 1. پ
ــتم  ــه هس ــه ک ــن پای ــا ای ــان ت ــا را از روی احس ــوراک دادی، آن مهربانی ه خ

ــم.6 ــم نمی کن ــت را گ ــی آوری، مهربانی ــا م ــن بج ــاره م درب
2. ای بردارنــده غــم و دور کننــده انــدوه، ای بی انــدازه بخشــاینده در دنیــا و 
آخــرت و بســیار مهربــان در آن دو ســرا، بــر محمــد و آل محمــد درود فرســت، 

و غــم مــن را بــردار، و اندوهــم را دور ســاز.7
3. ای مولــی و آقــای مــن بــر افتــادن مــن بــا تمــام رخســارم و بــر لغزیــدن 
پایــم )در گناهــان( رحــم و مهربانــی فرمــا، و بــه حلــم و بردباریــت بــر نادانیــم، 

 1. صحیفه سجادیه، دعای 1.
 2. همان، دعای 7. 
 3. همان، دعای 28.

 4. صحیفه سجادیه، دعای 32.
 5. همان.

 6. همان، دعای 32.

 7. همان، دعای 54.
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و بــه احســان و نیکیــت بــر بدکرداریــم ببخــش.1
4. ای آن که رحم می کند کسی را که بندگان به او رحم نمی کنند.2

5. پــس- ای خــدای مــن - تــو را خوانــدم در حالــی کــه فریادرســی و یــاری 
کردنــت را می طلبیــدم، و بــه زودی اجابــت و روا ســاختن تــو اعتمــاد داشــتم، و 
می دانســتم کســی کــه در ســایه رحمــت تــو جــا گرفــت شکســت نمی خــورد، 
و کســی کــه بــه پناهــگاه انتقــام تــو پناهنــده شــد )از کســی( نمی ترســد، پــس 

تــو مــن را بــه تواناییــت از ســختی او بازداشــتی.3
6. بــار خدایــا مــا را ســیراب کــن از بارانــی کــه برطــرف کننــده خشک ســالی، 
رویاننــده گیــاه، پهــن و فــراخ و بســیار باشــد کــه بــه وســیله آن، گیــاه ایســتاده 
ــرده( را  ــته )پژم ــاه شکس ــی، و گی ــش( را بازگردان ــال های پی ــرم س ــبز و خ )س

درســت )ســربلند( نمایــی.4 
بــا توجــه بــه دو قســم از فرازهایــی کــه بــه دو بعــد وصف ناپذیــری و توصیــف 
خداونــد اشــاره داشــت، می تــوان گفــت کــه توصیفــات افعــال خداونــد از آن روی 
ــر  ــرا اکث ــی اوســت. زی ــات ذات ــف صف ــد آســان تر از توصی ــق دارن ــه خل ــه رو ب ک
آدمیــان تــوان رؤیــت فعــل خــدا و توصیــف آن را دارنــد امــا از ذات و صفــات ذاتــی 
ــدگان خــدا دارد. در ســفره گســترده  ــه خــواص از بن ــدن اختصــاص ب ســخن ران
ــان،  ــر قشــری از مؤمن ــرای ه ــاب الهــی اســت، ب ــت ن ــه رزق آن معرف ــه ک صحیف

طعامــی خــاص ذائقه شــان مهیاســت هماننــد قــرآن کــه چنیــن خاصیتــی دارد.

حمد الهی، بیان صفات بی بدیل او
امــام ســجاد ناب تریــن ســتایش ها را بــرای خداونــد بــه کار بــرده 
ــرد.  ــق می گی ــا تعل ــاری زیب ــل اختی ــر فع ــه ب ــت ک ــی اس ــد، مدح ــت. حم اس
ــع  ــی در واق ــماء اله ــت و اس ــی اس ــماء اله ــت اس ــور فاعلی ــد ظه ــل خداون فع

 1. همان، دعای 53.

 2. همان، دعای 46.

 3. همان، دعای 49.

 4. همان، دعای 19.
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ــس  ــت. پ ــی اس ــاالت باری تعال ــتجمع کم ــات ذات مس ــی از صف ــور صفت ظه
افعــال باری تعالــی ظهــور صفــات کمالــی او در عالــم شــهادت اســت؛ ازایــن رو، 
هرگونــه حمــدی ابتدائــا، اصالتــًا و بالــذات بــه خداونــد تعلــق دارد و بالعــرض 
ــه ذات فاعــل و  ــات و نشــانه های بی منتهــای اوســت.1 فعــل، رقیق ــه دیگــر آی ب
تبلــور کمــاالت مکنونــه اوســت. آن هنــگام کــه امــام ســجاد فعــل حق تعالــی 
را می ســتاید در حقیقــت صفــات فعلــی او را کــه نمــود صفــات ذاتــی اوســت، 
ــز ذات  ــه ج ــت در نتیج ــی اس ــن ذات اله ــز عی ــی او نی ــات ذات ــتاید. صف می س
خداونــد ســتایش نمی شــود. امــام ســجاد اثــرات حمــد واقعــی را در 
فرازهــای دعاهــای صحیفــه یکایــک ذکــر می نمایــد. حمــدی کــه فقــط متوجــه 

ــد اســت. خداون
به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

ــای  ــه تاریکی ه ــی ک ــد: »سپاس ــم و تردی ــرزخ وه ــات ب ــات از ظلم 1. نج
ــا روشــن ســازد.2 ــر م ــرزخ را ب ب

ــاال  ــه اعلــی اعلییــن ب ــا ب ــی: »سپاســی کــه از م ــه مقامــات عال 2. وصــول ب
رود، در نامــه نوشــته شــده ای کــه مقربیــن آن را مشــاهد نمــوده نگهــداری 

می نماینــد.3
ــه آن  ــا ب ــم های م ــه چش ــی ک ــفیدرویی: »سپاس ــا س ــدا ب ــات خ 3. ماق
ــود  ــه ش ــره و دوخت ــردم( خی ــا )ی م ــه دیده ه ــگام ک ــردد آن هن ــن گ روش
ــود.4 ــیاه ش ــا س ــه روی ه ــگام ک ــردد آن هن ــفید گ ــه آن س ــا ب ــای م و چهره ه

ــم بیــن  ــا آن زندگــی کنی ــان سپاســی کــه ب 4. جلــب رضــوان خــدا: »چن
ــر  ــم ب ــا آن ســبقت جویی ــه از او سپاســگزارند، و ب کســانی از خلقــش ک
ــش  ــتش پی ــو و گذش ــاداش( او و عف ــنودی )پ ــا و خش ــه رض ــه ب ــر ک ه
ــد؛  ــتایش کنن ــو را س ــن ت ــل م ــان و عق ــان و زب ــت.5 و »ج ــاده اس افت
ــده و  ــل آم ــِت سپاســت نائ ــود و حقیق ــال خ ــد کم ــه ح ــه ب ــی ک ستایش

 1. الشواهد الربوبیة، ص 44.
 2. صحیفه سجادیه، دعای 1.

 3. همان.

 4. همان.

 5. همان.
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ــت.«1  ــن اس ــو از م ــنودی ت ــای خش منته
ــه  ــه آن از آتــش دردنــاک خــدا رســته ب 5. رهایــی از آتــش: »سپاســی کــه ب

جــوار رحمتــش رهســپار شــویم.2 
6. هم نشــینی بــا انبیــاء و اولیــاء: »سپاســی کــه بــه آن شانه به شــانه مقربیــن از 
فرشــتگان رفتــه جــا را بــر آن هــا تنــگ ســازیم، و بــه آن، در ســرای جاودانــی 
ــا پیغمبــران فرســتاده اش گــرد  و جایــگاه پــر برکــت همیشــگی )بهشــت( ب

 3 ییم. آ
ــودن: »سپاســی کــه ســپاس سپاســگزاران را پشــت ســر  ــدازه ب 7. بی حدوان
ــد(  ــاص باش ــته و از روی اخ ــری داش ــپاس ها برت ــایر س ــر س ــزارد )ب گ
ــد(4 ــدازه باش ــیار و بی ان ــازد )بس ــر س ــمان خــدا را پ ــن و آس ــه زمی سپاســی ک

ــتن را  ــه خویش ــدای را ک ــپاس خ ــش: »و س ــد و صفات ــناخت خداون 8.  ش
)وجــود، علــم، قــدرت و حکمتــش را( بــه مــا شناســاند و شــکر و ســپاس 
خــود را بــه مــا الهــام نمــود و درهــای علــم بــه ربوبیــت پروردگاریــش را بــر 
ــود،  ــان فرم ــد و یگانگیــش راهنمایی م ــر اخــاص در توحی ــا گشــود 5و ب م
ــت ذات و  ــر خــود )معرف ــی در ام ــج روی و شــک و دودل ــدول و ک و از ع

صفــات یــا دیــن و احکامــش( دورمــان ســاخت.6 
 و فرازهــای بشــماری کــه امــام در آن اقســام حمدهــا را یــادآور می شــود کــه 

هــر یــک از آن هــا از صفتــی از صفــات بیکــران الهــی نشــأت می گیــرد.
بدیــن ترتیــب ســالکان طریــق توحیــد و اخــاص بــا تمســک بــه ایــن شــیوه 
ــا پشــتوانه معرفتــی می تواننــد ایمــان خویــش را تقویــت نماینــد. اگــر چــه  و ب
او را آن گونــه کــه ســزاوار اوســت، ســتایش محــال اســت ولــی می تــوان چنــان 

پرســتش نمــود کــه او خواســته اســت.

 1. همان، دعای 51.
 2. همان.
 3. همان.

 4. همان، دعای 36.
 5. یعنــی ائمــه معصومیــن - علیهــم الســالم - را راهنمایــان مــا گردانیــد تــا بــه وســیله آنــان بــه شــهر علــم 
رســیده خــدا را بشناســیم، رســول اكــرم  فرمونــد: انــا مدینــه العلــم و علــی باب هــا یعنــی منــم شــهر علــم 

و علــی بــاب آن.
 6. صحیفه سجادیه، دعای 1.
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نتیجه
آن چــه در ایــن مقالــه بیــان شــد، مبانــی نظــری توحیــدی بــا براهیــن محکــم 
ــا  ــز ب ــت ج ــت اســت و عبودی ــت، عبودی ــت خلق ــود. غای ــت ب ــان عصم از زب
ــّخ  ــاء م ــت: »الدع ــادت اس ــاره عب ــز و عص ــا مغ ــرد و دع ــام نپذی ــت انج معرف
العبــاده«1 اگــر هیــچ راهــی بــرای شــناخت او وجــود نداشــت غــرض از خلقــت 
ــت در  ــد و عبودی ــور توحی ــت ظه ــی خلق ــود غای ــون مقص ــود و چ ــل نب حاص
عرصــه هســتی و عالــم شــهادت اســت، الجــرم راهــی بــرای کشــف و مشــاهده 
آن وجــود دارد و ایــن راه شــناخته نخواهــد شــد مگــر توســط کســانی کــه راه 
بلــد ایــن طریق انــد. هدایــت شــده می توانــد گمراهــان را بــه راه دعــوت نمایــد 
ــزد  ــورد را گوش ــن م ــم ای ــتداللی محک ــا اس ــد ب ــد. خداون ــان کن و همراهی ش
ی  ــدِّ ــْن اَل یهِ ــَع أَمَّ ــقُّ أَْن یتَّبَ ــقِّ أََح َــی الَْح ــِدی إِل ــْن یْه ــد: »أََفَم نمــوده و می فرمای
ــوی  ــه س ــه ب ــی ک ــا کس ــس آی ــوَن«2 »پ ــَف تَْحکُم ــْم کی ــا لَک ی َفَم ــدَ إاِلَّ أَْن یْه
ــا کســی  ــرد ی ــرار گی ــروی ق ــورد پی ــزاوارتر اســت م ــد س ــری می کن حــق رهب
ــده؟  ــه ش ــما را چ ــود؛ ش ــت ش ــود[ هدای ــه ]خ ــر آنک ــد مگ ــه راه نمی نمای ک
ــل  ــان های کام ــط انس ــل، فق ــل و نق ــتناد عق ــه اس ــد؟« ب ــه داوری می کنی چگون
ــی هســتند،  ــی به ســوی حق تعال ــل ســلوک علمــی و عمل ــه اســوه های بی بدی ک
تــوان راهنمایــی و دســتگیری از گمشــدگان در تاریکــی جهــل و نقــص را دارنــد. 
زبــان انســان کامــل بــه دلیــل کمــاالت ویــژه، زبانــی کامــل و منــزه از هرگونــه 
گزافــه و شــائبه اســت، و بــا تمامــی مراتــب وجــودی خویــش متوجــه قبلــه گاه 
حقیقــی اســت، ازایــن رو هنــگام مناجــات بــا معبــود خویــش، ســخنش از لغــو 
ــی ای دارد حــق  ــن ویژگ ــه چنی ــس ســخنی ک ــه دور اســت. پ ــی ب و بیهوده گوی
ــا  ــرا معــارف بشــری همــواره ب ــن معرفــت اســت، زی اســت و ســخن حــق عی
ــا درســتی و نادرستی شــان احــراز گــردد.  موازیــن حقانــی ســنجیده می شــوند ت
بنابرایــن کام معصومیــن فصــل الخطــاب و میزان تشــخیص اندیشــه و ســخن 
ســره از ناســره اســت. ازایــن رو دعاهــای صحیفــه ســجادیه کــه از ایــن ویژگــی 

 1. عدة الداعی، ص 29 ؛ إرشاد القلوب، ج 1، ص 148.
 2.  سوره یونس، آیه 35.
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ــت  ــتداران معرف ــا دوس ــی باشــد ت ــه حــق نمای ــد آین برخــوردار اســت، می توان
ــار درســتی آن را  ــا آن محــک زده و عی ــاب، باورهــا و اندیشــه های خــود را ب ن
ــدی از  ــر بهره من ــه خاط ــا ب ــد ام ــوف نبوده ان ــان فیلس ــه آن ــد. اگرچ ــوم کنن معل
ــه بهتریــن  ــر از عقــل فیلســوفانه عقانیــت دینــی را ب ــی، برت ــاک وحیان عقــل پ
ــه  ــل بشــری اســت درحالی ک ــل فلســفی محــض عق ــد. عق ــان نموده ان وجــه بی
عقــل انســان کامــل عقــل وحیانــی و الهــی اســت بــه همیــن خاطــر از قداســت 
ــدارد. و نزاهــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه جایگزینــی در عقــول بشــری ن
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ــب  ــرآن و رغائ ــب الق ــن محمــد، غرائ ــن نیشــابوری،  حســن ب نظــام الدی

ــروت، 1416 ق. ــه، بی ــب العلمی ــان، دارالکت الفرق



نبوت در صحیفه سجادیه
محمد محمودپور1

چکیده
ــخ اندیشــه اســالمی،  ــع مــورد اســتفاده در بررســی تاری ــه مناب از جمل
ــت.  ــان اس ــتند از ایش ــات مس ــژه روای ــه وی ــان ب ــیره معصوم س
ــالم  ــی اس ــه سیاس ــول اندیش ــیر تح ــخ در س ــاس ترین دوره تاری حس
ــت. در  ــلطنت اس ــه س ــت ب ــل خالف ــه و تبدی ــت بنی امی ــاز خالف آغ
ــظ و  ــت حف ــی در جه ــه اله ــر وظیف ــا ب ــیعی بن ــان ش ــام امام ــن ای ای
ــی از  ــد. یک ــام دادن ــی انج ــات خاص ــالمی، اقدام ــه اس ــای اندیش احی
ــید،  ــود رس ــه اوج خ ــجاد ب ــام س ــان ام ــه در زم ــی ک انحرافات
ــام  ــود. ام ــالم ب ــر اس ــناخت پیامب ــژه ش ــه وی ــری، ب ــأله پیامب مس
ــا  ــه ب ــز مقابل ــن و نی ــات وارده در دی ــل انحراف ــجاد در مقاب س
حاکمیــت جــور، کار فرهنگــی را در پیــش گرفتنــد؛ ایشــان زمینــه ای 
را بــرای قیــام آمــاده نمی دیدنــد؛ لــذا حرکــت فکــری و فرهنگــی بــه 
مقتضــای جامعــه منحــط امــوی، را در پیــش گرفتنــد؛ در ایــن نوشــتار 
ــخ  ــاس ترین دوره تاری ــجاد در حس ــام س ــری ام ــم جهت گی برآنی
اســالم، را بــر اســاس صحیفــه ســجادیه مــورد بررســی قــرار دهیــم، تــا 
راهبــرد ایشــان در جهــت حفــظ مفهــوم و جایــگاه نبــوت را آشــکار 
ســازیم. دعاهــای صحیفــه ســجادیه نشــانگر تأکیــد حضــرت در معرفی 
پیامبــر و رســالت ایشــان می باشــد؛ رســالتی کــه از طریــق دیگــر 
معصومــان اســتمرار داشــته توســط امــام ســجاد ادامــه می یابــد، و 

مــواردی از ایــن قبیــل کــه بــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد. 
نبــوت، رســالت، بنی امیــه،   ،امــام ســجاد واژگان کلیــدی: 

صحیفــه ســجادیه.
1. عضو هیأت علمی بنیاد دایرة المعارف اسالمی.
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مقدمه
ــرن اول  ــده از ق ــار باقی مان ــه آث ــا، از جمل ــامل 54 دع ــجادیه ش ــه س صحیف
هجــری، و بــه عقیــده شــیعیان، اولیــن مکتــوب حدیثــی شــیعه اســت. ایــن کتاب 
ــن شــد؛1 نســخه های  ــی تدوی ــه صــورت فعل ــرن ششــم هجــری ب از اواســط ق
فراوانــی از آن در دســت اســت. بی شــک صحیفــه ســجادیه شــهرت و رواج 
ــون مجلســی اول )ف 1070 ق( اســت.2 به طوری کــه پــس  ــی خــود را مدی کنون
از آن مــورد توجــه علمــای شــیعه قرارگرفتــه، بارهــا شــرح و تفســیر و ترجمــه 

شــد.3
ــردآوری  ــرای گ ــی ب ــجادیه، کوشــش های فراوان ــه س ــه کامل ــر صحیف ــزون ب اف
تمامــی دعاهــای منســوب بــه امــام ســجاد صــورت گرفتــه اســت. برخــی از 
آن هــا چــون ادعیــه الامــام زیــن العابدیــن و الصحیفــه الســجادیه الجامعــه بــه ترتیــب 
شــامل 267 و 270 دعاســت.4 امــا هیچ کــدام از ایــن آثــار بــه شــهرت و مقبولیــت 
صحیفــه کاملــه ســجادیه نرســیده اســت؛ ازایــن رو، در ایــن تحقیــق صحیفــه کاملــه 

ســجادیه مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

پیشینه تحقیق
ــاب  ــن کت ــه ای ــر ب ــن علــت توجــه علمــای شــیعه در ســال های اخی مهم تری
شــریف، عبــارات و مضامیــن بلنــد اخاقــی، عرفانــی و تربیتــی آن بوده اســت. در 
ایــن میــان ابعــاد سیاســی و اجتماعــی آن کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده اســت. 
بــه نظــر می رســد ایــن نــگاه بــه واســطه مضامیــن بلنــد عرفانــی و اخاقــی آن 
ــی  ــر تألیفات ــوده و اکث ــی در ســند آن ب ــه واســطه شــک و تردیدهــای روای ــا ب ی

 1. مدرسی طباطبائی، میراث مکتوب شیعه، ص 60.
 2. همان، ص 59؛ معارف، ص 222.

ــه  ــجادیه؛ كتابخان ــه س ــای صحیف ــروح و ترجمه ه ــی، ش ــخه های خط ــین؛ نس ــید محمدحس ــم، س 3. ر.ک: حکی
آیــت اهلل مرعشــی، قــم: 1382؛ مدیــر شــانه چی، كاظــم؛ "دعــا و نیایــش"؛ نشــریه دانشــکده الهیــات و معــارف 

اســالمی، ش 30، مشــهد:1374، ص 39-10.
 4. آقابــزرگ تهرانــی، الذریعــه الــی تصانیــف الشــیعه، ج 15، ص21-18؛ مدرســی طباطبائــی، میــراث مکتــوب 

شــیعه، ص 59-60.
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کــه تاکنــون دربــاره صحیفــه نوشــته شــده، در مــورد مباحــث اخاقــی و عرفانــی 
آن اســت.1

ــرد،  ــاد ک ــوان ســابقه نظــری طــرح ی ــه عن ــوان از آن ب ــه می ت ــری ک ــا اث تنه
ــدون در نظــر  ــاب سیاســت و اجتمــاع در صحیفــه ســجادیه2 اســت. نویســنده ب کت
گرفتــن فضــای سیاســی و اجتماعــی عصــر امــام ســجاد و صرفــًا بــا هــدف 
نشــان دادن ارتبــاط عرفــان و سیاســت، بــه گزینــش پــاره ای مطالــب مفیــد امــا 
پراکنــده و آشــفته بســنده کــرده، و بــا تکیــه بــه دریافت هــای شــخصی و برخــی 

اســتنادات قرآنــی، درصــدد تحلیــل آن هــا برآمــده اســت.

روش تحقیق
ــأله  ــجادیه، مس ــه س ــی صحیف ــل محتوای ــتفاده از تحلی ــا اس ــتار ب ــن نوش در ای
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــادی م ــی – اعتق ــاد سیاس ــی از ابع ــوان یک ــه عن ــت ب امام
می گیــرد. شــیوه مــا در ایــن تحقیــق، بررســی مقــدار تأثیرگــذاری اندیشــه امــام 
ــی هایی از  ــن بررس ــت. چنی ــوی اس ــر ام ــامی عص ــه اس ــر جامع ــجاد ب س
ــه در آن  ــت ک ــت اس ــی معرف ــه جامعه شناس ــوط ب ــناختی مرب ــاظ روش ش لح
نســبت میــان فکــر و ســاختار جامعــه مــورد بررســی قــرار می گیــرد تــا مشــخص 
شــود آن تفکــر تــا چــه حــد برگرفتــه یــا برآمــده و متناســب بــا فضــای موجــود 
ــا چــه  ــت ت ــه شــده اســت؛ در نهای ــا چــه اهــداف و انگیزه هــای گفت ــوده و ب ب

ــه اهــداف خــود جامــه عمــل بپوشــاند. حــد توانســته ب
ــن و  ــد؛ مهم تری ــد ش ــتفاده خواه ــوا اس ــل محت ــن تحلی ــی از ف ــن بررس در ای
قدیمی تریــن کاربــرد آن در متــون دینــی اســت.3 بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان 
خصوصیــات و ویژگی هــای اجتماعــی آن دوره  را تبییــن کــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان ویژگی هــای نویســنده و ویژگی هــای دوره وی 
را شناســایی و بررســی کــرد و بــه تبــع آن می تــوان شــرایط کلــی فرهنــگ آن دوره 

1. حسین درگاهی، كتاب نامه صحیفه سجادیه.
2. محمدتقی رهبر، سیاست و اجتماع در صحیفه سجادیه. 

 3. باقر ساروجانی، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، ج2، ص293.
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و عقایــد ویــژه آن جامعــه را مــورد بررســی قــرار داد.1 
ــوای صحیفــه ســجادیه و بررســی مســأله نبــوت در آن،  ــل محت پیــش از تحلی
ابتــدا وضــع سیاســی و اجتماعــی آن عصــر بــه تصویــر کشــیده خواهــد شــد تــا 
در پرتــو آن، مضامیــن و گفته هــای امــام ســجاد مــورد مداقــه قــرار گیــرد.

اوضاع سیاسی – اعتقادی عصر امام سجاد
رهبــران جوامــع اســامی، بــا اهــداف و انگیزه هــای مشــابه از ســوی خداونــد 
ــه مســائل سیاســی  ــان را نســبت ب برگزیــده شــده اند. آن چــه شــیوه عملکــرد آن
ــت.  ــی اس ــات زمان ــرایط و مقتضی ــرده، ش ــز ک ــر متمای ــی از یکدیگ و اجتماع
 ،ازایــن رو، در تجزیه وتحلیــل مواضــع سیاســی و اعتقــادی امــام ســجاد

شــناخت شــرایط عصــر ایشــان ضــروری اســت.
ــار  ــجاد دچ ــام س ــر ام ــد عص ــامی، مانن ــار اس ــری از اعص ــچ عص هی
ــان در آشــوب ها و  ــوده اســت. ایــن دوره چن اضطــراب سیاســی و اجتماعــی نب
رویدادهــای ســهمگین فرورفتــه بــود کــه روح آرامــش و امنیــت از میــان رفتــه 
ــه  ــع هرگون ــه واق ــد؛ ب ــی بودن ــراب و نگران ــار اضط ــواره دچ ــلمانان هم و مس
ــود. دوران سی وچهارســاله امامــت  ــان رفتــه ب ــا عــزت از می ــه زندگــی ب امیــد ب
ــان در  ــر در مکــه و سلســله اموی ــن زبی ــداهلل ب ــت عب ــا خاف ایشــان مصــادف ب
دمشــق بــود. آن حضــرت بــا خلفــای امــوی دمشــق از جملــه یزیــد بــن معاویــه 
)60-64(، معاویــه بــن یزیــد )64(، مــروان بــن حکــم )64-65(، عبدالملــک بــن 

ــود. ــن عبدالملــک )86-96( هــم عصــر ب ــد ب ــروان )65-86(، ولی م
ــخ  ــه تاری ــن واقع ــا فجیع تری ــام ســجاد مصــادف ب ــای ام ــاز فعالیت ه آغ
اســام یعنــی واقعــه عاشــورا بــود.2 یزیــد بــن معاویــه بــه عنــوان شــخصیتی ضــد 
ــه راه  ــا ســرکوبی دیگــر مخالفانــش جریانــی ب دینــی، پــس از واقعــه عاشــورا ب

انداخــت کــه از آن میــان می تــوان بــه واقعــه حــّره اشــاره کــرد.
ــام  ــه شــهادت ام ــد، از جمل ــدد از ســوی یزی ــکاب معاصــی متع ــی ارت در پ

 1. همان، ص 291-288.
 2. مسعودی، التنبیه، ص 264.
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حســین1، مــردم مدینــه در ســال 63 هجــری بــا تدبیــر و حیلــه عبــداهلل بــن 
زبیــر2 و بــا رهبــری عبــداهلل بــن حنظلــه، در مدینــه شــورش کردنــد و بــا بیــرون 
ــه  ــر ب ــن زبی ــداهلل ب ــا عب ــزل و ب ــت ع ــد را از خاف ــه، یزی ــم مدین ــردن حاک ک
خافــت بیعــت کردنــد.3 ایــن حرکــت مــردم مدینــه در همــان ســال بــه شــدت 
از ســوی یزیــد ســرکوب شــد. ســپاهیان یزیــد بــه دســتور وی، ســه روز چنــان 
شــهر پیامبــر را غــارت کردنــد4 کــه از آن بــه بعــد مدینــه طیبــه را مدینــه نتنــه 
ــه پــس از شــهادت  )متعفــن( می خواندنــد5 و مســعودی6 آن را فجیع تریــن حادث

امــام حســین بــر شــمرده اســت.
پــس از ســرکوبی مــردم مدینــه، ســپاه یزیــد بــرای ســرکوبی شــورش عبــداهلل 
ــه  ــر ب ــه منج ــگ ک ــه جن ــرد. در بحبوح ــوم ب ــه هج ــوی مک ــه س ــر ب ــن زبی ب
ــه  ــد، ب ــرگ یزی ــر م ــا رســیدن خب ــز شــد، ب ــه نی ــن کعب ــش گرفت ــب و آت تخری
ناچــار ســپاه بــه دمشــق برگشــت. در چنیــن شــرایطی کار بــه آنجــا رســید کــه 
ــد.7  ــده بودن ــد ش ــردم مرت ــه م ــر، بقی ــه نف ــز س ــادق ج ــام ص ــر ام ــه تعبی ب
ــا درایتــی کــه داشــت، وارد دعواهــای قــدرت نشــد؛  گرچــه امــام ســجاد ب
امــا بــا ایــن حــال اختافــات زیــادی بیــن شــیعیان بــه وجــود آمــد. تــا جایــی 
کــه شــیعیان شــش فرقــه شــدند.8 از مهم تریــن ایــن فرقه هــا در آن دوران 
ــه خاطــر  ــار ب ــه عاشــورا، مخت ــد از واقع ــرد. بع ــه کیســانیه اشــاره ک ــوان ب می ت
ــه)س(  ــل فاطم ــر از نس ــاب پیامب ــت را از اعق ــجاد، امام ــام س ــه ام تقی
ــن  ــه ای ــه، منتقــل کــرد و ب ــن حنفی ــام علــی، محمــد ب ــد دیگــر ام ــه فرزن ب

 1. همان، مروج الذهب، ج 3، ص78.
 2. طبری، تاریخ طبری، ج 5، ص478.
 3. ابن اثیر، اسدالغابه، ج 3، ص219.

 4. ســیوطی، تاریــخ الخلفــاء، ص 209؛ طبــری، تاریــخ طبــری، ج 5، ص484؛ ســهیلی، الــروض االنــف، ج 6، 
ص253-254.

 5. مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص78.
 6. همان، التنبیه، ص 264.
 7. كشی، رجال، ص 113.

 8. نوبختی، فرق الشیعه، ص 51-55.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج542

ترتیــب اولیــن انحــراف را در مرکزیــت تشــیع بــه وجــود آورد.1 ایــن انحــراف 
بــه انــدازه ای جــدی بــود کــه اکثــر شــیعیان بــه جــای امــام ســجاد از امامــت 
ــی  ــای توابین ــار توانســت بقای ــی مخت ــد. و حت ــروی کردن ــه پی ــن حنفی محمــد ب
کــه امــام ســجاد را امــام خــود معرفــی کــرده بودنــد، بــه ســوی محمــد بــن 

حنفیــه جــذب کنــد.2 
ــام دو  ــان اس ــت در جه ــری، خاف ــال 64 هج ــد در س ــرگ یزی ــس از م پ
شــاخه شــد. عبــداهلل بــن زبیــر کــه از چنــد ســال پیــش مدعــی خافــت شــده 
ــد  ــر ســر جانشــینی یزی ــه در دمشــق ب ــاف نظــری ک ــا اســتفاده از اخت ــود، ب ب
ــه در  ــه و مدین ــهرهای مک ــر ش ــلط ب ــا تس ــت و ب ــاال گرف ــود، کارش ب ــده ب ش
حجــاز بــه خافــت نشســت و بــه رقابــت بــا دمشــق پرداخــت. عبــداهلل بــن زبیــر 
در ســختگیری بــر رقیبــان و مخالفانــش از چیــزی فروگــذار نبــود. او شــیعیانی 
را کــه از بیعــت بــا او امتنــاع کــرده بودنــد در دره ای پــر از هیــزم جمــع و آن هــا 
ــش ســام و  ــی چهــل روز در خطبه های ــرد.3 وی حت ــه ســوزاندن ک ــد ب را تهدی
ــه  ــام ضمــن فتن ــی ام ــن فضای ــرد.4 در چنی ــر را حــذف ک ــر پیامب ــوات ب صل
ــًا  ــد، عم ــام می ش ــت انج ــه بیع ــه بهان ــه ب ــر ک ــن زبی ــای اب ــدن حرکت ه خوان

ــد.5  ــار کردن ســکوت اختی
در بیــن امویــان دمشــق، معاویــه بــن یزیــد )64 ق(، بــا توجــه بــه شــناخت 
ــداد.6  ــان ن ــت نش ــه خاف ــه ای ب ــت، عاق ــود داش ــع موج ــه از وض ــتی ک درس
ازایــن رو خافــت بــه مــروان بــن حکــم )64- 65 ق( رســید. مــروان کســی بــود 
کــه از زمــان حضــرت رســول بــه دشــمنی بــا دیــن خــدا پرداختــه بــود. وی 
ایــن دشــمنی را در خافــت عثمــان و ســپس در دوران خافــت خــود بــه اوج 
رســانده بــود تــا جایــی کــه در منابــر وابســته بــه حکومتــش، آشــکارا بــه امــام 

 1. جعفری، تشیع در مسیر تاریخ، ص 277.
 2. همان، ص 280.

 3. مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص85.
 4. همان، ص 88.

 5. اربلی، كشف الغمه، ج 2، ص256.
 6. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص211.
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علــی توهیــن می کــرد.1 اگرچــه خافــت مــروان دیــری نپاییــد ولــی بدعتــی 
کــه او بنیــاد نهــاده بــود بــا شــدت در زمــان خلفــای بعــدی ادامــه یافــت.

عبدالملــک بــن مــروان )65-86 ق( در آغــاز خافتــش اعــام کــرد کــه ماننــد 
ــرد  ــد بی خ ــان گیر و یزی ــه آس ــده و معاوی ــر ش ــون و تحقی ــه زب ــان خلیف عثم
ــا شمشــیر  ــا مــال و ثــروت بلکــه ب ــه ب نیســت و بــر عکــس خلفــای گذشــته ن
همــه را مطیــع خــود خواهــد کــرد.2 وی بــا تکیــه بــر ســرداری چــون حجــاج بن 
یوســف ثقفــی )ف 94 ق( بــه ادعاهــای خــود جامــه عمــل پوشــاند. حجــاج بــه 
حــدی ســختگیر و خون ریــز بــود کــه فقــط در عــراق صدوبیســت هــزار نفــر را 
کشــت.3 و در آنجــا زندان هــای مختلطــی ســاخت کــه حــدود پنجاه هــزار مــرد 
و ســی هــزار زن کــه نیمــی از آنــان مجــرد و برهنــه بودنــد، بــه دســتور حجــاج 
ــه جایــی رســانده  ــر اهل بیــت کار را ب ــی شــدند.4 وی در ســختگیری ب زندان
بــود کــه مکــرر عبدالملــک را برتــر از پیامبــر معرفــی می کــرد و مــردم را بــه 
ــی  ــه جای ــد.5 وی در آزار شــیعیان کار را ب ــرا می خوان ــه وی ف طــواف گــرد خان
رســاند کــه بــه گفتــه امــام باقــر، شــنیدن نــام زندیــق بــرای او بهتــر از شــنیدن 
نــام شــیعه علــی بــود. حجــاج بــرای محــدود کــردن شــیعیان بــر دســت و 
گردنشــان عامــت گذاشــته و حتــی علی رغــم خواســت عبدالملــک، اصــرار بــر 

قتــل امــام ســجاد داشــت.6 
در ایــام خافــت ولیــد بــن عبدالملــک )86-96 ق( کــه سرکشــی خدانشــناس 
و ســتمگری بیدادگــر بــود.7 زمیــن از ظلــم و جــور پــر شــده بــود.8 انحرافــات 
ــن  ــه از محبوب تری ــود ک ــیده ب ــی رس ــه جای ــه ب ــت خلیف ــا محوری ــی ب اخاق

 1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 13، ص220.
 2. سیوطی،  تاریخ الخلفاء، ص 218.

 3. ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج 2، ص211.
 4. همان؛ مسعودی، مروج الذهب، ج 3،ص175-176.
 5. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 15، ص242.

 6. اربلی، كشف الغمه، ج 2، ص311.
 7. مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص166.

 8. سیوطی،  تاریخ الخلفاء، ص 223.
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کارهــای او در نــزد مــردم بخشــش بــه آوازه خوانــان بــود. 1ولیــد، کینه توزتریــن 
خلیفــه نســبت بــه اهل بیــت و شــیعیان، در نهایــت ســال 95 هجــری امــام را 

بــا زهــر بــه شــهادت رســاند.2 
ــد و  ــت می کردن ــان را آزار و اذی ــان آن ــت و محب ــان، اهل بی ــه اموی اگرچ
اجــازه بــردن نــام ایشــان را نیــز نمی دادنــد و از انتخــاب نــام علــی بــر فرزنــدان 
در حــوزه حکومتــی خــود جلوگیــری می کردنــد؛ بااین حــال بــا توجــه بــه آیــات 
ــود، ســعی داشــتند از عنــوان  و روایاتــی کــه در تجلیــل از اهل بیــت آمــده ب
ــای  ــد. خلف ــت خــود سوءاســتفاده کنن ــی خاف ــم مبان ــرای تحکی اهل بیــت ب
امــوی دمشــق خــود را مصــداق اهل بیــت معرفــی می کردنــد و برخــی زنــان 
پیامبــر از جملــه عایشــه در مکــه، بــرای تحکیــم خافــت ابــن زبیــر، خــود 
ــدام از  ــه هیچ ک ــا ک ــرد. از آنج ــی می ک ــر معرف ــت پیامب ــداق اهل بی را مص

ــود. همســران پیامبــر فرزنــدی نداشــتند، اهل بیــت بودنشــان منتفــی ب
 ــام ســجاد ــه ام ــن وظیف ــد مهم تری ــی، بی تردی ــن اوضــاع و احوال در چنی
بازتعریــف اصــول اعتقــادی اســام از جملــه، نبــوت بــود تــا بتوانــد ضمــن حفظ 
ــه  ــد و جامع ــرار نمایی ــوت برق ــا نب ــاط آن را ب ــیع، ارتب ــای تش ــم پایه ه و تحکی
ــا  ــام ب ــیر ام ــن مس ــد. در ای ــود آگاه کن ــات موج ــز از انحراف ــامی را نی اس
 ،ــت ــر اهل بی ــوات ب ــالت، صل ــون، رس ــون نب ــی چ ــی از مفاهیم ابهام زدای
ــه را در  ــه جامع ــم و فســادی ک ــا ظل ــه ب ــرای مقابل ــت ب اســوه حســنه و خاتمی
ــر مقتضــای  ــا ب ــود، یکــی از مهم تریــن اصــول اعتقــادی اســام را بن ــه ب برگرفت

ــد. ــه تبییــن نمایی زمــان و شــرایط سیاســی حاکــم ب

بررسی محتوایی نبوت در صحیفه سجادیه
هــدف اصلــی از تحقیــق و کاوش در زندگــی معصومیــن، شــناخت مواضع 
دینــی و اجتماعــی و معرفــت پیام هــا و درس هــا و شــیوه عملــی ایشــان اســت. 

 1. ابوالفرج اصفهانی، االغانی، ج 5، ص111.
ــی  ــار ف ــی، نوراالبص ــق، ج 12، ص10؛ اصفهان ــاق الح ــتری، احق ــه، ص 80؛ شوش ــل االمام ــری، دالئ  2. طب

ــار، ص 142. ــه االنتظ فضیل



57 نبوت در صحیفه سجادیه

ــر  ــا و هدایت گ ــوی ارزش ه ــه س ــان ب ــه صالح ــودار قافل ــی جل ــام یعن ــرا ام زی
ــه ســوی خــدا، کســانی می تواننــد والیتــی و رهــروی مســیر صــاح و  خلــق ب
هدایــت باشــند کــه نخســت پیشــوای خــود را آن گونــه کــه بایــد بشناســند و بــر 
اســاس شــناخت و معرفــت، وی را الگــوی عملــی و اعتقــادی خــود قــرار دهنــد.
ــی،  ــادی، اخاق ــای اعتق ــه پیام ه ــناخت را در زمین ــن ش ــد ای ــن بع مهم تری
ــعی  ــش، س ــن بخ ــرد. در ای ــتجو ک ــد جس ــادی بای ــی و عب ــی، سیاس اجتماع
ــجادیه را  ــه س ــی صحیف ــارف پیامبرشناس ــای مع ــره ای از دری ــرد، قط ــم ک خواهی

ــم. ــرار دهی ــی ق ــورد بررس م

امام سجاد و جریان های سیاسی- اعتقادی )نبوت(
ــیده  ــود رس ــه اوج خ ــجاد ب ــام س ــان ام ــه در زم ــی ک ــی از انحرافات یک
ــود.  ــام ب ــناخت، پیامبراس ــژه ش ــه وی ــری و ب ــوت و پیامب ــأله نب ــود، مس ب
امــام ســجاد در مقابــل انحرافــات وارده در دیــن و نیــز مقابلــه بــا حاکمیــت 
ــاده  ــام آم ــرای قی ــه را ب ــد و زمین ــش گرفتن ــز را در پی جــور، روشــی احتیاط آمی
نمی دیدنــد. درعین حــال نمی تــوان حضــرت را بــه کناره گیــری از اجتمــاع 
محکــوم کــرد، گرچــه کــه در صــورت صحیــح بــودن ایــن مطلــب ایــن رفتــار 
ــی  ــداف اصل ــر از اه ــت پیامب ــودی اهل بی ــه ناب ــرایطی ک ــم در ش ــرت ه حض
امویــان بــوده، حاکــی از مصلحت اندیشــی و روشــنگری ایشــان می باشــد، زیــرا 
ــه یــک  ــه حــکام جــور ب ــام علی ــان بیــش از یــک قی جامعــه اســامی در آن زم
رهبــر اجتماعــی نیــاز داشــت؛ لــذا حضــرت حرکــت فکــری و فرهنگــی را بــه 
مقتضــای جامعــه منحــط امــوی، در پیــش گرفتنــد و فعالیــت فرهنگــی خویــش 
ــه  ــن مســیب و دیگــران در شــهر مدین ــی چــون ســعید ب ــت محدثان ــا تربی را ب
ــرای  ــی ب ــوزش روش ــن آم ــا ضم ــری از روش دع ــا بهره گی ــد و ب ــروع کردن ش
 ــر و ائمــه ــت دعــوت پیامب ــه حقانی ــا، ب ــود یکت ــل به ســوی معب ــادت و نی عب
ــه  ــام ســجاد را دوران بازگشــت ب ــوان دوران ام ــاید بت ــد. ش ــاره می کردن اش
جاهلیــت خوانــد، زیــرا از طرفــی دســتگاه حاکــم بــر اســاس قابلیت هــای قومــی 
و اشــرافی شــکل گرفته و اصــول اعتقــادی اســام را زیــر پــا می نهادنــد و 
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آشــکارا کســانی ماننــد یزیــد بــا عیاشــی  و فســاد، اعتقــادات مــردم را بــی ارزش 
جلــوه می دادنــد. تبلیغــات گســترده امویــان در جهــت معرفــی خــود بــه عنــوان 
ــری  ــاع فک ــش، اوض ــت خوی ــوه دادن حاکمی ــروع جل ــر و مش ــت پیامب اهل بی
مــردم شــام را بــه عنــوان مرکــز خافــت مغایــر بــا دیگــر شــهرهای مذهبــی مثــل 
مدینــه جلــوه مــی داد، زیــرا مــردم شــام از همــان ابتــدا اســام خویــش را مدیــون 

ــتند. ــوی می دانس ــرداران ام ــر س ــه و دیگ ــانی چــون معاوی کس
ــد  ــا عقای ــردم ب ــنایی م ــات و آش ــترش فتوح ــا، گس ــام این ه ــر تم ــاوه ب ع
ســایر ملــل و ادیــان باعــث ایجــاد پرســش ها و دقــت نظرهــای بیشــتری نســبت 
بــه دیــن شــد، کــه این هــا همــه از جملــه عواملــی بودنــد کــه حرکــت فرهنگــی 

ــد. ــی را می طلبی بزرگ
در چنیــن شــرایطی بــود کــه امــام ســجاد رســالت خویــش را در تبلیــغ 
عقایــد اصیــل اســامی و حرکتــی علمــی و فرهنگــی دانســتند و ایــن رســالت را 
ــا ایــراد خطبــه ای در کوفــه و ســپس شــام آغــاز کــرده بــه بیدارســازی مــردم  ب
ــک  ــی ی ــد در ط ــی بودن ــدید سیاس ــت ش ــت مراقب ــه تح ــان ک ــد. ایش پرداختن
حرکــت فکــری و فرهنگــی بــه بیــان عقایــد و اصــول اساســی اســام پرداختــه 
ــت  ــان می بایس ــتند. ایش ــزایی داش ــه س ــر ب ــیعه تأثی ــه ش ــکل گیری فق و در ش
ــه و حتــی در شــناخت  ــه گرفت ــل اســامی فاصل مردمــی را کــه از نهضــت اصی
پیامبــر دچــار مشــکل بودنــد هدایــت و ارشــاد نمایــد، آن هــم بــه صورتــی کــه 

بــرای شــیعیان خطــری احســاس نشــود.
ــوده  ــامیان از جاحــظ ب ــی از ش ــؤال یک ــنایی، س ــدم آش ــن ع ــه ای از ای نمون
اســت؛ زمانــی کــه وی را مشــغول صلــوات می بینــد، و از او می پرســد: »دربــاره 
ــن  ــاج ب ــده حج ــا عقی ــت؟« و ی ــدای ماس ــا او خ ــی؟ آی ــه می گوی ــد چ محم
ــن  ــداهلل ب ــمنی عب ــز دش ــت و نی ــر می دانس ــر از پیامب ــا را برت ــه خلف ــف ک یوس
ــرا  ــا زی ــش در خطبه ه ــد و آل ــر محم ــوات ب ــدم صل ــم و ع ــا بنی هاش ــر ب زبی
بــه اعتقــاد ابــن زبیــر در آن صــورت بنی هاشــم ســر برکشــیده کــه مــا خانــدان 
پیامبریــم1و مســائلی از ایــن قبیــل؛ لــذا طــی بررســی اوضــاع سیاســی و اجتماعی 

1. مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص 85.
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ایــن دوره ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه امــام ســجاد در ایــن جامعــه و 
بــا بهره گیــری از روش دعــا چگونــه بــه بیــان اعتقــادات مذهبــی و اصــول دیــن 
ــداوم  ــه آن ت ــت و در ادام ــد و بعث ــرت محم ــوت حض ــأله نب ــص مس باألخ
ــنه  ــوه حس ــوان اس ــر به عن ــی پیامب ــز معرف ــت و نی ــوان امام ــل عن ــت در ذی بعث

ــد.! پرداخت
دعاهــای صحیفــه ســجادیه نشــان گر تأکیــد حضــرت در معرفــی پیامبــر و 
نبــوت ایشــان و نیــز در بیــان این کــه خاتمیــت بــه معنــی واقعــی کلمــه صــورت 
ــد  ــد، می باش ــه می یاب ــن ادام ــق معصومی ــوت رســول از طری ــه و نب نگرفت
ــه  ــاب نمون ــد. از ب ــد ش ــاره خواه ــا اش ــه آن ه ــه ب ــل ک ــن قبی ــواردی از ای و م
می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: در میــان دعاهــا، تأکیــدی وجــود دارد کــه 
ــی از ایــن تعبیــر می باشــد  اغلــب تکــرار شــده و کمتــر دعایــی اســت کــه خال
ــن  ــت همی ــای درس ــم دعاه ــی از عائ ــًا یک ــه اساس ــد ک ــوات می باش و آن صل
اســت. زمانــی کــه حتــی گذاشــتن نــام علــی بــر فرزنــدان تقبیــح شــده و توســط 
امویــان بــه آن حضــرت دشــنام داده می شــد، بــه کار گرفتــن ایــن تعبیــر ارزش 
ــگاه  ــم جای ــت و ه ــی اهل بی ــم در معرف ــد؛ ه ــی نشــان می ده ــه خوب خــود را ب
ایشــان. ماننــد نیایــش پنجــم بــا عنــوان نیایــش در حــق خویشــتن و دوســتداران 
خویــش، کــه بیشــتر طلــب خیرهــا تحــت عنــوان صلــوات بــر محمــد و آل او 
آمــده اســت، یــا نیایــش دوم کــه مختــص بــه نبــی و بیــان فلســفه بعثــت وی و 

ــن راه متحمــل شــده اســت می باشــد. آن چــه در ای

1� نبوت و تبیین جایگاه آن
ــادات  ــی ترین اعتق ــن و از اساس ــول دی ــی از اص ــوت یک ــد نب ــدون تردی ب
ــمار  ــه ش ــد ب ــی خداون ــد و یگانگ ــه توحی ــرار ب ــد از اق ــلمانان بع ــی مس مذهب
مــی رود. حضــرت محمــد کــه مأمــور بــه انجــام رســالت خویــش در هدایــت 
مــردم به ســوی معبــودی یکتــا بــود، تــا زمــان حیــات خویــش تــا حــد ضــرورت 
و امــکان ایــن رســالت را ادامــه دادنــد. بعــد از رحلــت رســول اکــرم مســائلی 
از قبیــل خافــت و جانشــینی پیامبــر و نیــز مســأله امامــت بوجــود آمــده و 
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جامعــه نیازمنــد شــخص یــا اشــخاصی بــوده کــه بــه تأویــل و تفســیر رســالت 
رســول بپردازنــد، بــه خصــوص برای کســانی کــه دوران ایشــان را درک نکرده 
 ــد. هــر یــک از ائمــه معصومیــن ــه بودن ــه نحــوی از آن فاصلــه گرفت ــا ب و ی
ــی دوران  ــی - اجتماع ــاع سیاس ــرایط و اوض ــه ش ــه ب ــا توج ــود و ب ــه خ به نوب

ــد. ــن نبــوت و رســالت رســول اکــرم می پرداختن ــح و تبیی ــه توضی خــود ب
امــام ســجاد نیــز در پی تحــوالت فکــری و فرهنگــی دوران خویــش، نظیر 
آشــنایی مــردم بــا افــکار و عقایــد دیگــر ملــل، از طریــق گســترش فتوحــات و یــا 
انحرافــات وارده در دیــن، بــه خاطــر فاصلــه گرفتــن مــردم از زمــان پیامبــر و 
نوعــی بازگشــت بــه جاهلیــت، رســالت خویــش را بــه عنــوان یــک هدایت گــر 
از طریــق دعــا و نیایــش پــی گرفتنــد. از آنجــا کــه یکــی از انحرافــات موجــود 
مســأله نبــوت بــود و کســانی مثــل حجــاج بــن یوســف خلفــای امــوی را برتــر از 
پیامبــر می دانســتند و یــا کســانی بودنــد کــه حتــی پیامبــر و خاندانــش را 
نمی شــناختند، امــام ســجاد در دعاهــای خویــش در صحیفــه ســجادیه بارهــا 
بــه ایــن مســأله اشــاره کــرده و بــا اســتفاده از تعابیــری چــون صلــوات، نبــی و 

رســالت رســول بــه توضیــح و تبییــن رســالت پیامبــر می پــردازد.

الف( صلوات
درود بــر پیامبــر و خاندانــش از جملــه اصطاحاتــی اســت کــه بــه مکــرر 
در صحیفــه بیــان شــده اســت کــه حــدود 175 بــار و تقریبــًا در تمــام نیایش هــا 
تکــرار شــده اســت؛1 کــه می توانــد نشــانگر توجــه و تأکیــد حضــرت بــه ایــن 
بندهــای   ،6 نیایــش   ،1،2،3،4،5،6،8،9،10،11،13،14،15 بندهــای   ،5 نیایــش  ســجادیه،  صحیفــه   .1
12،16،17،18،22،23، نیایــش 7، بنــد 8، نیایــش 8، بنــد 10، نیایــش 9، بندهــای 1،7، نیایــش 1،بنــد 7، نیایــش 
11، بندهــای 1،4، نیایــش 12، بندهــای 14،15، نیایــش 13، بندهــای 19،20،23، نیایــش 14، بندهــای 6، 7، 8، 
9،11،13،14، نیایــش 15، بنــد 5، نیایــش 16، بندهــای 17،18،29، 33، نیایــش 17، بندهــای 3،4، 8،9، نیایــش 
ــای 1،3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 15، 16، 19، 22، 23، 24،  ــش 20، بنده ــد 7، نیای ــش 19، بن ــد 3، نیای 18، بن
ــش  ــش 22، بندهــای 5، 6، 8، 9، 11،12، 13، نیای ــش 21، بندهــای 4، 8، 9، 10، نیای 25،27،28، 30، 31، نیای
ــای  ــش 27، بنده ــای 1، 4، نیای ــش 26، بنده ــای 3، 11، 12، 14، نیای ــش 24، بنده ــای 1، 2، 7، نیای 23، بنده
1، 2، 3، 4، نیایــش 29، بنــد 2، نیایــش 30، بندهــای 1،2،3،4، نیایــش 31، بندهــای 12،25، 30، نیایــش 32، 
بندهــای 28،32، 34، نیایــش 33، بنــد 1، نیایــش 35، بندهــای 2، 3، 5، نیایــش 36، بندهــای 2، 37، 17، نیایــش 
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مســأله باشــد. ازجملــه مــوارد اســتفاده ایــن اصطــاح زمانــی بــوده کــه حضــرت 
درخواســت نیــازی داشــته و در واقــع قبــل از دعــا ذکــر شــده اســت: »یــا مــن 
ــی  ــاد ف ــن االلح ــا ع ــه، و احجبن ــد وآل ــی محم ــل عل ــه، ص ــی عظمت ال تنقض
عظمتــک«1، کــه در ضمــن صلــوات طلــب درک عظمــت نمــوده و بــا توجــه بــه 
ــا  ــتجابت دع ــباب اس ــوان یکــی از اس ــه عن ــوات را ب ــوان صل ــرار می ت ــن تک ای

دانســت.2
ــر آرزو و اســتدعا از درگاه  ــل از مطــرح ســاختن ه ــا قب ــن دروده تکــرار ای
ــد.  ــته باش ــال داش ــه دنب ــد ب ــددی را می توان ــیرهای متع ــا و تفس ــدا، تحلیل ه خ
ــر ایــن باوریــم کــه تکــرار  ــکار کنیــم ب ــدون این کــه ســایر تحلیل هــا را ان مــا ب
ــدان پیامبــر، آن هــم  ــام خان ــر مطــرح ســاختن ن صلوات هــا و اصــرار امــام ب
ــی  ــده پیام ــدا، در بردارن ــی از درگاه خ ــر درخواســت و حاجت خواه ــل از ه قب
اعتقــادی - سیاســی اســت. درســتی ایــن اعتقــاد آن گاه آشــکارتر خواهــد گشــت 
کــه عصــر تاریــک حاکمیــت امویــان و اقدام هــای ضــد علــوی آنــان در جهــت 
محــو تشــیع مــورد توجــه قــرار گیــرد. در عصــری کــه راویــان وابســته بــه دربــار 
ــند و در  ــح می تراش ــان ناصال ــرای حاکم ــن ب ــی دروغی ــرض، کرامت های و مغ
خامــوش ســاختن نــام و یــاد خانــدان پیامبــر و امــام علــی تاشــی پی گیــر 
ــوان اذکار مقدســی کــه در اســتجابت  ــه عن ــام ائمــه ب ــد، مطــرح ســاختن ن دارن
دعاهــا نقــش دارد و موجــب جلــب رحمــت و غفــران و فضــل الهــی می شــود، 

حرکتــی صرفــًا عبــادی نیســت بلکــه عبادتــی سراســر سیاســی اســت.
در مــواردی نیــز دیــده شــده اســت کــه حضــرت ســجاد بــا آوردن صفات 
و ضمایــری بعــد از اســم رســول اکــرم تأکیــد خاصــی را یــادآور می شــوند. 

ــای  ــش 42، بنده ــد 1، نیای ــش 41، بن ــد 1، نیای ــش 40، بن ــای 1،4، 9،10، نیای ــش 39، بنده ــد 3، نیای 38، بن
ــای 6،8،9،12،13،14،15،16،19،  ــش 44، بنده ــای 3،5،6، نیای ــش 43، بنده 5،7،8،9،10،11،12،13،14، نیای
نیایــش 45، بندهــای 51، 52،55، نیایــش 46، بنــد 27، نیایــش 47، بندهــای 52،54،55،56،58،59،58،59،6
ــای 1،3،4،6،8،11،14،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،  ــش 48، بنده 0،62،63،64،141، نیای

نیایــش 52، بنــد 11، نیایــش 54، بنــد 1،5.
 1. صحیفه سجادیه، دعای5، فراز1.

.2ر.ک: نیایش 5، بندهای 1، 2،3،4،5،6،8،9،10،11،13،14،15.
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ــا:  ــه«1و ی ــه و آل ــه صــل اهلل علی ــد نبی ــه محم ــا ب ــن علین ــذی م ــد هلل ال »و الحم
ــام  ــه در تم ــلین«2 ک ــید المرس ــن و س ــد خاتم النبیی ــی محم ــل عل ــم ص »والله
 ،ــه حضــرت محمــد ــی ب ــه نوع ــدی ب ــه اصطــاح تأکی ــای ب ــن صلوات ه ای
رســالت وی و یــا هــر آنچــه کــه بــه وی مربــوط شــود اشــاره دارد؛ از قبیــل امیــن 
وحــی بــودن: »للهــم فصــل علــی محمــد امینــک علــی وحیــک«3 و یــا خطیــب 
ــه  ــا تکی ــی هــم ب ــه«4 در جمات ــب ب ــی محمــد الخطی ــودن: »فصــل عل ــرآن ب ق
ــه توضیــح  ــا جمــات بعــدی آمــده و ب ــر ضمایــر مفــردی کــه در جملــه و ی ب
رســالت وی می پــردازد صلــوات را بــه وی مختــص نمــوده کــه البتــه در تمــام 
مــوارد پیوســتگی صلــوات بــر محمــد و آلــش دیــده می شــود؛ لــذا صلواتــی کــه 
مختــص رســول اکــرم باشــد و نشــانی از )آلــه( ویــا )آل محمــد( ویــا )اهــل 
ــه صــورت  ــه اهمیــت آن ب ــا توجــه ب بیتــه( نباشــد، دیــده نشــده اســت؛5 کــه ب

جداگانــه و در ذیــل بحــث تــداوم بعثــت ذکــر خواهــد شــد.

ب( نبی
نبــی در عربــی بــه معنــای »خبــرآور«6 و رســول بــه معنــای »فرســتاده«7 اســت، 
در زبــان فارســی بــه جــای ایــن دو از کلمــه پیامبــر اســتفاده می شــود و اشــاره 

بــه پیــام و رســالتی دارد کــه نبــی از طریــق وحــی دریافــت می کنــد.
ــن و  ــی و نجیب تری ــن وح ــه امی ــت ک ــد درود فرس ــر محم ــا، ب خدای
ــت و  ــه پیشــرو در رحمــت و رأف ــو اســت. او ک ــدگان ت ــن بن برگزیده تری
خیــر، و کلیــد بــرکات و خیــرات بــود و تــن و جــان خــود را در راه اوامــر 

 1. صحیفه سجادیه، دعای2، فراز1.
 2. صحیفه سجادیه، دعای17، فراز14.

 3. همان، دعای2، فراز3.
 4. همان، دعای42، فراز6.

.5ر.ک: نیایــش 6، بنــد 22، نیایــش 23، بنــد 4، نیایــش 24، بنــد 1، نیایــش 27، بنــد 18، نیایــش 30، بنــد 31، 
ــای 51، 52،  ــش 47، بنده ــد 60، نیای ــش 45، بن ــای 17، 19،21، نیای ــش 42، بنده ــد 35، نیای ــش 32، بن نیای

53،63، 64، نیایــش 48، بنــد 3، نیایــش 54،بنــد 10.
.6 ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 303.

.7همو، ج 11، ص 274.
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و فرمــان تــو بــه رنــج انداخــت.
در ایــن دعــا، امــام ســجاد پیامبــر اکــرم را بــه چنــد صفــت توصیــف 

ــد: ــه شــمار می آی ــب و قابل توجــه ب ــه ای جال ــک نکت ــه هــر ی ــوده ک فرم
ــال  ــد متع ــی آنچــه را از خداون ــی اســت؛ یعن ــن در وحــی اله ــر امی 1. پیامب
ــدون کم وکاســت  ــح و ب ــور صحی ــرده و به ط ــظ ک ــام حف ــت تم ــا دق ــه، ب گرفت

ــل داده اســت: ــه مــردم تحوی ب
2. دومیــن صفــت رســول گرامــی اســام ایــن بــود کــه ایشــان نجیب تریــن 
ــناختند و  ــال می ش ــن کم ــه ای ــی او را ب ــد و جملگ ــردم بودن ــن م ــرد در بی ف

ــتند. ــراغ نداش ــی او س ــخ زندگ ــی در تاری ــه نقطه ضعف هیچ گون
3. در بیــن آن مــردم، او بــرای رســالت برگزیــده شــده بــود. او هرگــز از خــود 
ــی  ــه مأموریت ــزد، بلک ــن کار ن ــه ای ــت ب ــود دس ــت و به خودی خ ــی نداش حرف
ــا از آن نهــی  ــه آن امــر فرمــوده ی الهــی داشــت. پــس آنچــه را کــه حضــرت ب

کــرده، جملگــی متــن دســتور حضــرت حــق بــوده اســت.
ــدا  ــی پی ــه آگاه ــن نکت ــه ای ــد ب ــردم بای ــی م ــود؛ یعن ــه« ب 4. ایشــان »الرحم
کننــد کــه آنچــه را پیامبــر اســام بــرای آنــان آورده، تحمیــل و بــار و مزاحمــت 
نیســت؛ زیــرا احــکام اســام هدیــه ای عظیــم از جانــب حضــرت حــق اســت کــه 
بــر مــردم نــازل گردیــده اســت. پــس مردمــی کــه در ایــن جهــان و عرصه وســیع 
هســتی قــدم گذارده انــد، بایــد توجیــه شــوند کــه چگونــه در ایــن عالــم زندگــی 
کننــد و بــرای ابدیــت خــود چــه فکــری نماینــد. شــارع مقــدس اســام، چراغــی 
در ظلمــات جهــان اســت و طبیبــی اســت کــه دارو و درمــان خــود را بــه همــراه 
دارد و بــه هــر جــا کــه وارد شــود، مرهــم جان هــای مریــض و خســته اســت، و 

پیامبــر اســام کســی اســت کــه مــردم را بــه صــاح دعــوت می کننــد.
5. »قائدالخیــر« اســت. قائــد بــه کســی می گویند کــه جلــودار کاروان اســت، راه رفته 
و مقصدشــناس اســت و در ایــن امــر اشــتباه نمی کنــد؛ از پیچ وخم هــا آگاه اســت و در 
ایــن امــر دچــار خطــا نمی شــود. آری، پیامبــر اکــرم دارای آن چنــان عظمتــی اســت کــه 

می توانــد کاروان هســتی را بــه منزلــگاه حقیقــی خــود هدایــت کند.
ــردم  ــه روی م ــرات ب ــود در خی ــر او نب ــی اگ ــه« اســت؛ یعن ــاح البرک 6. »مفت
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ــد. ــت آورن ــه دس ــرات را ب ــتند خی ــردم نمی توانس ــد و م ــته می ش بس
ــه زحمــت و مشــقت  ــن راه خــود را ب ــر در ای ــن کــه پیامب 7. و ســرانجام ای

ــداد. ــه خــود راه ن ــن سســتی ب انداخــت و هرگــز در انجــام وظایــف کمتری
امــام ســجاد بــا اســتفاده از کلمــه )نبــی( ضمــن اشــاره بــه نبــوت پیامبــر 
و اینکــه ایشــان دارای رســالتی بــوده، بــه خاتمیــت پیامبــر، نــزول وحــی بــر 
ــان  ــران اذع ــر پیامب ــان دیگ ــرم در می ــی مک ــگاه نب ــوص جای ــی و بالخص نب

ــه...«.1 ــه و آل ــک محمــد صــل اهلل علی ــی نبی ــه عل ــا انزلت ــد. »وحی می کن

2� رسالت نبی اکرم
در جامعــه انســانی پیامبــران بــه عنــوان انســان های نمونــه و برگزیده ای هســتند 
کــه پیام هــای مســتقیم خداونــد یعنــی وحــی را در جهــت هدایــت مــردم دریافــت 
کــرده و بــه حقایقــی از جهــان دســت می یابنــد )نبــوت( کــه بــه فرمــان خداونــد 
آن هــا را بــه دیگــر مــردم می رســانند )رســالت(. ایــن دریافت هــا، انقابــی در آن هــا 
بــه وجــود مــی آورد کــه همــان بعثــت بــوده و رســتاخیزی ســازنده و ثمربخــش 
 کــه از زمــان پیامبــر اکــرم بــرای جامعــه می باشــد. در جامعــه امــام ســجاد
فاصلــه گرفتــه و بیشــتر صحابــه و یــاران پیامبــر از میــان رفته انــد و ظلــم و فســاد 
جامعــه را احاطــه کــرده اســت، پرداختــن بــه توضیــح و تبییــن نبــوت، رســالت، 
بعثــت و انقــاب اجتماعــی نبــی اکــرم و جایــگاه و اهمیــت آن مهــم می نمایــد. 
لــذا حضــرت ضمــن نیایش هــای عبــادی و عرفانــی خــود نظیــر نیایــش دوم2 بــه 
رســالت پیامبــر و ابــاغ پیــام وحــی، فلســفه آن و جایــگاه پیامبــر در میــان 
فرشــتگان و دیگــر پیامبــران مرســل و تمســک بــه ســنت او و قــرآن اشــاره کــرده و 

ــد.3 در حــق وی و خاندانــش دعــا می کنــد و او را شــفیع بنــدگان می دان
ــد  ــان جنگی ــا آن ــد و ب ــه خــود جــدا ش ــان و قبیل ــالت، از حامی در راه رس
.1 ر.ک: نیایــش 2، بنــد 1، نیایــش 4، بنــد 3، نیایــش 17، بنــد 14، نیایــش 31، بنــد 13، نیایــش 42، بنــد 18، 

نیایــش 45، بندهــای 11،60، نیایــش 48،بنــد 9.
.2نیایــش 2، بندهــای 3-21؛ ر.ک: نیایــش 6، بنــد 21، نیایــش 31، بنــد 31، نیایــش 32،بنــد 34، نیایــش 42، 

بندهــای 2،3، 5، 6، 7، 8،17،18، 19، 20، 22، نیایــش 44، بنــد 19، نیایــش 45، بنــد 11.
3. نیایش 31،بند 31.
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ــرک  ــه ش ــود را ک ــکان خ ــود و نزدی ــع نم ــان قط ــا آن ــود را ب ــه خ و رابط
ــیره او  ــل و عش ــر از اه ــه ظاه ــه ب ــان را ک ــاخت و آن ــد دور س می ورزیدن

ــود.  ــک فرم ــه خــود نزدی ــد ب نبودن
در ایــن دعــا، امــام بــه نکاتــی اشــاره می فرمایــد کــه الزمــه وجــود یــک 
ــردم را  ــد م ــر می توان ــت آن هــا، بهت ــا رعای ــر راســتین و دلســوز اســت و ب راهب
ــاند.  ــتگاری برس ــاحل رس ــه س ــات داده و ب ــا نج ــی ها و کج روی ه از کج اندیش
او هــم چنیــن می توانــد در رفتــار و کــردار خــود، صداقــت و حــق خــود را بــه 

مــردم ارائــه کنــد و بــا عمــل نیــز آنــان را بــه طــرف هدایــت بخوانــد.
ــی  ــات معرف ــن صف ــا ای ــرم را ب ــجاد، پیامبراک ــام س ــراز، ام ــن ف در ای
می کنــد و بــه خــدای متعــال عــرض می کنــد کــه خدایــا پیامبــر تــو در راه تبلیــغ 
ــاس  ــه و احس ــه او عاطف ــبت ب ــه نس ــود - ک ــیره خ ــه و عش ــا قبیل ــو ب ــن ت دی
ــد - جنگیــد  ــد و از او دفــاع می نمودن شــدیدی داشــتند، او را حمایــت می کردن
و از آن هــا جــدا شــد و هرگــز احســاس قومــی و عصبیــت عشــیره ای مانــع آن 
نشــد کــه دســت از دعــوت مــردم بــه طــرف تــو بــردارد؛ مبــادا کــه در صــراط 

مســتقیم کمتریــن خدشــه ای وارد شــود!

الف( وظایف پیامبر اسالم
خدایــا، پیامبــر تــو آن چنــان بــه جهــاد و کوشــش اقــدام فرمــود کــه آنچــه 
اراده کــرد در دشــمنان تــو مســتقر شــد و آنچــه را خواســت در دوســتان تــو 
برقــرار گردیــد، و بــه کمــک تــو و طلــب یــاری از تــو، بــا قدرتــی دســت 
بــه قیــام زد کــه بــر ضعــف آن هــا غالــب آمــد؛ در عمــق خانه هــای آنــان 
بــا آن هــا جنگیــد و هجــوم بــرد تــا آن کــه خواســته تــو ظاهــر و کلمــه تــو 

غالــب گردیــد، اگرچــه بــا کراهــت مشــرکان مواجــه شــد.
مســلماً آن پیــروزی و غلبــه ای کــه امــام در این جــا بــه خــدا و پیامبــرش نســبت 
داده، از قبیــل فتــح و پیروزی هــای احساســی ای کــه عــده ای هواپرســت و خودخــواه 
آن را طلــب کــرده و در راه آن از مــرگ و نابــودی خــود و دیگــران باکــی ندارنــد، 
نیســت. زیــرا فتــح و پیــروزی هواپرســتان، چیــزی جــز غلبــه جهــل و هوســرانی و 
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خودخواهــی و ظلــم و جــور و بداندیشــی نیســت، زیــرا هــدف این گونــه مبارزه هــا 
ــینند،  ــدرت بنش ــر مســند ق ــد و به جــای او ب ــای درآی ــف از پ ــه حری آن اســت ک
اگرچــه بــه قیمــت جــان و مــال مــردم تمــام شــود. آنــگاه بــا ادامــه ظلــم و جــور و 
غلبــه، حقــوق ضعفــا و بیچــارگان پایمــال شــده و خــون و جــان و مــال مظلومــان، 
ــتن  ــارت از برداش ــی، عب ــای اله ــروزی مکتب ه ــح و پی ــا فت ــد. ام ــاه می مان ــی پن ب
موانــع هدایــت و رشــد انســان ها و رســاندن آنــان بــه کمــال الیــق انســانیت اســت. 
هــدف اولیــاء خداونــد فراهــم آوردن زمینــه برای پیشــبرد جامعه انســانیت می باشــد، 
زیــرا در جوامــع آزاد بشــری، پیوســته عــده ای قدرتمنــد زورگــو بــر مــردم حکومــت 
می کننــد کــه هرگــز حاضــر نیســتند کــس دیگــری جایگزیــن آنــان شــود و بــه جــز 
آنچــه خواســته آن هاســت در خــارج جــاری شــود. آنــان بــا تمــام وجــود در مقابــل 
مخالفــان خــود ایســتاده و در هــر شــرایطی کــه باشــد آن هــا را از پــای درمی آورنــد؛ 

بــه طــوری کــه یــاد و نقشــی هــم از ایشــان برجــای نمانــد.
در ایــن مســیر، انبیــا هســتند کــه بایــد وارد ایــن دریــای پرتاطــم شــوند و 
بــا عــده ای هوســران خودخــواه مبــارزه کننــد تــا شــاید آن موانــع برداشــته شــود 
ــال  ــدای متع ــه خ ــیند. البت ــت بنش ــت جاهلی ــای حکوم ــدا به ج ــت خ و حاکمی
ــا او  ــی ب ــدرت رویاروی ــس ق ــت و هیچ ک ــی اس ــان غن ــت آن ــق و اطاع از خل
ــذا مــردم چــه کافــر باشــند چــه  ــدارد: »)فــان اهلل غنــی عــن العالمیــن( ،1 ل را ن
ــه  ــه ب ــی، به هیچ وج ــی و طاغ ــه یاغ ــند چ ــاجد باش ــع و س ــه راک ــن، چ مؤم

ــد. ــد بزنن ــرری نمی توانن ــن ض ــال کمتری ــدای متع خ
پــس هــر جــا ســخن از غلبــه و فتــح خــدا و ثبــات حاکمیــت اوســت، معنــی 
ــرف  ــانی و برط ــت انس ــت، کرام ــت، عدال ــام هدای ــتن نظ ــی نشس ــه کرس آن ب
ــر  ــور ام ــی اســت. در نتیجــه، ظه ــارت نســل آدم ــت و حق ــم و ظال شــدن ظل
خــدا، علــو کلمــه اهلل و در یــک کام، جنگیــدن مظهــر هدایــت بــا مظاهــر کفــر و 
ضالــت، جــز بــرای آن نیســت کــه اســباب و ابــزار ضالــت از انســان ها گرفتــه 

شــود و حــق بــر کرســی هدایــت و کرامــت بنشــیند.

1. سوره آل عمران، آیه 97.
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ب( ویژگی های پیامبر اسالم
خدایــا، مقــام پیامبــر را بــا مجاهده هــای او بــه جایگاهــی آن چنــان رفیــع از 
بهشــت خــود برســان کــه احــدی در منزلــه و مقــام و رتبــه، مســاوی بــا او 

نباشــند و هیــچ ملــک مقــرب و نبــی مرســلی هم طــراز وی قــرار نگیــرد.!
ــرده  ــا ک ــی دع ــا جمات ــرم را ب ــر اک ــوم، پیامب ــام معص ــراز، ام ــن ف در ای
کــه فــوق آن دیگــر تصــور نمی تــوان کــرد. امــام تقاضــای مقــام و منزلتــی 
ــا او  ــم کــرده اســت کــه احــدی در آن ب ــد عال ــم از خداون ــرای حضــرت خات ب
تســاوی نداشــته باشــد. البتــه معلــوم اســت کــه درخواســت امــام معصــوم، هرگــز 
گــزاف و بی حســاب نیســت و ایــن درخواســت، غیــر مناســب و بــدون زمینــه 

ــا ضابطــه اســت. ــول و ب نمی باشــد، بلکــه خواســته ای معق
ــای دور و  ــت آرزوه ــا، درخواس ــی دعاه ــه بعض ــود ک ــی می ش ــوالً گاه اص
ــن آن  ــن رابطــه ای بی ــدارد و کمتری ــی ن ــه قبل ــه زمین ــه هیچ گون درازی اســت ک
خواســته و وضعیــت درخواســت کننــده نیســت؛ مثــًا کســی کــه مقــام بســیار 
بلنــدی را آرزو می کنــد، بــدون آن کــه کمتریــن قدمــی در راه اخــاص و بندگــی 
ــا مرتبــه ای دنیایــی را طلــب می کنــد و دلــش می خواهــد کــه  برداشــته شــود؛ ی
اولیــن فــرد علمــی جهــان باشــد، ولــی کمتریــن اقدامــی بــرای یادگیــری انجــام 
نمی دهــد! البتــه این گونــه درخواســت ها غیرمعقــول و نابجاســت و امــکان 
ــی اگــر درخواســت کننده دارای  ــز در خــارج غیرممکــن اســت؛ ول ــوع آن نی وق
شــرایطی باشــد کــه متناســب بــا زمینه هــای وجــودی آمــال و آرزوهــای او باشــد، 
ــت  ــاالت و هم ــا و کم ــه کرامت ه ــته های او، درج ــت خواس ــوان از کیفی می ت
ــن  ــزاوار این چنی ــتی س ــه راس ــه ب ــت ک ــرد و دانس ــت ک ــاده او را دریاف فوق الع
ــا  ــه آن ه ــیدن ب ــی رس ــتعداد و آمادگ ــرا اس ــر؟ زی ــا خی ــت ی ــی هس کرامت های
ــه رســول  ــام ســجاد نســبت ب ــدا و مشــهود اســت. خواســته های ام در او پی
 گرامــی اســام نیــز، جملگــی درخواســت های راســتین و ســزاوار نبــی مکــرم
می باشــد؛ زیــرا بلندتریــن مقــام قــرب الهــی از آن کســی اســت کــه دســت بــه 
کاری زده کــه هرگــز در تــوان احــدی از مائکــه و انبیــا و مرســلین ســلف نبــوده 

اســت.
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ج( شفاعت پیامبر اسالم در حق خاندانش
ــن  ــرم او و مؤمنی ــت مک ــاره اهل بی ــفاعتی درب ــرم ش ــر اک ــه پیامب ــا، ب خدای
کرامــت بفرمــا کــه برتــر از آنچــه بــه پیامبراکــرم وعــده داده ای باشــد! ای 
کســی کــه عهــدش قطعــی و بــه قــول وفــادار اســت! ای کســی کــه ســیئات 
ــم  ــی عظی ــو دارای فضل ــازی، ت ــل می س ــواب تبدی ــر ث ــن براب ــه چندی را ب

هســتی!
ــه از دو  ــت ک ــام اس ــر اس ــات پیامب ــن مقام ــی از مهم تری ــفاعت، یک ش

ــد: ــت می باش ــز اهمی ــت حائ جه
1. تقاضــای پیامبراکــرم نــزد خــدای متعــال مــورد قبــول اســت، بــه طــوری 
کــه اگــر او نســبت بــه کســی اظهــار شــفاعت کنــد، قطعــًا خــدای تعالی خواســته 
او را رد نکــرده و تقاضــای ایشــان را نســبت بــه آن شــخص مــورد اجابــت قــرار 

می دهــد.
ــه و  ــدا توب ــوی خ ــد به س ــعی کنن ــه س ــت ک ــکاران اس ــه گنه ــژده ای ب 2. م
بازگشــت نماینــد تــا بدین وســیله، در حریــم شــفاعت پیامبــر راه یابنــد؛ زیــرا 
تــا نتواننــد در کنــار پیامبــر قــرار بگیرنــد و تــا ســنخیت بــا مقــام پاکیــزه او 
نداشــته باشــند، مســأله شــفاعت نســبت بــه آن هــا غلــط و خــارج از واقــع اســت.

د( مشکالت پیامبر اسالم در رسالتش
آنــان را کــه دور بودنــد و تحــت والیــت دیــن درآمدنــد بــه خــود نزدیــک 
ــاغ  ــود. در راه اب ــود دور نم ــش را از خ ــرک خوی ــکان مش ــرد و نزدی ک
ــردم و  ــا دعــوت م ــج انداخــت و ب ــه تعــب و رن ــو، خــود را ب رســالت ت

ــت. ــرار گرف ــراوان ق ــان در زحمــت و مشــقت ف نصیحــت آن
رنــج و تعــب عمــده پیامبراکــرم از آن بــود کــه دوســتان و عشــیره خــود را 
ــا اجانــب همدســت  بــه جهــت کفرشــان از خــود دور کــرده بــود. آن هــا نیــز ب
 گشــته بودنــد و مجموعــًا بــه مخالفــت بــا او می پرداختنــد. پیامبراکــرم
نگــران ایــن جریــان بــود و آســودگی در وجــود شریفشــان راه نداشــت. ولــی بــا 
ــد،  ــر نبودن ــفابخش اســام تأثیرپذی ــن روشــن و ش ــان از آیی ــه این وجــود این ک
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ــیله  ــر وس ــه ه ــت و ب ــود برنمی داش ــه خ ــت از وظیف ــز دس ــرم هرگ پیامبراک
ــرد. ــل می ک ــردم عم ــان م ــر خــود در می ــت و تدبی ــا حکم ــن، ب ممک

پیامبــر اکــرم بــه جهــت عــزت دیــن و غلبــه بــر کفــر، از وطــن خــود 
)مکــه( کــه بســتگان و عشــیره او در آن جــا بودنــد و زادگاه و مرکــز پرورش 

و انــس او بــود دوری جســت.
ــقتی  ــت و مش ــچ زحم ــل هی ــرم از تحم ــر اک ــد، پیامب ــه ش ــه گفت چنانک
کــه در پیشــبرد اهدافــش مؤثــر بــود خــودداری نکــرد؛ تحمــل زحمــت بدنــی، 
مشــقت های روحــی، شــنیدن کلمــات جســورانه، ســه ســال محاصــره در شــعب، 
ــی خــود  ــت اله ــردم او را از انجــام مأموری ــای م ــر از جهالت ه و بســیاری دیگ
بــاز نداشــت و بــار ســنگین رســالت را لحظــه ای بــر زمیــن نگــذارد. ســرانجام، 
ــی  ــر هجــرت از مکــه را - کــه وطــن اصل ــد کــه پیامب ــه آن جــا انجامی کار ب
ــر  ــه ام ــد و ب ــه داشــت - الزم و ضــروری دی ــه آن جــا عاق ــود و بســیار ب او ب
ــد را از  ــاد توحی ــا فری ــرد ت ــرک ک ــه ت ــرف مدین ــه ط ــه را ب حضــرت حــق مک
حصــر چهارســوی کوهســتان های مکــه فراتــر بــرد و بتوانــد بــه وســیله اعــوان 
ــت و  ــر و جهال ــگال کف ــد را از چن ــش، ســرزمین وحــی و توحی و انصــار خوی
ــه را از جهــل و پلیــدی شــرک  بت پرســتی نجــات دهــد و مســجدالحرام و کعب
پــاک ســازد. عاقبــت، حضــرت از مکــه مهاجــرت فرمــود. ایــن هجــرت آن چنــان 
مهــم و نقش آفریــن گشــت کــه مبــدأ تاریــخ در اســام قــرار گرفــت تــا عظمــت 

آن پیوســته در اذهــان مــردم باقــی مانــد.

3� اسوه حسنه
ــی  ــازات و ویژگی های ــش دارای امتی ــدان رســالت خوی ــی در می ــران اله پیامب
هســتند کــه آنــان را از دیگــر افــراد جامعــه ممتــاز می نمایــد؛ عصمــت از گنــاه 
و اشــتباه یکــی از ایــن ویژگی هاســت کــه معلــول نــوع بینــش و درجــه یقیــن و 
ایمــان آن هاســت. ازآنجــا کــه عصمــت پیامبــران هــم از طریــق وحــی صــورت 
ــردار  ــار و ک ــذا رفت ــرد، ل ــمه می گی ــی سرچش ــت اله ــع معرف ــه و از منب گرفت
پیامبــران و بینــش آنــان دربــاره جهــان و صــراط مســتقیم آگاهی هــای بســیاری 
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در اختیــار مــردم قــرار می دهــد تــا بــا مشــاهده رفتــار آنــان و ســعی در عمــل بــه 
آن در راه راســت قــدم نهنــد. در جامعــه ای کــه فســاد اخاقــی در دســتگاه حاکــم 
ــر  ــه مهم ت ــود و از هم ــده می ش ــوح دی ــه به وض ــد جامع ــه ثروتمن ــوی و طبق ام
بیشــتر مفاســد از ســوی کســانی اســت کــه بــه نــام اســام و بــا عنــوان خلیفــه 
رســول اهلل حاکمیــت کــرده و ســعی دارنــد خــود را خانــدان و اهل بیــت پیامبــر 
ــته  ــر گذش ــت پیامب ــادی از رحل ــی زی ــه زمان ــی فاصل ــد و از طرف ــی کنن معرف
ــن و  ــز سوءاســتفاده منافقی ــردم ونی ــه م ــان عام اســت، ایجــاد انحــراف را در می

ــود. ــث می ش ــاری را باع ــتگاه درب ــران دس نوک
امــام ســجاد بــا بیــان اینکــه پیامبــر در جهــت رســالت خویش ســختی های 
ــی  ــی معرف ــار دین ــی در رفت ــوان الگوی ــه عن بســیاری را تحمــل نمــود.1 وی را ب
ــا توصیــف پیامبــر و بیــان نــکات اخاقــی وی مثــل امیــن  می کننــد و نیــز ب
ــودن، پیــروی از ســنت وی را به عنــوان  بــودن، خیرخــواه و اندرزگــوی مــردم ب
برگزیــده از میــان مــردم در دوری از دنیــا و انجــام اعمــال نیــک و شــجاع و دلیــر 

ــد.2 ــودن را درخواســت و آرزو می نمای ب

4� ختم نبوت
ــا  ــه امت ه ــن هم ــم را در بی ــر خات ــه پیامب ــت ک ــی اس ــد از آن خدای حم
نصیــب مــا فرمــود، بــا قدرتــی کــه از هیچ چیــز عاجــز نیســت - اگــر چــه 

ــد. ــت نمی کن ــود غفل ــن موج ــد - و از کوچک تری ــم باش ــیار عظی بس
ــد:  ــه دو مســأله بســیار مهــم توجــه داده ان ــام ب ــا، ام ــراز از دع ــن ف در ای
مســأله اول آن کــه دیــن اســام دیــن خاتــم اســت؛ یعنــی آخریــن دینــی اســت 
کــه از طــرف خداونــد بــر خلــق نــازل گردیــده اســت. بنابرایــن هــر کــس بعــد 
ــد  ــتن کن ــر خویش ــل ب ــزول جبرئی ــوت و ن ــای نب ــد ادع ــرت محم از حض
ــع شــود.  ــکار واق ــورد ان ــد م ــردود می باشــد و بای ــای او م دروغ گوســت و ادع

1. نیایش 2، بندهای 13-2.
2. ر.ک: نیایــش 6، بندهــای 17، 21، نیایــش 27، بنــد 14، نیایــش 34، بنــد 5، نیایــش 42، بندهــای 17، 19، 

20، نیایــش 44،بنــد 9.
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ایــن آگاهــی در قــرآن کریــم نیــز بــا صراحــت تمــام آمــده اســت کــه پیامبــر اکرم، 
ــان  ــم ادی ــان ســابقه، خات خاتم النبییــن اســت. مســأله دوم آن کــه هیچ یــک از ادی
نبوده انــد. در نتیجــه، حقایــق الهــی اســامی مــا کــه قــرآن کریــم دربردارنــده آن 

اســت، ناســخ آن ادیــان بــوده اســت.
امــام هــر دو وجــه اثبــات و نفــی قضیــه را در کامــی کوتــاه بیــان فرموده انــد؛ 
ــا  ــس از آن ه ــد و پ ــم نبوده ان ــان خات ــان ســلف، ادی ــه اوالً: ادی ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــًا: آن دیــن موعــود اســام اســت کــه  دیــن دیگــری حتمــًا آمــده اســت، و ثانی
ــم را  ــن خات ــم دی ــت مه ــرت خاصی ــگاه حض ــد. آن ــان می باش ــه ادی ــم هم خات
ــد  ــت موظف ان ــی قیام ــا برپای ــق ت ــع خای ــه جمی ــد ک ــان فرموده ان ــه بی این گون
کــه پیــرو ایــن آییــن مقــدس باشــند و تخلــف از ایــن دســتور عــام بــر هیچ کــس 

جایــز نیســت.

5� تداوم بعثت
ــردم  ــت م ــوده و هدای ــن ب ــرآن خاتم النبیی ــح ق ــام صری ــا اع ــر اســام ب پیامب
ــا بعــد  ــد. ام ــن وجــه ممکــن انجــام دادن ــه بهتری ــات خویــش ب ــان حی ــا زم را ت
از رحلــت ایشــان جامعــه در حکومــت و زمامــداری و اجــرای احــکام اســامی 
و تفســیر قــرآن و مســائلی از ایــن قبیــل نیازمنــد رهبــری شــخصی بــوده کــه بــه 
مســائل دینــی آگاه باشــد؛ امــا درزمینــه انتخــاب ایــن شــخص کــه آیــا از طــرف 
خــدا و پیامبــر بــوده یــا از جانــب مــردم، بیــن مســلمین اختــاف بــه وجــود آمــده 
و دو فرقــه تســنن و تشــیع شــکل گرفــت. برخــاف اهــل ســنت کــه معتقــد بــه 
خاتمیــت نبــوت بــوده، شــیعه خاتمیــت پیامبــر را در امامــت دانســته و معتقدنــد 
کــه امــام از ســوی خداونــد و پیامبــر بــه ایــن منصــب برگزیــده می شــود. امــام 
ســجاد نیــز بارهــا در نیایش هــای خــود بــه ایــن مســأله اشــاره کــرده و بیــان 
ــش  ــن نیای ــر ای ــاوه ب ــرار داد«.1 ع ــا ق ــه ملت ه ــم هم ــا را خات ــه: »م ــد ک می کن
کــه صراحتــاً بــه ایــن مســأله اذعــان دارد، در تمــام صلوات هــا کــه صلــوات بــر 
محمــد و آلــش می باشــد ایــن مســأله نمــودار می باشــد و نشــانی از تــداوم بعثــت 

1. نیایش 2، بند 1، نیایش 17، بند 14.
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از طریــق ائمــه و اهل بیــت پیامبــر اســت. امــام حتــی در بعضــی مــوارد خــود را 
ــه در  ــد.1 مهمترازهم ــاره می نمای ــود اش ــق خ ــه ح ــرده و ب ــی ک ــت معرف اهل بی
ــن اهــل  ــی م ــارت »اللهــم واجعلن ــن عب ــا ای ــد دوازده ب نیایــش چهل وهشــت، بن
التوحیــد واالیمــان بــک والتصدیــق برســولک واالئمــه الذیــن حتمــت طاعتهــم، 
ــه  ــرار ب ــد از اق ــن«. بع ــن رب العالمی ــه آمی ــی یدی ــه و عل ــک ب ممــن یجــری ذل
توحیــد و ایمــان بــه رســول اکــرم بــه معرفــی ائمــه می پــردازد، کــه ایــن خــود 
 بــا توجــه بــه اوضــاع سیاســی آن دوران و در جامعــه ای کــه ســب امــام علــی
ــود  ــی خ ــدد معرف ــان درص ــد و اموی ــج می باش ــل رای ــه در محاف ــت ک مدت هاس

ــد. ــا ارزش می نمای ــم و ب ــیار مه ــند، بس ــت می باش ــوان اهل بی به عن

نتیجه
ــی  ــول و مبان ــی از اص ــوان یک ــه عن ــگاه آن ب ــوت و جای ــأله نب ــن مس تبیی
اعتقــادی دیــن اســام در جامعــه رو بــه انحطــاط عصــر امــوی از مســائل مهمــی 
ــا در  ــش باره ــری خوی ــش هدایت گ ــه نق ــجاد در ادام ــام س ــه ام ــت ک اس

ــرده اســت. ــه آن اشــاره ک ــجادیه ب ــه س صحیف
ذکــر صلوات هــا، معرفــی حضــرت محمــد و نشــان دادن چهــره اخاقــی 
وی، از مــواردی اســت کــه امــام بــا اشــاره بــه آن هــا، ضمــن بهره گیــری از روش 
دعــا بــا مهــارت خاصــی بــه تبییــن آن می پــردازد. امــام ســجاد بــرای مقابلــه بــا 
ظلــم و فســاد جامعــه آن روز و انحرافــات بســیاری کــه بــه صــورت بدعت هــای 
سیاســی از جانــب امویــان و در نتیجــه تحــوالت فکــری و فرهنگــی و آشــنایی بــا 
افــکار جدیــد بــه وجــود آمــده بــود پرداخــت،  امــام ضمــن نیایش هــای خــود، 
بــه بیــان مهم تریــن اصــول اعتقــادی اســام همــت گماشــت و حتــی زمینه هــای 
شــکل گیری فقــه شــیعه را بــه وجــود آورد. نبــوت از جملــه ایــن اصــول بــود کــه 

امــام بنــا بــر مقتضــای زمــان و شــرایط سیاســی حاکــم بــه تبییــن آن پرداخــت.

ــد 57،  ــد 5، نیایــش 47،بن ــد 4، نیایــش 34،بن ــد 4، نیایــش 26،بن ــد 23، نیایــش 24، بن 1. ر.ک: نیایــش 6، بن
نیایــش 48،بنــد 9.
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تجسیم و تأثیر آن بر القای مفاهیم انتزاعی 
و حاالت روانی در صحیفه سجادیه

حسن خلف1
زین العابدین فرامزی2

چکیده
متــون دینــی، متــون ویــژه ای هســتند کــه هــدف اصلــی آن هــا، 
ــر  ــه ب ــال ک ــن ح ــت و در عی ــت اس ــرورش روح و هدای ــت پ تربی
ــری  ــی و هن ــاختارهای زبان ــد و از س ــه می کنن ــت تکی عنصــر عقالنی
ــوی و  ــم معن ــی از مفاهی ــم برخ ــا فه ــد ت ــره می گیرن ــی به گوناگون
ــت،  ــاب اس ــوار و دیری ــب دش ــرای مخاط ــت آن ب ــه دریاف ــی ک ذهن
ــر معاصــر از  ــا کــه در ادب و هن ــن روش ه ــود. یکــی از ای ــان ش آس
ــوی  ــور معن ــه ام ــه ب ــت ک ــود، آن اس ــیم« می ش ــوان »تجس ــا عن آن ب
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــیده ش ــمانی بخش ــورت جس ــادی ص و غیرم
ــوس و  ــادی و محس ــورت م ــه ص ــوی را ب ــور معن ــی ام ــیم یعن تجس
ملمــوس شناســاندن و لبــاس مــادی بــر انــدام آن هــا پوشــانیدن اســت. 
کاربــرد فــن تجســیم کــه غالبــًا بــر پایــه تشــبیه و اســتعاره بنــا نهــاده 
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــامد بالی ــجادیه از بس ــه س ــت در صحیف ــده اس ش
 ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا جایــگاه ایــن فــن در تبییــن 
اندیشــه های آســمانی امــام ســجاد را در صحیفــه ســجادیه مــورد 
ــی  ــن پژوهــش توصیفــی تحلیل ــق در ای ــرار دهــد. روش تحقی کاوش ق
اســت و مطالعاتــی کــه در ایــن بــاره انجــام شــده حاکــی از آن اســت 
ــه  ــورت گرفت ــجادیه ازآن رو ص ــه س ــیم در صحیف ــرد تجس ــه کارب ک
اســت کــه مفاهیــم انتزاعــی و حــالت روانــی در ایــن اثــر عرفانــی و 

1. دانش آموخته دكتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد.
2. استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه گنبد كاووس.
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اخالقــی در پیــش چشــم خواننــده بــه تصویــر کشــیده شــود و بــرای او 
ــود. ــوه داده ش محســوس و ملمــوس جل

واژگان کلیــدی:  امــام ســجاد، صحیفــه ســجادی، تجســیم، 
ــی. ــای زبان ــی، هنره ــم انتزاع مفاهی

مقدمه
ــود  ــه خ ــات را ب ــن، توجه ــر مت ــی ه ــگام بررس ــه هن ــری ک ــتین عنص نخس
ــژه ای  ــان وی ــی زب ــون دین ــان مت ــت. زب ــن اس ــان آن مت ــازد، زب ــوف می س معط
اســت کــه عــاوه بــر تأکیــد بــر عقانیــت، از بســیاری از ســازوکارهای متــون 
ــرد  ــره بهــره می گی ــه و غی ــی و هنــری همچــون مجــاز، تشــبیه، تمثیــل، کنای ادب
تــا احســاس و هیجانــات مخاطــب را برانگیــزد و از ایــن طریــق بــر وجــدان و 

ــر گــذارد. ــر ناخــودآگاه او تأثی ضمی
عمومــًا در متــون دینــی از بســیاری از مســائل ماورایــی و عقانــی ســخن بــه 
میــان مــی رود کــه اگــر بــا منطــق عــادی بیــان شــود شــاید در وهلــه اول، درک 
آن هــا بــرای بســیاری از مخاطبــان مشــکل و گاه غیرقابــل قبــول باشــد، امــا ایــن 
متــون غالبــًا بــرای رفــع مشــکل فهــم متــن و نیــز بــرای آن که عقــل و احساســات 
مخاطــب را هم زمــان بــه خــود جلــب نماینــد، مفاهیــم انتزاعــی و عقانــی را بــه 

شــکل ملمــوس و عینــی بــه تصویــر می کشــند.
یکــی از فنــون ادبــی و هنــری کــه نقــش بــارزی در تصویــر مفاهیــم مجــرد 
ــی  ــیم نقاش ــت تجس ــوان گف ــت می ت ــت. در حقیق ــیم اس ــی دارد، تجس و عقان
ــخن  ــد: هم س ــا می ده ــر اعت ــد تصوی ــا ح ــخن را ت ــی س ــت، یعن ــی اس زبان
ــًا پیامــی. نقاشــی  اســت و هــم نقاشــی؛ ســخن اســت و دارای مفهومــی و احیان
اســت؛ چــون می توانــد مفهــوم پیــام را بــه زیبایــی بــه مخاطــب بنمایانــد. مثــًا 
ــان  ــت خودش ــج و زحم ــبب رن ــا س ــن دنی ــان ها در ای ــاه انس ــم گن ــر بگویی اگ
ــا  ــم، ام ــه ذهــن مخاطــب انتقــال داده ای در قیامــت می شــود، تنهــا مفهومــی را ب
ــت  ــْم1« قرائ ــْم َعلی ُظُهورِِه ــوَن أَْوزاَرُه ــْم یْحِمُل ــی »َو ُه ــر قرآن ــن تعبی ــی ای وقت

 1. سوره انعام، آیه 31.
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می کنیــم، صــورت تصویــری کســی را پیــش روی او مجســم ســاخته ایم کــه بــا 
رنــج و زحمــت فــراوان بارهــای ســنگینی را بــه دوش می کشــد و بدین ســان بــا 
فــن تجســیم تصویــر همــان مفهــوم را بــه او نشــان داده ایــم. بدیهــی اســت کــه 
ایــن نــوع ســخن گفتــن بــا باغــت و زیبایــی خاصــی همــراه اســت کــه در اقنــاع 

مخاطــب و برانگیختــن شــور و شــعور او نقــش بســزایی دارد.
ــی  ــا خلــق دعاهــای صحیفــه ســجادیه، در پ ــام ســجاد ب از آنجــا کــه ام
هدایــت جامعــه و ترویــج مفاهیــم دینــی- اخاقــی در آن بــود، از ایــن فــن بــه 
عنــوان یکــی از ســازوکارهای کارآمــد در تبییــن مفاهیــم تربیتــی و تصویــر نمودن 
معانــی مجــرد و انتزاعــِی دینــی بســیار بهــره بــرده اســت؛ بنابرایــن می طلبــد تــا 
ــت  ــع را در جه ــر بدی ــن عنص ــش ای ــا و نق ــی، زیبایی ه ــام پژوهش های ــا انج ب
بیــان مفاهیــم مجــرد و انتزاعــی در صحیفــه ســجادیه آشــکار کــرد. ایــن امــر مــا 
را بــر آن داشــت تــا برخــی از شــواهد ایــن عنصــر ادبــی را در صحیفــه ســجادیه 

مــورد بحــث و بررســی قــرار دهیــم.
ــن پاســخی  ــم و درصــدد یافت ــش رو داری ــن جســتار پی ــه در ای ســؤاالتی ک

ــد از: ــا هســتیم عبارتن ــرای آن ه ب
ــری  ــلوب هن ــن اس ــق ای ــبب خل ــه س ــی ک ــت و مؤلفه های ــیم چیس تجس

کدامنــد؟ می شــوند، 
انگیزه امام سجاد از کاربرد فن تجسیم در صحیفه سجادیه چیست؟

فرضیه هایی که در پاسخ به این سؤاالت مدنظر ماست، عبارتند از:
تجســیم بــه معنــی صــورت جســمانی دادن بــه امــور معنــوی و بــه صــورت 
محســوس و ملمــوس نشــان دادن آن هاســت. ایــن فــن عمومــًا بــر پایــه تشــبیه 

ــا می شــود. ــن بن ــتعارات این چنی ــه حســی و اس ــوی ب ــور معن ام
امــام ســجاد در از مــوارد زیــادی، بســیاری از مفاهیــم مجــرد و ذهنــی را 
بــه جهــت تقریــب بــه ذهــن خواننــده، در قالــب امــور محســوس و عینــی ارائــه 

داده اســت تــا ایــن مفاهیــم بــه راحتــی در ذهــن مخاطــب نقــش ببنــدد.
پیشینه تحقیق

زیبایــی و باغــت واالی کام اهل بیــت بــه حــدی اســت کــه بــه 
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محــض صــدور کام ایــن خانــدان گرامــی مــورد توجــه سخن شناســان و 
ــی،  ــون ادب ــیرهای گوناگ ــرح ها و تفس ــواره ش ــه و هم ــرار گرفت ــدان کام ق ناق
ــر گران ســنگ  ــر آن هــا نوشــته شــده اســت. اث اخاقــی، فلســفی، عرفانــی و... ب
صحیفــه ســجادیه نیــز از نظرهــا دور نمانــده و پژوهش هــای درخــور زیــادی در 
مــورد آن انجــام شــده اســت کــه از میــان مهم تریــن آن هــا می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد:
ــید علی خــان  ــته س ــاجدین، نوش ــید الس ــة س ــرح صحیف ــی ش ــاکین ف ــاض الس ری
ــی،  ــی، نحــوی، باغ ــکات صرف ــاوی ن ــه ح ــرح مبســوطی اســت ک ــی، ش مدن

ــت. ــاک اس ــم االف ــناختی، عل ــکی، جامعه ش ــی، پزش اخاق
ــن  ــری، ای ــت اهلل جزای ــته نعم ــجادیة نوش ــة الس ــرح الصحیف ــی ش ــوار ف نورالان
ــاده  ــان س ــه زب ــه را ب ــارات صحیف ــه واژگان و عب ــوی اســت ک ــر شــرحی لغ اث
ــد.  ــرح می ده ــرای او ش ــود کام را ب ــد و مقص ــن می نمای ــده تبیی ــرای خوانن ب
ــام  ــه عنــوان یکــی از شــروح موفــق بــر صحیفــه ن اثــر دیگــری کــه می تــوان ب
ــت اهلل ســید  ــم آی ــه قل ــة الصحیفــة الســجادیة ب ــروح فــی أدعی ــاق ال ــاب آف ــرد کت ب
محمدحســین فضــل اهلل اســت. ویژگــی ایــن اثــر ایــن اســت کــه شــارح نخســت 
ــن  ــه تبیی ــپس ب ــد س ــر می کن ــا را ذک ــای دع ــرات و فرازه ــی فق ــون کل مضم
ارزش هــای اخاقــی بــه کار رفتــه در دعاهــا می پــردازد. از میــان شــروحی کــه 
ــر گران ســنگ نوشــته شــده اســت، برجســته ترین  ــن اث ــر ای ــان فارســی ب ــه زب ب
آن هــا کتــاب دیــار عاشــقان اثــر اســتاد حســین انصاریــان اســت. ایــن اثــر شــرح 

ــی، فلســفی و... اســت. مبســوطی اســت در ابعــاد اخاقــی، عرفان
همچنیــن پژوهش هــا و مقــاالت متعــددی هــم در جنبه هــای ادبــی و هنــری 
ــچ  ــون هی ــه تاکن ــر اســت ک ــایان ذک ــده اســت.1 ش ــته ش ــجادیه نوش ــه س صحیف
 1. نــک: »نــکات بالغــی در صحیفــه ســجادیه«، غالمرضــا کریمــی فــرد، فصلنامــه مشــکات، شــماره 
ــیعه«،  ــی ش ــر دعای ــن اث ــجادیه، زیباتری ــه س ــال در صحیف ــور خی ــی ص ــتان 1375؛ »تجل 53، زمس
ــوم و فرهنــگ  ــر دینــی، پژوهشــگاه عل ــی ترکاشــوند، فصلنامــه ادبیــات و هن حجــت رســولی و مجتب
اســالمی، شــماره ســوم، ســال 1390؛ »نیایــش دوم صحیفــه ســجادیه و تلمیحــات قرآنــی و نــکات 
بالغــی آن« جلیــل تجلیــل، نشــریه ســفینه، زمســتان 1384، شــماره 9؛ »آرایه هــای بدیعــی در صحیفــه 
ســجادیه«، ســید محمدرضــا ابــن الرســول و صدیقــه مظفــری، كاوش نامــه، شــماره 17، ســال نهــم.
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ــه شــکل محســوس و  ــی ب ــم مجــرد و انتزاع ــه مفاهی ــیوه ارائ ــاره ش ــری درب اث
ــه ســجادیه نگاشــته  ــی در صحیف ــم عین ــه مفاهی ملمــوس و تجســم بخشــیدن ب
 نشــده اســت، ازایــن رو در ایــن نوشــته، گوشــه ای از هنــر بیانــی امــام ســجاد

ــم داد. ــرار خواهی ــم مجــرد، مــورد بررســی ق ــر کشــیدن مفاهی ــه تصوی را در ب

روش تحقیق
در ایــن جســتار، روش تحقیــق توصیفــی- تحلیلــی اســت. در آغــاز، نگاهــی 
بــه ادبیــات و اســلوب صحیفــه ســجادیه خواهیــم داشــت، ســپس بــه تعریــف و 
تبییــن تجســیم می پردازیــم و ســرانجام برخــی از شــواهدی را کــه از مصادیــق 
ــاالت  ــی و ح ــم انتزاع ــر مفاهی ــد تصوی ــی رود، در دو بُع ــمار م ــه ش ــیم ب تجس

روانــی و تصویــر مفاهیــم دینــی بررســی و تحلیــل خواهیــم نمــود.

دعا و سبک نگارش آن در صحیفه سجادیه
دعاهایــی کــه از اهل بیــت و بــه ویــژه از امــام ســجاد روایــت شــده، 
ــان  ــت، عرف ــی، حکم ــری، عمل ــاق نظ ــد اخ ــریعت مانن ــوم ش ــیاری از عل بس
ــه  ــن وج ــه کامل تری ــتگان را ب ــدود فرش ــد و ح ــدا، ح ــاف خ ــامی، اوص اس
ممکــن مــورد بررســی کــرده و در البــه الی فرازهایــی از آن نشــانه هایی از علــم 
تفســیر قــرآن نیــز نهفتــه شــده اســت؛ زیــرا ایــن ادعیــه غالبــًا از صفحــه ضمیــر 
ــان جــاری شــده اســت کــه در مکتــب وحــی و قــرآن دم زده و  ــر زب کســانی ب
ــرآن  ــه ق ــان ب ــی و ســبک و شــیوه بی ــه لحــاظ معان ــن رو، ب ــد؛ ازای رشــد کرده ان

ــوده اســت. ــر از آن ب نزدیــک و متأث
ــایه  ــجادیه س ــه س ــای صحیف ــر نیایش ه ــر سراس ــه ب ــژه ای ک ــتگی وی برجس
افکنــده اســت و مبــدأ و مقصــود دعاهــا را تشــکیل می دهــد، حمــد و ثنــای خــدا 
تــوأم بــا تجلیــل و تســبیح اوســت؛ توصیفــی اســت از ذات الیــزال در باالتریــن 
ســطحی کــه فقــط از وحــی قرآنــی الهــام گرفتــه اســت. ایــن امــر را بــه وضــوح 
می تــوان در همــان دعــای آغازیــن صحیفــه مشــاهده کــرد. ایــن دعــا بــا تأّســی 
از قــرآن کریــم بــا حمــد و ثنــای الهــی آغــاز می شــود چنان کــه قــرآن کریــم بــا 
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آیــه شــریفه: »لَْحْمــُدهلِلَّ َِربِّ الْعالَِمیــن«1 تمــام حمــد و ثنــا را بــه ذات باری تعالــی 
ــد. ــاص می ده اختص

دومیــن ویژگــی دعاهــای صحیفــه ایــن اســت کــه صاحب ایــن اثر در سراســر 
دعاهــا، خــود را مقصــر و گناهــکار معرفــی می کنــد و از پیشــگاه خداوند اســتغفار 
می کنــد، بــا آنکــه می دانیــم ایــن پوزش طلبی هــا از ســوی امــام نشــانگر گنــاه کار 
َ مـِـنْ ِعبـَـادِهِ  ََّمایْخَشــی اهللَّ بــودن ایشــان نیســت، بلکــه بــه مصــداق آیــه شــریفه: »إِن
ــد و تــرس از مقــام ربوبیــت آن  ــه خداون ــاد ب ــه خاطــر نزدیکــی زی ــاُء«2 ب الُْعَلَم
حضــرت خــود را بــه ســان عبــد گنــه کار در پیشــگاه مــوالی مقتــدر بــه تصویــر 
می کشــد تــا آموزشــی باشــد بــرای آدمیــان کــه چگونــه بــا مــوالی خــود ســخن 
بگویــد ازایــن رو در تمامــی دعاهــا شــاهد هســتیم کــه امام ســجاد خــود را در 
ــد مــوالی خــود می گشــاید.  ــه تمجی ــان ب ــام فرودســت نشــان می دهــد و زب مق
ــا اســلوب و  ــی ســبب شــد ت ــوب ازل ــا محب ــام ب ــن ام ــن شــکل ســخن گفت ای
ادبیــات دعــا نــزد آن حضــرت تصویرگــر احساســات و عواطفــی باشــد کــه در 
ــی  ــر لذت ــه خاط ــجاد ب ــام س ــن رو، ام ــید؛ ازای ــان می جوش روح و روان ایش
« و »یــا إلهِــی« را  کــه از ذکــر نــام مــوالی خــود می بــرد، الفــاظ انشــایی »الّلُهــمَّ

ــد.3  ــه کثــرت اســتعمال می کن ب
ــوب  ــه محب ــق ب ــای عش ــجاد در دری ــام س ــه ام ــی ک ــن هنگام همچنی
)خداونــد( غــرق می شــود، از شــدت شــوق و عاقــه بــه ذات قدســی اش تمــام 
صفــات نیــک و پســندیده را محصــور بــر حضرتــش می ســازد. اســلوب حصــر 
صفــات نیــک در خداونــد در صحیفــه بســیار شــایع اســت. بــه عنــوان مثــال امــام 
ســجاد در دعــا بــرای مــرزداران، وحدانیــت را بــه شــش طریــق )أّن، ضمیــر 
فصــل، جملــه اســمیه، حصــر بــه نفــی و اســتثناء، لفــظ وحــدک، نفــی جنــس( 
َّــِذی اَل إِلـَـَه إاِلَّ أَنـْـَت َوْحــَدک  ُ ال َّــک أَنـْـَت اهللَّ محصــور در خداونــد می گردانــد: »أَن

1. سوره حمد، آیه 1..
2. سوره فاطر، آیه 28.

 3. الخالدی، قراه لغویه و نقدیه فی الصحیفه السجادیه، ص 23.
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اَل َشــِریک لـَـک«1. ایــن امــر )اســلوب حصــر( آن قــدر در صحیفــه بــه کار گرفتــه 
شــده اســت کــه اســتقرای همــه آن هــا پژوهشــی مســتقل می طلبــد.

ــه  ــا صحیف ــده ت ــبب ش ــز س ــجاد نی ــام س ــی ام ــره واژگان ــتردگی دای گس
ــه  ــت صحیف ــوان گف ــه ای می ت ــه گون ــد، ب ــی از واژگان باش ــی غن ــجادیه منبع س
ــرادف  ــتعمال واژگان مت ــح اس ــیوه صحی ــوان از آن ش ــه می ت ــت ک ــی اس معجم
ــه عنــوان مثــال، در دعــای استســقا، کلمــات  و متضــاد را در جملــه آموخــت. ب
ــروت  ــد کــه نشــانگر ث ــاران ذکــر می کن ــرای ب ــوان صفــت ب ــه عن متعــددی را ب

ــام اســت:  ــی واژگان ام غن
ــَحاِب  ــَن السَّ ــِدِق ِم ــک الُْمْغ ــک بَِغیثِ ــا َرْحَمتَ ــْر َعَلینَ ــَث، َوانُْش ــِقنَا الَْغی ــمَّ اْس اللَُّه
الُْمْنَســاِق لِنَبـَـاِت أَْرِضــک الُْمونـِـِق فـِـی َجِمیــِع اآْلفـَـاِق. تُْحیــی بـِـِه َمــا قَــْد َماَت، 
ــُع بـِـِه فـِـی اأْلَْقــَواِت،  َو تـَـُردُّ بـِـِه َمــا قَــْد فـَـاَت َو تُْخــِرُج بـِـِه َمــا ُهــَو آٍت، َو تَُوسِّ
ــٍب  ــُه، َو اَل ُخلَّ ــثٍّ َوْدقُ ــَر ُملِ ــاًل، َغی ــًا ُمَجْلَج ــًا َطبَق ــًا َمِریئ ــًا َهنِیئ ــَحابًا ُمتََراكم َس
ــُردُّ  ــراً، تَ ــعًا َغِزی ــًا َعِریضــًا َواِس ــًا ُمْمِرع ــًا َمِریع ــًا ُمِغیث ــِقنَا َغیث ــمَّ اْس ــُه. اللَُّه بَْرقُ
ــَراَب، َو  ــُر بـِـِه الَْمِهیــَض اللَُّهــمَّ اْســِقنَا َســْقیًا تُِســیُل ِمْنــُه الظِّ بـِـِه النَِّهیــَض، َو تَْجبُ
ــُر بـِـِه اأْلَنَْهــاَر، َو تُْنبـِـُت بـِـِه اأْلَْشــَجاَر، َو تُْرِخــُص بـِـِه  تَْمــَأُ ِمْنــُه الِْجبـَـاَب، َو تَُفجِّ
اأْلَْســَعاَر فـِـی َجِمیــِع اأْلَْمَصــاِر، َو تَْنَعــُش بـِـِه الْبََهائـِـَم َو الَْخْلــَق، َو تُکِمــُل لَنـَـا بـِـِه 
ًة  ــوَّ ــْرَع َو تَِزیُدنـَـا بـِـِه قُ ْرَع َو تُــِدرُّ بـِـِه الضَّ ــا بـِـِه الــزَّ ْزِق، و تُْنبِــُت لَنَ َطیبَــاِت الــرِّ

تِنَــا2 إِلـَـی قُوَّ
ای خداونــد، بــاران بفرســت و ســیرابمان ســاز و همــراه بــا بارانــی فزاینــده 
ــت  ــده، رحم ــا رویانن ــان زیب ــده و گیاه ــاق رون ــری در آف ــده، از اب و ریزن
ــر بندگانــت  ــر مــا ارزانــی دار. ای خداونــد، میوه هــا را برســان و ب خــود ب
ــای.  ــده نم ــود زن ــن خ ــردان و زمی ــکفته گ ــا را ش ــای، گل ه ــان فرم احس
ــو،  ــوی ت ــا از س ــای ت ــوار را بفرم ــتادگان بزرگ ــود، آن فرس ــتگان خ فرش
بارانــی ســودمند و پیوســته و فــراوان و گســترده و تندبــار بیاورنــد و همــه 
ــه را  ــر چ ــی و ه ــده نمای ــرده را زن ــن م ــا زمی ــازند، ت ــیراب س ــا را س ج
ــی و  ــت برویان ــی اس ــه روییدن ــی و آنچ ــت، بازگردان ــه اس ــت رفت از دس
ــوش و  ــار، خ ــوه، گرانب ــری انب ــان اب ــا چن ــایش ده، ب ــردم گش در روزی م

1. صحیفه سجادیه، دعای 27.
 2. همان، دعای 19.
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بی زیــان و از کــران تــا کــران، کــه از آن آواز تنــدر آیــد و بارانــش مایــم و 
پــر دوام بـُـَود و برقــش فریبنــاک نبــود. ای خداونــد، مــا را از بارانــی کــه بــه 
فریــاد رســنده، قحــط زداینــده، گیــاه رویاننــده، فراگیرنــده و فــراوان بارنــده 
ســیراب نمــای، تــا گیاهــان ایســتاده را طــراوت تــازه دهــی و گیاهــان بــر 
زمیــن خفتــه را بــر پــای داری. ای خداونــد، بارانــی برســان، آن ســان کــه 
ــه  ــا ب ــازی و روده ــر س ــا پ ــا از آب ه ــا روان داری و چاه ه ــا از تپه ه آب ه
خــروش آری و نباتــات برویانــی و در همــه شــهرها ارزانــی پدیــد آری و 
ــای  ــا خوردنی ه ــرای م ــوش آری و ب ــن و ت ــه ت ــان ب ــان و مردم چارپای
ــتان های  ــی و پس ــا برویان ــته های م ــی و کش ــل گردان ــوارا کام خــوش و گ

ســتوران پــر شــیر ســازی و بــر نیــروی مــا نیرویــی دیگــر افزایــی.
ــه صــورت ناخــودآگاه و پی درپــی ذکــر می شــود  گاهــی کلمــات متــرادف ب
ــود؛  ــادث می ش ــد ح ــی در پیشــگاه خداون ــگام فروتن ــه هن ــًا ب ــر غالب ــن ام و ای
ــوان ســخن  ــق هســتی ت ــر احســاس ضعــف در پیشــگاه خال ــام در اث ــی ام گوی
ِّــی َعبـْـُدک الِْمْســکیُن الُْمْســتَکیُن  جــز تکــرار برخــی کلمــات متــرادف نــدارد: »َفإِن

ــُر الَْخائـِـُف الُْمْســتَِجیُر«1  ــُر الَْمهِیــُن الَْفقِی ِریــُر الَْحقِی عِیــُف الضَّ الضَّ
یکــی دیگــر از ویژگی هــای اســلوبی کام امــام ســجاد اصــرار و الحــاح در 
اعتــراف یــا خواســته های خویــش اســت. ایــن ویژگــی بــارز ریشــه در حقیقــت 
ــامی  ــم اس ــر در تعالی ــن ام ــت. ای ــدا نیس ــات آن دارد و از آن ج ــا و ادبی دع
ــادق  ــام ص ــی از ام ــال، کس ــوان مث ــه عن ــود. ب ــده می ش ــادت دی ــه زی ــیعه ب ش
ــد:  ــه ایشــان فرمودن ــه او دعــا بیامــوزد. حضــرت ب ــا آن حضــرت ب خواســت ت
»چــرا دعــا الحــاح نمی کنــی؟« آن فــرد عــرض کــرد: »دعــای الحــاح چیســت؟« 
ــه  ــه و آن چ ــمان های هفت گان ــی: ای خــدای آس ــد: »می گوی ــه او فرمودن ــام ب ام
ــت!  ــه در آن اس ــه و آن چ ــمان های هفت گان ــدای آس ــت! و ای خ در آسمان هاس
و ای خــدای عــرش عظیــم و ای خــدای محمــد بــه حــق اســم اعظمــت کــه 
ــر محمــد و  ــم ب ــو درخواســت می کن ــد از ت ــوام می یاب ــدان ق ــن ب آســمان و زمی
آل محمــد درود فرســت و ســپس خواســته ات را بــه پیشــگاه او عرضــه دار و بــه 
درخواســتت الحــاح و اصــرار بــورز کــه خداونــد الحــاح را از بنــدگان مؤمنــش 

 1. همان، دعای 21.
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دوســت دارد.«1 
ــا  ــره ی ــک فق ــارت در ی ــا عب ــک مضمــون ی ــی ی راز اســلوبی تکــرار پی درپ
فقــرات متعــدد در صحیفــه ســجادیه در همیــن ویژگــی زبــان دعــا نهفتــه اســت. 

ــد:  ــد عــرض می کن ــه پیشــگاه خداون ــال، سیدالســاجدین ب ــوان مث ــه عن ب
ــک، َو  ــی َعافِیتَ ــک، َو َجلِّْلنِ ــنِی َعافِیتَ ـِـِه، َو أَلْبِْس ــٍد َو آل ــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ  اللَُّه
ــی  ْق َعَل ــدَّ ــک، َو تََص ــی بَِعافِیتِ ــک، َو أَْغنِنِ ــی بَِعافِیتِ ــک، َو أَكِرْمنِ ــی بَِعافِیتِ نِّ َحصِّ
بَِعافِیتـِـک، َو َهــْب لـِـی َعافِیتـَـک َو أَْفِرْشــنِی َعافِیتـَـک، َو أَْصلِــْح لـِـی َعافِیتـَـک، َو 

نْیــا َو اآْلِخــَرِة2 ْق بَینِــی َو بَیــَن َعافِیتِــک فِــی الدُّ اَل تَُفــرِّ
بارخدایــا، درود بفرســت بــر محمــد و خانــدان او و جامــه عافیــت خویــش 
ــان و در حصــار  ــرو پوش ــت خــود ف ــرا در عافی ــوش و م ــن بپ ــن م ــر ت ب
ــت  ــه عافی ــی دار و ب ــود گرام ــت خ ــه عافی ــای ده و ب ــود ج ــت خ عافی
خــود بی نیــاز فرمــای و عافیــت خــود بــه مــن بخــش و عافیــت خــود بــه 
مــن ارزانــی دار و عافیــت خــود بــرای مــن بگســتران و عافیــت خــود در 
خــور مــن گــردان و میــان مــن و عافیــت خــود در دنیــا و آخــرت جدایــی 

میفکــن.
ـِـی و همــه افعــال دیگــری کــه در  نِّــی، أَکِرْمنـِـی، أَْغنِن ــنِی، َجلِّْلنـِـی، َحصِّ  أَلْبِْس
کنــار واژه عافیــت اســتعمال شــده اند متــرداف هســتند و از یــک چیــز کــه همــان 
طلــب عافیــت اســت، تعبیــر می کننــد. و هــدف از ایــن تــرادف و تکــرار، تضــرع 
ــای  ــر دعاه ــرار در دیگ ــلوب تک ــت.3 اس ــت اس ــت درخواس ــرار در اجاب و اص
ــل  ــه دو دلی ــر ب ــن ام ــت، ای ــده ای اس ــناخته ش ــوف و ش ــده ای مأل ــه پدی صحیف
ــب  ــه رحمــت خــدا 2. اصــرار در طل ــد ب ــد امی ــرای تأکی ــد باشــد: 1. ب می توان
ــز  ــرات نی ــاز فق ــوات در آغ ــدوار صل ــرار ترجیع بن ــر در تک ــن ام ــت.4 ای حاج

ــد.5 ــدق می کن ص

 1. حمیری، قرب االسناد، ص6.
 2. صحیفه سجادیه، دعای 23.

  .3 مغنیه، فی ظالل الصحیفه السجادیه، ص، 310-309.
 4. همان، ص129.

5. طبق شمارش در صحیفه حدود صدوهشتاد بار صلوات تکرار شده است.
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یکــی دیگــر از برجســته ترین ویژگی هــای هنــری دعاهــای صحیفــه ســجادیه 
متــوازن و مســجع بــودن عبــارات آن اســت، بــه گونــه ای کــه ایــن عناصــر ســبب 
آهنگیــن شــدن ادعیــه شــده اســت و حتــی می تــوان گفــت دعــا بیــش از همــه 
انــواع دیگــر هنرهــای اســامی، سرشــار از عنصــر موســیقی اســت. شــاید ســّر 
هنــری ایــن امــر، در طبیعــت عنصــر تــاوت کــه دعــا را از دیگــر انــواع هنــری 
ــا  ــه تنه ــه آن ک ــاوت می شــود، ن ــا ت ــرا دع ــه اســت؛ زی ــازد، نهفت ــز می س متمای
ــگ  ــیقی و آهن ــاوت موس ــبب، ت ــن س ــه همی ــود و ب ــنیده ش ــا ش ــده و ی خوان
ــارات  ــی دعــا کــه در ســجع و عب ــا واحدهــای صوت ــد کــه ب خاصــی را می طلب

ــد.1  ــته باش ــکل گرفته تناســب داش ــس ش متجان
ــای  ــترده تصویره ــور گس ــجاد حض ــام س ــای کام ام ــر ویژگی ه از دیگ
هنــری اســت کــه در سراســر صحیفــه حضــور خــود را تثبیــت نمــوده اســت. ایــن 
ــاده می شــود  ــا نه ــه حســی بن ــوی ب ــور معن ــه تشــبیه ام ــر پای ــًا ب ــه غالب ــر ک ام
بــرای ملمــوس و عینــی ســاختن مفاهیــم بــرای شــنونده بــه کار گرفتــه می شــود. 
یکــی از فنــون ادبــی کــه نقــش بــه ســزایی در آفرینــش تصویرهــای هنــری دارد، 

عنصــر تجســیم اســت.

تصویر هنری به وسیله تجسیم
ــات  ــی از اصطاح ــد، یک ــز نامیده ان ــید نی ــی آن را تجس ــه برخ ــیم ک  تجس
جدیــد2 در حــوزه نقــد ادبــی و باغــت بــه شــمار مــی رود و بــه معنــای صــورت 

 1. بستانی، اسالم و هنر، ص 291.
2. اصطــالح تجســیم اگــر چــه در نقــد جدیــد بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای تصویرگــری مطــرح و تبییــن شــده 
ــم،  ــاًل گفتی ــه قب ــور ك ــت. همان ط ــوان جس ــینیان می ت ــار پیش ــن واژه را در آث ــانه هایی از ای ــا نش ــت، ام اس
عبدالقاهــر جرجانــی از میــان پیشــینیان نخســتین كســی بــود كــه در تبییــن ویژگی هــا و زیبایی هــای اســتعاره 
ایــن واژه را بــه كار بــرد و ادعــا كــرد كــه اســتعاره معانــی لطیــف را كــه از مکنونــات عقــل اســت، بــه گونــه ای 
ــس از او  ــی، 2006: 47(. پ ــد )جرجان ــا را می بین ــم آن ه ــده و چش ــم ش ــی مجس ــه گوی ــد ك ــو می نمایان ــه ت ب
ُ لِبـَـاَس الُْجــوع َِوالَْخــْوف ِبَِمــا كانـُـوا یْصنَُعــوَن )ســوره نحــل، آیــه  راغــب اصفهانــی نیــز ذیــل آیــه: Pفـَـَأَذا قََهــا اهللَّ
112( اصطــالح تجســیم را بــه كار بــرد و نوشــت: »گرســنگی و تــرس را بــه شــیوه تشــبیه و تجســیم بــه ســان 
لبــاس قــرار داده اســت تــا آن هــا را بــه تصویــر بکشــد« )راغــب اصفهانــی، بی تــا، ذیــل مــاده لبــس(. امــا بــا 

ایــن وجــود هیــچ یــک از آنــان دســت بــه تعریــف ایــن اصطــالح نزدنــد.
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ــارت دیگــر،  ــه عب ــا ب ــر مــادی اســت. ی ــه امــور معنــوی و غی جســمانی دادن ب
امــور معنــوی را بــه صــورت مــادی و محســوس و ملمــوس شناســاندن و لبــاس 
مــادی بــر انــدام آن هــا پوشــانیدن اســت.1 ماننــد ایــن آیــه شــریفه: »بـَـْل نَْقــِذف 
ُبِالَْحــقِّ َعَلــی الْبَاِطــِل َفیْدَمُغــُه َفــإَِذا ُهَوَزاِهــٌق2«. در ایــن آیــه، حــق و باطــل کــه از 
امــور معنــوی هســتند، صــورت جســمانی بــه خــود گرفته انــد، چنان کــه گویــی 
حــق جســمی ُکشــنده اســت کــه بــر ســر باطــل کوبیــده می شــود و باطــل نابــود 

می شــود.
ــر در  ــه تجســیم نخســتین عنصــر مؤث ــد ک ــدان برمی آی ــرات ناق از آراء و نظ
تصویــر مفاهیــم اســت تــا جایــی کــه برخــی تصویــر هنــری را همــان تجســیم 

ــد:  ــاره می گوی ــل دراین ب ــن طب ــته اند. حس دانس
زبــان تصویــر روایتــی گزارش گونــه از حقایــق یــا پراکنــدن مســتقیم افــکار 
نیســت؛ بلکــه تجســیم و تمثیــل ایــن افــکار و حقایــق در شــکلی محســوس 
ــن  ــی حســی از ای ــه درک ــد و ب ــت کن ــا را دریاف ــا مخاطــب آن ه اســت ت
ــق خــود را در  ــر عمی ــر تأثی ــه تصوی ــد. ازاین روســت ک ــی دســت یاب معان

ــذارد.3  ــان می گ ج
مهم تریــن ابزارهایــی کــه تجســیم بــا آن هــا از راه حــس، مفاهیــم معنــوی و 
ــن رو،  ــتعاره. ازای ــبیه و اس ــد از تش ــد، عبارت ان ــل می کن ــی را منتق ــاالت روان ح
بارزتریــن مشــخصه تجســیم کاربــرد تشــبیه معنــوی بــه حســی و اســتعاره کلمــه 

حســی بــرای معنــای ذهنــی مجــرد اســت.4 
ــن  ــیم را مهم تری ــرآن5 تجس ــی الق ــی ف ــر الفن ــاب التصوی ــب در کت ــید قط س
ــی را  ــای قرآن ــد. وی آیه ه ــم می دان ــرآن کری ــری در ق ــای هن ــی تصویره ویژگ

 1. قطب، التصویر الفنی فی القرآن، ص 72.
 2. سوره انبیا، آیه 18.

 3. طبل، الصورة البیانیة فی الموروث البالغی، ص 15.
 4. العلیانی، سورة فصلت دراسة بیانیة، ص 141.

ــد،  ــر می كن ــی ذك ــل و دگرگون ــه شــیوه تحوی ــرای تجســیم ب ــه ســید قطــب ب ــددی ك ــه شــواهد متع 5. از جمل
ِ )ســوره بقــره:، آیــه 110( اســت و می نویســد:  ُمــو اأِلَنُْفِســکْم ِمــْن َخیــٍر تَِجــُدوُه ِعْنــَداهللَّ ــا تَُقدِّ آیــه شــریفه: و ََم
»فیجعــل كأّن هــذ العمــل المعنــوی مــاّدة محسوســة توجــد عنــد اهلل كأنّهــا ودیعــة تســّلم هنــا فتتســّلم هنــاک« 

ــب، 2002: 79- 80(. )قط
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ــم معنــوی، انتزاعــی و  ــرای انتقــال مفاهی ــوان قاعــده ای ب ــه عن کــه از تجســیم ب
ــوع اول تجســیمی  ــوع دانســته اســت: ن ــد، دو ن ــی اســتفاده می کنن حــاالت روان
اســت کــه بــه واســطه تشــبیه حســی یــک امــر معنــوی انتزاعــی در قالــب امــری 
محســوس مجســم می شــود. نــوع دوم به گونــه ای اســت کــه معنویــات و مفاهیــم 
انتزاعــی نــه بــه شــکل تشــبیه و تمثیــل، بلکــه بــه شــکل تحویــل و دگرگونــی، 

ــد.1  ــم می یابن تجس

تصویر مفاهیم انتزاعی و حاالت روانی در صحیفه سجادیه بر پایه تجسیم
همان طــور کــه گفتــه شــد، تجســیم بــا هــدف صــورت جســمانی بخشــیدن 
بــه مفاهیــم انتزاعــی و روانــی و نزدیــک ســاختن آن بــه ذهــن مخاطــب، در یــک 
اثــر هنــری و ادبــی بــه کار مــی رود. ازایــن رو کارکــرد آن در متونــی کــه هــدف 
ــد.  ــدا می کن ــرورت پی ــتر ض ــد، بیش ــال می کنن ــوی را دنب ــم معن ــال مفاهی انتق
امــام ســجاد در بیــان بســیاری از حقایــق دینــی و مفاهیــم انتزاعــی و روانــی 
و آشــکار ســاختن ایــن مفاهیــم بــه شــکلی محســوس و ملمــوس، از ایــن فــن 
ــش  ــری در پی ــر هن ــاس فاخ ــا لب ــا را ب ــت و آن ه ــوده اس ــتفاده نم ــری اس هن
روی مخاطــب بــه نمایــش گذاشــته اســت کــه در ادامــه بــه تحلیــل و بررســی 
تصاویــری کــه بــر پایــه اصــل تجســیم در صحیفــه ســجادیه، بــه نمایــش گذاشــته 
شــده اســت، در دو ســطح تصویــر مفاهیــم دینــی و تصویــر حــاالت روانــی و 

ــم: ــی می پردازی ــم انتزاع مفاهی
1. امنیت و آرامش

ــام  ــه ام ــه در ادعی ــت ک ــی اس ــم انتزاع ــه مفاهی ــش از جمل ــت و آرام امنی
ســجاد صــورت جســمانی بــه خــود گرفتــه اســت و از طریــق تجســیم بــرای 
خواننــده ملمــوس گردیــده اســت. امــام ایــن مفهــوم را از حــوزه انتزاعــی و 
ذهنــی بــودن خــارج نمــوده و بــه آن مفهومــی عینــی بخشــیده اســت: »َواکُســنَا 

 1. الخالدی، نظریه التصویر الفنی فی القرآن الکریم عند سید قطب، ص160-163.
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ــت  ــارت، امنی ــن عب ــورِنَا«1 در ای ــی نُُش ِ ــِر ف ــَزِع األْکبَ ــْوَم الَْف ــاِن ی ــَل األَْم ِــِه ُحَل ب
ــدن انســان را در  ــراپای ب ــه س ــی مجســم شــده اســت ک ــه صــورت لباس های ب

ــه اســت. برگرفت
2. گناه و خطا

ــا مــوالی خویــش و تخطــی از فرمــان او  ــد ب ــای مخالفــت عب ــه معن ــاه ب گن
ــد.  ــر می زن ــر معصــوم س ــه از ســوی انســان های غی ــی اســت ک ــی از اعمال یک
در آثــار اســامی از ایــن عمــل ناخوشــایند توصیفــات متعــددی صــورت گرفتــه 
ــام چــرک و آلودگــی اســت.  ــه ن ــف نمــودن آن ب ــه آن هــا توصی اســت از جمل
امــام ســجاد در تعبیــری زیبــا کــه برگرفتــه از عبــارات قرآنــی اســت، گنــاه را 
َرنـَـا مـِـْن  بــه شــکل آلودگــی بــه تصویــر کشــیده اســت و می فرمایــد: »َحتَّــی تَُطهِّ
کلِّ َدنـَـٍس بِتَْطهِیــِره«2 در ایــن عبــارت، امــام بــه مفهــوم گنــاه، حالــت جســمانی 
ــه  ــک شــدن ب ــا مخاطــب را از نزدی ــده اســت ت ــی نامی بخشــیده و آن را آلودگ
ایــن عمــل ناشایســت بــازدارد، چنان کــه هیچ کســی دوســت نــدارد خــود را بــه 

چــرک و آلودگــی، نزدیــک ســازد.
3. سختی و دشواری

ــه  ــت و همیش ــان اس ــزاد انس ــختی ها هم ــکات و س ــه مش ــود این ک ــا وج ب
بــا آن ســروکار دارد، امــا چه بســا تصــوری دقیــق از آن در ذهــن خــود نداشــته 
ــام  ــی رود، توســط ام ــه شــمار م ــوی ب ــم معن ــه از مفاهی ــن دو واژه ک باشــیم. ای
بــه شــکلی ملمــوس بــه تصویــر کشــیده شــده اســت: »یــا َمــْن تَُحــلُّ بـِـِه ُعَقــُد 
ــَدائِِد«3. در ایــن فــراز مشــکات و ســختی ها  الَْمــکارِهِ، َویــا َمــْن یْفثـَـُأ بـِـِه َحــدُّ الشَّ
ــه  ــی و جســمانی ب ــی عین ــق صنعــت تجســیم مفهوم ــد و از طری حجــم می یابن
ــکاره،  ــه م ــد ب ــه شــدن واژه ُعَق ــا اضاف ــارت نخســت، ب ــد. در عب خــود می گیرن
ــکاره  ــارت دیگــر، م ــه عب ــه شــکلی ملمــوس مجســم شــده اســت. ب ســختی ب
ــاب و ریســمان(  ــل طن ــه ســان شــیئی کــه دارای گــره اســت )مث )ســختی ها( ب

 1. صحیفه سجادیه، دعای 42.
 2. همان.

 3. همان، دعای7.
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ــا حــواس خــود مشــقت و زحمــت  ــا مخاطــب ب اســت مجســم شــده اســت ت
ــون  ــختی ها همچ ــز، س ــارت دوم نی ــد. در عب ــواری ها را دریاب ــختی ها و دش س
جســمی بــّران بــه تصویــر کشــیده شــده اســت کــه انســان را بــه قتــل می رســاند، 

ــد می شــود. ــز شمشــیر ســختی ها کن ــه تی ــروردگار، لب ــاری پ ــا ی ــا ب ام
4. حاالت مختلف قلب

ــود و او  ــارض می ش ــان ع ــب انس ــر قل ــه ب ــددی ک ــاالت متع ــه ح از جمل
ــوم از  ــن دو مفه ــت. ای ــنگدلی اس ــت و س ــازد، غفل ــروردگار دور می س را از پ
انتزاعی تریــن حــاالت روانــی اســت کــه انســان بــا آن مواجــه می شــود ازایــن رو 
همچنــان بــرای او ناشــناخته و مبهــم باقــی مانــده اســت. امــام ســجاد بــرای 
این کــه مخاطــب را از زشــتی ایــن حاالتــی کــه بــر قلــب عــارض می شــود، آگاه 
ـِـِه َدَرَن  ــْل ب ــد: »َواْغِس ــش روی او مجســم نمــوده و می فرمای ــا را پی ســازد، آن ه
ُقُلوبِنـَـا َوَعَائـِـَق أَْوَزارِنـَـا«1 در ایــن عبــارت، حــاالت روانــی غفلــت و ســنگدلی و 
هــر آن چــه را کــه میــان انســان و پــروردگار حائــل می شــود، بــه ســان چــرک و 
پلیدی هایــی مجســم نمــوده اســت کــه بــر روی جســمی ایجــاد شــده اســت.2 

5. آبرو
ــن رو  ــرو اســت. ازای یکــی از ارزشــمندترین ســرمایه های انســانی داشــتن آب
در دیــن مبیــن اســام بــرای حفــظ آبــروی مســلمانان بســیار تأکیــد شــده اســت. 
امــام ســجاد بــر ایــن مطلــب صحــه گذاشــته و از خداونــد تقاضــا می کنــد 
تــا ایــن ســرمایه را بــرای ایشــان حفــظ کنــد. ایشــان بــرای این کــه بــه اهمیــت 
ــه دار  ــه لک ــی ک ــد، آبروی ــی ده ــظ آن آگاه ــرورت حف ــلمانان و ض ــروی مس آب
شــده اســت را بــه لباســی کهنــه تشــبیه می کنــد کــه کســی تمایــل بــه اســتفاده 
ــٍن  ــْن َدی ــَة مِ ِــی الَْعافِی ــْب ل ِــِه، َوَه ــٍد َوآل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص ــدارد: »اللَُّه از آن ن
ُب لـَـُه فِکــِری، َویُطــوُل بُِمَماَرَســتِِه  تُْخلـِـُق بـِـِه َوْجهـِـی، َویَحــاُر فِیــِه ذِْهنـِـی، َویتََشــعَّ
ــه واســطه َدیــن و قــرض لکــه دار شــده  ــْغلِی« 3 در ایــن فــراز، آبرویــی کــه ب ُش

 1. همان، دعای 42.
 2. مدنی، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین ، ج 5، ص465.

 3. صحیفه سجادیه، دعای 30. 
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ــی خــارج  ــه حســی، از حــوزه انتزاع ــوی ب ــر معن ــتعاره ام ــق اس اســت، از طری
شــده و بــه صــورت لباســی کهنــه بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.

تصویر مفاهیم دینی در صحیفه سجادیه بر پایه تجسیم
1. عافیت

ــه  ــد ب ــزرگ خداون ــای ب ــن، از نعمت ه ــت یقی ــد از نعم ــت بع ــت عافی نعم
ــا  ــة، فم ــلوا اهلل العافی ــد: »س ــرم فرمودن ــول اک ــه رس ــت؛ چنان ک ــی اس آدم
أعطــی عبــد افضــل مــن العافیــة إاّل الیقیــن«1. نعمــت عافیــت یکــی از مفاهیــم 
دینــی اســت کــه در آثــار اســامی غالبــًا بــه شــکلی محســوس بــرای مســلمانان 
ــه  ــده را از طریــق تحریــک حــواس ظاهریــش ب ــا خوانن مجســم شــده اســت ت
ــت  ــن نعم ــیم ای ــق تجس ــجاد از طری ــام س ــد. ام ــب نمای ــل آن ترغی تحصی
ناشــناخته را بــرای خواننــده بــه تصویــر کشــیده اســت و می فرمایــد: »َســْربِْلنِی 
ــن  ِــک« 2در ای ــَوابَِغ نَْعَمائ ِــی َس ِــک، َوَجلِّْلن ِــی رَِداَء ُمَعاَفات ن ِــک، َوَردِّ ــْربَاِل َعافِیت بِِس
ــاس  ــکل لب ــه ش ــت را ب ــد عافی ــد می خواه ــجاد از خداون ــام س ــر، ام تصوی
ــان را  ــدن انس ــای ب ــام اعض ــاس تم ــه لب ــاند و چنان ک ــان بپوش ــر ایش ــر پیک ب
می پوشــاند، عافیــت نیــز تمامــی اعضــا و جــوارح ایشــان را در بــر بگیــرد. امــام 
ــف  ــکال مختل ــه اش ــوم را ب ــن مفه ــت، ای ــه عافی ــی کلم ــرار پی درپ ــن تک ضم

ــرای مخاطــب مجســم نمــوده اســت:  ب
ــک،  ــی َعافِیتَ ِ ــک، َوَجلِّْلن ــنِی َعافِیتَ ــِه، َوأَلْبِْس ِ ــٍد َوآل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص اللَُّه
ْق َعَلــی  نِّــی بَِعافِیتـِـک، َوأَکِرْمنـِـی بَِعافِیتـِـک، َوأَْغنِنـِـی بَِعافِیتـِـک، َوتََصــدَّ َوَحصِّ
بَِعافِیتـِـک، َوَهــْب لـِـی َعافِیتَــک َوأَفِْرْشــنِی َعافِیتَــک، َوأَْصلـِـْح لـِـی َعافِیتَــک، 

ــا َواْلِخــَرة3ِ  نْی ــَن َعافِیتـِـک فـِـی الدُّ ْق بَینـِـی َوبَی ــرِّ َواَل تَُف
بــار خدایــا، درود بفرســت بــر محمــد و خانــدان او و جامــه عافیــت خویــش 
ــار  ــان و در حص ــرو پوش ــود ف ــت خ ــرا در عافی ــوش و م ــن بپ ــن م ــر ت ب
عافیــت خــود جــای ده و بــه عافیــت خــود گرامــی دار و بــه عافیــت خــود 

 1. غزالی، احیاء العلوم ، ج 12، ص 157.
 2. صحیفه سجادیه، دعای 47.

 3. همان، دعای 23.
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ــن  ــه م ــت خــود ب ــن بخــش و عافی ــه م ــت خــود ب ــای و عافی ــاز فرم بی نی
ارزانــی دار و عافیــت خــود بــرای مــن بگســتران و عافیــت خــود در خــور 
مــن گــردان و میــان مــن و عافیــت خــود در دنیــا و آخــرت جدایــی میفکــن.
در عبــارات »َوأَلْبِْســنِی َعافِیتـَـک، َوَجلِّْلنـِـی َعافِیتَــک« عافیــت همچــون لباســی 
مجســم شــده اســت کــه پیکــر آدمــی را تحــت پوشــش خــود قــرار داده اســت. 
و در عبــارت »َوأَفِْرْشــنِی َعافِیتـَـک«، عافیــت بــه شــکل بســتری کــه بــرای انســان 
گســترانده می شــود تــا در بــه راحتــی و اســتراحت بپــردازد، مجســم شــده اســت.

2. کرامت و رحمت الهی
ــه  ــواره ب ــه هم ــت ک ــی اس ــر نعمت های ــز از دیگ ــی نی ــت اله ــت و رحم کرام
ــد کــه در  ــه شــمار می آین ــز از مفاهیمــی ب ــن دو نی ــی شــده اســت. ای انســان ارزان
ادعیــه ائمــه اطهــار، غالبــاً بــه صــورت جســمانی و محســوس مجســم شــده اند. 
ــا را  ــرده برداشــته و آن ه ــم ناشــناخته پ ــن مفاهی ــی از ای ــه زیبای ــام ســجاد ب ام
ـِـهِ،  ــٍد َوآل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص ــرده اســت: »اللَُّه ــده مجســم ک ــش روی خوانن در پی
َوأَفْرِْشــنِی مَِهــاَد کَراَمتـِـک، َوأَْورِْدنـِـی َمَشــارَِع َرْحَمتـِـک«1در عبــارت نخســت، کرامت 
بــه ســان جایــگاه نشســتن مجســم شــده اســت و در عبــارت دوم، رحمــت همچون 
ــن الحســین از  ــام علــی ب ــر کشــیده شــده اســت کــه ام ــه تصوی آبشــخوری ب
خداونــد می خواهــد بــر آن وارد شــود و روح و جــان خــود را از آن ســیراب نمایــد.

3. کفر
ــد، دو راه در  ــا می کن ــه او عط ــد ب ــه خداون ــی ک ــر نعمت های ــان در براب انس
پیــش رو دارد. یــا این کــه آن نعمــت را شــکر می گویــد، کــه خداونــد بــه خاطــر 
ایــن قدرشناســی بــه وی نعمت هــای بیشــتری می بخشــد، چنان کــه قــرآن 
ــد و  ــر را برمی گزین ــا راه کف ــم«2 و ی ــکْرتُْم أَلَزِیَدنَّک ــْن َش ِ ــد: »لَئ ــم می فرمای کری

ــِدید«3  ـِـی لََش ــْم إِنَّ َعذاب ِــْن کَفْرتُ ــار عــذاب الهــی می شــود: »َولَئ گرفت
ــرای  ــتند، ب ــده داش ــر عه ــردم را ب ــت م ــه مســؤولیت هدای ــن ک پیشــوایان دی

 1. همان، دعای 41.
 2. سوره ابراهیم، آیه 7.

 3. همان.
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ــذاب و  ــای ع ــد، صحنه ه ــذر دارن ــر ح ــد، ب ــذاب خداون ــان را از ع ــه آدمی این ک
ــا از  ــر کشــیده اند ت ــه تصوی ــه شــکلی ملمــوس و محســوس ب ــاب الهــی را ب عق
ــازند و  ــر س ــت باخب ــران نعم ــی و کف ــد زشــت ناسپاس ــان را از پیام ــو، آن یک س
ــروردگار  ــای پ ــه نعمت ه ــبت ب ــدن نس ــر ورزی ــا را از کف ــر، آن ه ــوی دیگ از س
بازدارنــد. امــام ســجاد پیامــد کفــر را از طریــق صنعــت تجســیم بــه تصویــر 
ةِ الْکْفــر«1 در ایــن عبــارت، کفــر کــه یــک  کشــیده اســت: »َواْعِصْمنـَـا بـِـهِ مـِـْن ُهــوَّ
مفهــوم ذهنــی اســت بــه شــکل عینــی و محســوس بــه تصویر کشــیده شــده اســت 
ــر ســقوط در آن  ــه انســان در اث ــا دره ای تشــبیه شــده اســت ک ــگاه و ی ــه پرت و ب
ــا بــه  بــه هاکــت و نابــودی می رســد. بدین ســان امــام علــی بــن الحســین ب
تصویــر کشــیدن کفــر بــه عنــوان پرتگاهــی کــه انســان ممکن اســت در آن ســقوط 
کنــد، مخاطــب را از نتیجــه زشــت کفــران نعمت هــای الهــی آگاه نمــوده اســت.

نتیجه
صحیفــه ســجادیه اثــری انسان ســاز اســت. یکــی از اهــداف نــگارش صحیفــه 
تربیــت جامعــه اســامی و رواج مفاهیــم اخاقــی و دینــی در میــان مــردم اســت؛ 
و از آن جهــت کــه دریافــت مفاهیــم ارزشــمندی کــه در البــه الی ایــن اثر شــریف 
ــب  ــن مخاط ــه دل و ذه ــی در صفح ــه راحت ــت، ب ــده اس ــاده ش ــه نه ــه ودیع ب
تثبیــت شــوند، بــر پیکــر ایــن مفاهیــم لبــاس مــادی و جســمانی پوشــانده شــده 
ــر از  ــر و پویات ــر واضح ت ــرا تصوی ــوند؛ زی ــم ش ــب مجس ــش روی مخاط ــا پی ت
کام و منطــق عــادی اســت؛ بــه همیــن دلیــل، هــر جــا کــه کام اقتضــا می کــرد، 
امــام ســجاد بــا آوردن هنرهــای بیانــی ای کــه مجســم کننــده مفاهیــم مجــرد 

ــه مخاطــب می پرداخــت. ــی ب ــه انتقــال ایــن معان و انتزاعــی اســت، ب

 1. صحیفه سجادیه، دعای 42.
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صحیفه سجادیه و تبیین  معارف  الهي 
محسن رنجبر1*

چکیده
ــارف  ــان مع ــه در بی ــون صحیف ــاد گوناگ ــه ابع ــر، ب ــش حاض پژوه
ــردازد. در یــک تقســیم بندِي مشــهور، معــارف اســالمي  اســالمي مي پ
ــدل،  ــد، ع ــج اصــل توحی ــامل پن ــادات، ش ــته اصــول اعتق ــه ســه دس ب
نبــوت، امامــت و معــاد، احــکام و فــروع دیــن شــامل فروعاتــي همانند 
ــي  ــه معــروف و نه ــر ب ــاد، ام ــاز، روزه، زکات خمــس، حــج،  جه نم
ــه، پژوهشــي اســت  از منکــر و اخالقیــات تقســیم مي شــود. ایــن مقال
در معرفــي صحیفــه ســجادیه کــه بــه هــر ســه ُبْعــد معــارف اســالمي 
)اصــول اعتقــادات، احــکام و اخالقیــات( بــه اختصــار، پرداختــه اســت.     
ــارف  ــا، مع ــجادیه، دع ــه س ــجاد، صحیف ــام س واژگان کلیدي:ام

ــان. ــر اموی ــالمي و عص اس

مقدمه
ــار ســازندگي  و  ــرودگار اســت  و  آث ــان  انســان  و پ ــدي  معنــوي ، می دعــا پیون
ــگاه   ــام  از جای ــگ اس ــن رو، در فرهن ــان  دارد؛ از ای ــي در روح  انس ــي  مهم تربیت

خاصــي  برخــوردار اســت . 
 امــام  ســجاد امامــت شــیعیان را در روزگاري عهــده دار شــدند کــه  اختنــاق  
ــوي ، حضــرت  ــان  ام ــه  و حاکم ــه  اســامي  را فرا  گرفت ــان  سرتاســر جامع و خفق
ــش ، بســته  و  ــه  روي  پیروان ــه  ایشــان  را ب ــد. در خان ــرده  بودن ــه  نشــین  ک را خان
نمي گذاردنــد مــردم  از معــارف ِ الهــي ِ حضــرت ، اســتفاده  کــرده ، از نــور تعالیــم  

 *1 استادیار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني )ره(
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قدســیه اش ، روشــنایي  گرفتــه  و در طریــق  خداشناســي ، از گردنه هــاي  ســخت  و 
ــون   ــن  هم  چ ــام  زین  العابدی ــا ام ــد. ام ــان  بمانن ــي، در ام ــاي گمراه پرتگاه ه
دیگــر امامــان معصــوم، دســت  از رســالت  هدایت و رســالت خویش  برنداشــته  
ــن  وســیله  و  ــي ، بهتری ــي  و کام ــاي  بیان ــام  روش ه ــه  تم ــه  حکــم  آگاهــي  ب و ب
دســتاویز را بــراي  نیــل  بــه  اهــداف  عالــي  خــود و نجــات  مســلمانان  از منجــاب  
جهــل  و گمراهــي  بــه  کار گرفــت و مــردم  را از عمل کــرد و سیاســت هاي  
ــار و احــکام   ــده  و آث ــن  خــدا ورزی ــودي  دی ــر ناب حاکمــان امــوي کــه  اِصــرار ب
ــان ، در  ــه  بی ــن  روش  و طریق ــرد. ای ــد، آگاه   ک ــه  بودن ــازي  گرفت ــه  ب ــوت  را ب نب
قالــب  »دعــا و مناجــات « متّجلــي  شــد کــه  بي شــک ، حتــي  از جهــاد بــا شمیشــیر 
ــن   ــا ای ــام  ب ــرا ام ــود، زی ــر ب ــر و مؤثرت ــان، مهم ت ــاح  در آن زم ــا س ــرد ب و نب
شــیوه،   اندیشــه ها را بــه  خــود جلــب  کــرد و توانســت  جلــوي  ســیل  ویران گــر 
اعمــال  ســتمگراني  را کــه  بــه  ناحــق  برگــردن  مــردم  ســوار شــده  بودنــد، بگیــرد. 
ــس  از  ــروف  اســت  و پ ــجادیه مع ــه  س ــام  صحیف ــه  ن ــا ب ــا و مناجات ه ــن  دعاه ای
قرآن کریــم  و نهــج  البلاغــه ، بزرگ تریــن  و غني تریــن  گنجینــه  گران ســنگ  حقایــق  
و معــارف  الهــي  بــه  شــمار مــي رود، تــا آنجــا  کــه  از گذشــته هاي  دور، از طــرف  
علمــا و دانشــمندان  برجســته  مــا، اخــت  القــرآن ، انجیــل  اهــل  بیــت ، و زبــور آل  

محمــد نــام  گرفتــه  اســت .1
ــان   ــود و بی ــا معب ــاز ب ــامل  راز و نی ــه  ش ــن  ک ــته  از ای ــجادیه ، گذش ــه  س صحیف
حاجــت  در پیــش گاه  وي  مي باشــد، دریــاي  بیکرانــي  از علــوم  و معــارف  اســامي  
ــکام   ــي،  اح ــي ، سیاس ــي ، اجتماع ــي ، فرهنگ ــائل  عقیدت ــن  آن  مس ــه  ضم ــت  ک اس
شــرعي  و حتــي پــاره اي  از قوانیــن  طبیعــي  در قالــب  دعــا مطــرح  شــده  اســت . در 
اهمیــت  و ارزش  ایــن  دعاهــا همیــن  بــس  کــه  عــاوه  بــر شــیعیان ، اهــل  ســنت  
نیــز ایــن  ادعیــه  را در کتاب هــاي  خــود آورده انــد.2 و ایــن  حاکــي  از آن  اســت  کــه  
ــدان  کــه  هــر دو  ــن  دعاهــا در درون  جامعــه  آن  روز نفــوذ خاصــي  داشــته ، چن ای

 1. ابن شهر اشوب مازندراني، معالم العلماء، ص 125 و  131؛ آقا بزرگ تهراني، الذریعة الي تصانیف الشیعة، ج15، 
ص  18.

 2. ابن ابي الحدید، شرح نهج البالغة، ج 6، ص 178 ـ 187 و ج 11، ص  192. 
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فرقــه ، از آن هــا بــه  عنــوان  راهــي  بــه  ســوي  خــدا و رابطــي  میــان  خالــق  و مخلــوق  
اســتفاده  کرده انــد. بــه  دلیــل  اهمیــت  و اعتبارکــم  نظیــر صحیفــه  ســجادیه  در تاریــخ  
ــي ،  ــي  و فارس ــاي  عرب ــه  زبان ه ــاب  ب ــن  کت ــر ای ــیاري  ب ــرح هاي  بس ــام ، ش اس
نوشــته  شــده  اســت . عامــه  شــیخ  آقــا بــزرگ  تهرانــي ، در کتــاب  ارزشــمند الذریعه 
حــدود پنجــاه  شــرح  را )غیــر از ترجمه هــا( بــر صحیفــه  ســجادیه  نــام  بــرده  اســت .1 
ــال ،  ــته  و ح ــمندان  در گذش ــندگان  ودانش ــي  از نویس ــرح ها، گروه ــر ش ــاوه  ب ع
ــا در  ــدادي  از آنه ــه  تع ــته اند ک ــجادیه  نگاش ــه  س ــر صحیف ــددي  ب ــاي  متع ترجمه ه

ــر چــاپ  و منتشــر شــده  اســت . ســال هاي  اخی
ــه  صحیفــه  ســجادیه   ــان ، نســبت  ب امامــان معصــوم و خانــدان  و شــیعیان  آن
عنایــت  خاصــي  داشــته  و آن  را بــه  ســندهاي  متعــدد روایــت  کــرده  و بــر نوشــتن ، 
ــاي   ــده اي  از علم ــن ، ع ــر ای ــزون ب ــته اند. اف ــت  گماش ــس  آن  هم ــم  و تدری تعلی
 ــام  ســجاد ــاي  ام ــا دعاه ــد ت ــث  جســتجو کرده ان ــاي  حدی شــیعه  در کتاب ه
کــه  در صحیفــه  مشــهور نیامــده  اســت ، جمــع آوري  نماینــد کــه  در نتیجــه ، صحیفــه  
ــه   ــا صحیف ــًا ب ــه  مجموع ــت  ک ــده  اس ــته  ش ــره نوش ــه  و غی ــه ، ثالث ــجادیه  ثانی س
ســجادیه  مشــهور، شــش  صحیفــه  مي شــوند و برخــي  از آن هــا بیــش  از 180 دعــا 

ــوند.2 ــامل  مي ش را ش
صحیفــه  ســجادیه  معــروف  مشــتمل  بــر 54 دعاســت  کــه  موســوم  بــه  »صحیفــه  
کاملــه ســّجادیه « اســت . در میــان  دعاهــاي  صحیفــه  ســجادیه ، تعبیــر »صلــوات  بــر 
ــر  ــط  و آخ ــت .  در اول  و وس ــده اس ــرار ش ــیار تک ــد«، بس ــد و آل  محم محم
ــه   ــد . زماني ک ــته  باش ــارت  را نداش ــن  عب ــه  ای ــت  ک ــي  اس ــر دعای ــا و کم ت دعاه
حتــي  نام گــذاري  اشــخاص  بــه  اســم  علــي ، از طــرف  حــکام  بنــي  امیــه ، جرمــي  
ــه   ــي  ب ــراي  نزدیک ــیله اي  ب ــن وس ــب ّ امیرالمؤمنی ــود و س ــودني  ب غیربخش
دســتگاه  حکومــت  بــه  حســاب  مي آمــد، بــه  کار بــردن  ایــن  عبــارت ، آن  هــم  تــا 

ــد. ــي  نشــان  مي ه ــه  خوب ــدازه ، ارزش  خــود را ب ــن  ان ای
افــزون  بــر این هــا، فصاحــت  و باغــت  صحیفــه  ســجادیه  نیــز قابــل  توجــه  

 1. آقا بزرگ تهراني، همان، ج13، ص 345 ـ  359.
 2.همان، ج15، ص 18 ـ  21.
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ــن   ــي  ب ــام  عل ــزات  ام ــه  در آن  معج ــي  ک ــوب  در فصل ــهر آش ــن  ش ــت . اب اس
الحســین  را بیــان  مي کنــد، مي نویســد:

ــُذوا  ــال : ُخ ــره َ فق ــي  البَْص ــغ ٍ ف ــَد بَلی ــه ِ ِعنْ ــه ِ الکامَِل ــه ُ الَصحیَف ــَر َفصاَح و ُذکِ
َعنّــي  حتــي  اُْملـِـي َ َعلیُکــم  و اََخــَذ الََقَلــم  و اَْطــَرق َ رأَســه ُ َفمــا َرَفعــه ُ َحتّــي  

1. َ مــات 
در بصــره  نــزد دانشــمندي  زبــان آور ســخن  از فصاحــت  صحیفــه  کاملــه  بــه  
میــان  آمــد، او گفــت : از مــن  فراگیریــد تــا بــر شــما ماننــد آن  را امــا کنــم  
ــد نکــرد  ــد. پــس  ســر بلن ــر افکن ــه  زی ــه  دســت  گرفــت  و ســر ب ــم  ب و قل

تــا مــرد.

ابعاد مختلف  صحیفه  سجادیّه 
در عصــر امــام  ســجاد، امــت  اســامي  بــه  یــک  نظریــه  کامــل  و جامــع  در 
ــاز داشــت  و  ــار انســاني  نی ــاي  حکومــت  و رفت ــن  و مبن ــن  اســاس  دی ــاب  تبیی ب
صحیفــه  ســجادیه  در قالــب  یــک  رســاله  حقوقــي  و بیانــات  موعظــه اي ، پاســخي  
بــه  ایــن  نیــاز بــود. چنــان  کــه  اشــاره  کردیــم ، صحیفــه  ســجادیه  بــه  منزلــه  یــک 
ــراي  ســعادت  خــود  ــه  آنچــه  انســان  ب ــوم  بشــري  اســت  ک ــارف  عل ــره  المع دائ
ــادات ، احــکام  و فروعــات   ــاز دارد، در آن  یافــت  مي شــود . اصــول  اعتق ــدان  نی ب
دیــن ، معــارف  توحیــدي  و عرفانــي ، اخاقیــات  و مســائل  اجتماعــي  و سیاســي  
از آن  جمله انــد. در ایــن  جــا مناســب  اســت  بــه  مهم تریــن ایــن  معــارف  اشــاره  

شــود:

الف ( اصول  اعتقادات 
ــت ،  ــورت  گرف ــه  ص ــکام  بني  امی ــا و ح ــت  خلف ــه  دس ــه  ب ــي  ک ــا فتوحات ب
ملت هــاي   مختلــف   تمدن هــاي   و  فرهنگ هــا  راه یابــي   بــراي   زمینه هایــي  
بیگانــه  بــه  ســوي  ســرزمین  اســامي  فراهــم  گردیــد و افــکار و عقایــد گوناگونــي  
ــه   ــه  ب ــان  ک ــر، منافق ــوي  دیگ ــد. از س ــامي  ش ــوزه  اس ــق  وارد ح ــن  طری از ای

 1. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابي طالب، ج4، ص  137.
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خاطــر مصالــح  و منافــع  شــخصي ، در ظاهــر مســلمان  شــده  بودنــد، آرام  ننشســته  
ــد. حاکمــان  امــوي   ــکار منحــرف  و شــبهات  گوناگــون  را آغــاز کردن و نشــر اف
هــم  از جهــت  ایــن  کــه  بعضــي  از ایــن  افــکار و عقایــد هم ســو و تأییــد کننــده  
ــان  جامعــه   ــکار در می ــن  اف ــود، براشــاعه  و گســترش  ای ــان  ب ــه  آن اعمــال  ظالمان
ــه   ــه  جامعه اســامي  ب ــن  مســائل  باعــث  شــد ک ــد. ای ــادرت  ورزیدن اســامي  مب
دلیــل  فاصلــه  گرفتــن  از اهــل  بیــت ، از لحــاظ  معــارف و باورهــاي دینــي،  دچــار 
ــنگین  ــالت س ــه  رس ــوم ک ــان معص ــردد. امام ــري  گ ــقوط  فک ــاط  و س انحط
ــاط   ــن  انحط ــر ای ــیدند، در براب ــه  دوش  مي کش ــامي  را ب ــه  اس ــت  جامع هدای
ــه   ــه  اقتضــاي  شــرایط  و ّجــو حاکــم ، ب فکــري،  ســاکت  ننشســتند و هــر یــک  ب
ــه  منظــور مقابلــه   ــز ب ــد. امــام  ســجاد نی رســالت  الهــي  خویــش  عمــل   کردن
بــا افــکار انحرافــي  عصــر خویــش ، بــه  تبییــن  اندیشــه  اصیــل  اســامي  پرداخــت  
ودر قالــب  دعــا، اصــول  اعتقــادي  اســام  را بــه  روش  صحیــح  معرفــي  کــرد. قبــل  
از نقــل  بیانــات  ارزشــمند امــام  در ایــن  زمینــه ، تذکــر ایــن  نکتــه  ضــروري  اســت  
کــه شــرح  و تفســیر ایــن  ســخنان  در ایــن  نوشــتار نمي گنجــد وحقیقت جویــان  

ــم .1 ــت  مي دهی ــر حوال ــع  دیگ ــه  مراج را ب
1. توحید و خداشناسي 

امــام  ســجاد باالتریــن  معــارف  توحیــدي  را در قالــب  دعــا بــه  انســان هاي  
ــي  را از  ــق  اله ــد و در آن ، ذات  مطل ــه مي کن ــش  ارائ ــروان  خوی حقیقت جــو و پی
هرگونــه  تشــبیه  بــه  مخلوقــات  مبــّرا دانســته  و از هــر نــوع  عیــب  و نقصــي،  پــاک  

و منــّزه  معرفــي  مي کنــد. بــه  نمونــه  هایــي  از ایــن  دعاهــا توجــه  فرماییــد: 
امام در دعاي  عرفه  مي فرماید:

 َّ ــر‹ام ِ، َرب  ــالل ِ و االك ــموات ِ و االْرض ِ، ِذا الَج ــع َ الَس ــُد بَدی ــك َ الَحم َّ ل ــم  اللُه
ِّ َشــي ٍء، لیــس  َكِمثلــه ِ  ِّ َمخلــُوق ٍ و واِرث َ كل  ِّ مألــوه ٍ و خالــق َُكل  ااْلَربــاب ِ، و الــهَ َ ُكل 
 َّ ِّ َشــي ٍء ُمحیــط ٌ وهــو علــي  ُكل  َشــي ٌء، و الیَْعــُزب ُ َعْنــه ُ ِعلــم ُ َشــي ٍء و هــو بـِـُکل 

ــرُد ...؛  ــْرُد الُمتَفِّ ــُد الَف ــت ، ااَلَحــُد الُمتََوحِّ ــه َ ااّل‹ اَن ــت َ اهلل ال اِل َشــي ٍء رقیــب ٌ. اَن
َّ َعَددٍ ...؛ ِّ اََحٍد و اال´ِخُر بَعُد ُکل  ل ُ َقبْل َ ُکل  و اَنت َ اهللُ ال اِله َ اال انت  ااَلّوَّ

 1. نك: ریاض السالکین، تألیف سید علي خان حسیني حسني شیرازي .
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رت َ مــا  و اَنــت َ اهللُ ال اِلــه َ اال اَنـْـت َ الـّـذي  اَنْشــأت َ ااَلشــیآء ِمــن ْ َغیـُـِر ِســنخ ٍ و َصــوَّ
ْرت َ  ْرت َ ِمــن  َغیــِر ِمثــال ٍ و ابْتََدْعــت َ الُمبتَدعــات  بالاِْحتـِـذاٍء، اَنـْـت َ الـّـذي  قَــدَّ صــوَّ

َّــرت  مــا ُدونـَـك َ تَْدبیــراً.  َّ َشــي ٍء تَْیســیراً وَدب ــْرت  ُكل  َّ َشــي ٍء تَْقدیــراً و یَسَّ ُكل 
اَنـْـت َ الـّـذي  لــم  یُِعْنــك َ َعلــي  َخلِقــك َ َشــریك ٌ و لـَـم  یــؤاِزْرك َ فــي  اَْمــِرك َ َوزیــٌر و 

لــم  یکــن ُ لــك  ُمشــاِهٌد و النَظیــٌر...؛
اَنـْـت َ الـّـذي  الیَحویــك َ َمــکان ٌ و لــم  یَُقــم ْ لســلطانِك َ ســلطان ، و لـَـم  یُْعیـِـك َ برهــانٌ  

و البیــان ٌ ...؛
ــك َ  ــن ْ ذ‹اتِیَّتــك َ و َعجــزت ِ ااَلْفهــام ُ عــن  َكْیِفیَّتِ ــام ُ َع ــذي  قُصــرت ِ ااّلَوْه اَنْــت َ ال
ُّ و ال  ُّ و ال تَُجــس  و لـَـم ْ تُــدِرك ِ ااَلبْصــاُر َمْوضــع َ اَیْنیّتــك . .. ســبحانك ! ال تَُحــس 

ُّ و...1  ــس  تَُم
پــرودگارا! حمــد و ســتایش  مخصــوص  توســت . اي  پدیــد آورنــده  
ــک  و  ــل ، اي  مال ــان  کام ــي  و احس ــب  بزرگ ــن ، اي  صاح ــمان ها و زمی آس
ــده ، و  ــده  هــر آفری ــران ، اي  خــداي  هــر پرســتش گر و اي  آفرینن ــر مهت مهت
اي  وارث  هرچیــز، چیــزي  ماننــد او نیســت  و آگاهــي  بــه  چیــزي  از او پنهــان  
نمي باشــد و او بــه  هــر چیــز احاطــه  )علمــي ( دارد و بــر هــر چیــز نگهبــان  
اســت . تویــي  خدایــي  کــه  جــز تــو خدایــي  نیســت ، یکتــاي  تنهــاي  یگانــه  

ــتي  ...؛ ــد هس بي مانن
و تویــي  خدایــي  کــه  جــز تــو خدایــي  نیســت . پیــش  از هــر یــک ، اول  و 

آغــازي  و پــس  از شــمرده  شــده ، آخــر و مرجعــي  ...
و تویــي  خدایــي  کــه  جــز تــو خدایــي  نیســت ، خدایي  کــه  چیزهــا را بي اصل  
ــته اي ،  ــد نگاش ــه  و مانن ــا را بي نمون ــا وپیکره ــده ، و صورت ه ــه  آفری و مای
ــر  ــه  ه ــي  آن ک ــد آوردي ، توی ــروي  )از کســي ( پدی ــدون  پی ــا را ب و پدیده ه
چیــز را بــه  مقــدار معلــوم  )بــر اســاس  حکمــت ( ایجــاد نمــوده اي ، و هــر 
چیــز را بــراي  آنچــه  از آن  خواســته  مي شــود، آمــاده  ســاخته اي ، و آنچــه  را 
جــز تــو اســت  )همــه  موجــودات ( نظــم  داده  و آراســته گردانیــده اي . تویــي  
ــر  ــدن  ه ــرده  و در کارت  )آفری ــت  نک ــریکي  یاری ــت،  ش ــه  در آفریدن آن  ک
چیــز( وزیــري  تــو را یــاري  ننمــوده  و بیننــده  و ماننــدي  بــراي  تــو نبــوده  

اســت  ...؛
 1. الصحیفة الجامعة السجادیة، دعاي 47، ص 316 ـ  319.
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تویــي  آن  کــه  جایــي  تــو را فــرا نمي گیــرد و در برابــر ســلطنت  و حکومــت  
تــو، ســلطنتي  نمي توانــد ایســتادگي  کنــد. و ]اقامــه [ برهــان  و بیــان  ]کســي [ 

تــو را عاجــز و ناتــوان  نســاخته  اســت  ...؛
ــد،  ــو درمانده ان ــت  ذات  ت ــه  و حقیق ــه ها از ادراک  ُکنْ ــه  اندیش ــي  آن  ک توی
ــا  ــت  را در دنی ــا مکان ــد، و دیده ه ــو ناتوانن ــا از درک  چگونگــي  ت و عقل ه

نیافته انــد.
پاک  و منزهي  و با هیچ  یک  از حواس  درک  نمي گردي .

حضــرت  در مناجــات  دوازدهــم  مي فرماینــد: »و َعَجــزت ِ الُعُقــول ُ عــن  اِْدارک ِ 
ــم ْ  َ ــک َ، ول ــبُحات ِ َوْجهِ ــي  ُس ــر ال ــرت ِ ااَلبصــاُر ُدَون َ الَنَِظ ِــک َ، و انَْحَس ــه  ِجمال ُکنْ
تَْجَعــل ْ لِْلَخْلــق ِ َطریقــًا الــي  َمْعِرفتـِـک َ ااِلّ‹ بالَعْجــِز عــن  َمْعِرَفتـِـک »؛1»و عقل هــا از 
ــت  خســته   ــوار جمال ــه   ان ــد و دیده هــا از نزدیکــي  ب ــت  عاجزن ــه  جمال درک  کن
ــه  جــز  ــو راهــي  نیســت ، ب ــه  ســوي  معرفــت  ت ــراي  خلــق  ب ــا هســتند وب و نابین

ناتوانــي  از معرفتــت« .
و در دعــاي  ســي  و پنچــم  مي فرمایــد: »اِنـّـک َ الو‹اِحــُد ااَلَحــُد الَصَمــُد الــّذي  
ــه   ــي  یگان ــه  توی ــا ک ــٌد2«؛ »حّق ــوا ًاَْح ــه ُ ُکُف َ ــن ْ ل ــم ْ یَُک َ ــد و ل َ ِــم ْ یُول ــْد و ل ِ ــم ْ یَل َ ل
یکتــاي  بي نیــاز، کســي  کــه  نــه  زاده  اســت  و نــه  زاده  شــده ، و هیــچ  کــس  ماننــد 

و همتــاي  تــو نبــوده  اســت« .
2. عدل 

امــام  ســجاد در خــال  دعاهــاي  خویــش  بــا جمــات  کوتــاه  ولــي  عمیــق  
و پرمحتــوا، دومیــن  اصــل  اعتقــادي شــیعه  را چنیــن  معرفـّـي  مي فرمایــد: »و َقــْد 
ّــه  لَیــس َ فــي  ُحکِمــک  ظلــم ٌ و ال فــي  نَقَِمتــک  َعَجلــه ٌ و انّمــا یَْعَجــل ُ  َعلِمــت ُ اَن
ــا  ــت َ ی ــد تعالِیْ ــف ُ، و ق ــم ِ الَضعی ــي  الُظل ــاج ُ ال ــا یَْحت ــوت َ واِنّم ــاف ُ الَْف ــن  یَخ َم
ــتمي   ــت  س ــه  در حکــم  و فرمان ــراً«.3»و دانســتم  ک ــواً کبی ِــک َ ُعُل ــن ْ ذل ــي  َع اِله
ــه   ــت  ک ــز این نیس ــت ، و ج ــتابي  نیس ــاندنت  ش ــر رس ــه  کیف ــام  و ب و در انتق
ــتم   ــه  س ــوان  ب ــت  کار بترســد و نات ــه  از گذشــتن  وق ــد ک ــتاب  مي کن کســي  ش

 1. همان، ص  417.

 2. همان، ص  182.
 3. همان، دعاي 48، ص  352.
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نیازمندســت  و اي خــداي  مــن ، تــو برتــري  از ایــن  کــه  شــتاب  یــا ســتم  کنــي  
ــي («. ــي  )و بي پایان ــر و بزرگ ــو برت ت

ــا  بْنَ ــْأ تَُعذِّ ــک َ و اِن ْ تََش ــا َفبَِفْضلِ ــف ُ َعنَّ ــْأ تَْع َّ اِن ْ تََش ــم  ــد: »اَللُه ــز مي فرمای و نی
َفبَِعْدلـِـک« َ.1 »خدایــا! اگــر بخواهــي  از مــا در گــذري ، بــه  دلیــل  فضــل  و احســان  
توســت  و اگــر بخواهــي  مــا را بــه  کیفــر رســاني ، از عــدل  و دادگــري  توســت« .

ــل   همچنیــن  در دعــاي  ســیزدهم  مي فرمایــد: »واحملنــي  بَکرمــک  علــي  التََفضُّ
وال تَْحِمْلنــي  بَِعْدلـِـک َ علــي  االســتحقاق« .2 »و بــا بزرگــواري  و بخشــش  خــود، بــا 
مــن  بــه  مهربانــي  رفتــار کــن  و بــا دادگریــت  بــا مــن  بــه  اســتحقاق  رفتــار مکــن« .

3. نبوت  
چنــان کــه اشــاره شــد، یکــي  از تعابیــري  کــه  امــام  ســجاد در بســیاري  از 
دعاهــاي  خویــش  بــه  کار بــرده  اســت ، »صلــوات  بــر محمــد وآل  محمــد« اســت  
ــه ایــن  مســأله ، مي رســاند. افــزون   کــه  اهمیــت  و عنایــت خــاص حضــرت را ب
ــت  را  ــوت  و امام ــق  نب ــش ، تصدی ــاي  خوی ــارم در دعاه ــن ، پیشــواي چه ــر ای ب
ــت   ــام  و منزل ــد و مق ــدا مي خواه ــدا، از خ ــت  خ ــه  وحدانیّ ــراف  ب ــار اعت در کن
پیامبــر و امــام علــي را وســیله  تقــرب  قــرار مي دهــد، چنــان  کــه  در دعــاي  

ــد: ــه  مي فرماین ــن  روز جمع ــان  و هم  چنی ــد قرب روز عی
ــولِك َ و  ــق ِ بَِرُس ِــك َ و التَْصدی ــان ِ ب ــِد و االیم ــل ِ التَوحی ــن ْ اَْه ــي  ِم ــم  و اْجَعلن الّله

ــه ِ.3  ــي  یََدی ِــه ِ و َعل ــك َ ب ــري  ذل ــن ْ یَْج ــم  ِممَّ ــت َ طاَعتَه ــن َ َحتَْم االئمــه ِ الّذی
خدایــا! مــرا از یکتاپرســتان  و مؤمنــان  و از تصدیــق  کننــدگان  بــه  پیامبــرت  
ــده ، از  ــرار ب ــري  از ایشــان  را واجــب  کــرده اي ، ق و پیشــوایاني  کــه  فرمان ب
کســاني  کــه  آن  توحیــد و ایمــان  و تصدیــق، بــه  وســیله  ایشــان  و بــه دســت  

ــردد. ــع  مي گ ــان  واق آن
ــه ِ  ــك َ بِالُمَحِمّدی ــرب ُ اِلَی ــي  اَتَقَّ ّ ــم  اِن ــد: »الّله ــم  مي فرمای ــل  و نه و در دعــاي  چه
ــّرَكذ‹ا و  ــن ْ َش ــي  ِم ِ ــا اَن ْ تُعیَذن ــك َ بِِهم ــه ُ اِلی ج ــاء و اَتَوَّ ــه  البَیض ی ــه ِ و الَعلوَّ الَّرفیع

 1. دعاي دهم، ص  74.
 2. همان، ص  86.
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َكــذ‹ا«.1 »پــروردگارا! بــه  مقــام  و منزلــت  بلنــد پایــه  محمــد و مقــام  گرامــي  
علــي، بــه  ســوي  تــو تقــرب  مي جویــم  و بــه  واســطه  آن  دو، بــه  درگاهــت  

روي  مــي آورم  كــه  مــرا از ّشــر و بــدي  فــالن  و فــالن  پنــاه  دهــي«.
4. امامت  

امامــت،   یکــي  دیگــر از ارکان  اعتقــادي شــیعه بــود ، کــه بعــد از رحلــت  
ــن   ــاندن  ای ــن  رو، شناس ــد، از ای ــور مان ــام مهج ــي  اس ــول  گرام رس
مقــام  و صاحبــان  اصلــي  آن  بــه  مــردم ، یکــي  از محورهــاي  مهــم  فعالیــت  
ــأله   ــد، مس ــبي  مي یافتن ــت  مناس ــا موقعی ــان  هرج ــود. آن ــان  ب امام
ــدي  آن   ــته  تص ــود را شایس ــوده  و خ ــان  نم ــت  آن  را بی ــت  و اهمی امام
 ــجاد ــام  س ــم  ام ــالت هاي  مه ــي  از رس ــد. یک ــي  مي کردن ــام  معرف مق
در عصــر امامــت  خویــش ، معرفــي  مربیــان  و معلمــان  حقیقــي  و صاحبــان  
منصــب  امامــت  بــود تــا مــردم  بــا شــناختن  امــام  حــق ، از حمایــت  امــام  
ــاي   ــام  ســجاد در ضمــن  دعاه و پیشــواي جــور دســت  بکشــند. ام
خــود، چندیــن  مــورد، بــه  بیــان  مفهــوم  »امامــت«  پرداختــه  و آن  را مــورد 

تفســیر و تبییــن  قــرار داده  اســت .
 در دعاي  روز عرفه مي فرماید:

پــروردگارا! درود فرســت  بــر پــاکان  افــراد خانــدان  پیامبــر، کــه  ایشــان  
ــم   ــه داران  عل ــده اي ، و خزان ــر )حکومت (خــود برگزی ــه  ام ــام  ب ــراي  قی را ب
و نگهــداران  دیــن  و جانشــینان  خویــش  در زمیــن  و حجت هاي خــود 
ــدي  و  ــود از پلی ــت  خ ــه  خواس ــان  را ب ــرار داده اي ، و ایش ــت  ق ــر بندگان ب
ــو و راه   ــه  ت ــیدن  ب ــراي  رس ــیله  ب ــرده اي  و وس ــاره  پاک ک ــک  ب ــي ، ی آلودگ

بهشــت  خــود ســاخته اي .
و در فراز دیگر مي فرماید:

ــد  ــوایي ، تأیی ــیله  پیش ــه  وس ــود را ب ــن  خ ــي  دی ــر زمان ــو در ه ــا! ت خدای
فرمــوده اي  و او را بــراي  بندگانــت ، َعَلــم و در کشــورهایت ، مانند نورافشــان  
برپــا داشــته اي ، پــس  از آن  کــه  پیمــان  او را بــا پیمــان  خــود پیوســته اي  و او 
را وســیله  خشــنودي  خــود ســاخته اي  و طاعتــش  را واجــب  کــرده اي  و از 

نافرمانــي اش  بیــم  داده اي ...

 1. همان، ص  357.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج1022

ــه   ــرت  را ب ــنّت  پیامب ــود و س ــریعت  خ ــن  و ش ــاب  و قوانی ــروردگارا! کت پ
ــتمکاران   ــه  س ــت ، ک ــانه هاي  دین ــه  ازنش ــر آنچ ــا دار و ه ــیله  او برپ وس
میرانده انــد، بــه  وســیله  او زنــده  ســاز و رنــگ  جــور ظالمــان  را از شــریعت  

ــاز...1 ــا س ــت  او کوش ــده  و در راه  رضای ــع  او گردان ــا را مطی ــُزداي  ...، م ب
ــم   ــه  خــود را حاک ــه  کنای ــاد شــده ، ب ــاي  ی ــراز از دع ــن  دو ف ــام  در ای ام
ــدا و  ــر خ ــه  ام ــام  ب ــراي  قی ــه  ب ــد ک ــدا معرفي مي کن ــب  خ ــوب  از جان منص
نگهــداري  و پشــتیباني  دیــن  برگزیــده  شــده  اســت . ایــن  تعبیرهــا بــه صراحــت،  
امــر حکومــت  و مقــام  امامــت  را مي رســاند کــه  همــان  تصــدي  امــور دینــي  و 

ــد. ــردم  مي باش ــي  م دنیای
 امام  سجاد در دعاي  روز جمعه  و عید قربان  مي فرماید:

خدایــا! ایــن  مقــام  )امامــت  و رهبــري  امــت  اســامي  که  اقامــه  نمــاز در روز 
عیــد قربــان  و روز جمعــه ، و ایــراد خطبــه  از شــؤون  آن  اســت ( مخصــوص  
جانشــینان  و برگزیــدگان  و امانــت داران  توســت  کــه  درجــه  اعــاي  معرفــت  
و قــرب  را، بــه  آنــان  اختصــاص  داده اي ، ولــي  از طــرف  غاصبــان  )خلفــاي  

ســتمگر اموي (دســتخوش  غــارت  و چپــاول  گشــته  اســت .2
ــه   ــت ، ک ــري  ام ــت  و رهب ــأله  امام ــه صراحــت ، از مس ــام  ب ــا، ام ــن  دع در ای
اختصــاص  بــه  خانــدان  پیامبــر دارد، و غصــب  شــدن  آن  بــه  دســت  حاکمــان  
ــي   ــه  را نف ــت  بني امی ــروعیت  حکوم ــب  مش ــن  ترتی ــد و بدی ــاد مي کن ــوي  ی ام

مي کنــد.
5. معاد

ــه   ــان  و نیکــوکار ب ــا ایم ــراد ب ــه  در آن ، اف ــي  دیگــر، ک ــاد و وجــود عالم مع
جــزاي  اعمــال  خویــش  نایــل  مي آینــد و کافــران  و ســتمکاران  بــه  کیفــر اعمــال  
ــش   ــام  ســجاد در دعاهاي خوی ــه  ام ــش  مي رســند، از مســائلي  اســت  ک خوی
ــد:»  ــم  مي فرمای ــات  دوازده ــه  در مناج ــان  ک ــي  دارد؛ چن ــت  خاص ــه  آن  عنای ب
ــاح ِ  ــوزِ و الَف ــت ْ بالَْف ــهم  و تَیَقَّنَ ــاب ِ انُفُس ِّ االْرب ــي  َرب  ــوع ِ ال ــت ْ بالُرُج و أْطَمانَّ

 1. دعاي 47، ص322 ـ  323.
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1ْ »و بــه  بــاز گشتشــان  بــه  ســوي  مالــک  مهتــران ، اطمینــان  یافته انــد و  اَْرواُحُهــم« 
ــت« . ــرده  اس ــتگاري ، یقین ک ــي  و رس ــه  کامیاب ــان  ب ارواحش

و در دعاي  چهاردهم  مي فرماید:
ــم  و اِن ْ كانــت ِ الَخیــره ُ لــي  ِعْنــَدك َ فــي  تَأخیــِر ااَلْخــِذ لــي  و تَــْرك  ااِلنْتِقــام ِ  الُلهَّ
ــن ْ َظَلمنــي  الــي  یـَـْوم ِ الَْفصــل ِ َوَمْجَمــع ِ الَخصــم ِ، فََصــل ّ علــي  ُمحمــٍد و آلـِـه ِ و  ِممَّ

ایِّْدنــي  ِمْنــك َ بَنَّیــه ٍ صاِدقَــه ٍ و َصْبــٍر د‹آئــم ٍ.2
خدایــا! اگــر نیکــي  مــن  نــزد تــو در تأخیــِر گرفتــن ِ حــق  مــن  و بــه  کیفــر 
ــر محمــد و  ــا روزرســتاخیز اســت ، پــس  ب ــر مــن  ت نرســاندن ِ ســتم کننده  ب
ــا. ــد فرم ــدار تأیی ــر پای ــت  درســت  و صب ــه  نیّ ــرا ب آل  او درود فرســت ، و م
و در دعــاي  مــکارم  االخــاق  مي فرمایــد: »َو َهــْب لــي  اَْمــن َ یوم  المعــاد«.3»و 
آســودگي  )از عــذاب  و گرفتــاري ( روز بازگشــت  )روز قیامــت ( را بــه  مــن  

. » ببخش

ب ( احکام  و فروع  دین 
از مســائل  دیگــري  کــه  در صحیفــه  ســجادیه  مطــرح  شــده  اســت ، فــروع  دیــن  
و احــکام  مربــوط بــه  آنهاســت . ایــن  صحیفــه  شــریف ، از ایــن نظــر نیــز شــباهت  
زیــادي بــه قــرآن  دارد . اگــر در قــرآن  کریــم  دقــت  کنیــم ، مي بینیــم  کــه  گاهــي  
ــي  بحــث   ــارف  اله ــي  در مع ــد، زمان ــتي  رامطــرح  مي کن ــاره  یکتاپرس بحــث  درب
ــا و داســتان هاي  گذشــتگان  را مطــرح  مي ســازد، ســپس   ــد، گاهــي  قصه ه مي کن
پندهــا و اندرزهــا را عنــوان  مي کنــد و بعضــي  اوقــات  هــم  ســخن  از فطــرت  و 
آفرینــش  جهــان  بــه  میــان  مــي آورد و در البــه الي  ایــن  بافــت  مخصــوص  الهــي ، 
ســخني  هــم  از اقســام  عبــادات  ماننــد نمــاز، زکات ،روزه ، حــج ، جهــاد، حــدود، 
معامــات  و امثــال  اینهــا را بــه  میــان  مــي آورد و از ایــن راه، بنــدگان  مکلــف  خــود 
ــاد شــده  را شــرح   ــات  و شــرایط  و مواضــع  مســائل  ی ــه  جزئی ــن  ک ــدون  ای را ب
بدهــد، بــه  راه هــا و روش هــاي  تقــّرب  بــه  خــدا رهنمــون  مي شــود و شــرایط  و 
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جزئیــات  آن هــا را بــه  بیــان  پیامبــر موکــول  مي کنــد. ایــن  روش  مخصــوص ، 
کــه  ســودمندترین  روش  تعلیــم  و تربیــت  و بهتریــن  راه  بــراي  بــر پــاک ســازي  
جامعــه  اســت ، در صحیفــه  ســجادیه  نیــز رعایــت  شــده  اســت ، امام  ســجاد در 
دعاهــاي  خویــش ، بــا همیــن  روش  مــردم  را بــه  خــدا و اجــراي  قوانیــن  واحــکام  
دیــن  دعــوت  مي فرمایــد. در ایــن  جــا مناســب  اســت  بــه  معرفــي  اجمالــي  ایــن  

ــم : ــام  زین العابدیــن  بپردازی ــدگاه  ام احــکام  از دی
1. نماز

امام  سجاد در دعاي  چهل  و چهارم  مي فرماید:
ــا فیــه  َعلــي  َمو‹اقیــت ِ الَصلــو‹ات   ـِـه ِ و َوفّقن ِّ علــي  ُمحمــٍد و آل الُلَّهــم  َصــل 
دت َ وُفِروِضهــا الّتــي  َفَرْضــت َ و وظائِفهــا التــي   الَخْمــس  بُحُدودِهــا الّتــي  َحــدَّ

1.َّ ْفــت َ و اوقاتَِهــا الّتــي  َوقَّــت  َوظَّ
بارالهــا! بــر محمــد و آل  محمــد رحمــت  فرســت  و مــا را در ایــن  مــاه  )مــاه  
رمضــان ( بــر اوقــات  نمازهــاي  پنــج  گانــه  و حــدود آن  کــه  تعییــن  کــرده اي  
ــخص   ــروط  آن  را مش ــف  و ش ــوده اي  و وظای ــرر فرم ــات  آن  را مق و واجب

ســاخته اي  و اوقــات  آن  را معیــن  نمــوده اي ، موفــق  بــدار.
ــه  اگــر  ــد ک ــه  نمــازي  ارشــاد مي کن ــا را ب ــام  ســجاد م ــن  وســیله ، ام بدی
ــه   تمــام  شــرایط  و حــدود آن  رعایــت  شــود، باعــث  تقــّرب  و وســیله  عــروج  ب

ــده از فحشــا و منکــرات  اســت . ــاز دارن ســوي  خــدا   و ب
2. روزه 

امام  زین  العابدین  در مورد فریضه  روزه  فرموده  است :
والَْحمــدهلل الــِذي  َجَعــل  ِمــن ْ تِْلــك َ الُُســبل ِ َشــهره ُ َشــهَر رمضــان َ  َشــهَر الِصیــام ِ 
ــن َ  ــه ُ ِم َ ــل  ل ــا جَع ــهوِر بِم ــائِِر الُش ــي  س ــه ُ عل ــان َ فَضیَلت ــالم ِ... فََاب ــهَر ااِلْس و َش
ــره ِ  ــي  َغْی َّ ف ــل  ــا اَح ــه ِ م م َ فی ــرَّ ــُهوَره ِ فَح ــل ِ الَمْش ــوره ِ و الَفضائ ــات ِ الَمْوفُ الُحُرم
ــًا  ــًا بَیِّن ــه ُ وْقت َ ــل َ ل ــًا و َجَع ــاِرب َ اِكرام ــم َ و المَش ــه ِ الَمطاِع ــر فی ــًا و َحَج اِعظام

ــه ...2  ــَر َعن ــل ُ اَن ْ یَُؤخَّ ــه َ و ال یَْقب م َ قَْبل ــدَّ ( اَن ْ یَُق ــزَّ َّ و َع ــل  ــُز )ج الیُحی
ــاه   ــود، م ــاه  خ ــان  را م ــاي  احس ــي  از راه ه ــه  یک ــي  را ک ــپاس  خدای و س
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رمضــان ، مــاه  روزه  و مــاه  اســام  و... قــرارداد. پــس  برتــري  آن  را بــر ســایر 
ــش   ــه  برای ــي  ک ــل  نمایان ــراوان  و فضای ــاي  ف ــر احترام ه ــه  خاط ــا ب ماه ه
قــرارداد، آشــکار ســاخت . از ایــن  رو، در ایــن  مــاه  بــراي  بزرگداشــت  آن ، 
چیزهایــي  را کــه  در ماه هــاي  دیگــر حــال  کــرده  اســت  حــرام  ســاخت  و 
بــراي  گرامــي  داشــتن  آن ، خوردني هــا و نوشــیدني ها را در آن  منــع  فرمــود 
و بــراي  آن  وقــت  آشــکاري  قــرار داد کــه  خــداي  بــزرگ  و ارجمنــد هرگــز 
اجــازه  نمي دهــد از آن  وقــت  پیــش  انداختــه  شــود و هرگــز نمي پذیــرد از 

آن  وقــت  بــه  تأخیــر افتــد...
3. زکات 

ــي   ــراي  زندگ ــد ب ــه  خداون ــي  اســت  ک ــات  و جــزء حقوق ــي  مالی زکات  نوع
ــیله   ــن  وس ــا بدی ــت  ت ــرار داده  اس ــدان  ق ــوال  ثروتمن ــوان ، در ام ــان هاي  نات انس
ــازند. در  ــرف  س ــر ط ــود را ب ــي  خ ــاي  زندگ ــکات  و گرفتاري ه ــد مش بتوانن
ــت   ــرده  اس ــاد ک ــار از آن  ی ــم  32 ب ــرآن  کری ــه  ق ــس  ک ــن  ب ــت  زکات  همی اهمی
ــم   ــار آن  از زکات  ه ــان آورده ، در کن ــه  می ــاز ب ــخن  از نم ــا س ــر ج ــًا ه و غالب
ــران   ــارحان  و مفس ــي  از ش ــه  یک ــز ک ــجاد نی ــام  س ــت . ام ــوده  اس ــاد فرم ی
ــن  ــز چنی ــأله  زکات  نی ــه  مس ــاي  خــود ب ــي  اســت،  در دعاه ــي  احــکام  اله واقع
ــراج ِ  ــا باِْخ ــات ِ و اَن ْ نَُطهِّره ــن َ التَبَع ــا مِ َّ اَموالَن ــص  ــه  اســت : »... َو اَن ْ نَُخلِّ پرداخت
ــم  و  ــان  را از مظال ــا اموالم ــدار ت ــق  ب ــاه  موف ــن  م ــا را در ای ــو‹ات ِ...«؛1»... م الَزک
ــا )زکات   ــردن  زکات ه ــرون  ک ــم  و بابی ــته  کنی ــص  و پیراس ــران  خال ــوق  دیگ حق

ــازیم ...«. ــاک  س ــا را پ ــفند و...( آن ه ــتر، گاو، گوس ش
]4. حج  و عمره  ]و زيارت  قبر پیامبر

در مورد حج ، عمره  ]و زیارت  مرقد شریف  پیامبر[ چنین  مي فرماید:
ــه  و  ــك َ َعلْی ــولِك َ َصَلواتُ ــِر َرُس ــاره ِ قَب ــره ِ و ِزی ِّ و الُعْم ــي  بالَحــج  ــن ُ َعلَّ الُلَّهــم  اْمنُ
َرْحَمتُــك َ و بََركاتُــك َ َعلیِــه  َو َعلــي › آلـِـه  و آل ِ َرُســولِك َ َعَلْیهــم ُ الَســالم ُ اَبـَـداً مــا 

ِّ عــام ٍ...2 اَبَْقْیتَنــي  فــي  عامــي  هــذا و فِــي  ُكل 
ــر  ــارت  قب ــره  و زی ــي  حــج  و عم ــر پای ــذار ب ــت  گ ــن  من ــر م ــدا! ب خداون
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پیامبــرت  را کــه  درود و رحمــت  وبــرکات  تــو بــر او و بــر خانــدان  او 
ــر  ــدان  پیغمبــر را کــه  همــواره  ب ــارت  قبــور خان ــاد، و هــم چنیــن  زی ب
ایشــان  ســام  بــاد، مادامــي  کــه  مــرا زنــده  باقــي  داري  در ایــن  ســال  و هــر 

ســال ... .
ــج ِ  ــي  الَّح ــري  ف ــي َ ُعْم ِ ــل ْ باق ــد: »و اْجَع ــه  مي فرمای ــاي  روز عرف و در دع
ــي ام  را در  ــي  زندگ ــن َ...«1 »و باق َّ العالَمی ــا َرب  ــک  ی ــاء َوْجهِ ــره ِ اِبْتغ و الُعْم
ــرار ده   ــت  ق ــنودي  و پاداش ــت  خش ــت  درخواس ــره  جه ــج  و عم ــال  ح ح

ــان ...« ــروردگار جهانی اي پ
5. جهاد

از مســائل  دیگــري  کــه  امــام  ســجاد در دعاهایــش  بــدان  پرداختــه  و ارزش  
و اهمیــت  آن  را بــه  امــت  اســامي  نشــان  داده ، مســأله  »جهــاد« اســت . حضــرت  
ــراي  ســربازان  و مــرزداران  کشــور و همــه  کســاني   در دعــاي  بیســت  و هفتــم  ب
کــه  بــه  نحــوي  آنــان را یــاري  و تجهیــز مي نمودنــد، دعــا کــرده  اســت . گرچــه  
ــي   ــد و بعض ــي  مي کردن ــوت  مرزبان ــت  طاغ ــت  حاکمی ــان  تح ــان ، آن در آن  زم
ــه   ــدد ب ــواره  درص ــد و هم ــرت  بودن ــمنان  حض ــخت ترین  دش ــان  از سرس از آن
ــاي  درآورده  و دودمانــش  را  ــد کــه  حضــرت  را از پ دســت  آوردن  فرصتــي  بودن
ــان   ــان  در نهایــت  موجــب  حفــظ  کی ــد، امــا چــون  مــرزداري  آن ریشــه  کــن  کنن
ــًا هدایــت  و  اســام  و مســلمین  مي شــد، امــام براي شــان  دعــا کــرده  و ضمن
رســتگاري  آن هــا را نیــز از خــداي  بــزرگ  خواســته  اســت  کــه  ایــن  بــه  معنــاي  
ــه   خــروج  از ســلطه حکومــت  طاغــوت  و تشــکیل  حکومــت  اســامي  اســت . ب

ــد: ــا توجــه  فرماین ــن  دع ــي  از ای بخش های
ــد  ــك َ و اَیِّ ــلمین َ بِعّزتِ ــوَر الُمس ــن ْ ثُُغ ــه ِ َو َحصِّ ــٍد َو آل ــي  ُمحم ِّ َعل ــل  ــم َ َص الّلُه
ــل ِ َعلــي  ُمحمــٍد َو آلــه ِ  تــك َ و اَســبِغ ْ َعطایاُهــم ْ ِمــن ْ ِجَدتـِـك َ الّلُهــم  صَّ ُحماتَهــا بِقوَّ
تَهــم  و اَْشــَخْذ اَســلَِحتَُهم ْ و اْحــُرس  َحْوَزتَُهــم ْ و اظفارهــم  َو اعُضْدُهــم   َو َكثِّــْر ِعدَّ

ــِر  و الُْطــف ْ فِــي  الَمْکــِر.  بالنَصــِر و اَِعْنُهــم ْ بالَصْب
ــن َ  ــم  و بَی ق ْ بَْینَُه ــرِّ ــم  و فَ ــم  اظفاَره ــم ْ َعنه ــم ْ واْقلِ ُه ــك َ َعُدوَّ ــل ْ بِذ‹ل ــم  افُل الّله
ُهــم  فــي   اَْســلَِحتِِهم  واْخَلــع ْ وثائـِـق  اَفئَِدتِِهــم و باِعــْد بَینَُهــم  و بَیــن َ اَْزِوَدتِِهــم  و َحیرِّ
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ــَدَد و  ــَدَد و انُقــص ْ ِمْنُهــم  الَع ُســبُلِِهم ْ و ضلِّْلُهــم ْ َعــن  َوجِهِهــم ْ و اْقَطــع ْ َعْنُهــم  الَع
ــم  الُرعــب َ ... ــأ اَْفئَِدتَُه اْم

ــه ِ  ِ ْرب ــم ْ و ثَمِّ ــه ِ دیاَرُه ِ ــن ْ ب ــالم ِ، و َحصِّ ــل ِ ااِلس ــال  اَْه ــك َ ِمح ِ ــوِّ بذ‹ل َّ و قَ ــم  الّله
ــم  ... اَْمو‹الَُه

َّ و اْمــُزج ْ میاَهُهــم ْ بالَوبــاِء و اْطِعَمتَُهــم  بــا اَلْدو‹اِء َو اْرم ِ باِلَدهــم  بالخســوف ِ  الّلهــم 
َّ علْیهــا بالُقــُذوف ِ و افََرْعهــا بالُمُحــول ِ ... و اَلـِـح 

ــٍد جاَهَدُهــم ْ ِمــن ْ اَتْبــاع ِ  ــك  اَْو ُمجاِه َّ و ایُّمــا غــاٍز َغزاُهــم ْ ِمــن  اَهــل ِ ِمّلتِ اللهــم 
ــك َ ااَلوفــي  فَلقِّــه ِ الیُســَر  ُســنّتِك َ لِیکــُون َ دینـُـك َ ااَلْعلــي  و ِحزبـُـك َ ااَلقــو‹ي  و َحظُّ

و َهیِــي  لـَـه ُ ااَلمــَر و تََولــه ُ بالنُْجــح ِ و...
ــل َ  َــه ُ ِمث ــْر ل ــي  د‹اِره ِ اَْو... فآِج ــًا ف ــًا اَْو ُمْرابِط ــف َ غازی ــلم ٍ َخَل الّلهــم  َو ایُّمــا ُمْس

ــِره ...1 اَْج
ــر محمــد و خانــداش  رحمــت  فرســت  و مرزهــاي  مســلمانان   ــدا! ب خداون
ــت   ــروي  خــود تقوی ــه  نی ــان  را ب ــه  عــّزت  خــود اســتوار گردان ،مرزبان را ب

فرمــا، عطایــاي  ایشــان  را از فضــل  خــود زیــاد کــن !
ــزون   ــان  را اف ــّده  ایش ــت  و ع ــداش  درود فرس ــد و خان ــر محم ــا! ب باراله
ــّرا نمــا، حوزه شــان  را حراســت  نمــا، نقــاط   ــز و ب ــا، اسلحه شــان  را تی فرم
ــد  ــنایي  و پیون ــان  را آش ــن ، و گروه ش ــم  ک ــان  را محک ــاس  جبهه ش حس
ــان  را  ــن ، آذوقه ش ــه  راه  ک ــته اي  رو ب ــورت  شایس ــه  ص ــان  را ب ده  و کارش
برســان ، مشکات شــان  رابرطــرف  فرمــا، بــا یــاري  خــود تقویتشــان  فرمــا، 
ــوز. ــان  بیام ــاره  را به آن ــن  و راه  چ ــان  ک ــداري  مددش ــر و پای ــیله  صب ــه  وس ب

ــگ  و پنجــه   ــم  شــکن ، چن ــن  وســیله ، دشمنانشــان  را دره ــروردگارا! بدی پ
دشــمن  را از ایشــان  کوتــاه  کــن ، میــان  دشــمن  و اســلحه اش  جدایــي  بیفکن ، 
اســتواري  و اســتحکام  را از دل  دشــمن  بــردار، روحیه شــان  راضعیــف  
گــردان ، میــان  آنــان  زاد و توشه شــان  فاصلــه  بینــداز، آنــان  را در راه هایشــان  
ــا  ــگ  ب ــد جن ــد )قص ــه  آن  رو آورده ان ــه  ب ــزي  ک ــردان ، ازچی ــرگردان  گ س
مســلمین ( گمراه شــان  ســاز، امدادهــاي  خــود را از آنــان  بگیــر، از شمارشــان  
ــر ســاز، دست هاي شــان   ــن ، دل هاي شــان  را از رعــب  و وحشــت  پ ــم  ک ک

 1. دعاي 27، ص 132 ـ  136.
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ــن   ــدا! بدی ــد... خدوان ــرو بن ــار ف ــان  را از گفت ــذار، زبان هاي ش ــاز مگ را ب
ــوظ ، اموال شــان  را  ــد، شهرهاي شــان  را محف وســیله  اهــل  اســام  را نیرومن

افــزون  و خاطرشــان  را از جنــگ  بــا دشــمن  آســوده  فرمــا...
بــار خدایــا! آب هاي شــان  را بــه  وبــا و خوراک شــان  را بــه  بیماري هــا آلــوده  
ــان   ــر شهرهاي ش ــي  ب ــاي  پیاپ ــن  وباه ــون  ک ــان  را واژگ ــا، شهرهاي ش فرم

برســان  و آن هــا را بــه  قحطــي  و خشکســالي  گرفتــار کــن ...
بارالهــا! هــر رزمنــده اي  از اهــل  دیــن  تــو )مســلمان ( کــه  بــا ایشــان  بجنگــد 
یــا هــر مجاهــدي  از پیــروان  ســنّت  و راه  تــو )مؤمنــان ( کــه  بــا آن هــا جنــگ  
ــر  ــو کامل ت ــره  ت ــر و به ــو توانات ــزب  ت ــر و ح ــو بلندت ــن  ت ــا دی ــد ت نمای
گــردد، پــس  )در هــر گرفتــاري ( او را آســاني  پیــش  آور و کار را برایــش  رو 

بــه  راه  ســاز و پیــروزي  را برایــش  عهــده دار شــو ...
ــه اش   ــرزداري  را در کار خان ــا م ــو ی ــه  جنگ ج ــلماني  ک ــر مس ــودا! ه معب
ــا  ــا او را ب ــد ی ــداري  کن ــواده  او را نگه ــا در نبودش خان ــود، ی ــین  ش جانش
ــا... پــس  او را ســنگ  بــه  ســنگ ، ماننــد بــه   دارایــي  خــود کمــک  نمایــد ی
ــا... ــا فرم ــاداش  عط ــرزدار، پ ــو و م ــلمان  جنگ ج ــاداش  آن  مس ــر پ ــد، براب مانن
ــک   ــجاد، از ی ــام  س ــه ام ــا آن اســت ک ــن دع ــه در ای ــایان توج ــه ش نکت
ســو بــه  خاطــر آن  کــه  نبــرد و مرزبانــي  مســلمانان  موجــب  حفــظ  و پاســداري  
از کیــان  اســام  مي شــود و خطــر تهاجــم  دشــمنان  اســام  )کــه  در صــدد ریشــه  
ــرده  و  ــا ک ــان  دع ــراي  آن ــي رود، ب ــتند( از بین م ــام  هس ــل  اس ــردن  اص ــن  ک ک
ــه   ــر، ب ــوي  دیگ ــا از س ــد. ام ــر مي طلب ــپاه  کف ــر س ــان را ب ــروزي  آ ن ــدا پی از خ
ــم   ــتور حاک ــه  دس ــا ب ــي ها و جنگ ه ــا و لشکرکش ــن  مرزباني ه ــه  ای ــن  دلیل ک ای
ــق  و  ــان  ناالی ــان  حاکم ــا، تحت فرم ــت  و نیروه ــه  نیس ــي  جامع ــر حقیق و رهب
ســتمگر امــوي ، مأمــور انجــام  ایــن  کارهــا هســتند، خــود از شــرکت  در جهــاد 
ــم الســام(  ــت  )علیه ــل  بی ــي  اه ــق  موضــع  فقه ــن  طری ــي ورزد و بدی ــاع  م امتن
ــت ها و  ــر سیاس ــي دارد و ب ــام  م ــرکان  اع ــا مش ــرد ب ــاد و نب ــورد جه را در م
ــخي   ــان  زده  و پاس ــر بط ــاد، مه ــر جه ــوي  در ام ــان  ام ــاي  حاکم موضع گیري ه
دندان شــکن  در برابراعتــراض  بعضــي  از افــراد، مبنــي  بــر عــدم  شــرکت  ایشــان  
ــاد  ــد: عبّ ــادق  مي فرمای ــام  ص ــه  ام ــان  ک ــد. چن ــه  مي ده ــر، ارائ ــن  ام در ای
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ــت :  ــه  او گف ــید و ب ــین  رس ــن  الحس ــي  ب ــت  عل ــه  خدم ــري  در راه  مک بص
»علــي ! جهــاد در راه  خــدا و دشــواري هاي  آن  را کنــار نهــاده اي  و بــه  ســوي  حــج  
و خوشــي هاي  آن  روي  آورده اي ؟ در حالــي  کــه  خــدا فرمــوده  اســت : »خداونــد 
جــان  و مــال  مؤمنــان  را از ایشــان  خریــد تــا برایشــان  بهشــت  باشــد. آنــان  در راه  
خــدا مي جنگنــد، مي کشــند و کشــته  مي شــوند. َوْعــده اي  اســت  کــه  حقیقتــًا در 
تــورات  و انجیــل  و قــرآن  بــه آن  داده  شــده  اســت . و چــه  کســي  از خــدا بــه  عهــد 
خــود وفادارتــر اســت ؟ مــژده  بــاد شــما را بــه  ایــن  معامله کــه  انجــام  دادیــد، کــه  
آن  رســتگاري  بزرگــي  اســت« .1 تــو آن  جهــاد و آن  وعــده  خــدا را تــرک  کــرده  و 
بــه  حج آمــده اي ؟« امــام  در جــواب  او فرمودنــد: »ادامــه  آیــه  را نیــز بخــوان .« 
عبــاد بقیّــه  آیــه  را خوانــد: »توبه کننــدگان ، پرســتندگان ، ستایشــگران ، روزه  داران ، 
ــدگان   ــاز دارن ــروف  و ب ــه  مع ــدگان  ب ــر کنن ــجده کنندگان ، ام ــدگان ، س رکوع کنن
از منکــر و حافظــان  حــدود الهــي  و مــژده  بــده  به مؤمنــان .«2 چــون  عبــاد دنبالــه  
ــه  افــرادي  را  آیــه  را تمــام  کــرد، امــام  در جوابــش  فرمــود: »هــر گاه  این گون
کــه  خداونــد توصیــف  کــرده  اســت  یافتــي ، در آن  صــورت  جهــاد همــراه  آنــان  

برتــراز حــج  خواهــد بــود«.3 
6. امر به  معروف  و نهي  از منكر

ــي   ــناخته  باق ــن  ناش ــن  العابدی ــام  زی ــر ام ــه  در عص ــي  ک ــي  از احکام یک
مانــده  بــود، فریضــه  »امــر بــه  معــروف  و نهــي از منکــر« بــود. پیــش  از ایــن ، پــدر 
بزرگــوار آن  حضــرت ، بــراي  احیــاي  ایــن  فریضــه  الهــي  جــان  خویــش  را فــدا 
ــه  اســامي   ــري  جامع ــت  و رهب ــم  هدای ــالت  عظی ــه  رس ــون  ک ــود و اکن ــرده  ب ک
ــرار داشــت ، مي بایســت   ــام  ســجاد ق ــد بزرگــوار ایشــان ، ام ــر عهــده  فرزن ب
بــراي  احیــاي  آن ، بــه  پــا خیــزد، از ایــن  رو حضــرت  در تمــام  لحظه هــا، توفیــق 
ــا هــذه   ــا هــذا و لیلتن ــي  یومن ــا ف ــد: »... وفّقن ــه  پاداشــتن  آن  را از خــدا مي طلب  ب
و فــي  جمیــع  ایّامنــا الســتعمال  الخیــر و هجــران  الشــّر، ... واالمــر بالمعــروف  و 

 1. توبه،  111.

 2. توبه،  112.
 3. طبرسي، االحتجاج، ج2، ص  315؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، ج4، ص  159.
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النهــي  عــن  المنکــر«.1»... و مــا را در ایــن  روز و ایــن  شــب  و همــه  روزهایمــان  
بــراي  انجــام  )کارهــاي ( نیــک  و تــرک  )کارهــاي ( بــد ... و بــه  پاداشــتن  امــر بــه  

معــروف  و نهــي  از منکــر، موفــق  بــدار«.
7. تولي و تبّري 

ــي(  ّ ــان  )تول ــت  و یاران ش ــل  بی ــا اه ــردن  ب ــتي  ک ــتن و دوس ــت  داش دوس
و تنّفــر و بیــزاري  جســتن  از دشــمنان  اهــل  بیــت  )تبــّري ( از دیگــر فــروع  و 
احکامــي  اســت  کــه  در دعاهــاي  امــام  ســجاد، مــورد عنایــت  خــاص  حضــرت  
بــوده  اســت ، بــه  طــوري  کــه  در چندیــن  فــراز از دعاهاي  خویــش ، جامعه  اســامي  
را بــه  اعتقــاد و عمــل بــه ایــن  مســأله ، فــرا مي خوانــد: »اللهــم  انـّـي  اتولــي  ولیّهــم  
ــم  و  ــم  و موّدته ــم  و مواالته ــک  بحبّه ــّرب  الی ــم  و اتق ــن  عدوه ــک  م ــرأ الی و اتبّ
طاعتهــم ».2 »پــروردگارا! همــان  مــن  دوســتدار و دوســت  آنــان  هســتم  و بــه  وســیله  
ــه   ــتي ، عاق ــت ، دوس ــبب  محبّ ــه  س ــم  و ب ــزاري  مي جوی ــان  بی ــمن  آن ــو از دش ت
ــک   ــم  ... الولیائ ــم« . »واجعله ــي  مي جوی ــو نزدیک ــوي  ت ــه  س ــان ، ب ــت  آن و اطاع
محبیــن  مناصحیــن  ولجمیــع  اعدائــک  معاندیــن  ومبغضیــن« .3 »و آنــان  )فرزندانــم ( 
را از دوســتداران  و پنددهنــدگان  دوســتانت  و از دشــمنان  و کینــه داران  نســبت  بــه  
همه دشــمنانت  قــرار ده ». »فتوفّنــي  موالیــاً الولیائــک  ومعادیــاً العدائــک  ...«4 »و مــرا 

در حالــي  کــه  دوســتدار دوســتانت  و دشــمن  دشــمنانت  هســت ، بمیــران ».
چنانکــه  در اول ایــن نوشــتار آمــد، امــام  ســجاد در صحیفــه  ســجادیه ،  تنهــا بــه  
مســائل  اعتقــادي ، عبــادي ، اخاقــي ـ  موعظــه اي  و سیاســي  نپرداختــه  اســت ، بلکه  به  
حکــم  آن  کــه  آن  حضــرت  رهبــر و مقتــداي  حقیقــي  جامعــه  بــود، مســائل  اجتماعــي  

را نیــز مــورد توّجــه  قــرار داده  اســت . دو نمونــه  زیــر، شــاهدي  بــر گفتــار ماســت :
 
1. دعاي  استسقاء و طلب  باران5

ــي  و  ــائل  اجتماع ــه  مس ــود را ب ــیت  خ ــکارا، حساس ــا آش ــن  دع ــا ای ــام  ب ام
 1. الصحیفة السجادیة الجامعة، دعاي ششم، ص   57.

 2. همان، ص  91.
 3. دعاي 25، ص  128.

 4.همان، ص  256.
 5. دعاي 19، 107 ـ  108.
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ــح  امــت  اســام  نشــان  مي دهــد و اثبــات  مي کنــد کــه  فقــط  او شایســتگي   مصال
ــن  و آســمان  مي باشــد. ــن  زمی ــا واســطه  بی ــت  رســول  خــدا را دارد و تنه خاف

 
2. دعا براي  همسايگان  و دوستداران1

حضــرت  در ایــن  دعــاي  شــریف  ضمــن  دعــا براي  حفــظ  آنان  از ّشــر دشــمنان ، 
آنــان  را بــه  اخــاق  نیکــو، حفــظ  اســرار، یــاري  مظلومــان  راهنمایــي  مي کند.

ــده   ــد در بردارن ــرآن  مجی ــد ق ــد مانن ــور آل  محم ــه ، زب ــخن  آن  ک ــاه  س کوت
ــتواري   ــوس  و اس ــل  نف ــب  تکام ــه  موج ــت  ک ــي  اس ــامي  و معارف ــول  اس اص
عقایــد و فزونــي  صفــات  پســندیده  اســت . هــر پایانــي  را تنهــا بــه  یکــي  منحصــر 
ــه   ــا ب ــلي  را تنه ــر توس ــد و ه ــي  مي دان ــي  را یک ــد و مطلوب ــر مقص ــد. ه مي کن
ــه   ــده اي  نیســت  ک ــچ  خوانن ــد. هی ــه  او مي بین ــي  را منحصــر ب ــر پناهگاه او و ه
ــا  ــد و ی ــر او مســألت  کن ــا از غی ــر خــدا را بشناســد ی ــد و غی ــه  را بخوان صحیف
ــا  ــه  ب ــد ک ــي  در مي یاب ــه  خوب ــرا ب ــد. زی ــته  باش ــر او داش ــه  غی ــد  ب ــم  امی چش
غیــر خــدا بــودن  و از غیــر خــدا چیــزي  خواســتن ، جــز ناامیــدي ، بي بهره گــي ، 

ــد داشــت .    ــي  نخواه ــي ، نصیب ــي  و سســت  آرمان ناکام

نتیجه
ــه  ــه صحیف ــد ک ــون ش ــن نتیجــه رهنم ــه ای ــوان ب ــته شــده مي ت از آنچــه نگاش
ســجادیه یــا همــان زبــور آل  محمــد ماننــد قــرآن  کریــم در بردارنده  اصول  اســامي  
و معارفــي  اســت  کــه  موجــب  تکامــل  نفــوس  و اســتواري  عقایــد و فزونــي  صفــات  
ــر مقصــد و  ــد. ه ــه  یکــي  منحصــر مي کن ــا ب ــي  را تنه ــر پایان پســندیده  اســت . ه
مطلوبــي  را یکــي  مي دانــد و هــر توســلي  را تنهــا بــه  او و هــر پناهگاهــي  را منحصــر 
ــر خــدا را  ــد و غی ــه  را بخوان ــه  صحیف ــده اي  نیســت  ک ــچ  خوانن ــد. هی ــه  او مي بین ب
بشناســد یــا از غیــر او مســألت  کنــد و یــا چشــم  امیــد  بــه  غیــر او داشــته  باشــد. زیرا 
بــه  خوبــي  در مي یابــد کــه  بــا غیــر خــدا بــودن  و از غیــر خــدا چیــزي  خواســتن ، 
ــت .   ــد داش ــي  نخواه ــت  آرماني ، نصیب ــي  و سس ــي ، ناکام ــدي ، بي بهره گ ــز ناامی ج
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منابع
قرآن  کریم 

الصحیفــه  الســّجادیه  الجامعــه  للامــام  علــي  بــن  الحســین ، تحقیق  ســیدمحمدباقر 
موّحــد ابطحــي ، چــاپ  اول، قــم ، مؤسســه  االمام  المهــدي  )عــج (، 1411ق .

آقــا بــزرگ  تهرانــي ، شــیخ  محمدمحســن ، الذریعــه  الــي  تصانیــف  الشــیعه ، ج  13 
و 15، چــاپ  چهــارم، قــم ، دفتــر انتشــارات  اســامي ، 1415ق .

ــه ،  ــج  البلاغ ــرح  نه ــد، ش ــن  محم ــد ب ــن  عبدالحمی ــد، عزالدی ــي  الحدی ــن  اب اب
ــب   ــاء الکت ــروت ، داراحی ــاپ دوم، بی ــم ، چ ــل  ابراهی ــد ابوالفض ــق  محم تحقی

العربیــه ، 1387ق .
ــم  العلمــاء،  ــي،  معال ــن  عل ــي ، ابوجعفــر محمــد ب ــن  شــهر آشــوب  مازندران اب

ــه ، 1380ق . ــه  الحیدری ــف ، المطبع نج
ــــــــــــــــــــــــــ ، مناقــب  آل  ابــي  طالــب ، تحقیــق  یوســف  البقاعــي ، 

ــروت ، داراالضــواء، 1412ق . بی
طبرســي ، ابــو منصــور احمــد بــن  علــي  بــن  ابــي  طالــب،  الاحتجــاج ، تعلیــق  
ــي   ــه  االعلم ــروت ، مؤسس ــاپ دوم، بی ــان ، چ ــوي  الخرس ــیدمحمدباقر الموس س

ــات ، 1410ق . للمطبوع
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ناهید خدادادیان1
طاهره خدادادیان 2

چکیده
مــرگ و انقطــاع از دنیــا، نــه بــه معنــای معــدوم گشــتن روح و جســم 
ــی و  ــی در راســتای پشــِت ســر گذاشــتن ســرای فان آدمــی؛ بلکــه حرکت
ــاد،  ــن رو، مع ــت. ازای ــی اس ــاء حق تعال ــی و لق ــم باق ــه عال ــت ب بازگش
بازگشــت بــه اصــل آفرینــِش خــود و مصداق بــارز آیــه ) إّنــا لل و إّنا إلیه 
راجعــون( می باشــد؛ لــذا لــزوم پرداختــن بــه ایــن واقعیــِت انکارناشــدنی، 
تــا بــدان جاســت کــه عــالوه بــر قــرآن، ائمه اطهــار نیــز در روایــات و 
کتاب هایــی کــه منســوب بــه ایشــان اســت بــر ضــرورت شــناخت معــاد 
تأکیــد ورزیده انــد. امــام ســجاد نیــز در صحیفــه ســجادیه در ضمــن 
ــن  ــول دی ــی از اص ــوان یک ــاد را به عن ــه مع ــاد ب ــش، اعتق ــای خوی دعاه
ــوده  اســت. در  ــی مطــرح نم ــل اخالق ــی در جهــت کســب فضائ و عامل
حقیقــت ذکــر معــاد و اعتقــاد بــه آن از دیــدگاه امــام ســجاد روشــی 
تربیتــی اســت در جهــت وارســتگی انســان هایی کــه بــه دلیــل دل بســتگی 

بــه ظواهــر فریبنــده دنیــا، از یــاد مــرگ غافــل شــده اند.
هــدف نویســندگان از نــگارش ایــن پژوهــش آن اســت تــا بــه 
شناســاندن معــاد، خصوصــًا جایــگاه آن در کتــاب گران قــدر صحیفــه 
ســجادیه بپردازنــد. ازایــن رو، لزم گردیــد تــا از روش تحلیلــی- 

ــردد. ــتفاده گ ــیری اس تفس
واژگان کلیــدی: امــام ســجاد، صحیفــه ســجادیه، کســب فضائــل، 

معــاد بــاوری.
1. كارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی.

2. كارشناس حقوق.
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مقدمه
ــود.  ــاس نم ــت قی ــا طبیع ــیاری ب ــات بس ــوان از جه ــی را می ت ــی آدم زندگ
همان گونــه کــه بــا فرارســیدن زمســتان، از طــراوت و سرســبزِی طبیعــت 
ــر  ــه نظ ــرده ب ــن م ــان و زمی ــان بی ج ــد، درخت ــی نمی مان ــزی باق ــر چی به ظاه
ــاِت  ــده شــده و طبیعــت حی ــار همه چیــز زن ــا آمــدن بهــار، دگرب می رســد امــا ب
خــود را از ســر می گیــرد. زندگانــی آدمــی نیــز هــم چــون داســتاِن طبیعــت، بــا 

ــوأم اســت. ــزی ت ــی معجــزه انگی دگرگون
ــب جســم و روح  ــا در قال ــن و بق ــودن در روی زمی ــی ب انســان پــس از مدت
ــتی  ــش رو دارد. بازگش ــادی پی ــت. مع ــان کارِ وی نیس ــن پای ــا ای ــرد؛ ام می می
دوبــاره کــه ســرآغاز زیســتنی ابــدی اســت. حیاتــی جاودانــه و به مراتــب پویاتــر 
ــد  ــان رخ می ده ــی انس ــی در زندگان ــِت پراهمیت ــن واقعی ــی چنی ــا. وقت از دنی
ــر  ــه تفک ــم بلک ــت نورزی ــه آن غفل ــا از اندیشــیدن ب ــه نه تنه ــس به جاســت ک پ
دربــاره بــه آن را هــم چــون ضرورتــی انکارناپذیــر در بــاورِ خویــش و در کنــار 
ــم. ضــرورِت موضــوع نه فقــط در حــد  ســایر دل مشــغولی های روزمــره بگنجانی
و انــدازه اندیشــه ای گــذرا بلکــه تــا بــدان جاســت کــه در بیــن مســائل عقیدتــی 
ــه  ــاد ب ــاد و اعتق ــأله مع ــدازه مس ــی به ان ــچ موضوع ــد هی ــد از توحی ــام، بع اس
ــز اهمیــت نیســت. ــات پــس از مــرگ و حساب رســی اعمــال انســان ها حائ حی
در کنــار ذکــر معــاد و اهمیــت نگــرش بــه آن در قــرآن و روایــات، برشــمردن 
مکــرر آن در البــه الی دعاهــای امــام ســجاد نیــز دلیــل بــر ایــن مدعاســت کــه 
ــکار ناشــدنی اســت. صحیفــه  ــی ان مســأله معــاد و ترســیم روز رســتاخیز حقیقت
ــای  ــت دارای محوره ــجاد اس ــام س ــخنان ام ــده س ــه دربردارن ــجادیه ک س
گوناگــون سیاســی، اخاقــی و اعتقــادی می باشــد. گرچــه معــاد موضــوع اصلــی 
ایــن کتــاب را تشــکیل نمی دهــد ولــی در اثنــای آن می تــوان به خوبــی ابعــادش 

را دریافــت.
بــا مطالعــه و تأمــل در کتــاب ایشــان در می یابیــم هــر جــا کــه امــام 
زین العابدیــن نامــی از زندگانــی دنیــوی بــرده، از ترســیم جهــان پــس از مــرگ 
نیــز غافــل نبوده انــد. ذکــر بهشــت و جهنــم و تأکیــد بــر بــه حقیقــت پیوســتن وعده 
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خداونــد بــر پــاداش و ِعقــاب اخــروی، نشــان دهنده اعتقــاد ایشــان بــه رســتاخیز و 
معــاد اســت. بــه نظــر می رســد کــه پرداختــن بــه چنیــن مقولــه ای از ســوی ایــن 
امــام بزرگــوار، در جهــت اصــاح و تربیــت آدمــی بــوده تــا در ایــن وادی بــه کنتــرل 

غرایــز خــود بپــردازد و نیــک توشــه ای بــرای ســرای جاودانــش برگیــرد.

سؤاالت
تحقیــق پیــش رو، بــر آن اســت تــا معادبــاوری را در صحیفــه ســجادیه بررســی 

کنــد و بــه ســؤاالت ذیــل پاســخ گویــد:
1. دیدگاه امام سجاد نسبت به معاد چیست؟

2. بــا توجــه بــه رویکــرد امــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه، تأثیــر 
معادبــاوری در زندگــی دنیــوی انســان چیســت؟

3. کدام یک از جلوه های معاد در صحیفه سجادیه نمایان تر است؟

فرضیه
صحیفــه  کتــاب  در  آن  بــه  پرداختــن  و  معــاد  می رســد،  نظــر  بــه 
امــام  و  اســت  تجلی یافتــه  نمایــان  کامــًا  به گونــه ای   ســجادیه 

ســجاد ســعی بــر آن نموده انــد تــا در قالــب دعــا، ضــرورت چنیــن موضوعــی 
ــوش زد کنند. را گ

امــام ســجاد در بســیاری از دعاهــای صحیفــه ســجادیه، از یــاد مــرگ و روز 
قیامــت غافــل نبــوده، گویــی وی درصــدد آن بــوده تــا انســانی را کــه به واســطه 
ــن  ــذرش، از چنی ــای زودگ ــدن در لذت ه ــه ور ش ــا و غوط ــن دنی ــتن در ای زیس
ــس از  ــم پ ــه عال ــیدن ب ــازد و اندیش ــدار س ــوده، بی ــت نم ــی غفل ــت مهم واقعی

مــرگ و روز حسابرســی را بــه وی متذکــر گــردد.
می تــوان گفــت کــه اشــاره بــه بهشــت و جهنــم، برانگیختــه شــدن مــردگان 
ــاد  ــای مع ــن جلوه ه ــد از مهم تری ــوی خداون ــات به س ــی کائن ــت تمام و بازگش
در صحیفــه ســجادیه اســت کــه ایــن خــود بیانگــر اهمیــت موضــوع معــاد در نــزد 

امــام ســجاد اســت.
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روش پژوهش
روش به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی است.

اهمیت پژوهش
ــان  ــه در می ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــن پژوهشــی ب ــت چنی ضــرورت و اهمی
پژوهش هــای صــورت گرفتــه، حجــم نســبتًا ناچیــزی بــه شــرح دعاهــای صحیفــه 
ــر آن  ــعی ب ــذا س ــت. ل ــه اس ــاد در آن اختصاص یافت ــوص مع ــجادیه و به خص س
ــدر  ــه گران ق ــاوری در صحیف ــاد ب ــه مع ــی ب ــن پژوهش ــوع چنی ــا موض ــد ت ش

ســجادیه تعلــق گیــرد.
1. معاد

معــاد و زندگــی پــس از مــرگ مهم تریــن رویــداد زندگــی انســان و درواقــع 
ــود  ــر وحــی می ش ــا از منظ ــن رو، تنه ــات اســت. ازای ــناخته ترین شــکل حی ناش
تصویــری از آن یافتــه و ارائــه داد. از نظــر لغــوی کلمــه معــاد از ریشــه »َعــَوَد« 
ــد  ــرگ از کالب ــگام م ــه هن ــه ب ــی ک ــرا روح آدم ــای برگشــتن اســت؛ زی ــه معن ب
ــن  ــز ای ــردد. از نظــر اصطاحــی نی ــدن بازمی گ ــه ب ــار ب وی جــدا گشــته، دگرب
مــوارد را برشــمرده اند: رجــوع و بازگشــت بــه موطــن اصلــی،1 بازگشــت نفــس 
ــد  ــرگ بع ــب،3 م ــم غی ــه عال ــهادت ب ــم ش ــال روح از عال ــدأ،2 انتق ــوی مب به س
ــی به ســوی نفــوس  ــد از مــرگ4 و جمــع نفــوس جزئ از زندگــی و زندگــی بع

کلــی.5
ــر آیــات و روایــات  ــه آن بناب ــوده و اعتقــاد ب معــاد از اصــول دیــن اســام ب
واجــب اســت. شــروع معــاد بــا مــرگ و قبــر صــورت گرفتــه و در ادامــه بــرزخ 
و ســپس قیامــت کبــرا و پایــان آن بــه بهشــت و جهنــم ختــم می شــود. ازایــن رو، 

1. معاد ربانی، چاپ اول، ص 14.
2. المبدأ و المعاد، الطبعة الثانیة، ص 528.

3. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، چاپ چهارم، ص 529.
4. مبدأ و معاد )ازلیت و ابدیت(، چاپ دوم، ص 97.

5. الفتوحات المکیة، المجلد األول، ص 311.



117 جایگاه معادباوري در صحیفه سجادیه

می تــوان اذعــان نمــود کــه پدیــده ای تــا بــه ایــن انــدازه پیچیــده و شــگرف بــا 
حــواس ظاهــری قابــل درک نیســت؛ زیــرا هــر کــس در هــر مقــام و تحــت هــر 
ــد  ــون خــود تجــاوز نخواه ــم پیرام ــش از حــدود عال ــه باشــد ادراک ــی ک عنوان
کــرد؛ امــا اصــل آن به واســطه عقــل ثابــت می شــود زیــرا: »خــدا حــق اســت و 
کار باطــل نمی کنــد. جهــاِن بی هــدف باطــل اســت پــس عالــم متحــرک هدفــی 
ــم کاری  ــدای حکی ــت. خ ــت اس ــم قیام ــرد و آن عال ــا آرام گی ــا در آنج دارد ت
ــق  ــای ح ــتگی ایف ــا شایس ــون دنی ــد و چ ــل نمی کن ــت و عق ــاف حکم برخ
مؤمــن از مفســد را نــدارد بایــد روزی باشــد کــه همــه بــه جــزای اعمــال خــود 
برســند. الزمــه رحمــت خــدا ایــن اســت کــه بشــر را بــه کمــال برســاند. بایــد 

قیامتــی باشــد تــا بشــر فــرآورده کار خــود را بیابــد و بــه کمــال برســد«.1
ضــرورت پرداختــن بــه معــاد، موضوعــی اســت کــه در قرآن بــه عینه مشــاهده 
ــه  ــک ب ــرای معــاد ذکرشــده کــه هــر ی ــرآن، نام هــای بســیاری ب می شــود. در ق
جزییــاِت حــوادث آن روز بــزرگ اشــاره دارد: »وجــود حــدود 1200 آیــه دربــاره 
معــاد در مجمــوع قــرآن مجیــد کــه قریــب بــه یک ســوم آیــات قــرآن را تشــکیل 
ــری از  ــتثنا ذک ــدون اس ــرآن ب ــات ق ــام صفح ــًا در تم ــه تقریب ــد و این ک می ده
ــور  ــرآن به ط ــر ق ــوره های اواخ ــیاری از س ــه بس ــده و این ک ــان آم ــه می ــاد ب مع
کامــل یــا به طــور عمــده دربــاره معــاد و مقدمــات و عائــم و نتایــج آن ســخن 

ــای ایــن مدعــی اســت«.2  ــد، شــاهد گوی می گوی
قــرآن بــرای نشــان دادن وقایــع گوناگونــی کــه در قیامــت بــه وقــوع خواهــد 
ــا ترســیم  ــده ت ــی واقعــه فــوق، نامــی برگزی ــار تربیت ــه آث ــا توجــه ب پیوســت، ب
دقیقــی باشــد از آن روز عظیــم و حــوادث تکان دهنــده آن. ازجملــه ایــن نام هــا: 
یوم القیامــة، یوم الحســاب، یوم الدیــن، یوم الجمــع، یوم الفصــل، یوم                              الخــروج، 

یوم الموعــود، یوم الحســرة، یوم التغابــن، یوم الخلــود و... .
معــاد، بازگشــِت آفرینــش و هســتی به ســوی پدیدآورنــده آن اســت و مصــداق 

1. یاد معاد، چاپ سوم، ص 108.
2. پیام قرآن )روش تازه ای در تفسیر موضوعی قرآن(، چاپ اول، ص 17.
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بــارزی از آیــه )إنـّـا هلل و إنـّـا إلیــه راجعــون(1 می باشــد؛ بنابرایــن کلمــه معــاد را 
ــا تعبیــرات قرآنــی  اگــر بــه کار می بریــم بــه معنــای عــود إلــی اهلل اســت کــه ب
به خوبــی منطبــق می شــود. لــذا هــرگاه از معــاد و بازگشــت به ســوی پــروردگار 
عالمیــان ســخن بــه میــان می آیــد بایــد دریافــت کــه ایــن مســأله، کلــی و عــام 
بــوده و مختــص بــه انســان یــا طیــف خاصــی از موجــودات نمی شــود. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه چنیــن بازگشــتی نــه بــه معنــای حرکــت مکانــی، بلکــه تکامــل 
از مرحلــه ای بــه مرحلــه دیگــر اســت. هماننــد حرکــت تکاملــی آدمــی کــه بــا 
ــز  ــی بشــر نی ــد. حت ــدا می کن ــداوم پی ــی ت ــب عال ــا مرات ــه ای آغازشــده و ت نطف
ــته و در  ــاور داش ــاره را ب ــدن دوب ــده ش ــی زن ــش به نوع ــش خوی ــاز پیدای از آغ
ــوده اســت. مصــداق  ــه زندگــی معتقــد ب ــه صحن ــاره ب ــا بازگشــت دوب رابطــه ب
ــیای  ــا اش ــردگان ب ــپردن م ــاک س ــه خ ــوان در ب ــادی را می ت ــن اعتق ــارز چنی ب

ــرد. ــاهده ک ــان مش موردعاقه ش
ــوان  ــند را می ت ــن س ــاد موثق تری ــات مع ــل، در اثب ــن تفاصی ــی ای ــا تمام ب
قــرآن دانســت؛ زیــرا »در جای جــای آن بعــد از موضــوع ایمــان بــه خــدا، ایمــان 
بــه جهــان دیگــر آمــده و تقریبــًا در 30 آیــه ایــن دو موضــوع را قریــن هــم قــرار 
داده. )و یؤمنــون بــاهلل و الیــوم الخــر(2 و یــا تعبیــری شــبیه آن فرمــوده اســت و 
در بیــش از 100 مــورد اشــاره بــه الیــوم الخــرة- یــا – الخــرة فرمــوده اســت.«3 
ــا خوانــش چنیــن آیاتــی درمی یابیــم کــه معــاد و لــزوم آن نه تنهــا ازنظــر  ــذا ب ل
شــرع اثبات شــده بلکــه وجــوب آن را می تــوان بــا ادلــه عقلــی نیــز اثبــات کــرد. 
ــی بایســتی موردبحــث  ــاد و رســتاخیز و ضــرورت آن از طرف اصــل مســأله مع
عقلــی واقــع شــود و اســتدالالت عقلــی در ایــن زمینــه بیــان گــردد. ایــن دالیــل 

عقلــی از دیــدگاه قرآنــی چنیــن اســت:
ــد،  ــش در او دمی ــد و از روح خوی ــان را آفری ــه انس ــروردگاری ک ــف( پ ال
ــع  ــرا به واق ــرارداد؛ زی ــه کمــال ق ــی ب ــان آخــرت را در جهــت رســیدن آدم جه

1. همه از اوییم و به سوی او بازمی گردیم.
2. به خداوند و روز قیامت ایمان می آورند.

3. پیام قرآن )روش تازه ای در تفسیر موضوعی قرآن(، چاپ اول، ص 17.
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ــه  ــدل و انصــاف ب ــه ع ــر پای ــا ب ــدی دنیاســت ت ــه هدفمن ســرای آخــرت الزم
ــا  ــاداش ی ــا اعمالشــان ســزاوار پ ــدگان رســیدگی شــود و متناســب ب اعمــال بن

ــد. ــاب گردن ِعق
ب( بایــد توجــه داشــت کــه روح آدمــی بیــش از آن کــه وابســته بــه جســم 
ــدی اســت و چــون  ــال و ســعادت اب ــه کم ــتیابی ب ــی باشــد، دل بســته دس خاک
ــذا شــوق  ــر اســت ل ــم کامل ت ــه عال ــه رســیدن ب ــر پای ــدا ب خلقــت انســان از ابت

ــه مبــدأ بیــش از اشــتیاق بــه جســم اســت. نفــس ب
عــاوه بــر دالیــل عقلــی ذکرشــده، معــاد را بــا دالیــل فطــری نیــز می تــوان 
اثبــات کــرد. تمــام اصــول و فــروع دیــن اســام کــه معــاد نیــز در زمــره آن هــا 
قــرار دارد فطــری اســت. میــل بــه جاودانگــی و کمــال فطــری اســت و ایــن امــر 
ــرگ،  ــرس از م ــن ت ــاد. هم چنی ــطه مع ــر به واس ــود مگ ــق نمی ش ــز محق هرگ
خــود نشــانه ای اســت بــر فطــری بــودن میــِل آدمــی بــه بقــا؛ بنابرایــن می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه »میــل بــه جاودانگــی فطــری اســت وگرنــه انســان ها از مــرگ 
هراســی نداشــتند. تمامــی خواســته های فطــری بــرای رســاندن انســان بــه کمــال 

هســتند و حکمتــی دارنــد، ایــن حکمــت وجــود عالــم دیگــر اســت.«1
ــرآن  ــه از ق ــا چنان ک ــر م ــوص پیغمب ــران )و بخص ــرآن »پیغمب ــر ق ــاوه ب ع
ــن و  ــت مؤم ــه دو حقیق ــردم را ب ــه م ــرای اینک ــد ب ــود( آمده ان ــتفاده می ش اس
ــا به اصطــاح  ــه قیامــت )و ی ــه خــدا )مبــدأ( و دیگــری ب ــد: یکــی ب معتقــد کنن
معمــول فعلــی: معــاد(. ایمــان بــه معــاد بــرای یــک مســلمان الزم اســت، یعنــی 

معــاد مســتقًا موضــوع ایمــان و اعتقــاد اســت.«2
2. صحیفه سجاديه

در راه شــناخت دیــن مقــدس اســام، منابعــی وجــود دارد کــه هــر یــک، از 
ــه در کام  ــا ریش ــی آن ه ــرا تمام ــند؛ زی ــوردار می باش ــت برخ ــان و صح اطمین
ــر  ــث پیامب ــم، احادی ــرآن کری ــع ق ــن مناب ــه ای ــی دارد. ازجمل ــم لُدن ــی و عل اله
ــع  ــن مناب ــی از ای ــت. یک ــن و زیارت نامه هاس ــای معصومی ــه و دعاه و ائم

1. معرفة المعاد، چاپ اول، ص 25.
2. كتاب معاد، چاپ پانزدهم، ص 114.
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موثــق، کتــاب صحیفــه ســجادیه اســت. ایــن کتــاب در قــرن اول هجــری توســط 
ــن  ــن و عمیق تری ــر ظریف تری ــتمل ب ــه مش ــده ک ــته ش ــجاد نگاش ــام س ام
ــه  ــی )ره( از صحیف ــام خمین ــه ام ــت ک ــایان ذکر اس ــت. ش ــی اس ــارف دین مع
ــد  ــد نامیده ان ــور آل محم ــرده و آن را زب ــد نام ب ــرآن صاع ــوان ق ــجادیه به عن س
ــه او را  ــش ک ــه حیات بخ ــه ادعی ــم ک ــا مفتخری ــد: »م ــف آن فرموده ان و در وص

ــت«.1 ــن اس ــه معصومی ــد از ائم ــد می خوانن ــرآِن صاع ق
بــه دیگــر ســخن »صحیفــه ســجادیه نــام مجموعــه ای از نیایش هــای وجــودِ 
ــی  ــوب قطع ــر مکت ــن اث ــاب اولی ــن کت ــت، ای ــام زین العابدیناس ــدس ام مق
ــم  ــرآن کری ــس از ق ــد و پ ــاب می آی ــوم به حس ــام معص ــه ام ــدور از ناحی الص
اولیــن کتــاب مــدون جامعــی اســت کــه از منبــع وحــی بــه دســت مــا رســیده 
ــت و  ــل اهل بی ــوان انجی ــاب به عن ــن کت ــیعه از ای ــی ش ــزرگان علم ــت. ب اس

ــد«.2 ــام  برده ان ــد ن ــور آل محم زب
داشــته  آن  بــر  ســعی  موعظــه،  قالــب  در  زین العابدیــن  امــام 
از  و  کنــد  آشــنا  اســامی  صحیــح  اندیشــه  بــا  را  مــردم   تــا 
ــا  ــارف در کاس دع ــن مع ــی، تبیی ــن هدف ــه چنی ــل ب ــان در نی ــای ایش حربه ه
ــه صحیفــه ســجادیه معــروف اســت کــه از آن  بــود. مجموعــه دعاهــای ایشــان ب
بــا عناویــن اخــت قــرآن، انجیــل اهل بیــت و زبــور آل محمــد نام بــرده شــده اســت. 
ــی  ــرای تعال ــی ب ــه الی دعاهایشــان، راهکارهای ــاب خویــش و در الب ــام در کت ام
ــن مســیر،  ــن در راســتای دســتیابی بدی ــد؛ بنابرای ــوِی انســان عرضــه کرده ان معن
بایــد بیــش از هرزمانــی در کتــاب ایشــان تفحــص نمــود و از هــر کامــی، غایــت 

مطلــب را اســتنباط نمــود.
مناجــات  و  دعاهــا  مجموعــه  اول  نــگاهِ  در  ایشــان،  کتــاب  گرچــه 
بنــده ای بــا پــروردگار خویــش اســت، امــا حقیقــت امــر آن کــه دعــا از 
ــت.  ــرده اس ــت پ ــق پش ــه حقای ــان ب ــی انس ــد معرفت ــل رش ــی ترین عوام اساس
ــر  ــذا ه ــت. ل ــاخته اس ــار س ــل گرفت ــِد جه ــراد را در بن ــر اف ــه اکث ــی ک طبیعت

1. وصیت نامهٔ سیاسی الهی امام خمینی )ره(، چاپ اول، ص 3.
2. تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، ج 1، ص 3.
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دعایــی می توانــد به ماننــد پلــی میــان کمــال و مبــدأ آن قلمــداد گــردد. 
ــِت  ــی در طریق ــد گام ــجادیه را بای ــدر س ــه گران ق ــناخت صحیف ــن رو، ش ازای
در  می تــوان  کــه  دانســت  اســامی  معــارف  بیشــتِر  هــر چــه   شــناخت 

زمینه های اعتقادی، اخاقی، سیاسی و دینی به آن تمسک جست.
3. معاد در صحیفه سجاديه

یکــی از مهم تریــن مباحثــی کــه امــام عارفــان در فرازهــای مختلفــی از دعــای 
ــا  ــاداش و ی ــه پ ــه روز رســتاخیز، قضی ــده ب ــه، عقی ــه آن پرداخت شــریف خــود ب
عــذاب اخــروی و پرداختــن بــه عالــم بــرزخ اســت. در توصیــف بــرزخ همــان 
بــس کــه در البــه الی آیــات قــرآن می تــوان جلوه هایــی از آن را مشــاهده نمــود 
و بنــا بــه آیــه 26 ســوره یاســین عالــم بــرزخ به قــدری بــرای مؤمنیــن زیباســت 
ــند.  ــر باش ــوع باخب ــن موض ــز از ای ــراد نی ــایر اف ــد ای کاش س ــه آرزو می کنن ک
ــات  ــان حی ــرزخ، از چن ــه ب ــرگ و ورود ب ــد از م ــان بع ــه مؤمن ــت ک ازاین روس
ــی تنــگ  ــه زندان ــا در نظرشــان به مثاب ســعادتمندی برخــوردار می شــوند کــه دنی
و تاریــک اســت. امــام ســجاد نیــز در غیرقابــل وصــف بــودن بــرزخ چنیــن 

می فرماینــد: 
ــل: أَیَُســرَک أن تُــَردَّ إلــی الَجَســد الــذی  إنَّ المؤمــَن لیقــاُل لِروحــه و ُهــو یغسَّ

؛ ُكنــَت فیــه؟ فَیقــوُل: مــا أصنَــُع بالبــالء و الُخســراِن و الغــمِّ
درحالی کــه بــدن مؤمــن را غســل می دهنــد بــه روح او گفتــه می شــود آیــا 
دوســت داری بــه بدنــی کــه در آن بــودی برگشــت داده شــوی؟ می گویــد: 
در آن حــال، گرفتــاری و خســران و غــم و انــدوه آن را چــه خواهــم کــرد؟1 
بــا توجــه بــه آیــه قــرآن و دیــدگاه امــام ســجاد راجــع بــه عالــم بــرزخ، 
ــن رو  ــردد. ازای ــان می گ ــاد نمای ــه مع ــه قضی ــن ب ــرورت پرداخت ــت و ض اهمی
ــام  ــاوری ام ــر معادب ــه دال ب ــجادیه ک ــه س ــیاری در صحیف ــوارد بس ــود م وج
ــه ایــن امــر معطــوف  زین العابدیــن اســت، توجــه همــگان را بیش ازپیــش ب
ــاره  ــده شــدن دوب ــرزخ، زن ــم ب ــه عال ــام در مــوارد بســیاری ب ــرا ام مــی دارد؛ زی
مــردگان و روز رســتاخیز و اوصــاف بهشــتیان و دوزخیــان اشــاره نمــوده اســت. 

1. معاد بازگشت به جدی ترین زندگی، ص 121.
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ــا تحلیــل و  ــذا در ادامــه ایــن مبحــث مــواردی از چنیــن فرمایشــاتی همــراه ب ل
ــردد. ــوان می گ ــته بندی عن ــورت دس ــده و به ص ــده آورده ش ــیر نگارن تفس

3-1- برانگیخته شدن مردگان؛ 
ــه  ــخنان ائم ــی و س ــده در کام وح ــائل مطرح ش ــی ترین مس ــی از اساس یک
ــان  ــدد آن ــدن مج ــه ش ــردگان و برانگیخت ــدن م ــده ش ــه زن ــاره ب ــار اش اطه
اســت. چنانکــه به صراحــت در قــرآن گفته شــده کــه انســان ها بــا مــردن از بیــن 
ــم دیگــر نقل مــکان می کننــد. عالمــی کــه در  ــه عال نمی رونــد بلکــه از عالمــی ب
ــن  ــه نمی بایســت ای ــا، دارای حــس و ادراک اســت، البت ــد دنی آن، انســان همانن
عالــم را بــا قیامــت یکــی دانســت، بلکــه اراده خداونــد بــر آن اســت کــه آدمــی 
ــذا عالــم بــرزخ همــان فاصلــه میــان دنیــا و  تــا روز قیامــت در بــرزخ بمانــد. ل
ــن  ــود. چنی ــاد می ش ــرا ی ــت صغ ــوان قیام ــه بعضــًا از آن به عن ــت اســت ک قیام
ــه در  ــود ک ــاهده نم ــجادیه مش ــه س ــوان در صحیف ــه می ت ــه عین ــی را ب موضوع
فرازهایــی از دعاهــای امــام ســجاد بــدان پرداخته شــده اســت. به عنوان مثــال 
ایشــان در یکــی از دعاهــای خویــش راجــع بــه مســأله برانگیختــه شــدن مــردگان 

چنیــن فرمــوده اســت:
ــوَل  ــَک اإلذَن و ُحل ــُر من ــذی ینتِظ ــاخُص ال ــور، الّش ــُب الص ــرافیُل صاح َو اس

ــور؛1 ــن الُقب ــُه بالنفخــة صرعــی رهائ ــِر، فَیُنب األم
و اســرافیل صاحــب صــور کــه چشــم گشــوده و بــر هــم نمی نهــد منتظــر 
دســتور و فرمــان تــو اســت تــا بــه دمیــدن )در صــور( افتــادگان گــرِو گورها 

را آگاه گردانــد. )مــردگان را زنــده نمایــد(
ــه  ــجاد در آن ب ــام س ــد ام ــه گردی ــوق ماحظ ــه ف ــه در آی ــه ک همان گون
ــه  ــه قضی ــز ب ــه را نی ــای آی ــته و انته ــاره داش ــدن اش ــور دمی ــرافیل و در ص اس
ــردگان را  ــان م ــت. ایش ــاص داده اس ــردگان اختص ــاره م ــدن دوب ــه ش برانگیخت
ــه اذن  ــا ب ــه تنه ــوده ک ــداد نم ــاک قلم ــه خ ــده ب ــی سپرده ش ــون امانت های چ
ــاره  ــات دوب ــی حی ــر حق تعال ــی در محض ــد حسابرس ــال و به قص ــِد متع خداون

می یابنــد.
1. صحیفه كامله سجادیه، دعای 3/ 2، ص 51.
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ــی در راســتای  ــوان آن را مصداق ــه می ت ــام ســجاد ک ــات ام از دیگــر بیان
معــاد بــاوری ایشــان و اعتقــاد وی بــه زنــده شــدن دوبــاره مــردگان بیــان کــرد 

چنیــن اســت:
و ال تُخِزنــی یــوَم تَبَعثُنــی للقــاءَک، و ال تفَضحنــی بیــَن یدیــه أولیائــَک، و ال 

تُنِســنی ذکــَرَک، و ال تُذِهــب عنـّـی ُشــکَرَک؛1
ــی(  ــاب و بازپرس ــود )حس ــدار خ ــرای دی ــرا ب ــه م ــت( ک و روزی )قیام
برانگیــزی خــوار و شــرمنده مکــن و در جلــوی دوســتانت )انبیــاء و اوصیــاء 
و بنــدگان شایســته و پرهیــزگار( رســوایم مگــردان و یــاد خــود را از یــادم 

مبــر و شــکر و ســپاس خــود را از مــن زایــل مکــن.
در ایــن دعــا نیــز هماننــد مناجــات قبلــی، امــام ســجاد بــه قضیــه زنــده 
شــدن مــردگان و روز حشرونشــر اشــاره فرمــوده اســت. گویــی ایشــان بــا ذکــر 
ــروردگار  ــی از پ ــتمداد جوی ــی اس ــتاخیز در پ ــی در روز رس ــأله حسابرس مس
خویــش برآمــده و طلــب غفــران می نمایــد بــرای رهایــی از امــوری کــه بــر اثــر 
ــات نســیان و  ــروی از هــوای نفــس موجب ــی و پی ــان حق تعال ــدادن فرم انجــام ن

غفلــت از یــاد معبــود را فراهــم ســاخته اســت.
3-2- روز قیامت؛ 

ــه پرهیــزکاری و  ــه روز جــزا، مهم تریــن عاملــی اســت کــه انســان را ب ایمــان ب
اجتنــاب از گنــاه وامــی دارد. ازایــن رو، فرامــوش کــردن یا ایمان نداشــتن به آن، ریشــه 
اصلــی هــر گناهــی محســوب می شــود. خداونــد در قــرآن کریــم چنیــن می فرمایــد: 
)إنَّ الذیــَن یضّلــوَن عــن ســبیِل اهلل لَُهــم عــذاٌب شــدیٌد بِمــا نَســوا یوم الحســاب(؛2 
ــی  ــان عذاب ــرای ایش ــوند ب ــراه می ش ــه و گم ــرون رفت ــدا بی ــه از راه خ ــانی ک )کس
ــور  ــد(. همان ط ــوش کردن ــاب را فرام ــه روز حس ــل این ک ــت. در مقاب ــخت اس س
ــام  ــمه تم ــردن روز حســاب، سرچش ــوش ک ــود فرام ــتنباط می ش ــوق اس ــه ف از آی
ــور در  ــان و همین ط ــش انســان و جه ــی اســت. تفکــر در آفرین ــای آدم گمراهی ه

ــودن چنیــن روزی صحــه می نهــد. ــر محتمــل ب هــدِف شــریعت های آســمانی، ب

1. صحیفه کامله سجادیه، دعای 42/ 114، ص 351.
2. سوره ص، آیهٔ 26.
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ــر و ائمــه  ــرآن و ســخنان پیامب ــات ق ــه آی ــا اســتناد ب ــز ب ــام ســجاد نی ام
اطهــار، در راســتای نشــان دادن دو حقیقــت مســلم زندگــی – کــه یکــی ایمــان به 
خــدا و دیگــری اعتقــاد بــه قیامــت اســت- بخش هایــی از کتــاب صحیفــه را بــه 
وصــف روز رســتاخیز و حتمــی بــودن آن اختصــاص داده انــد. بــا توجــه بــه اینکه 
معــاد، به تنهایــی موضــوع ایمــان راســتین و اعتقــاد اســت؛ بنابرایــن رهنمودهایــی 
ــا  ــاد ب ــوع مع ــا موض ــه ب ــان را در رابط ــی ایش ــتورالعمل های تربیت ــع و دس جام
ــد.  ــری می کن ــجادیه جلوه گ ــه س ــر صحیف ــا در سرتاس ــم و زیب ــاختاری منظ س
ــا یوم الحســاب  ــه ب ــوار در رابط ــام بزرگ ــن ام ــه برخــی از ســخنان ای ــر ب در زی

ــود: ــه می ش پرداخت
ــِل  ــن أه ــی ِم ــاد، واجعلن ــی بِاإلقتِص ــه، و متعن ــٍد و آل ــی محم ــلِّ عل ــمَّ ص الله
ــوَز الَمعــاد، و  الســداد، َو ِمــن أدلــة الرشــاد، َو ِمــن صالــح الِعبــاد، و ارُزقنــی فَ

ــالمة الِمرصــاد؛1 س
ــه میانــه روی بهره منــد  بارخدایــا بــر محمــد و آل او درود فرســت و مــرا ب
گــردان و مــرا از درســتکاران و راهنمایــان بــه خیــر و نیکــی و از بنــدگان 
ــم  ــی از دوزخ را نصیب ــت و رهای ــتگاری در قیام ــردان و رس ــته بگ شایس

فرمــا.
بــا توجــه بــه ایــن دعــا، درمی یابیــم کــه امــام ســجاد بیــش از هــر چیــز، 
ــه  ــی دعاگون ــا بیان ــرار داده و ب ــار و کــردار خــود ق ــدال را در ســرلوحه گفت اعت
از خداونــد منــان می خواهــد تــا بــه وی عنایتــی فرمایــد تــا در اعمــال و رفتــار 
ــده  ــم دهن ــه خت ــاد ک ــه مرص ــن کلم ــد. هم چنی ــاوز نکن ــد تج ــش از ح خوی
دعاســت، ازنظــر لغــوی بــه معنــای کمیــن گاه بــوده و ایــن واژه متــرادف دوزخ 
ــه  ــی ک ــه عذاب ــا را ب ــا آن ه ــد ت ــم به راه کفارن ــاِن آن، چش ــرا نگهبان ــت؛ زی اس
ــام  ــب ام ــن واژه ای از جان ــرد چنی ــذا کارب ــانند. ل ــند برس ــتحق آن می باش مس

ــت و دوزخ اســت. ــه روز قیام ــاد راســخ ایشــان ب ــر اعتق ســجاد، دال ب
از دیگــر ســخنان امــام ســجاد کــه در رابطــه بــا قیامــت و روز حسابرســی 

اعمــال اســت می تــوان دعــای زیــر را بیــان کــرد:

1. صحیفه كامله سجادیه، دعای 20/ 18، ص 137.
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اللهــمَّ صــلِّ علــی محّمــد و آلـِـِه، واجبُــر بالُقــرآِن َخلقتنــا ِمــن عــدم اإلمــالق، 
ِــَه الضرائــب  ــَد العیــِش و خصــَب َســعةاألرزاق، و َجنِّبنــا ب ِــِه َرَغ ــق إلینــا ب و ثُ
ِة الُکفــِر و َدواعــی النِفــاِق  المذمومــة و مدانــی األخــالق، و اعصمنــا بـِـِه ِمــن ُهــوَّ

حتّــی یَکــوَن لَنــا فــی القیامــة إلــی رضوانـِـَک و جنانـِـَک قائــداً؛1
ــت و به وســیله قــرآن خیــر و  ــر محمــد و آل او درود فرس بارخدایــا ب
نیکــی و آراســتگی بــروِن مــا را ثابــت و پابرجــا گــردان و در دل گذرانــدن 
اندیشــه های بــد را از ســامتی درون هــای مــا بــازدار و چرکــی دل هایمــان 
و عاقه هــا و وابســتگی گناهانمــان را بشــوی و کارهــای پراکنده شــده 
ــدن در  ــته درآم ــه یک رش ــتن و ب ــف بس ــای ص ــم آور و در ج ــا را فراه م
پیشــگاهت تشــنگی مــا را در جاهــای بســیار گــرم ســیراب نمــا و در روز 
ــه جامه هــای  ــا را ب ــده شــدنمان م ــگام زن ــزرگ )روز قیامــت( هن ــرس ب ت

امــان و زنهــار بپوشــان.
ذکــر واژه قیامــت در دعــای مذکــور، یــادآور حقیقــِت زنــده شــدن انســان ها 
ــان  ــا اعمالش ــراه ب ــد هم ــگاه خداون ــان در پیش ــور ایش ــرگ و حض ــس از م پ
اســت. در ایــن دعــا، امــام عارفــان بــا اســتمداد از پــروردگار در جهــت 
از میــان رفتــِن هــر آنچــه ســبب تیرگــی دل می گــردد ازجملــه: غفلــت، 
ــا و... مهیــا گشــتن امــورات خیــر خــود را اســتمداد  ــه دنی  نادانــی، دل بســتگی ب
ــود  ــتن از معب ــاری خواس ــه ی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــد؛ بنابرای می جوی
ــه  ــر اســت ک ــی نفوذناپذی ــه مانع ــک، به مثاب ــال نی ــرآن و اعم ــطه ق ــا به واس یکت

ــی دارد. ــش دوزخ مصــون م ــی را از آت آدم
3-3- وعده پاداش و بهشت؛

ــزه  ــتن انگی ــال، داش ــوی کم ــوق دهنده او به س ــان و س ــات انس ــه حی الزم
ــد ســرانجام کارش  ــه بدان ــرای هــر شــخصی مهــم اســت ک ــت اســت. ب و رغب
ــه قیامــت، همــان مقصــدی اســت  ــًا فلســفه پرداختــن ب چــه خواهــد شــد. یقین
ــد. قیامــت  ــوی خــود را در آن مشــاهده می کن ــات دنی کــه آدمــی دورنمــای حی
ــه  ــت ب ــه آن، می بایس ــود ب ــتای صع ــه در راس ــت ک ــع اس ــه ای مرتف ــه قل به مثاب
ابــزار و مقدماتــی مجهــز بــود. ایــن ابــزار و پایه هــای صعــود، همــان اعمــال و 

1. همان، دعای 42/ 12، ص 270.
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کــردار آدمیــان در زندگــی دنیــوی اســت؛ بنابرایــن نه تنهــا بیــن دنیــا و آخــرت 
جدایــی نیســت بلکــه ایــن دنیــا هماننــد رابطــی مســتحکم جهــت وصــل شــدن 
ــش  ــرای بندگان ــور را ب ــاره ای از ام ــد پ ــن رو، خداون ــت. ازای ــت اس ــه قیام ب
ــعادت  ــب س ــال، موج ــن اعم ــره ای ــه ثم ــت ک ــرار داده اس ــف ق ــوان تکلی به عن
ــی،  ــن بندگ ــال ای ــد در قب ــه خداون ــه ک ــان ها ازآنچ ــدی انس ــروی و بهره من اخ

وعــده نمــوده اســت.
ــتی  ــای بهش ــاف و نعمت ه ــف الط ــه وص ــم، ب ــرآن کری ــات ق ــی آی در بررس
ــش بشــارت داده  ــه مؤمنان ــا را ب ــان آن ه ــروردگار جهانی ــه پ ــم ک برخــورد می کنی
اســت به گونــه ای کــه هیــچ قلــم و بیانــی قــادر بــه توصیــف آن نیســت. توصیــف 
چنیــن پاداشــی کــه تجســم آن در دنیــای مــادی و زندگــی دنیــوی انســان امــری 
محــال اســت، خــود بیانگــِر رحمــت، شــفقت و مهربانــی خداونــد می باشــد. عاوه 
بــر تفحــص در آیــات قــرآن، بــا مطالعــه صحیفــه ســجادیه، توصیــف نعمت هــای 
بهشــتی و اســتمداد امــام ســجاد در البــه الی دعاهایشــان را بــه آشــکارا ماحظه 

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ــوان ب می کنیــم. از چنیــن بیاناتــی می ت
واجِعــل تقــواَک ِمــن الّدنیــا زادی و إلی رحمتـِـَک رحَلتــی، و فی مرضاتــک َمدَخلی، 
و اجَعــل فــی جنتــَک مثــواّی، و َهــب لــی قــوةً احتمــُل بِهــا جمیــَع مرضاتِــَک، و 
اجَعــل فـِـراری إلیــَک، و رغبَتــی فــی مــا عنــَدَک، و البـِـس قَلــب الوحشــة ِمن ِشــراِر 

خلِقــَک، و َهــب لــی األنــَس بـِـَک و بِأولیائــَک و أهــِل طاعتــَک؛1
ــرا به ســوی  ــفر م ــه ام و س ــا توش ــر خــود را از دنی ــرس از کیف ــوا و ت و تق
ــردان و  ــم را در بهشــتت گ ــنودی ات و جای ــرا در خش ــت و ورود م رحمت
مــرا توانایــی بخــش کــه بــا آن، همــه خشــنودی تــو را بــردارم و گریــزم را 
به ســوی خــود و خواهشــم را در آنچــه نــزد تــو اســت قــرار بــده و دلــم را 
از بدی هــای خلــق خویــش برهــان و خــو گرفتــن بــه خــود و دوســتانت 

و پیروانــت را بــه مــن ببخــش.
امــام ســجاد در ایــن دعــا، نخســت بــا ذکــر دو عنصــر تقــوا و تــرس از 
ــا از  ــمرده ت ــرت برش ــفر آخ ــه های س ــوان ره توش ــا را به عن ــی، آن ه ــذاب اله ع

1. صحیفه كامله سجادیه، دعای 21/ 11، ص 146.
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ــات خشــنودی وی را  ــده و موجب ــدی نائل آم ــه رحمــت خداون ــن رهگــذر ب ای
کســب کنــد. در کنــار طلــِب چنیــن موهباتــی، امــام تقاضــای دوری از انســان های 
ــن  ــاء و مؤمنی ــران و اولی ــا پیامب ــل، هم نشــینی ب ــد و در مقاب ــکار را می نمای گناه
را بیــان می فرمایــد. نتیجــه چنیــن درخواســتی، همانــا داشــتن ســرانجامی نیکــو 

و مــأوا گزیــدن در بهشــت اســت.
ــت و  ــا بهش ــه ب ــجاد در رابط ــام س ــدر ام ــات گران ق ــر فرمایش از دیگ
ــد: ــرزداران فرموده ان ــرای م ــه آن را ب ــی اســت ک ــای بی شــمارش، دعای نعمت ه
اللهــمَّ َصــلِّ علــی محمــٍد و آلـِـه، و أنِســهم عنــَد لقائهــم العــدَو ذكــَر دنیاهــم و 
ــَة  ــِل الجن ــون، واجَع ــاِل الفت ــراِت الم ــم َخط ــُح أن قُلوبِه ــرور، وام ــة الغ الخداع
ح ِمنهــا أِلبصاِرهــم مــا اعــَددَت فیهــا ِمــن َمســاِكِن الُخلــِد  نَصــَب أعیُنِهــم و لــوِّ
ــِربة و  ــواِع األش ــردة بِأن ــاِر الُمط ــاِن و األنه ــور الِحس ــة و الح ــاِزِل الَکرام و من
ــار، و ال  ــم باألدب ــٌد ِمنه ــَم أح ــی ال یَهُّ ــِر حتّ ــوِف الثَم ــة بُِصن ــجاِر الُمتدلی األش

ِــه بالفــرار؛1 ــِدَث نفَســه عــن قِرن یُح
ــان  ــه رو شدنش ــگام روب ــت و هن ــد و آل او درود فرس ــر محم ــا، ب بارخدای
ــده را فراموششــان گــردان  ــده گــول زنن ــای فریب دهن ــاد دنی ــا دشــمن، ی ب
و اندیشــه های مــال و دارایــی گمراه کننــده را از دل هایشــان بــزدا و 
بهشــت را برابــر چشمشــان قــرار ده و از آن بهشــت آنچــه آمــاده ســاختی 
ــی  ــا و جوی های ــد و زن هــای زیب از جاهــای همیشــگی و ســراهای ارجمن
کــه بــه آشــامیدنی های گوناگــون روان شــده و درخت هایــی کــه بــه انــواع 
ــان  ــی از ایش ــا کس ــن ت ــان ک ــان نمای ــو چشمش ــته جل ــم گش ــا خ میوه ه
آهنــگ روی برگردانــدن )از دشــمن( نکنــد و گریختــن از برابــر ماننــد خــود 

را بــا خویــش گفتگــو ننمایــد.
داشــته  ابــراز  مرزدارانــی  حــق  در   ســجاد امــام  را  دعــا  ایــن 
نگهــداری  و  حفــظ  دشــمن  گزنــد  از  را  اســام  مرزهــای   کــه 
می کننــد. امــام عــاوه بــر طلــب تقویــت، توانایــی، هدایــت و رســتگاری بــرای 
ــان خویشــتن داری در  ــرای آن ــر دشــمنان، ب ایشــان و پیشــروی و پیروزی شــان ب
برابــر ظواهــر فریبنــده دنیــا را از خداونــد درخواســت می نمایــد تــا مبــادا در اثــر 
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ــه و از هــدف واالی  ــه دل هایشــان راه یافت ــد ب ــا، تردی ــده دنی وسوســه های فریبن
 خــود فاصلــه گیرنــد. ســپس در ادامــه ایــن دعــای شــریفه، امــام زین العابدیــن
ــل  ــه های بی حاص ــوض زدودِن اندیش ــا در َع ــد ت ــان می خواه ــروردگار من از پ
ایــن جهــان، بهشــت و لــذات جاودانــه آن را در مقابــل دیدگانشــان بــه تصویــر 
ــه  ــا ک ــن دع ــام در ای ــب ام ــتی از جان ــای بهش ــی از نعمت ه ــر برخ ــد. ذک کش
خداونــد به دفعــات آن هــا را در قــرآن بــه توصیــف درآورده، به واقــع تأکیــد بــر 

ــق اســت. ــده به حــق خال وع
3-4- وعده عذاب و جهنم

 بــا توجــه بــه دعاهایــی کــه در وصــف بهشــت، از ادعیــه صحیفــه ســجادیه ذکــر 
گردیــد می تــوان به خوبــی دریافــت کــه بهشــت تجلــی رحمــت و لطــف خداونــد 
اســت. لیکــن در تقابــل بــا بهشــت و چنیــن تنعمــی، عذابــی ســخت وجــود دارد 
کــه ایــن امــر تجلــی غضــب پــروردگار اســت. جهنــم همــان کانــوِن رنــج و درد و 
مصیبت هــای آدمــی اســت. جایگاهــی ســخت و ابــدی بــرای آن گــروه از افــرادی 
کــه در طــول زندگــی دنیــوی از فرامیــن خالــق خــود ســرپیچی نموده انــد. انســان 
از همــان لحظــه ای کــه چشــم از دنیــا فرومی بنــدد و وارد قبــر می شــود، بــا نتیجــه 
اعمالــش روبــه رو می گــردد. اگرچــه افــراد پــس از مــرگ تــا زمــان دمیــدن اســرافیل 
در صــور و وقــوع قیامــت در بــرزخ بــه ســر می برنــد امــا در ایــن فاصله نیــز هرکس 
بــه فراخــور اعمالــش از جایــگاه و مرتبــه ای خــاص برخــوردار اســت. پرداختــن بــه 
حقیقــت جهنــم و عذاب هــای آن، در کنــار ســایر مباحــث مربــوط بــه رخدادهــای 
غیرقابل انــکار قیامــت، در برخــی از دعاهــای صحیفــه ســجادیه گنجانده شــده اســت. 
یکــی از ســخنان امــام ســجاد در رابطــه بــا چنیــن موضوعــی بــه شــرح زیــر اســت:

و نَعــوُذ بـِـَک مـِـن الحســرة العظمــی، و المصیبــة الکبــری، و اشــقی الشــقاء، 
و ســوء المــاب، و ِحرمــاِن الثــواب، و ُحلــوِل العِقــاب؛1

ــن  ــوس و بزرگ تری ــف و افس ــن تأس ــو از بزرگ تری ــه ت ــرم ب ــاه می ب و پن
ــه دوزخ( و  ــدی بازگشــت )ب ــی و از ب ــن بدبخت ــدوه و بدتری مصیبــت و ان

ناامیــدی از پــاداش و از رســیدن کیفــر )در قیامــت(.

1. همان، دعای 8/ 9، ص 85.
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ــه باعــث بازداشــتن  ــا برشــمردن موانعــی ک ــا ب ــن دع ــام ســجاد در ای ام
ــدا  ــه خ ــود ب ــی می ش ــه درگاه اله ــرب ب ــه و تق ــال صالح ــام اعم ــی از انج آدم
ــرد آن را  ــام می ب ــوس ن ــف و افس ــن تأس ــه از بزرگ تری ــا ک ــرد. آنج ــاه می ب پن
ــمارد  ــا برمی ش ــح در دنی ــردارِ صال ــال و ک ــتِن اعم ــرای نداش ــدی ب ــه س به مثاب
ــه  ــدوه ک ــت و ان ــن مصیب ــرد از بزرگ تری ــاه می ب ــد پن ــه خداون ــار ب و دگرب
ــام  ــی ن ــن بدبخت ــام از بدتری ــه ام ــان ک ــود. آن س ــن می ش ــل در دی ــبب خل س
می بــرد مقصــود ایشــان دخــول در آتــش و گرفتــار شــدن بــه عــذاب دردنــاک 
ــردد  ــان منجــر می گ ــدی انس ــه نومی ــا ب ــی این ه ــًا تمام ــه نهایت ــم اســت ک جهن
کــه چنیــن یــأس شــگرفی، محــروم شــدن از پــاداش بهشــت و دچــار شــدن بــه 

ــم اســت. عــذاب و شــقاوت جهن
دیگــر  دعاهــای  در  کــه  اســت  آن  اهمیــت  حائــز  نکتــه 
جهنــم  بــا  رابطــه  در   امــام تذکــر  بــه  نیــز   صحیفه ســجادیه 

ــت  ــر بهش ــاف و ذک ــار اوص ــادآوری در کن ــر و ی ــن ذک ــا چنی ــم ام برمی خوری
بریــن قــرار داده شــده اســت. گویــی امــام ســجاد بــا چنیــن چینــش کلماتــی 
ــار دیگــر تقابــل بهشــت و جهنــم را متذکــر  در پــی آن بــوده کــه بــه مؤمنــان ب
ــد دوروی ســکه در  ــم همانن ــه بهشــت و جهن ــد ک ــد و غیرمســتقیم بگوین گردن
برابــر مؤمنــان وعــده داده شــده اســت. لــذا تنهــا امــری کــه دخــول در بهشــت و 
یــا بالعکــس ورود بــه جهنــم را بــرای آدمــی فراهــم می ســازد اعمــال و کــردار 
وی در ایــن دنیاســت؛ بنابرایــن تنهــا خــودِ انســان اســت کــه سرنوشــِت حیــات 

ــد. ــم می زن ــروی اش را رق اخ
از نمونــه دعاهــای ایشــان کــه در آن، بهشــت و جهنــم را در کنــار هــم متذکــر 

گشــته اند می تــوان بــه دعــای ذیــل اشــاره نمــود:
الّلهــمَّ َو َصــلِّ علــی محمــدٍّ و آِل كأفَضــِل مــا َصّلیــَت علــی أحــٍد ِمــن َخلِقــَک 
قبلــُه و أنــَت ُمصــٍل علــی أَحــٍد بَعــَدُه و آتِنــا فــی الدنیــا حســنًة و فــی اآلِخــرة 

حســنة و قِنــی برحمتـِـَک عــذاَب النــار؛1
ــا، و بــر محمــد و آل او درود فرســت ماننــد بهتریــن درودی کــه   بارخدای
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پیــش از او بــر کســی از آفریــدگان خــود فرســتاده ای و پــس از او بــر کســی 
ــه  ــرا ب ــا و م ــی بفرم ــا نیکــی و در آخــرت نیک ــتاد و در دنی ــی فرس خواه

رحمــت خــود از شــکنجه آتــش حفــظ کــن.
و در جای دیگری نیز چنین بیان فرموده اند:

ــد  ــِه عن ِ ــت ب ــا، و ثَبِّ ــَک ُذلَّ َمقاِمن ــِف األرِض علی ــی موقِ ــرآن ف ــم بالُق وارَح
ــَل  ــِه قَب ِ ر ب ــوِّ َ ــا و ن ــَل أقداَمن َ ــا َزل ــاِز علیه ــوم الَمج ــمَّ ی ــِر جهن ــراِب ِجس اضط
نــا بـِـِه ِمــن ُكلِّ َكــرٍب یــوَم القیامــِة و شــدائِِد أهــواِل  البعــِث ُســَدَف قُبورنــا و نَجِّ

ــِة،1 ــوِم الطام ی
ــدن در  ــته درآم ــه یک رش ــتن و ب ــف بس ــای ص ــرآن، در ج ــیله ق و به وس
برابــر تــو بــر خــواری مقــام و مرتبــه مــا رحــم فرمــا و هنــگام لرزیــدن پــل 
دوزخ در روز گذشــتن از آن، لغــزش گام هــای مــا را ثابــت و پابرجــا بــدار 
و پیــش از برانگیختــن )در قیامــت( تاریکــی قبرهــای مــا را روشــن فرمــا و 
ــا را روز رســتاخیز از هــر اندوهــی و از ترس هــای ســخت روز قیامــت  م

نجــات ده.
همان گونــه کــه در دعــای فــوق ماحظــه گردیــد امــام ســجاد از خداونــد 
منــان می خواهــد تــا پیــش از فرارســیدن روز قیامــت، کــه مصیبــت و ســختی آن 
باالتریــن مصائــب و ســختی ها اســت، او را مــورد لطــف و عنایــت قــرار داده و 
گام هــای وی را در هنــگام عبــور از پــل صــراط ثابــت و اســتوار نگــه دارد. در 
راســتای بیانــات امــام و اشــاره ایشــان بــه قیامــت و جزئیاتــش، از دیگــر ائمــه 
معصــوم نیــز چنیــن بــه مــا رســیده کــه در روز قیامــت پلــی بــر روی دوزخ 
ــی  ــرای حسابرس ــتادن ب ــای ایس ــف و ج ــدای آن موق ــه ابت ــود ک ــیده می ش کش
اســت و آخــر آن در بهشــت قــرار دارد. هــر کــه در دنیــا، خــدا را اطاعــت کــرده 
ــی  ــه بهشــت مــی رود و هــر کــه او را نافرمان ــل به راحتــی می گــذرد و ب از آن پ

ــد. و معصیــت کــرده از دو ســمت آن در آتــش می افت
3-5- دنیای فانی و آخرت باقی؛

قــرب الهــی و آرام گرفتــن در جــوارِ رحمــت ایــزد منــان، به عنــوان هــدف واال 
و نهایــی تربیــت انســان، ســرلوحه برنامــه زندگانــی اوســت. ایــن هــدف تــا بدان 

1. همان، دعای 15/42، ص 273.
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 جــا حائــز اهمیــت اســت کــه از دیــدگاه ائمــه اطهــار من جملــه امــام ســجاد
بارهــا مــورد تأکیــد قرارگرفتــه و از آن به عنــوان آرامشــگاه بشــر نام بــرده شــده 
اســت. »ایــن آرامشــگاه و جایــگاه شــادی آفرین وقتــی حاصــل خواهــد شــد کــه 
متربــی از همه چیــز حتـّـی مــال و دارایــی دنیــا قصــِد قربــت کنــد و آن را وســیله 
ــا در  ــد«.1 ام ــرب او گردان ــه ُق ــتن ب ــی و پیوس ــت اله ــوارِ رحم ــه ج ــیدن ب رس
مقابــل، افــرادی هســتند کــه از خــدا روی می تابنــد. اینــان عــاوه بــر بدبختــی و 
شــقاوت در دنیــا، آتــش جهنــم و نــزول بــه پســت ترین درجــات آخــرت را نیــز 
بــه جــان می خرنــد. به واقــع علــت ترجیــح دادن دنیــا بــر آخــرت در نظــِر ایــن 
ــوی  ــد و از س ــا را می بینن ــت دنی ــون منفع ــه چ ــت ک ــان ها آن اس ــروه از انس گ
ــه  ــد ک ــد، می پندارن ــمار آن ندارن ــرات بی ش ــرت و خی ــی از آخ ــر اطاع دیگ
حیــات آدمــی محــدود بــه ایــن جهــان اســت؛ امــا به واقــع دنیــا فانــی و آخــرت 
پایــدار اســت. ایــن در حالــی اســت کــه خداونــد در تأکیــد باقــی بــودن آخــرت 
در آیــه 16 و 17 ســوره اعلــی می فرماینــد: )بـَـل تؤثــرون حیــاة الدنیــا و الخــرة 
ــن فرمــوده:  ــام فخــر رازی چنی ــه شــریفه، ام ــن آی ــٌر و أبقــی(2 در تفســیر ای خی
ــر و  ــر )درحالی کــه آخــرت پایدارت ــر و باقی ت ــی پایدارت ــه معن »کلمــه "ابقــی" ب
بهتــر اســت( آنچــه در آخــرت اســت تمــام خیــرات و خیــر اســت و آن باقــی 
ــر می دهــد. پــس الزم اســت آخرتــی باشــد کــه  اســت و آنچــه باقــی اســت اث
اثــر دنیــا در آن نمایــان شــود. آخــرت تمامــش خیــر و رحمــت اســت و تمــام 
آن هــا مانــدگار اســت. به درســتی کــه آخــرت مشــتمل بــر ســعادت جســمانی و 
روحانــی اســت و دنیــا این گونــه نیســت. دنیــا فانــی اســت. آخــرت باقــی اســت 

و باقــی بســی بهتــر از فانــی اســت. آنچــه فانــی اســت اثــری مانــدگار نــدارد.«3
ــح  ــا ترجی ــه ب ــن در رابط ــزرگان دی ــاء و ب ــات انبی ــرآن و روای ــر ق ــاوه ب ع
دادن آخــرت بــه دنیــا، بــا مراجعــه بــه صحیفــه ســجادیه نیــز می تــوان بــه اهمیــت 
ــودن  ــی ب ــر باق ــز ب ــجاد نی ــام س ــات ام ــرد و بیان ــی ب ــی پ ــن موضوع چنی

1. رهیافتی به نظام تربیتی اسالم از دیدگاه صحیفه سجادیه، 1386، ص 102.
2. بلکه زندگی دنیا را ترجیح می دهید، درحالی كه آخرت بهتر و پاینده تر است.

3. تفسیر كبیر، 1379، ج 31، تفسیر سوره اعلی.
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آخــرت و فانــی بــودن دنیــا صحــه می نهــد. دریکــی از دعاهــای ایشــان چنیــن 
ــه: ــم ک می خوانی

ثــّم َضــَرَب لــُه فــی الحیــاة أَجــاًل موقوتــًا، و نََصــَب لــُه أَمــداً محــدوداً، یَتَخطــأ 
ــِرِه، و  ــی أث ــَغ أقص ــی إذا بََل ــِرِه، حتّ ــواِم َده ــه بأع ــِرِه و یَرهُق ــام ُعم ــه بأیّ إلی
ِــِه، أو  ــوِر ثَواب ــن موف ــِه ِم ــُه إلی َ ــا نََدب ــی م ــه إل اســتوَعَب ِحســاَب ُعمــِرِه، قَبََض
ــَن أحَســنوا  ــا َعُملــوا و یَجــزی الذی ــَن اَســاؤا بِم ِــِه، لیجــزی الذی َمحــذوِر ِعقاب

ــنی؛1 بالحس
پــس ازآن بــرای او )هریــک از ایشــان( در زندگــی مدتــی معلــوم، تعییــن و 
ــان  ــی اش به ســوی آن پای ــای زندگ ــا روزه ــه ب ــرار داده ک ــن ق ــی معی پایان
گام برمــی دارد و بــا ســال های روزگارش بــه آن نزدیــک می شــود تــا چــون 
بــه پایانــش نزدیــک شــود و حســاب عمــر و زندگــی اش را تمام بســتاند، او 
را بــه آنچــه خوانــده از پــاداش سرشــار یــا کیفــر ترســناک خــود فراگیــرد 
تــا کســانی را کــه بــا کردارشــان بــد کــرده و آنــان را کــه بــا رفتــار شایســته 

ــد جــزا دهــد. ــی نموده ان نیکوی
ــوی  ــی دنی ــرای زندگ ــد ب ــه خداون ــت ک ــوق پیداس ــای ف ــی از دع به خوب
ــا  ــر شــخص ت ــه ه ــوده اســت ک ــوم نم ــرار داده و معل ــی ق ــان معین انســان، زم
ــا ســپری  ــی انســان ب ــن رو گوی ــا خواهــد زیســت؛ ازای ــن دنی چــه مــدت در ای
گشــتن ایــام حیاتــش، هرلحظــه بــه نقطــه پایــان ایــن مســیر نزدیک تــر 
 می شــود. نهایتــًا بــا بســته شــدن دفتــر عمــر، مرحلــه حسابرســی فــرا می رســد. 
ــر و  ــا کیف ــه بهشــت و ی ــن ب ــاداش و رفت ــب پ نتیجــه اعمــال هــر کــس در قال
گرفتــار شــدن در عــذاب جهنــم بــه وی عرضــه می شــود. لــذا زندگــی محــدودِ 
انســان در دنیــا مقدمــه ای اســت بــرای ورود او بــه آخــرت. آنچــه فــرد در دنیــا 
ــه توشــه ای  ــد به منزل ــار داشــته کســب می کن ــه در اختی ــی ک ــه مهلت ــا توجــه ب ب

اســت بــرای زندگــی الیتناهــی پــس از قیامــت.
در جــای دیگــری از صحیفــه ســجادیه راجــع بــه مســأله فانــی بــودن دنیــا و 
ــاِع  ــن مت ــی مِ ــَت عنّ ــا َزّوی ــم: »َو م ــه می خوانی ــودن آخــرت این گون ســرمدی ب

1. صحیفه كامله سجادیه، دعای 1/ 6، ص 30.
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الدنیــا الفانیــِة فاذخــرُه لــی فــی َخزائِنــَک الباقیــة«؛1 »و آنچــه از کاالی دنیــای نابود 
شــدنی از مــن گرفتــی پــس )عــوض و بجــاِی( آن را در گنجینه هــای خــود )در 

آخــرت( کــه همیشــگی اســت برایــم اندوختــه نمــا«.
ــِت  ــان در جه ــای ایش ــده دعاه ــه دربردارن ــجادیه ک ــه س ــام در صحیف ام
ــه  ــن نکت ــه ای ــم ب ــا عل ــوی و ســعادت اخــروی اســت، ب ــی دنی آرامــش زندگان
ــد نعمت هــای اخــروی را  ــرا و زودگــذر اســت از خداون ــا می کــه بهره هــای دنی
ــه  ــا ک ــن دع ــام در ای ــر ام ــت. به عبارتی دیگ ــگی اس ــه همیش ــد ک ــب می کن طل
ــا وجــودِ کوتاهــی عبــارت حــاوی حقیقتــی جامــع و ارزشــمند اســت، آنچــه  ب
ــوان  ــت داده به عن ــروردگار ازدس ــیت پ ــر اراده و مش ــا ب ــا بن ــن دنی ــه در ای را ک
ــه  ــر آنچ ــخن ه ــر س ــه دیگ ــگارد. ب ــش می ان ــرت خوی ــرای آخ ــه ای ب اندوخت
ــون  ــرگ همچ ــس از م ــم پ ــت، در عال ــی اس ــت رفتن ــت و از دس ــا موق در دنی

ــر پابرجــا و همیشــگی اســت. ــدی و فناناپذی ــه ای اب گنجین
از دیگــر ســخنان امــام ســجاد در ایــن مقولــه شــرح ایــن دعــای 

فرموده انــد: کــه  اســت  جلیل القــدر 
ــَک، و أن  َ ــَد ثَواب ــَک أن یَفِق ــُه ألوَش ــَت تََولّیتَ ــا أن ــی م ــَع عل ــأَت المطی َــو كاف َو ل
تــزوَل عنهــم نِعمتُــَک، و لکنّــَک بِکَرِمــَک جازیتَــُه علــی المــدِة القصیــرِة الفانیــِة 
بالمــدة الطویلــةِ الخالــدِة، و َعلــی الغایــةِ الغریبــةِ الزائلــةِ بالغایــةِ المدیــدةِ الباقیــة؛2
ــاداش  ــوده ای پ ــر آن وادار نم ــو او را ب ــه ت ــر آنچ ــر را ب ــر فرمان ب و اگ
ــت  ــت و بخشش ــد و نعم ــو را نیاب ــاداش ت ــه پ ــود ک ــک ب ــی دادی نزدی م
ــل  ــر عم ــواری ات او را ب ــرم و بزرگ ــه ک ــو ب ــی ت ــرود ول ــت او ب از دس
ــگی و  ــدت دراز همیش ــاداش در م ــه پ ــدنی ب ــت ش ــاه نیس ــدت کوت در م
بــر کــرداری کــه پایانــش نزدیــک و زایــل شــدنی اســت بــه پاداشــی کــه 

ــاداش داده ای. ــت پ ــی اس ــی و جاودان ــش طوالن پایان
در ایــن دعــا، امــام ســجاد بــر بزرگــواری و بخشــش خداونــد در پــاداش 
و ِعقــاب انســان ها صحــه می نهــد و بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اعمــال آدمــی در 

1. همان، دعای 30/ 5، ص 203.
2. همان، دعای 12/37، ص 247.
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مقابــل جــزای الهــی ارزشــی نــدارد بخشــندگی بی حدوحصــر معبــود را متذکــر 
ــه  ــده؛ بلک ــم نش ــز خت ــن نی ــه همی ــد ب ــرم خداون ــف و ک ــن لط ــوند. لیک می ش
ــی  ــاه و فان ــای کوت ــن دنی ــه در ای ــال صالح ــان ها را در ازاِی اعم ــد انس خداون
ــت  ــد. در حقیق ــدِی آخــرت بشــارت می ده ــی و اب ــواب طوالن ــاداش و ث ــه پ ب
خداونــد قصــد و نیــت بندگانــش را نه تنهــا در ایــن جهــان بلکــه در آن دنیــا نیــز 

ــد. ــا بازمی گردان ــه آن ه ب
ــش  ــواره در آت ــل هم ــن دلی ــه ای ــل دوزخ ب ــت اه ــوان گف ــن رو، می ت ازای
خشــم خداونــد خواهنــد بــود کــه قصــد و هدفشــان در ایــن دنیــا چنیــن بــوده 
ــد و  ــت می کردن ــدا را معصی ــواره خ ــد هم ــاودان می ماندن ــر در آن ج ــه اگ ک
بهشــتیان به واســطه هدفشــان در طــول مــدت عمــر کــه همانــا اطاعــت و بندگــی 

ــد. ــای آن بهره مندن ــت و نعمت ه ــوده از بهش ــی ب ــگی حق تعال همیش

نتیجه
ــوم  ــان معص ــی و امام ــای اله ــه انبی ــون، هم ــی تاکن ــت آدم ــدای خلق از ابت
آمده انــد تــا گامــی را در راه همــوار نمــودن رشــد و تعالــی آدمــی بردارنــد و در 
ــی، نهایــت  ــواع گمراهی هــا و رذیلت هــای اخاق راســتای دور نمــودن وی از ان
ــون  ــاد گوناگ ــه ابع ــامی ک ــع اس ــی از مناب ــد. یک ــود را به کاربرده ان ــاش خ ت
ــام  ــر ام ــجادیه اث ــه س ــمند صحیف ــاب ارزش ــای داده کت ــود ج ــی را در خ تربیت
ــی،  ــی، اخاق ــادی، سیاس ــون اعتق ــای گوناگ ــه در زمینه ه ــت ک ــجاد اس س
ــن  ــی ای ــاد تربیت ــی از ابع ــت. یک ــب اس ــمندترین مطال ــاوی ارزش ــی ح اجتماع
ــن  ــذا در ای ــاد می باشــد. ل ــرگ و مع ــه مســأله م ــن ب مصحــف شــریف، پرداخت
ــه ســجادیه  ــاد در صحیف ــا موضــوع مع ــه شــد ت ــر آن گرفت ــم ب پژوهــش تصمی
موردبررســی و تحلیــل قــرار گیــرد. نگارنــدگان پژوهــش بیانــات امــام عارفــان را 

ــد: ــته بندی نموده ان ــر دس ــوارد زی ــاد در م ــرگ و مع ــاره م درب
1. برانگیختــه شــدن مــردگان: امــام زین العابدیــن به گونــه ای کامــًا آشــکار 
بــه مباحثــی هــم چــون بــه دمیــدن اســرافیل در صــور، برانگیخته شــدن مــردگان و 

روز حشرونشــر و حاضــر شــدن آن هــا در پیشــگاه الهــی اشــاره فرموده انــد.
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ــه روز  ــم کــه ایمــان ب ــا خوانــش صحیفــه ســجادیه درمی یابی 2. روز قیامــت: ب
قیامــت، عاملــی مهــم اســت کــه انســان را بــه تقواپیشــگی و اجتنــاب از معصیــت 
ــه روز رســتاخیز، ریشــه  ــان ب ــدم ایم ــردن و ع ــوش ک ــن رو فرام ــی دارد. ازای وام

بســیاری از گناهــان اســت.
3. وعــده پــاداش و بهشــت: عدالــت خداونــد ایجــاب می کنــد کــه انســان ها بــا 
توجــه بــه اعمــال نیکشــان در طــول حیــات دنیــوی، از پــاداش و ســعادت اخــروی 
ــدن در  ــأوا گزی ــش، م ــات خوی ــز در مناج ــجاد نی ــام س ــد. ام ــد گردن بهره من
جــوار حــق و نیــل بــه نعمت هــای بهشــتی را، از معبــودش طلــب نمــوده اســت.

ــه ذکــر بهشــت و  ــام زین العابدیــن تنهــا ب ــم: ام 4. وعــده عــذاب و جهن
نعمت هــای سرشــارش بســنده ننمــوده بلکــه در کنــار آن گهــگاه نیــز بــه مبحــث 
جهنــم و عذاب هــای ســختش اشــاره فرمــوده و رهایــی از آن را از پــروردگارش 
ــاب  ــوان از ب ــام را می ت ــی از ســوی ام ــن تقابل ــر چنی تقاضــا نمــوده اســت. ذک

إغــرا )تشــویق( و تحذیــر )هشــدار دادن( به صــورت توأمــان قلمــداد کــرد.
ــه در  ــام ســجاد ک ــش ام ــه فرمای ــا ب ــی: بن ــرای باق ــی و س ــای فان 5. دنی
تأکیــد کام حــق و گفتــار دیگــر ائمــه معصــوم عنوان شــده، زندگانــی انســان در 
دنیــا محــدود و موقــت اســت؛ لــذا دنیــا را ســرای فانــی می نامنــد؛ زیــرا در آن 
هیچ چیــز پایــدار و ابــدی نیســت. بــا پایــان یافتــن دوره حیــات هــر فــرد و ورود 
او بــه عالــم پــس از مــرگ، موعــد حسابرســی و پاســخگویی وی فــرا می رســد. 
ــس  ــر ک ــرد و ه ــرار می گی ــبه ق ــرازوی محاس ــان ها در ت ــده انس ــال ثبت ش اعم
بنــا بــر توشــه ای کــه بــا خــود از دنیــا آورده از نعمت هــا یــا عذاب هــای قیامــت 
ــی،  ــم و قریب الوقوع ــر مه ــن ام ــه چنی ــه ب ــا توج ــس ب ــردد. پ ــد می گ بهره من
مقصــود خداونــد و پیشــوایان دیــن بــه ایــن نکتــه بــوده کــه مبــادا آخــرت باقــِی 

خــود را فــداِی ایــن دنیــاِی فانــی کنیــم.
در پایــان بایــد اذعــان داشــت کــه هــدف امــام ســجاد از پرداختــن بــه قضیــه 
ــه معــاد  ــرا اگــر آدمــی ب ــوده اســت؛ زی ــراد ب معــاد، در راســتای تربیــت اخاقــی اف
ایمــان آورد، می توانــد از انــواع رذیلت هــای اخاقــی چشم پوشــی کنــد و در راســتای 
کســب فضیلت هــای اخاقــی در جهــت نیــل بــه ســعادت اخــروی تــاش نمایــد.
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راه کارهای مقابله با شیطان در بررسی تطبیقی 
صحیفه سجادیه با قرآن کریم

علی انجم شعاع1
چکیده

مقابلــه بــا شــیطان، موضوعــی اســت کــه در متــون دینــی بــه آن اشــاره 
 فــراوان شــده و از ایــن جهــت دارای اهمیــت اســت. امــام ســجاد
نیــز در صحیفــه ســجادیه، راه کارهــای مقابلــه بــا شــیطان را در ضمــن 
دعــا بیــان فرموده انــد. شــناخت ایــن معــارف، در پیش گیــری از 

ــه مســیر صحیــح هدایــت، مفیــد اســت.  انحــراف و دســت یابی ب
ــن  ــق ای ــی و تطبی ــل، بررس ــع آوری تحلی ــا جم ــش رو، ب ــش پی پژوه
ادعیــه بــا گزاره هــای قرآنــی، راه کارهایــی از درون مایه هــای صحیفــه 
ســجادیه بــرای مبــارزه بــا دسیســه های شــیطان ارائــه می کنــد. 
شــناخت راه کارهــا، به جهــت مقدمــه بــودن بــرای به کارگیــری 
و هدایــت افــراد ضــرورت دارد. جســت وجو در ایــن موضــوع، 
فرازهایــی پرمعنــا ارائــه کــرده کــه در دو محــور راه کارهــای عقیدتــی 
و عملــی بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. ویژگــی نوشــتار پیــش رو، 
ــن فعالیت هــا، برابرســازی دعاهــای  ــان هــر یــک از ای ــر بی عــالوه ب

ــط اســت. ــِی مرتب ــات قرآن ــا آی ــن ب ــن العابدی ــام زی ام
ــارف  ــا، مع ــت، دع ــادت، محب ــدی:  شــیطان شناســی، عب واژگان کلی

ــث. ــرآن و حدی ق
مقدمه

صحیفــه ســجادیه، یکــی از غنی تریــن منابــع اخاقــی- تربیتــی اســت. ایــن 
کتــاب در قالــب دعــا از امــام زین العابدیــن صــادر شــده اســت. در ایــن منبــع 

1. پژوهشگر مركز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم.
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ــن  ــی از ای ــه یک ــود دارد ک ــادی وج ــردی زی ــات کارب ــنایی بخش، موضوع روش
موضوعــات بحــث شــیطان اســت.

تاکنــون کســی بــه صــورت مســتقل در این بــاره دســت بــه قلــم نبــرده اســت. 
ــر  ــجادیه، تأثی ــه س ــوع در صحیف ــن موض ــا ای ــط ب ــای مرتب ــی گزاره ه ــا بررس ب
ــرات  ــود. تأثی ــف نم ــوان کش ــا او را می ت ــه ب ــان و راه کار مقابل ــر انس ــیطان ب ش
ــه مــورد تتبــع قــرار گرفتــه  ــه ای جداگان شــیطان مبحثــی مجزاســت کــه در مقال
اســت.1 ایــن نوشــتار، بــه صــورت تخصصــی بــه راه کارهــای مقابلــه بــا شــیطان 

می پــردازد.
ــت  ــردی اهمی ــی کارب ــوان مبحث ــه عن ــیطانی ب ــای ضــد ش موضــوع راه کاره
فراوانــی داشــته و عمــل نکــردن بــه آن، باعــث بیهــوده شــدن شــناخت می گــردد. 
درک قــدرت ایــن راه کارهــا نیــز می توانــد مشــوقی بــرای مقابلــه بهتــر بنــدگان 

شــود.
ــوع  ــد و چــه ن ــه راه کارهــا اهمیــت داده ان ــزان ب ــه چــه می امــام ســجاد ب
ــه  ــا چ ــیطان ت ــا ش ــه ب ــارف مقابل ــد؟ مع ــه می دانن ــی را فایده بخــش مقابل فعالیت
ــارزه  ــرای مب ــردی ب ــی کارب ــا عمل ــان شــده اســت؟ آی ــم بی ــرآن کری ــدازه در ق ان

ــد؟ ــت می کن ــل کفای ــی از عم ــا دشمن شناس ــته ی ــود داش وج
از ویژگی هــای ایــن نوشــتار، تطبیــق و تحلیــل فرازهــای ادعیــه امــام 
ــم  ــرآن کری ــام و ق ــخنان ام ــن س ــبِت بی ــا نس ــت ت ــرآن اس ــا ق ــارم ب چه
ــه  ــه کامل ــن صحیف ــوده و از مت ــه ای ب ــده، کتابخان ــردد. روش نگارن ــن گ روش
ــر  ــجادیه عــاوه ب ــه س ــرده اســت. بحــث از شــیطان در صحیف ــره ب مشــهوره به
آشــنایی بیشــتر بــا ایــن کتــاب ارزشــمند، در شناســایی راه هــای انحــراف و نقــاط 

ــی دارد. ــرد فراوان ــی کارب ــث دشمن شناس ــن بح ــان و همچنی ــف انس ضع
ــوع،  ــن موض ــن در ای ــام زین العابدی ــادره ام ــات ص ــه کلم ــه ب ــا توج  ب
ــوط  ــته نخســت مرب ــت می شــود. دس ــیطان یاف ــا ش ــه ب ــوع راه کار در مقابل دو ن
بــه اعتقــاد انســان می باشــد؛ در واقــع مقدمــه بــرای هرگونــه حرکــت خارجــی 

1. مقاله تأثیر شیطان بر انسان در تطبیق گزاره های صحیفه سجادیه با قرآن، چاپ شده در مجله حدیث حوزه 
شماره 9.
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محســوب می شــوند. دســته دیگــر مربــوط بــه حیطــه عمــل بــوده و در خــارج 
ــه پیــش رو در بخــش نخســت  ــرد. مقال ــا شــیطان بهــره ب ــارزه ب ــوان در مب می ت
بــه راه کارهــای عقیدتــی و در بخــش دوم بــه راه کارهــای عملــی پرداختــه اســت.

الف( راه کارهای عقیدتی
ــه  گــروه اول فعالیتــی اســت کــه نیــاز بــه عمــل خارجــی نداشــته و مربــوط ب
قلــب و اعتقــاد اســت. اهمیــت ایــن گــروه بیشــتر از فعالیــت عملــی اســت. در واقع 
ایــن گــروه، شــاکله نــوع نــگاه فــرد بــه شــیطان را رســانده و مقدمــه ای بــرای هــر 
ــن دشــمن  ــه عمــِل ای ــدگان نســبت ب ــی بن حرکــت ضــد شــیطانی می باشــد. وقت
ــن دوســت دار  ــش داده و همچنی ــات خــود را افزای ــوده، اطاع ــدار ب حســاس و بی
خداونــد باشــند، قلبشــان خــود بــه خــود از شــیطان تنفــر داشــته و دارای عصمــت 
می گردنــد. چنیــن حالتــی باعــث انگیــزه در انجــام فرامیــن الهــی و جــاری شــدن 

ــه تفصیــل بیــان گردیده انــد. عمــل اســت. در ادامــه راه کارهــای عقیدتــی ب
1. بیداری

ــا  ــان ب ــه انس ــت. چنانچ ــان اس ــودی انس ــقوط و ناب ــل س ــت از عوام غفل
ــیطره اش  ــه س ــد او را ب ــت می توان ــا غفل ــازد، ام ــیله، دشــمن را دور س ــر وس ه
ــا  برگردانــد. علــت غفلــت از دو ناحیــه انســان و گاه شــیطان می باشــد. افــراد ب
ــات  ــوند. آی ــود می ش ــت خ ــث غفل ــوی، باع ــور دنی ــات و ام ــه مادی ــتغال ب اش
قــرآن نیــز هشــدار دارنــد کــه گاه شــیطان باعــث فراموشــی بنــدگان و همراهــی 

ــا ظالمــان اســت. ب
وُضــواْ فــی  ــْم َحتــی یَخُ ــِرْض َعنْهُ ــا فََأْع وُضــوَن فــی َءایاتِنَ ــَن یَخُ َِّذی ــَت ال َو إَِذا َرأَی
الِِمیــَن.1 ــْومِ الظَّ كــَری َمــعَ الَْق ــدَ الذِّ ــالَ تَْقُعــدْ بَْع ــیَطانُ فَ ــا ینِســینَّک الشَّ هِ وَ إِمَّ َحِدیــٍث َغیــْرِ
هــرگاه کســانی را دیــدی کــه آیــات مــا را اســتهزا می کننــد، از آن هــا روی 
بگــردان تــا بــه ســخن دیگــری بپردازنــد! و اگــر شــیطان از یــاد تــو ببــرد، 

هرگــز پــس از یــاد آمــدن بــا ایــن جمعیــت ســتمگر منشــین! 2

1. سوره انعام، آیه 68 و 71؛ ر.ک: سوره یوسف، آیه 42؛ سوره كهف 63؛ سوره فرقان، آیه 29؛ سوره مجادله، آیه 19.
2. تمامی ترجمه های آیات از آقای عبدالمحمدآیتی است.
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نتیجــه این کــه، غفلــت ســاح خطرنــاک شــیطان اســت و گاه از بیــدار نبــودن 
ــی  ــت را موجــب گمراه ــجاد، ذره ای غفل ــام س ــرد. ام ــان نشــأت می گی انس
انســان و بیــداری از ایــن غفلــت را موجــب نپیوســتن بــه راه شــیطان می داننــد. 
ــه ســبب  ــی ک ــه«؛1 »و از خــواب غفلت ــوِن إِلَی ک ــِة بِالرُّ ــنَِة الَْغْفَل ــْن ِس ــا َع »َو أَیقِْظنَ

گرایــش بــه اوســت بیــدار کــن«.2 
بیــداری از غفلــت بــه معنــای دســت برداشــتن از گنــاه و وارد شــدن در مســیر 
الهــی اســت. »یقظــه« درواقــع نوعــی بیــداری و پریــدن از چــرت اســت. به خــود 
آمــدن در لبــه پرتــگاهِ نابــودی می توانــد انســان را نجــات بدهــد. فــرق غفلــت 
انســانی و شــیطانی ایــن اســت کــه فــردِ غافــل، شــیطان را فرامــوش کــرده ولی او 
هرگــز انســان را فرامــوش نمی کنــد. ایــن مطلــب باعــث قــدرت برتــر او نســب 
ــا، َو اَل ینَْســی إِْن نَِســینَا«؛3 »اگــر فراموشــش  بــه انســان اســت.»ال یْغُفــُل إِْن َغَفْلنَ
ــه  ــد ک ــگان می آموزن ــه هم ــام ســجاد ب ــد«. ام ــوش نکن ــا را فرام ــم او م کنی
همــواره به دنبــال راهــی بــرای شــناخت شــیطان و خنثــی نمــودن مکــرش بــوده 
و لحظــه ای از او غافــل نگردنــد. کســی کــه دشــمن را شــناخته و بــه حیله گــری 

او پــی ببــرد، هرگــز غافــل نخواهــد شــد.4
2. بصیرت افزايی

ــه  ــر ب ــیطان اث ــای ش ــری از حیله ه ــناخت و جلوگی ــرت در ش ــزودن بصی اف
ســزایی دارد. قــرآن در ســوره حــج از مردمــی یــاد می کنــد کــه بــدون بصیــرت 
ــن  ــاِس َم ــَن النَّ ــد. )َو مِ ــت می کنن ــیطان تبعی ــه و از ش ــا خــدا مجادل ــش ب و دان
ِ بَِغیــْرِ ِعْلــٍم َو یتَّبـِـُع کلَّ َشــیَطاٍن مَِّریــٍد(؛5 )گروهــی از مــردم، بدون  ــادُِل فــی اهللَّ یُجَ
ــد و از هــر شــیطان  ــاره خــدا برمی خیزن ــه درب ــه مجادل ــم و دانشــی، ب ــچ عل هی
سرکشــی پیــروی می کننــد(. در ایــن آیــه، فقــدان بصیــرت باعــث جــدال دربــاره 
خــدا و تبعیــت شــیطان شــده اســت. بــاال بــردن ســطح علــم و بصیــرت باعــث 

1. صحیفه سجادیه، دعا 17 ص 86.
2. تمامی ترجمه های صحیفه از آقای شیخ حسین انصاریان است.

3. صحیفه سجادیه، دعا 25 ص 122.
4. ر.ک: شرحی بر دعاهای صحیفه سجادیه، شهود و شناخت، دعا 10 بند 6.

5. سوره حج، آیه 3.
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 ــن ــام زین العابدی ــروی ننمــودن از شــیطان اســت. ام ــد و پی ــرش خداون پذی
کیفیــت ایــن بصیــرت را بیــان نموده انــد؛ از خداونــد بصیرتــی را طلــب می کننــد 
ــا او  کــه حقائــق باطــل شــیطان را بشناســاند و ابزارهــای دور کننــده و جنــگ ب

را بیامــوزد.
ْرنـَـا َمــا  ْفتَنَــاُه فَِقنَــاُه، َو بَصِّ ْفنَــاُه، َو إَِذا َعرَّ َل لَنَــا ِمــْن بَاِطــٍل فََعرِّ اللَُّهــمَّ َو َمــا َســوَّ

ُه لـَـُه.1 نُکایــُدُه بـِـِه، َو أَلِْهْمنَــا َمــا نُِعــدُّ
بارخدایــا مــا را بــه هــر باطــل کــه در نظرمــان بیارایــد آگاه کــن، و چــون 
ــا او  ــگ ب ــه راه و روش جن ــن، و ب ــظ ک ــا را از آن حف ــردی م آگاهمــان ک
ــاده کــرد. ــد آم ــا او چــه بای ــرد ب ــرای نب ــا را ملهــم ســاز کــه ب ــی ده، و م بینای
بصیرتــی کــه امــام در ایــن فــراز بــه تصویــر کشــیده اند عبارتنــد از: آگاهــی 
ــری راه و روش  ــظ؛ یادگی ــرای حف ــدا ب ــت از خ ــیطانی؛ درخواس ــل ش از اباطی
ــا از  ــرِف دع ــوارد، ص ــن م ــیطانی. ای ــد ش ــای ض ــا راه کاره ــنایی ب ــیطان؛ آش ش
خــدا نبــوده و همــگان می تواننــد بــا افــزودِن بصیــرِت از روش دشــمن و ابــزارِ 

ــری، هرچــه بیشــتر از او دور شــوند. جلوگی
3.  محبت خدا

ــد نشــان داده اســت.2 در  ــل خداون ــی در مقاب ــرآن شــیطان را جریان ــات ق آی
َِّذیــَن َءاَمنـُـواْ أََشــدُّ ُحبًّــا  قــرآن بــر محبــت الهــی تأکیــد فراوانــی شــده اســت.)َو ال
ِ(؛3 )امــا آن هــا کــه ایمــان دارنــد، عشقشــان بــه خــدا، ]از مشــرکان نســبت بــه  َّ هللِّ

معبودهاشــان([ شــدیدتر اســت(.
کســی کــه محبتــی در دل دارد نمی توانــد همزمــان محبــت دشــمن او را نیــز 
داشــته باشــد. از دیــدگاه امــام ســجاد محبــت خداونــد باعــث خــوار شــدن 
ِــک«؛4 »و به ســبب کوششــمان در  ِــی َمَحبَّت ــا ف ــُه بُِدءوبِنَ شــیطان می شــود. »َو اکبِتْ
ــه در راه  ــی اســت ک ــن حرکت ــه خــاک بمــال«. کمتری ــت دماغــش را ب راه محبت
ــاش  ــت الهــی باعــث خــوار شــدن شــیطان می شــود. هرچــه او ت ــب محب جل

1. صحیفه سجادیه، دعا 17 ص 86.
2ر.ک: سوره زخرف، آیه 36؛ سوره اعراف، آیه 30.

3. سوره بقره، آیه 165.
4. صحیفه سجادیه، دعا 17 ص 86.
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ــدا  ــب خ ــا ح ــد، ام ــت ده ــمش1 واقعی ــه َقس ــدگان ب ــراف بن ــا انح ــد ب می کن
ــد. ــت می نماین ــی و او را پس ــدش را خنث ــان قص ــوده و انس ــدیدتر ب ش

ــده  ــب و عقی ــه قل ــه در حیط ــد ک ــی بودن ــی، فعالیت های ــای عقیدت  راه کاره
ــی انســان ها می گــردد. بیــداری، بصیرت افزایــی  جــاری و باعــث عصمــت درون
و محبــت خــدا از ایــن نــوع راه کارهــا بــوده کــه در صحیفــه ســجادیه بــه آن اشــاره 

شــده اســت.

ب( راه کارهای عملی
ــا  ــه ب ــه در مقابل ــه عمــل انســان اســت ک ــوط ب گــروه دوم فعالیت هــای مرب
شــیطان مفیــد فایــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن راه کارهــا، افــراد می تواننــد بیشــتر 
از دشــمن دور شــوند. وقتــی بنــده نســبت بــه عمــل و عبــادت دقیــق بــوده و راه 
خــدا را پیــش گیــرد، از قــدرت شــیطان نهراســیده و بــا عمــل خــود ســعی بــر 

ــد. ــه تفصیــل بیــان گردیده ان ــارزه دارد. در ادامــه راه کارهــای عملــی ب مب
1. تقوا

تقــوا حالتــی نفســانی، عقانــی اســت کــه بشــر را در لغزنده تریــن دام هــای 
ابلیــس نــگاه مــی دارد. تقــوا در مقابــل فریــب کــه بــه معنــای فرورفتــن در جهــل 
و گمراهــی و ضــد رشــد می باشــد قــرار دارد.2 ایــن ویژگــی موجــب شــده کــه 
قــرآن تقــوا را معیــار ارزش آدمــی به شــمار آورد. در آیــات قــرآن تقــوا به عنــوان 

لبــاس معرفــی شــده اســت.
ــاُس  ــا َو لِبَ ــْوَءاتِکْم َو رِیًش ــَوارِی َس ــا ی ــمُ ْ لِبَاًس ــا َعَلیک ــْد أَنَزلْنَ ــی اَدَم َق  یابَن
کــُرون. یابَنــی َءاَدَم اَل  ِ لََعلَُّهــْم یذَّ التَّْقــَوی َذالـِـک َخیــْرٌ َذالـِـک مـِـْن َءایــاِت اهللَّ
َمــا لِبَاَســُهَما  ــِة ینــِزُع َعنْهُ ــَن الَْجنَّ ــیَطاُن کَمــا أَْخــَرَج أَبََویکــم مِّ یْفتِنَنَّکــُم الشَّ

ــْوَءاتهَِما.3 ــا َس لِیُرِیُهَم
ای فرزنــدان آدم! لباســی بــرای شــما فرســتادیم کــه انــدام شــما را 

تِک أَلُْغِوینَُّهْم أَْجَمعین، سوره ص، صفحه 82؛ سوره حجر، آیه 39. 1 قاَل فَبِِعزَّ
2. ر.ک: شرحی بر دعاهای صحیفه سجادیه، شهود و شناخت، دعا 17 بند 5.

3. سوره اعراف، آیه 26 و 27.
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ــر اســت!  ــزگاری بهت ــا لبــاس پرهی ــه زینــت شماســت ام می پوشــاند و مای
این هــا )همــه( از آیــات خداســت، تــا متذکــر )نعمت هــای او( شــوند! ای 
فرزنــدان آدم! شــیطان شــما را نفریبــد، آن گونــه کــه پــدر و مــادر شــما را از 
بهشــت بیــرون کــرد، و لباسشــان را از تنشــان بیــرون ســاخت تــا عورتشــان 

را بــه آن هــا نشــان دهــد!
ــه هــر  ــدگان دارد. ب ــی بن ــاس و بی آبروی ــن لب ــر درآوردن ای شــیطان ســعی ب
میــزان تقــوا باالتــر باشــد، زینــت انســان بیشــتر و ســعی شــیطان بــر زدودن ایــن 
ــه  ــداری و مقابل ــث بی ــرآن باع ــگ ق ــوا، در فرهن ــردد. تق ــر می گ ــاس فزون ت لب

بنــدگان خواهــد شــد.
یَطاِن تََذكُرواْ فَِإَذا ُهم مُّْبِصُروَن.1 ْم َطائٌف مَِّن الشَّ َِّذیَن اتََّقْواْ إَِذا َمسهَُّ إِنَّ ال

ــاد  ــه ی ــوند، ب ــیطان ش ــه های ش ــار وسوس ــه گرفت ــی ک ــزگاران هنگام پرهی
ــق را  ــاد او، راه ح ــو ی ــد و )در پرت ــر او( می افتن ــاداش و کیف ــدا و پ )خ

می بیننــد و( ناگهــان بینــا می گردنــد.
ــگام وسوســه، تقواپیشــگان را از  ــه در هن ــوا همچــون هشــداری اســت ک تق
ــوا  ــه تق ــرش را ب ــه عم ــد. کســی ک ــرداب انحــراف می رهان ــدن در گ ــرق ش غ
ســپری و بــه انجــام واجبــات و تــرک محرمــات مقیــد بــوده، در هنــگام مواجهــه 
ــز  ــن نی ــام زین العابدی ــتد. ام ــم می ایس ــته محک ــو گذش ــه همچ ــا وسوس ب
تقــوا را ســپری در برابــر نیرنــگ شــیطان دانســته اند و از خداونــد طلــب افزایــش 

آن بــرای همــه بنــدگان دارنــد.
ْدنـَـا مـِـَن الْتَّْقــَوی ِضــدَّ َغَوایتـِـِه، َو اْســُلک بِنـَـا مـِـَن التَُّقــی ِخــَاَف َســبِیلِِه  َو َزوِّ

 
َدی.2 ــرَّ مَِن ال

ــاف راه  ــا، و خ ــت فرم ــوا کرام ــه تق ــا توش ــه م ــی او ب ــر تباه و در براب
ــو. ــون ش ــوا رهنم ــه راه تق ــا را ب ــار او م هاکت ب

در فــراز فــوق، امــام ســجاد دو کارکــرد بــرای تقــوی بیــان می دارنــد. 1. 
کارکــرد بازدارنــده: تقــوی عاملــی بــرای خنثی نمــودن فریــب و جلوگیــری کننده 
ــده: تقــوی راهــی اســت کــه  از تأثیــر گــزاری مکــر اســت. 2. کارکــرد پیش برن

1. همان، آیه 201.
 .2 صحیفه سجادیه، دعا 17 ص 86.
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بنــدگان بــا آن، خــاف جهــت شــیطان را پیــش گرفتــه و بــه تکامــل می رســند.
2. تمسک به قرآن

قــرآن منبعــی اســت کــه عمــوم مــردم از آن بهــره می برنــد. یکــی از 
ــرآن می باشــد. یکــی از روانشناســان  ــه ق ــای ضــد شــیطانی، تمســک ب راه کاره

معــروف غربــی می نویســد:
اگــر اهــل مذهــب و معنویــت هســتید، از کتــاب ضرب المثل هــا یــا 
قســمت هایی از قــرآن کمــک بگیریــد. بســیاری از ســوره های قــرآن 
راهنمــای افــراد مــردد و شــکاک اســت. در اولیــن ســوره کــه فاتحــه نــام 
ــاری  ــو ی ــتیم و از ت ــو را می پرس ــا ت ــروردگارا، تنه ــت: پ ــده اس دارد آم

ــا.1 ــت فرم ــت هدای ــه راه راس ــا را ب ــم. م می خواهی
ــر  ــه ه ــت ک ــح اس ــریع و صحی ــی س ــرآن راه ــر در ق ــر و تدب ــت، تفک قرائ
انســانی را از حمــات شــیطان مصــون مــی دارد. آیــات تأکیــد دارنــد کــه هنــگام 
ــْرَءاَن  ــَرأَْت الُْق ــإَِذا َق ــرده شــود. »َف ــاه ب ــد پن ــه خداون ــرآن، از شــر او ب ــت ق قرائ
ِجیــم«.2 »هنگامــی کــه قــرآن می خوانــی، از شــر  ــیَطاِن الرَّ ِ مِــَن الشَّ ـِـاهللَّ َفاْســتَعِْذ ب

شــیطان مطــرود، بــه خــدا پنــاه بــر!«
ــوی  ــدی جل ــد س ــد همانن ــه می توان ــگام وسوس ــرآن در هن ــه ق ــک ب تمس
ــن در  ــام زین العابدی ــازد. ام ــف س ــوذش را متوق ــدرت نف ــه و ق ــگ را گرفت نیرن
فــرازی از صحیفــه، از خداونــد درخواســت می کننــد کــه قــرآن را عاملــی بــرای 

امــان از وسوســه شــیطان قــرار دهــد.
یَطان.3 َو اْجَعِل الُْقْرآَن لَنَا فِی ُظَلِم اللَّیالِی ُمونِسًا، َو ِمْن نََزَغاِت الشَّ

ــای  ــا، و از نیرنگ ه ــس م ــت زا مون ــب های وحش ــات ش ــرآن را در ظلم ق
ــده. ــرار ب ــان ق شــیطان و خطــرات وسوســه ها نگهب

عــاوه بــر تــاوت قــرآن، تفکــر در آیــات مربــوط بــه سرگذشــت شــیطان، 
باعــث عبــرت و دوری گزینــی بنــدگان خواهــد شــد. روایــات زیــادی تأکیــد بــر 

1. نیروی امید، ص 243.
2. سوره نحل، آیه 98 ؛ سوره فرقان، آیه 29 و 30.

3. صحیفه سجادیه، دعا 42 ص 178.
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ــد.1 ــت بشــر به ســوی کمــال می دان ــرآن داشــته و آن را باعــث هدای ــر در ق تدب
ــرآن  ــت ق ــگام قرائ ــال در هن ــد متع ــه خداون ــری ب ــوق پناه ب ــه ف ــتور آی دس
اســت. امــام ســجاد نیــز از خداونــد درخواســت داشــتند تــا قــرآن را وســیله 
ــا  ــد اســت کــه انــس ب ــرار دهــد. ایــن دو دلیــل مؤی جهــت امــان از نزغــات ق
قــرآن بایــد از فعالیتــی عملــی بــه فعالیتــی عقیدتــی تبدیــل گــردد. افــرادی ماننــد 
حجــاج بــن یوســف ثقفــی و ابــن ملجــم مــرادی کــه عــاوه بــر تــاوت قــرآن 
بــه حفــظ آن همــت گزیــده ولــی فعالیتشــان بــه عرصــه عقیــده نرســیده، دچــار 

ــده اند. ــیطانی ش ــه مســیر ش انحــراف و ورود ب
3. دعا

نیایــش، پــرواز روح به ســوی خداونــد، عــروج روان بــه آســتانه خداونــدی و 
تجلــی عشــق و نیــاز روح آدمــی اســت. تنهــا قــدرت خــدا می توانــد بــر شــیطان 
چیــره شــده و بــا دعــا می تــوان رحمــت الهــی را جلــب نمــود. در واقــع، آن چــه 
ــده و  ــن بن ــه بی ــت ک ــی اس ــتاویز محکم ــد، دس ــع می کن ــیطان را دف ــه ش جاذب
ــه موضــوع دعــا اهمیــت داده شــده  ــات متعــددی ب ــرار اســت.2 در آی خــدا برق
کــه ایــن نشــان از توجــه خــاص خــدا بــه دعــا کننــدگان می باشــد. )َفاْذکُرونــی 

أَْذکْرکــْم(.3 ) پــس بــه یــاد مــن باشــید، تــا بــه یــاد شــما باشــم!(
نیایــش در روح و جســم تأثیــر داشــته، احســاس عرفانــی و اخاقــی را تقویت 
ــد، حــس وظیفه شناســی،  ــش می پردازن ــه نیای ــه ب ــره کســانی ک ــد. در چه می کن
قلــت حســد و شــرارت و حــس نیکــی و خیرخواهــی نســبت بــه دیگــران دیــده 
می شــود.4 خداونــد نحــوه دعــا را بــا تضــرع و گریــه در خفــا توصیــف نمــوده 
اســت.5 روایــات نیــز بــه تضــرع در مقابــل خــدا و به خصــوص در ســحر تأکیــد 

1. ر.ک: كافی، ج 2 ص 596، كتَاُب فَْضِل الُْقْرآن. 
2. شرحی بر دعاهای صحیفه سجادیه، شهود و شناخت، دعا 25 بند 8.

3. سوره بقره، آیه 152.
4. آرامش در پرتو نیایش، ص 120 به نقل از مجموعه آثار شریعتی ج 8 ص 32 و 31.

5. سوره اعراف، آیه 205.
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ــاطع اســت.2 تضــرع در  ــواره س ــر هم ــیمای نیایش گ ــا از س ــور دع ــد.1 ن کرده ان
مقابــل خــدا عــاوه بــر جــذب مــدد الهــی، عملــی بازدارنــده اســت کــه مانــع 
گرویــدن بــه شــیطان می شــود. امــام ســجاد نیــز در مقابــل بــا ایــن دشــمن 
دســت بــه دعــا گشــوده و بــا تضــرع از خــدا می خواهنــد کیــد او را برگردانــد. 
ُع إِلَیــک فـِـی َصــْرِف کیــِدهِ َعنِّــی«.3 »و بــه تــو زاری می کنــم تــا مکــر  » َو أَتََضــرَّ

ــی«. او را از مــن بگردان
قــرآن از بنــدگان می خواهــد کــه در هنــگام مکــر شــیطان بــه خــدا پنــاه بــرده4 
و در مقابــل، وعــده شــنیدن و اجابــت را عنایــت فرمــوده اســت.5 بنــده در هنــگام 
اضطــرار رو به ســوی خداونــد کــرده و دســت بــه دعــا بــر مــی دارد.6 بهتــر اســت 
قبــل از بــا، دســت بــه دامــان ایــن نعمــت شــده و آن را فقــط در حالــت ســختی 

جویــا نشــد. دیــل کارنگــی از معروف تریــن روان شناســان غربــی می گویــد:
هنگامــی کــه کارهــای ســنگین، قــوا را از بیــن بــرده و اندوه هــا، هــر نــوع 
ــود  ــته می ش ــان بس ــه روی انس ــد ب ــای امی ــرده و دره ــلب ک اراده ای را س
ــاس و  ــذارد روح ی ــرا بگ ــًا چ ــی اص ــی آورد. ول ــدا روی م ــوی خ به س
ــدن نمــاز و  ــه وســیله خوان ــره شــود؟ چــرا هــر روز ب ــر او چی ــدی ب ناامی

ــد؟7 ــوا نکن ــد ق ــد، تجدی ــای خداون دعــا و بجــای آوردن حمــد و ثن
ــا در  ــه دع ــردم را ب ــواره م ــت، هم ــش اس ــوه نیای ــه اس ــجاد ک ــام س ام
ــی کــه امــام از دوری شــیطان  ــد. محصول ــل تهاجــم او دعــوت می کردن مقاب
به وســیله دعــا معرفــی می کننــد، پــاک شــدن از گنــاه، و داخــل شــدن در گــروه 

ــت. ــدگان( اس ــن )پاک ش معصومی
َعــاِء لـَـک  اللَُّهــمَّ فَاْقَهــْر ُســْلَطانَُه َعنَّــا بُِســْلَطانِک َحتَّــی تَْحبَِســُه َعنَّــا بِکْثــَرِة الدُّ

 .1 محاسن، ج 1 ص 53؛ ثواب االعمال، ص 161.
2. آرامش در پرتو نیایش، ص 160 به نقل از مجله نیایش 10 و 11، ص 188.

3. صحیفه سجادیه، دعا 32 ص 152.
4. سوره اعراف، آیه 200 و 205؛ سوره فصلت، آیه 36؛ سوره ناس، آیات 1 تا 6؛ سوره مؤمنون، آیات97 و 98.

اِع إَِذا َدَعاِن. )سوره بقره، آیه 186(. 5. َو إَِذا َسَألَک ِعبَاِدی َعنی ِ فَِإنی ِ قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ
6. سوره زمر، آیه 8.

7. آرامش در پرتو نیایش، ص 122؛ آیین زندگی، ص 203.
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فَنُْصبِــَح ِمــْن كیــِدِه فِــی الَْمْعُصوِمیــَن بـِـک.1
خدایــا! بــه تواناییــت قــدرت او را بــر مــا نابــود ســاز، تــا بــه وســیله دعــا 
خوانــدن بســیار بــرای تــو او را از مــا بــازداری، پــس بــه کمــک تــو از مکــر 

او در زمــره نــگاه داشــته شــدگان قــرار گیریــم.
حضــرت زین العابدیــن بخــش قابل توجهــی از راه کارهــای ضــد شــیطانی 
را بــه دعــا و پنــاه بــری بــه خــدا اختصــاص داده انــد. کثــرت ایــن ادعیــه نشــان 
از اهمیــت دعــا در ســد نمــودن دشــمن اســت. بهتریــن پناهــگاه از شــر شــیطان، 
ــه نیرنــگ و چگونگــی دفــع  ـِـم ب خداونــد اســت. او تنهــا کســی اســت کــه عال
اســت. ازایــن رو پنــاه بــردن بــه خــدا، بهتریــن مســیر بــرای در امــان مانــدن از 

گزنــد اســت.
عاقبت به خیــری از دغدغه هــای اصلــی والدیــن بــرای فرزنــدان اســت. 
ــه  ــد ک ــل می کن ــران نق ــم و عم ــون ابراهی ــی همچ ــان پیامبران ــرآن جری ق
بــرای خــود و ذریــه شــان دعــا نموده انــد. 2 دعــای والدیــن از جملــه دعاهایــی 
اســت کــه در عاقبت به خیــری تأثیــر دارد. ابراهیــم خلیــل بــا دعــا بــرای نســلش 
درخواســت دارد کــه آن هــا امتــی مســلمان شــده و از میانشــان رســولی بــزرگ 
مبعــوث گــردد. دعــای آن حضــرت در طــول تاریــخ اثــر گذاشــته و از نســل او 
پیامبــری اعظــم کــه خاتــم رســوالن بــود، برانگیختــه شــد.3 امــام ســجاد نیــز 
ــد. ایشــان  ــراد بســیاری را دعــا می کردن ــر خــود، اف ــر شــیطان، عــاوه ب در براب
ِــی  یت ـِـی َو ُذرِّ ــد. »َو أَِعْذن ــواده را از خــدا مســألت می کردن ــری خــود و خان پناه ب

ِجیــِم«.4 »مــن و ذریــه     ام را از شــر شــیطان مطــرود پنــاه ده«. ــیَطاِن الرَّ مِــَن الشَّ
ــان و  ــام زن ــواد  ه، تم ــد و خان ــر فرزن ــاوه ب ــر ع ــرازی دیگ ــرت در ف حض
ــد. ــت می نمای ــان را درخواس ــاه آن ــد پن ــا و از خداون ــز دع ــن را نی ــردان مؤم م

ــتََعْذنَا  ــا اْس ــاِت ِممَّ ــَن َو الُْمْؤِمنَ ــَع الُْمْؤِمنِی ــا َو َجِمی ــا َو إِْخَوانَنَ ــا َو أََهالِینَ َ َو أَِعْذن

1. صحیفه سجادیه، دعا 25 ص 122.
2. سوره آل عمران، آیه 36.

 3. سوره بقره، آیه 127 تا 129.
 4. صحیفه سجادیه، دعا 32، ص 114 و دعا 25، ص 122.
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ــه.1 ــْن َخْوفِ ِــک ِم ــتََجْرنَا ب ــا اْس ــا ِممَّ َ ــُه، َو أَِجْرن ِمْن
مــا و اهــل مــا و بــرادران مــا و همــه اهــل ایمــان از زن و مــرد را از چیــزی 
ــی  ــو ایمن ــم آن از ت ــه از بی ــاه ده، و از آنچــه ک ــم پن ــاه می بری ــه از آن پن ک

خواســتیم ایمنــی بخــش.
ــوده و  ــان نب ــواده و مؤمن ــد و خان ــر در فرزن ــرت منحص ــای حض ــه دع البت
تابعیــن، شــیعیان، کســانی کــه مرتبــط بــا انســان هســتند و خانــواده آن هــا را نیــز 

ــود. ــامل می ش ش
ــی  ــِن َو َعَل ی ــْومِ الدِّ ــی ی َ ــَذا إِل ــا َه ــْن یْومِنَ ــَن مِ ــی التَّابِعِی ــلِّ َعَل ــمَّ َو َص اللَُّه
ــْم  ــَاًة تَْعِصُمُه ــْم َص ــک مِنُْه ــْن أََطاَع ــی َم ــْم َو َعَل یاتِهِ ــی ُذرِّ ــْم َو َعَل أَْزَواِجهِ
بَِهــا مـِـْن َمْعِصیتـِـک، َو تَْفَســُح لَُهــْم فـِـی رِیــاِض َجنَّتـِـک، َو تَْمنَُعُهــْم بَِهــا مـِـْن 

 
ــیَطان.2 کیــِد الشَّ

خدایــا از امــروز تــا روز قیامــت از جانــب خــودت بــر تابعیــن و همســران 
و فرزندانشــان درود فرســت و بــر هــر کــس از آنــان کــه اطاعــت تــو کــرده، 
ــای  ــازداری، و در باغ ه ــت ب ــان را از معصی ــبب آن ایش ــه به س درودی ک
ــان گشــایش دهــی، و از نیرنــگ شــیطان در امانشــان  ــه آن بهشــت خــود ب

داری.
ــا را از  ــت دع ــام عمومی ــردد. ام ــتر می گ ــرازی بیش ــا در ف ــوزه دع ح
والدیــن، فرزنــد و اقــوام بیشــتر نمــوده و همســایگان مؤمــن، تمامــی موحدیــن، 
ــال  ــا شــیطان در ســتیزند و کســانی کــه به دنب ــت ب کســانی کــه به وســیله عبودی

ــد. ــا فرموده ان ــتند را دع ــی هس ــوم اله عل
ــٍد َو آلـِـِه، َو اْجَعــْل آبَاَءنـَـا َو أُمََّهاتِنـَـا َو أَْواَلَدنـَـا َو أََهالِینـَـا  اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــی  ــُه فِ ــاِت ِمْن ــَن َو الُْمْؤِمنَ ــَن الُْمْؤِمنِی ــا ِم ــا َو ِجیَرانَنَ ــا َو قََرابَاتِنَ َو َذِوی أَْرَحاِمنَ
ِحــْرٍز َحــاِرٍز، َو ِحْصــٍن َحافِــٍظ، َو كْهــٍف َمانـِـٍع، َو أَلْبِْســُهْم ِمْنــُه ُجنَنــًا َواقِیــًة، َو 
بُوبِیــِة،  أَْعِطِهــْم َعَلیــِه أَْســلَِحًة َماِضیــًة. اللَُّهــمَّ َو اْعُمــْم بَِذلـِـک َمــْن َشــِهَد لـَـک بِالرُّ
ِــک  ــِة الُْعبُوِدیــِة، َو اْســتَْظَهَر ب َــک بَِحِقیَق ــِة، َو َعــاَداُه ل َــک بِالَْوْحَدانِی َو أَْخَلــَص ل

 1. همان، دعا 17 ص 189.
2. همان، دعا 4 ص 44.
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َّانِیــِة.1 ب ــِة الُْعُلــوِم الرَّ َعَلیــِه فِــی َمْعِرفَ
بارخدایــا، بــر محمــد و آلــش درود فرســت، و پــدران و مــادران و فرزنــدان 
و اهــل مــا و خویشــان و نزدیــکان و همســایگان مــا را از زن و مــرد مؤمــن، 
ــن  ــده، و پناهگاهــی ام از شــر او در جایگاهــی محکــم، و دژی حفــظ کنن
ــده بپوشــان، و  ــع ضــرر او زره هــای نگه دارن ــرای دف ــان را ب ــرار ده، و آن ق
آنــان را اســلحه برابــر ضــد او عطــا کــن. بــار خدایــا، و مشــمول ایــن دعــا 
ــدت  ــه توحی ــی داده، و ب ــت گواه ــه پروردگاری ــه ب ــس را ک ــر ک ــا ه فرم
اخــاص ورزیــده، و از بــاب حقیقــت بندگــی بــا شــیطان دشــمنی نمــوده، 
ــاری جســته  ــه او ی ــر علی ــو ب ــی از ســوی ت ــوم ربان ــت عل ــرای دریاف و ب

اســت.
ــا  ــه دع ــیطان، ب ــع ش ــرای دف ــوق ب ــای ف ــن در فرازه ــام زین العابدی ام

ــت دارد:  ــه اهمی ــن ادعی ــه در ای ــد نکت ــته اند. چن ــک جس تمس
اول: لــزوم خیرخواهــی بــرای دیگــران: خودمحــوری صفتــی مذموم اســت که 
فــرد را از دیگــران جــدا می ســازد. آدمــی بایــد آن چــه بــرای خــود می خواهــد، 
ــه دیگــران نیــز  ــاک ب ــرای دیگــران هــم بخواهــد. معرفــی ایــن دشــمن خطرن ب
ــرای  ــا ب ــات، دع ــرای دیگــران اســت.2در روای ــی ب ــارز خیرخواه ــق ب از مصادی
ــه  ــوده، به طــوری ک ــرای خــود شــخص ب دیگــران باعــث تســریع اســتجابت ب
ــکان و  ــورد نزدی ــا در م ــه نخســت، دع ــرا ســفارش شــده ک از حضــرت زه

همســایگان ســپس بــرای نفــس، صــورت پذیــرد.3
ــه  ــگام حمل ــه: در هن ــرد و جامع ــاد ف ــاح و فس ــگ ص ــاط تنگاتن دوم: ارتب
دشــمن بــه حریــم کشــور، هرکــس خواهــان مصونیــت باشــد بایــد از مرزهــای 
کشــورش دفــاع کنــد. در ایــن مــوارد، امنیــت فــرد در پنــاه امنیــت جامعــه شــکل 
ــاه امنیــت مــردم را تهدیــد می کنــد،  ــا نشــر گن می گیــرد. بنابرایــن، کســی کــه ب
ــرا زندگــی  ــد خــود از خطــر تهاجــم مصونیــت نخواهــد داشــت، زی ــد بدان بای
 ــام ســجاد ــتیابی اســت. ام ــل دس ــن قاب ــه ســالم و ام ــاه جامع ــده آل در پن ای

1. همان، دعا 17 ص 87.
2. شرحی بر دعاهای صحیفه سجادیه، شهود و شناخت؛ دعا 17 بند 10.

3. علل الشرایع، ج 1 ص 182؛ اختصاص، ص 337.
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ــه  ــا هم ــوده ت ــزد نم ــه را گوش ــرد و جامع ــت ف ــه امنی ــد دو جانب ــأله پیون مس
بداننــد چنانچــه ســیل بی بنــد و بــاری در اثــر ســلطه شــیطان، وارد حریــم آنــان 
شــود خیــال آرام بــر همگــی حــرام خواهــد شــد. بنابرایــن، ایــن دعــا از بهتریــن 

ــد.1 ــع می باش ــت کان جوام ــرای مدیری ــتورها ب دس
ــت  ــوزش عمومی ــا، آم ــن فرازه ــر ای ــه دیگ ــا: نکت ــت دادن دع ــوم: عمومی س
دادن دعــا اســت. امــام ســجاد دعایــش را چنــان گســترده نمودنــد کــه تمــام 
مؤمنــان و مســلمانان را شــامل شــد. ایــن گســتردگی بــه بنــدگان می آمــوزد کــه 

در دعــا بخیــل نبــوده و بــرای همــگان از پیشــگاه خــدا طلــب یــاری نماینــد.
ــا  ــه ب ــای مقابل ــجادیه دع ــه س ــای صحیف ــام ســجاد در بخشــی از دعاه ام
ــود. ــا می ش ــن دعاه ــه ای ــاره ای ب ــه اش ــد. در ادام ــان فرمودن ــز بی ــیطان را نی ش

3- 1- دعا جهت دوری شیطان
پیشــگیری از حادثــه، بهتــر از برطــرف کردن عوارض آن اســت. دور نگه داشــتن 
شــیطان نیــز، باعــث جلوگیــری از گمراهــی و بســیار بهتــر از درمــان اســت. بایــد 
در دعــا همــواره از خــدا درخواســت دوری شــیطان شــود؛ زیــرا بــا قــدرت کــم 
مخلوقــات و فعالیــت گســترده دشــمن، بــه تنهایــی قــادر به جلوگیــری او نیســتند. 
نزدیــک شــدن شــیطان بــه انســان باعــث ســهولت و تأثیــر بیشــتر فعالیتــش دارد. 
ســوره زخــرف اشــاره بــه بنــدگان فریب خــورده دارد کــه در قیامــت آرزوِی دور 

بــودن او را دارنــد؛ امــا آرزویشــان هیــچ نفعــی نخواهــد داشــت.
 َحتی إَِذا َجاَءنَا قَاَل یالَیَت بَینی َو بَینَک بُْعَد الَْمْشِرقَینْ ِ فَبِْئَس الَْقِرین.2

تــا زمانــی کــه )در قیامــت( نــزد مــا حاضــر شــود می گویــد: ای کاش میــان 
مــن و تــو فاصلــه مشــرق و مغــرب بــود چــه بــد هم نشــینی بــودی!

ــازی اســت کــه باعــث نزدیکــی  ــده نشــدن4 شــیطان امتی ــوع جنــس3 و دی ن
هرچــه بیشــتر بــه هدفــش می گــردد. بــه همیــن دلیــل نفــوذش تــا ســینه بنــدگان 

1. شرحی بر دعاهای صحیفه سجادیه، شهود و شناخت، دعا 17 بند 10.
2. سوره زخرف، آیه 38.

3. قاَل ما َمنََعک أاَلَّ تَْسُجَد إِْذ أََمْرتُک قاَل أَنَا َخیٌر ِمْنُه َخَلْقتَنی ِمْن ناٍر َو َخَلْقتَُه ِمْن طین. )سوره اعراف، آیه 12 و ص 76(.
یاِطیَن أَْولِیاَء لِلَِّذیَن اَل یْؤِمنُون. )سوره اعراف، آیه 27(. َّا َجَعْلنَا الشَّ ْم إِن َُّه یَرئکْم ُهَو َو قَبِیُلُه ِمْن َحیُث اَل تََرْونَهُ 4. إِن
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اســتمرار داشــته و می توانــد تــا رگ هــای انســان وارد شــود. در حالــی کــه بشــر 
هیــچ تســلطی بــر او نــدارد.

ــُه،  ــِه ِمْن ــلِّْطنَا َعَلی ــْم تَُس َ ــا ل ــی َم ــا َعَل ــلَّْطتَُه ِمنَّ ــا، َس َ ــُدّواً یکیُدن ــا َع ــَت لَنَ َجَعْل
ــا.1 ــاِری ِدَمائِنَ ــُه َمَج ــا، َو أَْجَریتَ َ ــکْنتَُه ُصُدوَرن أَْس

ــر  ــد، و او را ب ــگ می کن ــا نیرن ــا م ــه ب ــرار دادی ک ــمنی ق ــا دش ــرای م ب
ــر او ســلطه نیســت، او را در  ــدازه ب ــه آن ان ــا را ب ــا تســلطی دادی کــه م م

ــردی. ــان روان ک ــاری خونم ــای دادی، و در مج ــا ج ــای م دل ه
در ایــن فــراز امــام نزدیــک بــودن شــیطان را زیبــا بــه تصویــر کشــیده اند. 
طبــق آیــات، لطــف و هدایــت الهــی از رگ گــردن بــه فــرد نزدیک تــر 
بوده2ولــی در ایــن فــراز نهایــت نفــوذ شــیطان، رگ هــا بیــان شــده اســت. ایــن 
ــاند.  ــیطان می رس ــی ش ــه گمراه ــبت ب ــی را نس ــت اله ــی هدای ــبیه نزدیک تش
ــر  ــه ب ــیطان را توجی ــی ش ــه و نزدیک ــرده گرفت ــد خ ــق نمی توانن ــس خائ پ
ــز از  ــام ســجاد در دعاهــای مختلــف دیگــری نی ــد. ام اعمــال ســوء بیاورن
ــا...  ــازد. »َو َجنِّبْنَ ــر او دور س ــر را از مک ــه بش ــد ک ــال می خواهن ــد متع خداون
ــمنت  ــوردن از دش ــول خ ــا را از گ ــم«.3 »م ِجی ــیَطاِن الرَّ ــُدوِّک الشَّ ــَداَع لَِع ااِلنِْخ

ــده شــده دور ســاز«. شــیطان ران
امــام از خداونــد تقاضــا می کننــد کــه مکــر شــیطان را دور نگــه داشــته، 
او را فــراری داده و از آمــدن نــزد بنــدگان جلوگیــری نمایــد. »َو اکفِنَــا َختْــَرُه، َو 
ِّنـَـا َظْهــَرُه، َو اقَْطــْع َعنَّــا إِثـْـَره«.4 »مکــر او را از مــا بــازدار، و او را از مــا فــراری  َول

ده، و اثــرش را از مــا قطــع کــن«.
ــد می خواهنــد کــه بیــن انســان و شــیطان حجابــی قــوی و  ایشــان از خداون
ســدی محکــم فاصلــه انــدازد. حجابــی کــه کســی نتوانــد آن را بــدرد و ســدی 
ــتْراً اَل  ــُه ِس ــا َو بَینَ ــْل بَینَنَ ــرد. »َو اْجَع ــن بب ــد آن را از بی ــه کســی نتوان محکــم ک

.1 صحیفه سجادیه، دعا 25 ص 122.
2. َو لََقْد َخَلْقنَا اإْلِنْساَن َو نَْعَلُم ما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسُه َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَیِه ِمْن َحْبِل الَْوریِد )سوره ق، آیه 16(.

.3 صحیفه سجادیه، دعا 44 ص 90.
4. همان، دعا 17 ص 86.
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یْهتِکــُه، َو َرْدمــًا ُمْصِمتــًا اَل یْفتُُقــُه«.1 »بیــن مــا و او پــرده ای افکــن کــه آن را نــدرد، 
و حجابــی ضخیــم کــه آن را نشــکافد«.

گاهــی دور بــودن شــیطان بــا مشــغول شــدنش بــه دشــمنان محقــق می شــود. 
ــن،  ــدگان مؤم ــای بن ــد او را به ج ــه خداون ــود ک ــا نم ــواره دع ــد هم ــس بای پ
ــا  2 »شــیطان را ب

ــِض أَْعَدائـِـک«.  ــا بِبَْع بــه دشــمنان مشــغول ســازد. »َو اْشــَغْلُه َعنَّ
ســرگرم شــدن بــه برخــی دشــمنانت از مــا منصــرف کــن«.

امــام در فــرازی دیگــر، از خداونــد می خواهنــد کــه بــا خــوب نگــه داری، ایــن 
3 »و با نیکــی نگهداریت 

دشــمن را دور ســازد. »َو اْعِصْمنـَـا مِنـْـُه بُِحْســِن رَِعایتـِـک«. 
مــا را از او نگهــدار«. بــا ایــن همــه دعــا، شــیطان بــه بشــر بیــش از تصورشــان، 
نزدیــک بــوده و به دنبــال فریــب آن هــا می باشــد. امــام زین العابدیــن گاهــی 

بــه خــدا از نزدیکــی او بــه انســان و طاعــت نفــس شــکایت می کننــد.
ــْن  ــتَْعِصُمک ِم ــُه، َو أَْس َ ــی ل ــَة نَْفِس ــی، َو َطاَع ِ ــِه ل ــوَء ُمَجاَوَرتِ ــکو ُس ــا أَْش َ فََأن

ــِه.4 َمَلکتِ
از بــد همســایگی او بــرای خــود و پیــروی نفســم از او گلــه می کنــم، و از 

تســلط او )بــر مــن( بــه تــو پنــاه بــرده حفــظ و نگهــداری می طلبــم.
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــل، می ت ــن فص ــاد ای ــبتًا زی ــای نس ــه فرازه ــه ب ــا توج  ب
درخواســت جهــت دوری شــیطان از دعاهــای مهــم می باشــد. هــر چــه بنــدگان از 
ــد. ــر می گردن ــی نزدیک ت ــرب اله ــه ق ــند، ب ــر باش ــمن دورت ــن دش ــر ای ــد و ش گزن

3- 2- دعا برای مسلط نشدن
ــن  ــا ای ــان شــد. ب ــام ســجاد در راســتای دور کــردن شــیطان بی ــه ام ادعی
ــود.  ــلط می ش ــک و مس ــدگان نزدی ــه بن ــور، ب ــع عب ــن موان ــود، گاه از ای وج
ســلطنت شــیطان بــر مشــرکان و کســانی اســت کــه او را بــه والیــت گرفته انــد.5 
در آیــات متعــددی اشــاره بــه موالیــان شــیطان شــده اســت.6 البتــه نکتــه حائــز 

1. همان.

.2 همان.
 - 3همان.

4. همان، دعا 32 ص 152.
.5 سوره نحل، آیه 100.

6. سوره نسا، آیه 117 تا 119؛ سوره نحل، آیه 63؛ سوره مریم، آیه 44 و 45؛ سوره حج، آیه 3 و 4.
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اهمیــت، نــوع تســلط اســت. کســی کــه ایمــان آورده و بــه خــدا تــوکل دارد نیــز 
از محــدوده ســلطه شــیطان خــارج اســت.1 شــیطان اعتــراف دارد کــه ســلطه اش 
در گمراهــی و وسوســه اســت و بیــش از ایــن تســلط نداشــته و باعــث از بیــن 
رفتــن اختیــار نخواهــد شــد. »َو َمــا کَاَن لــی َ َعَلیکــم مِّــن ُســْلَطاٍن إاِلَّ أَن َدَعْوتُکــْم 
َفاْســتََجبْتُْم لــی«.2 »مــن بــر شــما تســّلطی نداشــتم، جــز اینکــه دعوتتــان کــردم و 
ــداری،  ــکان پای ــراد، ام ــن اف ــی در ضعیف تری ــد«. حت ــرا پذیرفتی شــما دعــوت م
اگرچــه مقاومتــی کــه فــوراً پیــروز نشــود وجــود دارد.3 گاهــی شــیطان آن قــدر 
ــًا  ــادت درآورد. اراده غالب ــه ع ــا آن را ب ــرار دارد ت ــند اص ــال ناپس ــام افع در انج
ــال ها  ــا س ــا ی ــی ماه ه ــه ط ــودکار ک ــی خ ــاره حرکت ــردن یک ب ــن ب ــرای از بی ب
ــام  ــرد.4 ام ــن بب ــًا از بی ــد آن را تدریج ــا می توان ــوان اســت، ام ــادت شــده نات ع
ــه انســان را  ــد ک ــد درخواســت می کنن ــواره از خداون ــز هم ــن نی زین العابدی
ــا  ــتَْحِوَذ َعَلینَ ـِـک... اَْن یْس ــوُذ ب ــان دارد. » َو نَُع از ســلطه و قــدرت شــیطان در ام
5 »و پنــاه می بــرم بــه تــو... و از اینکــه شــیطان بــر مــا دســت یابــد«. 

ــیَطان«.  الشَّ
ایــن فــراز اشــاره بــه آیاتــی دارد کــه نشــانگر فراموشــی خــدا در هنــگام ســلطه 
شــیطان اســت.6 امــام ســجاد از خــدا می خواهنــد تــا شــیطان را از مالکیــت 

بــر انســان در پنــاه داشــته و محافظــت نمایــد.
اعتصــام در دو معنــای مضــاف و مطلــق کاربــرد دارد. معنــای مطلــق و محــض 
ــد. در  ــتعاذه می باش ــاوی اس ــاف آن مس ــای مض ــوده و معن ــا ب ــاوی التج آن مس
ایــن فــراز، نیــز امــام از مالکیــت او بــر بشــر بــه خــدا اســتعاذه و پناه بــری نمــوده 
ــدگان را  ــر بن ــا تســلط شــیطان ب ــد ت ــام از خــدا درخواســت دارن اســت. ام
ْل  برداشــته، امیــد غلبــه اش را قطــع کــرده و طمــع فریبــش را بخشــکاند. »َو َحــوِّ

1. سوره نحل، آیه 99.
2. سوره ابراهیم، آیه 22.
3. قدرت اراده، ص 22.

4. همان، ص 39.
5. صحیفه سجادیه، دعا 8 ص 56.

6. ستحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذكراهلل. )سوره مجادله، آیه 19(.
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ُســْلَطانَُه َعنَّــا، َو اقَْطــْع َرَجــاَءُه مِنَّــا، َو اْدَرأُْه َعــِن الُْولـُـوِع بِنَــا«.1
ــه  ــود دارد ک ــوز وج ــری دل س ــی، پیامب ــر گمراه ــیطان ب ــرص ش ــل ح مقاب
ــدا  ــا از خ ــاالت و زمان ه ــه ح ــت.2 در هم ــص اس ــت، حری ــاد و هدای ــر ارش ب
درخواســت مســلط نشــدن دشــمن می شــود؛ امــا مــاه مبــارک رمضــان فرصــت 
ــان،  ــارک رمض ــاه مب ــا م ــرت در دع ــت. حض ــن دعاس ــرای ای ــب تری ب مناس
درخواســت دارنــد کــه در صــورت حاکــم شــدن شــیطان بــر بنــدگان، آن هــا را از 
ــیَطاُن َفاْســتَنْقِْذنَا مِنـْـه«.3   چنــگال او نجــات دهــد. »َو إِِن اْشــتََمَل َعَلینـَـا َعــُدوُّک الشَّ
»اگــر دشــمن تــو شــیطان مــا را احاطــه کــرده و فــرا گیــرد از او رهایی مــان ده«.
هنگامــی کــه او بــر بنــدگان مســلط شــود، وارد فکــر و دل آن هــا شــده و جایــی 
همیشــگی در آنجــا ایجــاد می کنــد. قــرآن اشــاره بــه فــردی دارد کــه شــیطان او را بــا 
 وجــود دعــوت بــه هدایت، ســرگردان و مبهــوت کــرده اســت.4 امــام زین العابدین

نیــز از خــدا می خواهنــد کــه شــیطان جایــی در قلــب بنــده نداشــته باشــد. 
اللَُّهمَّ اَل تَْجَعْل لَُه فِی قُُلوبِنَا َمْدَخاًل َو اَل تُوِطنَنَّ لَُه فِیَما لََدینَا َمْنِزاًل.5

بــار خدایــا بــرای او در دل هــای مــا جایــی قــرار مــده، و در آنچــه نــزد مــا 
اســت جایگاهــی آمــاده مســاز.

بشــر بــا فراهــم کــردن زمینــه تســلط، شــیطان را آمــاده تهاجــم می کنــد. یکــی 
ــش  ــیطان را در تصمیم ــه ش ــی ک ــت و عامل ــف اراده اس ــا ضع ــن زمینه ه از ای
ــده  ــیطان بازدارن ــلطه ش ــت. س ــت اس ــر مخالف ــی ب ــزم قطع ــازد، ع ــاکام می س ن
ــا حــّد  ــزام نمــوده، او را ت ــدگان ال ــر بن ــه اطاعــت را ب ــوده و خــدا ک قطعــی نب
ســلب اختیــار مســلط نکــرده و بــا عباراتــی چــون)اّن کیــَد الّشــیطاِن کاَن ضعیفــا( 
سســتی نیرنــگ او را گوشــزد نمــوده اســت. بــا توجــه بــه فراوانــی مــوارد یافــت 
شــده می تــوان نتیجــه گرفــت، یکــی دیگــر از راه کارهــای مهــم در برابــر شــیطان، 

دعــا بــرای حاکــم نشــدن او بــر روح و ذهــن و جســم اســت.
1. همان، دعا 17 ص 86.

2. لقد جاءكم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم، )سوره توبه، آیه 128(.
3. صحیفه سجادیه، دعا 44 ص 91.

4. سوره انعام، آیه 71.
5. صحیفه سجادیه، دعا 17 ص 86.
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3- 3- دعا برای از بین رفتن قدرتش
ــا  ــد. او ب ــوی می باش ــیار ق ــدگان بس ــوم بن ــه عم ــبت ب ــیطان نس ــدرت ش ق
کمــک ســپاهیانش، انســان را از مســیر صحیــح گمــراه می ســازد. بــرای روشــن 
شــدن ایــن مطلــب می تــوان بــه جوامــع غربــی اشــاره کــرد کــه بــه چــه ســرعتی 
رو بــه انحطــاط و نابــودی اســت. بــا توجــه بــه آمــار تکان دهنــده خودکشــی و 
جنــون در ایــن کشــورها، دیــل کارنگــی روانشــناس معــروف غربــی می نویســد:
اگــر ایــن مــردم اندکــی از آرامــش و لذتــی را کــه اعتقــاد دینــی بــه انســان 
می دهــد، تجربــه می کردنــد، شــاید بســیاری از ایــن خودکشــی ها اتفــاق 

نمی افتــاد و از بســیاری از دیوانگی هــا جلوگیــری می شــد.1
البتــه قــدرت شــیطان نســبت بــه بنــدگان قــوی و نســبت بــه قــدرت الهــی 
شــکننده می باشــد. خداونــد در آیــات ســوره نســاء بــر ایــن مطلــب اشــاره دارد: 

ــیطاِن کاَن َضعیفــا«.2 »زیــرا کــه نقشــه شــیطان ضعیــف اســت«. »إِنَّ کیــَد الشَّ
از جملــه دعاهــای امــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه، درخواســت از خــدا 
ــر آمــوزش ایــن  ــرای از بیــن رفتــن قــدرت شــیطان اســت. امــام ســعی ب ب
دارنــد، کــه قــدرت مکــر او و ســپاهش بــا دعــا و تضــرع بــه خــدا قابــل کنتــرل 

و جلوگیــری اســت.
 
اللَُّهمَّ َو اْهِزْم ُجنَْدُه، َو أَبِْطْل کیَدُه َو اْهِدْم کْهَفُه، َو أَْرِغْم أَنَْفه.3

ــردان، و  ــه گ ــرش را بی نتیج ــت ده، و مک ــگرش را شکس ــا لش ــار خدای ب
ــال. ــه خــاک م ــی او را ب ــاز، و بین ــران س پناهگاهــش را وی

ــاران  ــگریان، ی ــه او دارای لش ــود ک ــن می ش ــی روش ــه خوب ــراز ب ــن ف از ای
ــل فتــح اســت. در ادبیــات روایــی مــا  بســیار، کیــدی آســیب پذیر، ســنگری قاب
از »جنــود شــیطان« بــه »جنــود جهــل« تعبیــر شــده اســت. او توســط ایــن لشــگر 
ــن جنــگ  ــد در ای ــد و تنهــا کســانی می توانن ــارزه نمای ــا انســان مب ســعی دارد ب

پیــروز شــوند کــه از قــدرت خــدا مــدد گرفتــه باشــند.

1. آیین زندگی، ص 202.
2. سوره نسا، آیه 76.

3. صحیفه سجادیه، دعا 17 ص 88.
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3- 4- دعا برای دشمن شدن با شیطان
روایــات، تولــی و تبّــری را دو کفــه تــرازو می داننــد کــه بایــد بــه هــر دوی 
ــورد  ــواره م ــدا هم ــت خ ــا محب ــه در دع ــود.1 همان گون ــه الزم را نم آن توج
ــات  ــد. در بســیاری از آی ــری بجوی ــز تب توجــه اســت؛ الزم اســت از شــیطان نی
ــوم آن،  ــه مفه ــا توجــه ب ــه ب ــی« به همــراه شــیطان اســتخدام شــده ک کلمــه »ول
بــه معنــای سرپرســت و دوســت کاربــرد دارد. در ایــن آیــات دوســتداران او، در 
ــیَطاَن َولِیــا مِّــن ُدوِن  خســارت و بدبختــی توصیــف گشــته اند. »...َمــن یتَِّخــِذ الشَّ
ــا«.2 »و هــر کــس، شــیطان را بــه جــای خــدا ولــی  ِ َفَقــدْ َخِســَر ُخْســَرانًا مُّبِینً اهللَّ

برگزینــد، زیــاِن آشــکاری کــرده اســت«.
ــداری  ــی را خری ــی و بدبخت ــود، گمراه ــت ش ــیطان دوس ــا ش ــه ب ــی ک کس
نمــوده اســت.3 انتخــاب آگاهانــه دعــوت او خســران4 و جهنــم5 را در پــی داشــته 
ــان  ــه ارمغ ــارت7 و بهشــت8 را ب ــز، رســتگاری،6 طه ــی نی ــه مســیر اله و ورود ب
مــی آورد. امــام ســجاد دعــوت خــدا را منتهــی بــه بهشــت و دعــوت شــیطان 

ــد. ــم می دانن ــه جهن را ب
ــَن  ــی ِحی ــوِء ِمنِّ ــی السُّ ــًا َعَل ــدُّ إِْقَدام ــِل، َو أََش ــی الْبَاِط ــْوراً فِ ــُد َغ ــْن أَبَْع  َو َم
ــُع َدْعَوتَــُه َعَلــی َغیــِر َعًمــی ِمنِّــی  ــیَطاِن فََأتَّبِ أَقِــُف بَیــَن َدْعَوتِــک َو َدْعــَوِة الشَّ
ــٍة بـِـِه َو اَل نِْســیاٍن ِمــْن ِحْفِظــی لـَـُه َو أَنـَـا ِحینَئِــٍذ ُموقِــٌن بـِـَأنَّ ُمْنتََهــی  فِــی َمْعِرفَ

ــار.9 َــی النَّ ــِه إِل ــی َدْعَوتِ ــِة، َو ُمْنتََه َــی الَْجنَّ َدْعَوتِــک إِل
ــه  ــدام ب ــر اق ــه، و ب ــاب باطــل فرورفت ــن در غرق ــش از م و چــه کســی بی

1. محاسن، ج 1 ص 61؛ كافی، ج 2، ص 125، ح 6.
2. سوره نسا، آیه 119؛ سوره مریم، آیه 45؛ سوره فاطر، آیه 6؛ سوره مجادله، آیه 19؛ سوره نحل، آیه 100.

ِعیر.)سوره حج، آیه 4(. ِدیِه إِلی َعَذاِب السَّ َُّه یِضلُُّه َو یَهْ ُه فََأن َُّه َمن تََوالَّ 3. كتَِب َعَلیِه أَن
4. سوره نسا، آیه 119.

5. سوره  نسا، آیه 121، سوره مریم، آیه 68، سوره نحل، آیه 63؛ سوره حج، آیه 3 و 4؛ سوره لقمان، آیه 21؛ 
سوره فاطر، آیه 6؛ سوره یس، آیه 63 و 64؛ سوره حشر، آیه 17؛ سوره مریم، آیه 45.

6. رسوره مائده، آیه 90.
7. سوره نور، آیه 21.

8. سوره ابراهیم، آیه 23.
9. صحیفه سجادیه، ص 81 دعا 16.
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گنــاه پیشــتاز شــده آنــگاه کــه میــان دعــوت تــو و دعــوت شــیطان توقــف 
ــن  ــاد م ــع او از ی ــم و وض ــی می شناس ــه خوب ــه او را ب ــا آنک ــم و ب می کن
ــت  ــم عاقب ــه می دان ــی ک ــم؟ در صورت ــروی می کن ــوت او را پی ــه دع نرفت
ــش  ــه ســوی آت ــه ســوی بهشــت، و ســرانجام دعــوت او ب ــو ب دعــوت ت

جهنــم اســت.
امــام زین العابدیــن در صحیفــه ســجادیه، از خــدا می خواهنــد کــه بنــدگان، 
در جهــت دشــمنی شــیطان قــدم برداشــته، در زمــره دوســت داران او وارد نشــده، 
ــش پاســخ  ــه دعوت ــی او، ب ــگام نیرنگــش از او اطاعــت نکــرده و در فراخوان هن

مثبــت ندهنــد.
اللَُّهــمَّ اْجَعْلنَــا فِــی نَْظــِم أَْعَدائـِـِه، َو اْعِزلْنَــا َعــْن ِعــَداِد أَْولِیائـِـِه، اَل نُِطیــُع لـَـُه إَِذا 

اْســتَْهَوانَا، َو اَل نَْســتَِجیُب لـَـُه إَِذا َدَعانـَـا.1
الهــی مــا را در ســلک دشــمنانش قــرار ده، و از شــمار دوســتانش برکنــار 
کــن، تــا چــون مــا را بفریبــد او را پیــروی نکنیــم، و چــون مــا را بخوانــد 

از اجابتــش ســر بــاز زنیــم.
وقتــی انســان تــاش کنــد تــا در مســیر دشــمنی شــیطان قــدم بــردارد، تمامــی 
اعمــال و رفتــار او، الهــی و روحانــی خواهــد شــد. در عــوض کســی کــه بــا خــدا 

بــه دشــمنی برخیــزد، کافــر شــده و خــدا نیــز دشــمن او خواهــد شــد. 2
3- 5- دعا برای گره گشايی و به هم خوردن قصدش

تدابیــر شــیطان گاه در انحــراف عملکــرد افــراد اســت. ایــن فعالیــت مختــص 
عمــوم بنــدگان نبــوده و حتــی پیامبــران نیــز از مشکل ســازی او در امــان نیســتند.

ــیَطاُن  ٍّ إاِلَّ إَِذا تََمنــی أَلَْقــی الشَّ ُســوٍل َو اَل نَبــی  َو َمــا أَْرَســْلنَا ِمــن قَْبلِــک ِمــن رَّ
ــیَطاُن.3 ُ َمــا یْلِقــی الشَّ ــِه فَینَســُخ اهللَّ فــی أُْمنِیتِ

هیــچ پیامبــری را پیــش از تــو نفرســتادیم مگــر اینکــه هــرگاه آرزو می کــرد 
)و طرحــی بــرای پیشــبرد اهــداف الهــی خــود می ریخــت(، شــیطان القائاتی 

در آن می کــرد امــا خداونــد القائــات شــیطان را از میــان می بــرد.

.1 همان، دعا 17 ص 88.
2. سوره بقره، آیه 98.
3. سوره حج، آیه 52.
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حضــرت یعقــوب از جملــه پیامبرانــی اســت کــه رنــج زیــادی از ناحیــه 
شــیطان تحمــل کرده اند.1 شــیطان بــا ایجــاد مشــکات و گــره، در کارهــا 
ــرد. دعــا یکــی از  ــح را می گی ــوی انجــام اعمــال صال ــل ایجــاد کــرده و جل خل
مهم تریــن راه حل هــای بــاز نمــودن گره هــای ایــن دشــمن اســت. روان شناســان 
ــام ســجاد در  ــد.2 ام ــا ارجــاع می دهن ــه دع ــان را در مشــکات ب گاه مخاطب
دعــای خــود گره گشــایی، بــاز شــدن درب هــای بســته و بــه هــم خــوردن تدابیــر 

او را مســألت دارنــد.
َّــَر، َو ثَبِّْطــُه إَِذا َعــَزَم،  اللَُّهــمَّ اْحُلــْل َمــا َعَقــَد، َو اْفتُــْق َمــا َرتـَـَق، َو اْفَســْخ َمــا َدب

َو انُْقــْض َمــا أَبـْـَرَم.3
خداونــدا آنچــه )شــیطان( گــره زده بگشــای، و هــر راه کــه بازکــرده ببنــد، و 
هــر تدبیــری کــه اندیشــیده درهــم شــکن، و از هــر کار کــه قصــد می کنــد 

بــازش دار، و هــر چــه را محکــم نمــوده سســت کــن.
ــد؛  ــروز نمی گردی ــورده و پی ــه هم خ ــب کاری ب ــیطان در فری ــد ش ــر قص اگ
ــر  ــرازی دیگ ــجاد در ف ــام س ــود. ام ــی می پیم ــعادت را به راحت ــان راه س انس
از خــدا درخواســت می کننــد کــه توفیــق انــکار اعمــال پســت و معصیــت آلــود 
ــه ایــن معناســت کــه  ــکار عمــل ب ــد. ان و نقــض حیله هــای شــیطان را عطــا کن
ــکار  ــورد نهــی و ان ــه شــیطان اســت، م ــت کار، چــون عملــش منتســب ب معصی

جامعــه قــرار گرفتــه و از رفتــار او، خشــنود نگردنــد.
اللَُّهمَّ َو أَْشِرْب قُُلوبَنَا إِنْکاَر َعَملِِه، َو الُْطْف لَنَا فِی نَْقِض ِحیلِِه.4

ــرای  ــاز، و ب ــار س ــیطان سرش ــای ش ــکار كاره ــان را از ان ــا، قلوبم ــار خدای ب
ــوز. ــاره بیام ــا را چ ــش م ــتن حیله های ــم شکس دره

ــی  ــاه از جامعــه اســت. وقت ــده شــدن تدریجــی گن ــن عمــل، برچی نتیجــه ای
ــکار اعمــال شــیطنت گونه همدیگــر حســاس باشــند، فرهنــگ نهــی  همــه در ان
ــدد.  ــت برمی بن ــه ای رخ ــن جامع ــیطان از چنی ــرده و ش ــدا ک ــر رواج پی از منک

1. سوره ص، آیه 41.
2. آرامش در پرتو نیایش، ص 156؛ دین و روان، ص 169.

 3. صحیفه سجادیه، دعا 17 ص 88.
4. همان، دعا 17 ص 87.
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البتــه ایــن مطلــب ِصــرف دعــا نبــوده و افــراد بایــد نســبت بــه گناهــی کــه در 
اطرافشــان وجــود دارد حســاس باشــند.

3- 6- دعا برای سرزنش شیطان
شــیطان بعــد از گمــراه نمــودن انســان از مســیر هدایــت، از اعمالشــان بیــزاری 
جســته و خــود را خداتــرس معرفــی می کنــد. او غضــب الهــی را بــه رِخ بنــدگان 
ــه مامــت  ــان ب ــارِی بشــر، زب ــه او بعــد از گرفت ــان کــرده ک ــرآن بی می کشــد. ق

می گشــاید.
ــاَل  ــی فَ ِ ــتََجْبتُْم ل ــْم فَاْس ــْلَطاٍن إاِلَّ أَن َدَعْوتُک ــن ُس ــم مِّ ــی َعَلیک ــا كَاَن ل َو َم

ــکم.1 ــواْ أَنُفَس ــی َو لُوُم تَُلوُمون
)شــیطان گویــد:( برایتــان هیــچ دلیــل و برهانــی نیــاوردم جــز آنکــه دعوتتان 
کــردم شــما نیــز دعــوت مــن را اجابــت کردیــد پــس مــرا مامــت مکنیــد 

و خــود را مامــت کنیــد.
امــام ســجاد نیــز شــیطان را ســرزنش گر معرفــی کــرده و اشــاره دارد کــه 
بنــدگان حتــی بعــد از دنبالــه روی از وسوســه و انجــام معصیــت، مــورد ســرزنش 
قــرار می گیرنــد. 2 امــام همــواره از خــدا درخواســت می کردنــد کــه قــدرت 

او را بــرای ســرزنش بنــدگان بگیــرد.
 
َو اَل تُْشِمتُْه بِنَا بَْعَد تَْرکنَا إِیاُه لَک، َو َرْغبَتِنَا َعنُْه إِلَیک.3

ــه ســوی  ــو واگذاشــتیم و از طــرف او ب ــه شــیطان را به خاطــر ت ــون ک اکن
تــو روی آوردیــم وی را بــه ســرزنش مــا شــاد مکــن.

ســرزنش دوســتانه )تنبــه( باعــث رفــع عیــوب و بــرای اصــاح و ســرزنش 
دشــمن باعــث آزار اســت. مامــت شــیطان نیــز در جهــت اصــاح نبــوده و بــه 
دنبــال نشــان دادن ضعــف انســان اســت. او بــا بیــان نقطه ضعــف، بــه دنبــال القــاء 
روحیــه نتوانســتن اســت. وقتــی بنــده خیــال کنــد کــه تــوان اصــاح خویــش را 

نــدارد، بــه دنبــال رفــع عیــوب نخواهــد رفــت.

1. سوره ابراهیم، آیه 22.
2. صحیفه سجادیه، دعا 10 ص 62.

3. همان.
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4. عبادت
ــادت  ــت. عب ــادت نیس ــایه عب ــت در س ــز هدای ــریت ج ــت بش ــاس خلق اس
امــری اســت مهــم کــه در جای جــای فرامیــن الهــی بــه آن تأکیــد شــده اســت.1 
ــرده و  ــم نک ــادت راه را گ ــیر عب ــه در مس ــود ک ــادآور می ش ــده ی ــه بن ــرآن ب ق

ــد. ــتایش ننماین ــیطان را س ــی، ش ــادت اله ــای عب به ج
َّــُه لَکــمُ ْ َعــُدوٌّ مُّبِیــٌن. َو أَِن  ــیَطاَن إِن أَلـَـْم أَْعَهــْد إِلَیکــْم یبَنــی َءاَدَم أَن الَّ تَْعبـُـُدواْ الشَّ

ــی َهاَذا ِصــَراٌط مُّْســتَِقیم.2 اْعبُُدون
ــدان آدم کــه شــیطان را نپرســتید، کــه  ــا شــما عهــد نکــردم ای فرزن ــا ب آی
ــه راه  ــتید ک ــرا بپرس ــه م ــکاری اســت؟! و اینک ــما دشــمن آش ــرای ش او ب

ــن اســت؟ مســتقیم ای
ــی  ــم خلقــت، جریان ــا روح عال ــارت دیگــر اتصــال ب ــه عب ــا و نمــاز و ب دع
محســوس اســت کــه دارای آثــار مــادی و معنــوی می باشــد.3 ثابت تریــن 
ــرادی  ــت اف ــن اس ــن ای ــم و ذه ــه جس ــا رابط ــط ب ــات مرتب ــا در تحقیق یافته ه
ــالم تر  ــد، س ــی می رون ــای مذهب ــه مکان ه ــا ب ــادت و دع ــرای عب ــًا ب ــه مرتب ک

ــتند.4 هس
ــرای  ــوی ب ــی ق ــمن و راه ــل دوری دش ــن عوام ــی از مهم تری ــادت یک عب
رســیدن بــه قــرب الهــی اســت. امــام ســجاد نیــز بــا اشــاره بــه عبــادت، از 
خــدا می خواهنــد کــه بنــدگان بــا آن، شــیطان را دور ســازند. »اللَُّهــمَّ اْخَســْأُه َعنَّــا 
بِعِبَاَدتـِـک«.5» بــار خدایــا بــه قــدرت عبادتــت او را از میــدان زندگــی مــا بــران«.

ــن و  ــام زین العابدی ــت ام ــس و قصــدش جهــت اذی ــخ، داســتان ابلی تاری
برهــم زدن نمــاز ایشــان را ذکــر کــرده؛ امــا امــام آن چنــان غــرق در عبــادت 
بودنــد کــه مجالــی بــرای بــه نتیجــه رســاندن قصــدش نگذاشــت.6 در آیــات و 

1. سوره بقره، 21.
2. سوره یس، آیه 60 و 61.

3. آرامش در پرتو نیایش، ص 157؛ دین و روان، ص 178.
.4 نیروی امید، ص 381.

5. صحیفه سجادیه، دعا 17 ص 86.
6. الهدایه الکبری، ص 215؛ دالئل االمامه، ص 197؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 3 ص 277.
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روایــات، مصادیقــی همچــون نمــاز، عامــل جلوگیــری از اعمــال ناپســند دانســته 
شــده اســت.1 نفــس عبــادت اثــری دارد کــه بــدی - شــیطان نوعــی بــدی اســت- 
را دور می ســازد. در دعــای حضــرت بــرای وداع بــا مــاه مبــارک رمضــان از ایــن 
ــرده شــده اســت؛  ــام ب ــر شــیطان ن ــروزی ب ــرای پی ــده ب ــوان کمک کنن ــاه به عن م
ــرار  ــراد را در ف ــد اف ــه می توان ــت ک ــان اس ــاه رمض ــادات م ــور، عب ــه منظ البت
ــیَطاِن«.2  ــی الشَّ ــاَن َعَل ــٍر أََع ــْن نَاِص ــک مِ ــَاُم َعَلی ــد. » السَّ ــاری ده ــا ی از حیله ه
»ســام بــر تــو ای یــاوری کــه مــا را در مبــارزه بــا شــیطان یــاری دادی«. روایــات 
اشــاره دارنــد کــه شــیاطین در مــاه مبــارک رمضــان در غــل و زنجیــر هســتند.3 
ایــن تمثیــل نشــان دهنده عــدم تســلط مطلــق او در مــاه مبــارک رمضــان اســت. 
ــوان  ــه رض ــد ب ــان خداون ــاه رمض ــه در م ــت ک ــول اس ــدا منق ــول خ از رس
ــم را  ــک کــه درهــای جهن ــه مال ــد کــه درهــای بهشــت را گشــوده و ب می فرمای
ببنــدد تــا شــیاطین در غــل شــده و روزه هــای امــت پیامبــر را فاســد نگردانند.4

5. امر زيردستان به سرپیچی از شیطان
مبــارزه بــا دشــمن، نه تنهــا بــرای نجــات خــود، بلکــه نزدیــکان و تابعــان نیــز 
بســیار مهــم اســت. گاه شــیطان از جانــب آن هــا بــه ســمت انســان راهــی درســت 
کــرده و فعالیــت گمــراه کننــده را از ایــن راه ادامــه می دهــد. امــام در ایــن فــراز، 
ــه  ــد ک ــد و می آموزن ــت کرده ان ــتان را درخواس ــر زیردس ــق ام ــد توفی از خداون

بایــد آن هــا را از گنــاه و فرمان بــرداری شــیطان نهــی کننــد.
نْأُمُر بُِمنَاَوأَتِِه، َمْن أََطاَع أَْمَرنَا، َو نَِعُظ َعْن ُمتَابََعتِِه َمِن اتَّبََع َزْجَرنَا.5

ــرو  ــه پی ــه را ک ــر ک ــم، و ه ــر باززنی ــش س ــد از اجابت ــا را بخوان ــون م چ
فرمــان ماســت بــه دشــمنی بــا او فرمــان دهیــم، و هــر کــه را کــه پیــرو نهــی 

ماســت از اطاعــت او بازداریــم.
یکــی از فوایــد دســتور تبعیــت نکــردن از ایــن دشــمن، پــاک شــدن جامعــه 

1 . ان صاله تنهی عن الفحشا و المنکر. عنکبوت، آیه 45.
.2 صحیفه سجادیه، دعا 45، ص 199.

3. من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 98، حدیث 1837.
4.محمدعلی مدرسی،  شرح صحیفه سجادیه، دعا 45، بند 19.

5. صحیفه سجادیه، دعا 17 ص 88.
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ــد آن هــا  ــد کــه می توان ــی و رییســی دارن ــرا همــه مول از معصیــت می باشــد؛ زی
را از ایــن کار نهــی کننــد. امــر زیردســتان بــه ســرپیچی از شــیطان، نوعــی نهــی 

از منکــر اســت کــه واجــب می باشــد.
راه کارهــای عملــی فعالیت هایــی هســتند کــه در حیطــه عمــل جــاری بــوده 
ــا،  ــرآن، دع ــه ق ــوا، تمســک ب ــد. تق ــا شــیطان نقــش مهمــی دارن ــه ب و در مقابل
عبــادت و امــر زیردســتان بــه ســرپیچی از شــیطان از ایــن نــوع راه کارهــا هســتند 

کــه در صحیفــه بــه آن اشــاره شــده اســت.

نتیجه
ــت داده و  ــیطان اهمی ــوع ش ــه موض ــرآن ب ــا ق ــگام ب ــجادیه هم ــه س صحیف
ــر او  ــِد در براب ــای مفی ــان راه کاره ــه بی ــه ب ــای صحیف ــجاد در دعاه ــام س ام
ــی و گاه در حیطــه عمــل اســت.  ــد. راه کارهــای ضــد شــیطانی عقیدت پرداخته ان
بیــداری، بصیرت افزایــی و محبــت خــدا از راه کارهــای عقیدتــی انســان در مقابــل 
ــه  ــوا، تمســک ب ــه آن اشــاره شــده اســت. تق ــه ب ــه در صحیف شــیطان اســت ک
قــرآن، دعــا، عبــادت و امــر زیردســتان بــه ســرپیچی از شــیطان نیــز تاش هایــی 
اســت کــه می تــوان در حــوزه عمــل بــرای دفــع شــیطان انجــام داد. تطبیــق ایــن 
ــوع  ــه در موض ــای صحیف ــه فرازه ــد ک ــان می ده ــم نش ــرآن کری ــا ق ــا ب گزاره ه
مقابلــه بــا شــیطان ســخنی جــدا از قــرآن نبــوده و در راســتای تبییــن آموزه هــای 

قرآنــی اســت.
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تجلی خداباوری در پرتو قرآن و صحیفه سجادیه
سیدعباس موسوی1

چکیده
صحیفــه ســجادیه، از غنی تریــن منابــع تعالیــم اســالمی، توانســته آیینــه 
تمام نمــای کالم الهــی ـ قــرآن ـ باشــد. تجلــی قــرآن کریــم در صحیفــه 
ســجادیه بــه اشــکال و انحــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت. آنچــه 
در قــرآن کریــم بــه آن، اهتمــام شــده اســت، در صحیفــه ســجادیه نیــز 
ــات  ــن موضوع ــاوری از مهم تری ــی و خداب ــت. خداشناس ــی اس متجل
ــه  ــات الهــی ب ــه آی ــا اســتناد ب ــی اســت کــه صحیفــه ســجادیه ب قرآن
آن هــا پرداختــه اســت. تحمیــد، ذکــر و شــکر الهــی و ایمــان و یقیــن 
ــاوری  ــرای خداب ــی ب ــتوانه های اصل ــم، اس ــروردگار عال ــه پ ــتن ب داش
اســت کــه در قــرآن و صحیفــه ســجادیه بــه آن هــا اشــاره شــده اســت. 
ــه  ــه در صحیف ــی را ک ــهادات قرآن ــده ای از استش ــق، گزی ــن تحقی ای
ســجادیه ـ بــه صــورت اقتباســی و مصــرح ـ دربــاره خدابــاوری تجلــی 

ــرار می دهــد. ــه اســت مــورد بررســی ق یافت
ــدی: ایمــان، تحمیــد، تســبیح، دعــا، ذکــر، رجــا، شــکر،  واژگان کلی

نیــت، هدایــت، یقیــن.

مقدمه
 ــجاد ــام س ــه ام ــه ای از ادعی ــیعه، مجموع ــی ش ــراث دعای ــن می کهن تری
ــهید در  ــد ش ــر و زی ــام باق ــه خــط ام ــاء حضــرت و ب ــه ام ــه ب اســت؛2 ک

1. دانش پژوه دكتری فقه تربیتی.
2. مشتمل بر 54 یا 51 دعای كوتاه و بلند است.
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صحیفــه ســجادیه1 گــردآوری شــده اســت.2 البتــه مجموعــه ای از ایــن ادعیــه، نــزد 
برخــی از خــواص ماننــد ابوحمــزه ثمالــی نیــز بــوده اســت.3 شــرح های فراوانــی 
ــا،  ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک ــده اس ــته ش ــنگ نگاش ــاب گران س ــن کت ــر ای ــز ب نی
ریــاض الســالکین فــی شــرح صحیفــه ســید العابدیــن نوشــته ســید علی خــان مدنــی 

شــیرازی اســت.4
ــی اســت کــه »عقــل بشــر عاجــز از درک فصاحــت و  صحیفــه ســجادیه کتاب
باغــت واالی آن معــارف و آموزه هــای بلنــد آن اســت کــه بــه اعتــراف دوســت 
ــه  ــت«.5 چنان ک ــق اس ــر از کام خال ــوق و فروت ــر از کام مخل ــمن فرات و دش
ــیر  ــی تفس ــر ف ــیر الجواه ــف تفس ــکندریه و مؤل ــی اس ــاوی )1359 ه.ق( مفت طنط

ــد:  ــریف می نویس ــاب ش ــن کت ــگاه ای ــاره جای ــرآن درب الق
آن را کتابــی یگانــه یافتــم کــه مشــتمل بــر علــوم و معــارف و حکمت هایــی 
ــت  ــی اس ــه از بدبخت ــًا ک ــود. حق ــت نمی ش ــر از آن یاف ــه در غی ــت ک اس
ــوت و  ــد از میراث هــای نب ــر گران بهــای جاوی ــن اث ــه ای ــون ب ــا تاکن ــه م ک
اهل بیــت دســت نیافته ایــم، مــن هــر چــه در آن مطالعــه و دقــت می کنــم، 

ــق اســت.6  ــر از کام مخلــوق و دون کام خال ــم باالت می بین
ایــن عظمــت و جایــگاه خــود بهتریــن ســند و مــدرک بــر حجیــت و اعتبــار 
ــاض الســالکین،  ــاء، ص 118؛ ری ــم العلم ــل اهل بیت)معال ــی، ج 8، ص 14(، انجی ــد )الکاف ــه الزه 1. صحیف
ج 1، ص 44؛ حاشــیه ابــن ادریــس، ص 35(، زبــور آل محمــد )ریــاض الســالکین، ج 1، ص 44؛ حاشــیه 
ــن  ــر ای ــای دیگ ــه، ج 15، ص 18( از نام ه ــه )الذریع ــه كامل ــرآن و صحیف ــت الق ــس، ص 35(، آخ ابن ادری

كتــاب ارزشــمند اســت.
ــن همــام اســکافی از علــی  2. مهم تریــن نقــل صحیفــه ســجادیه از دو طریــق اســت: 1. ابوعلــی محمــد ب
ــن هــارون بلخــی از دو طریــق:  ــن متــوكل از متــوكل عمــر ب ــح از عمیــر ب ــن صال ــن مالــک از محمــد ب ب
الــف( امــام صــادق از امــام باقــر از امــام ســجاد؛ ب( از یحیــی بــن زیــد از زیــد شــهید از 
امــام ســجاد؛ 2. حســین اشــکیب مــروزی از عمیــر بــن متــوكل از متــوكل عمــر بــن هــارون بلخــی از 
دو طریــق: الــف( امــام صــادق از امــام باقــر از امــام ســجاد؛ ب( از یحیــی بــن زیــد از زیــد 

.شــهید از امــام ســجاد
3. الکافی، ج 8، ص 14.

ــزرگ تهرانــی حــدود 50 شــرح تدویــن شــده اســت. )ر.ک: الذریعــه، ص 345  ــا زمــان آقاب 4. حداقــل ت
ـ 359(.

5. مقدمه الصحیفه السجادیه، ص 50.
6. مقدمه الصحیفه السجادیه )بالغی(، ص 37 ـ 38.
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آن اســت. زیــرا معــارف آن بــه قــدری عمیــق و دقیــق اســت کــه از کســی جــز 
امــام معصــوم محــال اســت صــادر گــردد.

ادعیــه صحیفــه ســجادیه هرکــدام، فصلــی نــو و ســبکی جدیــد فــراروی زندگی 
بشــر گذاشــته اســت. ایــن کتــاب، عــاوه بــه کمــال فصاحــت و باغــت، حــاوی 
ــه آن عاجــز  ــل بشــر از درک ُکن ــه عق ــی شــگرف اســت ک ــارف و آموزه های مع
اســت. صحیفــه ســجادیه منبعــی بســیار معتبــر و گران ســنگ و اثــری اســت فاخــر 
و مقــدس کــه پــس از قــرآن و نهج البلاغــه بهتریــن سرمشــق و الگــوی انسان ســاز 
ــزه و هــدف صحیفــه  ــاره انگی ــام خمینی)ره(درب ــه ام ــی رود. چنان ک ــه شــمار م ب

ســجادیه بیــان مــی دارد: 
صحیفــه ســجادیه همــان صحیفــه نورانــی الهیــه کــه از ســماء عرفــان عــارف 
بــاهلل و عقــل نورانــی ســید ســاجدین نــازل شــده بــرای خلــوص بنــدگان 

خــدا ... و فهمانــدن ادب عبودیــت و قیــام در خدمــت ربوبیــت اســت.1

رابطه قرآن و صحیفه سجادیه
معصومیــن کــه خــود قــرآن ناطقنــد،2 چنــان زیســته اند کــه ســیره ایشــان، معنا 
ــن  ــام فصیح تری ــام ســجاد در مق ــی اســت. ام ــق قرآن و تفســیر واقعــی حقای
ــنگربان  ــل و س ــری بی بدی ــگاه مفس ــخنگوی زمــان و در جای ــن س و بلیغ تری
ــرآن  ــر شــگفتی ها و زیبایی هــای ق ــه ترســیم و تصوی ــرآن، ب راســتین معــارف ق
ــه  ــن واژگان را ب ــف آن، زیباتری ــمانی ـ پرداخــت و در توصی ــاب آس ــن کت ـ ای
کار گرفــت و بــه بهتریــن شــیوه آن را معرفــی نمــود. بــرای همیــن، اوصافــی کــه 

1. آداب نماز، ص 173.
2. برخــی از روایــات صحیحــه بــر ناطــق بــودن اهــل بیــت نســبت قــرآن، داللــت دارنــد؛ از جملــه: »قَــاَل 
ـِـٍد  ــِد بْــِن َخال ــیاِری َعــْن ُمَحمَّ ــٍد السَّ ــا أَْحَمــُد بْــُن الَْقاِســِم َعــْن أَْحَمــَد بْــِن ُمَحمَّ ثَنَ ــُد بْــُن الَْعبَّــاِس َحدَّ ُمَحمَّ
ِ )قَْولـُـُه تََعالـَـی هــذا كتابُنــا یْنِطــُق  ــِد بـْـِن ُســَلیَماَن َعــْن أَبـِـی بَِصیــٍر قـَـاَل قُْلــُت أِلَبـِـی َعْبــِد اهللَّ الْبَْرقـِـی َعــْن ُمَحمَّ
ــاِب« )تأویــل  ــوَن بِالْکتَ ــُم النَّاِطُق ــِه )ُه ــُل بَیتِ ــٌد َو أَْه ــُق َولَکــْن ُمَحمَّ ــاَب اَل یْنِط ــاَل إِنَّ الْکتَ ــقِّ قَ َعَلیکــْم بِالَْح
اآلیــات الظاهــره فــی فضائــل العتــره الطاهــره، ص 560 ـ 561(. )ر.ک: الکافــی، ج 1، ص 61؛ همــان، ج 1، 
ص 192؛ همــان، ج 8، ص 50؛ تفســیر قمــی، ج 2، ص 295؛ نهــج البالغــه، خطبــه 158؛ صحیفــه ســجادیه، 

دعــای 42(.
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حضــرت از کتــاب خــدا برمی شــمارد، در نهایــت فصاحــت و زیبایــی اســت.1
ــای  ــارف و آموزه ه ــو از مع ــجاد ممل ــام س ــان ام ــه روح و ج ــا ک از آنج
ــد  ــرآن مجی ــی گاه ق ــجادیه را تجل ــه س ــوان صحیف ــت؛ می ت ــرآن اس ــی ق وحیان
ــه  ــه صحیف ــی در سراســر ادعی ــم قرآن ــی و مفاهی ــه معان ــف نمــود؛ چنان ک توصی

ــی اســت. ــجادیه متجل س
پژوهش هــای گســترده ای در قالــب کتــاب، پایان نامــه و مقالــه، تجلــی 
ــا آنچــه از آن  ــد؛2 ام ــجادیه بررســی نموده ان ــه س ــی را در صحیف ــای قرآن آموزه ه
ــاس  ــق مصــرح و مــورد اقتب ــه اســت، عــدم ذکــر مصادی غفلــت صــورت گرفت
آیــات الهــی در ایــن صحیفــه اســت. عــاوه بــر ایــن، خدابــاوری از مهم تریــن 
موضوعاتــی اســت کــه در تحقیقــات گذشــته بــه صــورت مســتقل بــدان پرداختــه 
نشــده اســت. بــرای همیــن، ایــن تحقیــق بــر آن اســت تــا مهم تریــن مؤلفه هــای 
ــه آن هــا اشــاره  ــی امــام ســجاد ب ــاوری کــه در قــرآن و صحیفــه نوران خداب
شــده را بــه شــکل توصیفــی ـ تحلیلــی، اســتخراج نمایــد.3 در ایــن نوشــته بــه 

ــم. ــا می پردازی ــن مؤلفه ه ــم ای اه

مهم ترین مؤلفه های خداباوری در قرآن و صحیفه سجادیه
ــه  ــه صحیف ــر ادعی ــه در سراس ــت ک ــی اس ــات مهم ــاوری از موضوع خداب
ــماء و  ــان اس ــر، بی ــد، تذکی ــد، تحمی ــده اســت. توحی ــه ش ــه آن توج ــجادیه ب س
ــان  ــد. ایم ــوج می زن ــاجدین م ــید س ــای کام س ــی در جای ج ــاف اله اوص
ــن  ــت او و همچنی ــه فضــل و عنای ــدواری ب ــد و امی ــه وجــود خداون ــن ب و یقی

ــه از ابعــاد  ــان داشــته اند و تبییــن و تفســیری ك ــرآن بی ــگاه ق 1. آنچــه امــام ســجاد در توصیــف جای
ــا  ــر پژوهش ه ــطور و دیگ ــن س ــه در ای ــت ك ــر از آن اس ــیار فرات ــد؛ بس ــت داده ان ــه دس ــمانی ب ــاب آس كت

بگنجــد.
2. بســیاری از منابــع عــام و خــاص در وب ســایت همایــش بین المللــی امــام ســجاد منعکــس شــده 
اســت كــه به خاطــر طوالنــی شــدن بحــث، از ذكــر آن هــا خــودداری شــده اســت؛ امــا بــا تتبــع نگارنــده، 

منبــع اخــص مســتقلی دربــاره موضــوع ایــن تحقیــق، پیــدا نشــده اســت.
ــفاف  ــور ش ــه به ط ــا در صحیف ــده ام ــه ش ــا پرداخت ــرآن بدان ه ــه در ق ــیاری ك ــات بس ــا موضوع 3. چه بس

مــورد بحــث واقــع نشــده كــه در ایــن مــوارد از طــرح آن موضوعــات چشم پوشــی نمودیــم.
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شــکر الهــی، از مهم تریــن مؤلفه هــای بــاور بــه خــدای ســبحان اســت کــه امــام 
ســجاد بــه بهتریــن شــکل ممکــن در ادعیــه متعالــی خــود گنجانــده اســت. 
ــر  ــه ذک ــق، ب ــن تحقی ــه خاطــر گســتردگی مؤلفه هــای و اصــل اختصــار در ای ب
ــا  ــدی ـ اکتف ــدون اولویت بن ــا ـ ب ــروف الفب ــب ح ــه ترتی ــا ب ــده ای از آن ه گزی

می شــود:

1� ایمان به خدا
ــت. در  ــده اس ــر2 آم ــض کف ــق1 و نقی ــای تصدی ــه معن ــت ب ــان در لغ ایم
ــان شــده  ــان بی ــه زب ــرار ب ــه دل و اق ــاد ب ــای اعتق ــه معن ــز ب اصطــاح شــرع نی
اســت.3 ایمــان دارای مراتبــی اســت کــه پایین تریــن مرتبــه آن، ایمــان بــه زبــان 
اســت. چنان کــه برخــی از آیــات بــه آن اشــاره دارنــد.4 هرچنــد در آیــات قــرآن 

ــز اشــاره شــده اســت.5 ــر نی ــه مراتــب باالت ب
1. »و اتفــق أهــل العلــم مــن اللُّغوییــن و غیرهــم أن )اإلیمــان( معنــاه: التَّْصدیــق« )تهذیب اللغــه، ج 15، ص 
ــه  ــه، و قول ــق نفس ــاُن: التصدی ــت: »اإْلِیَم ــدی آورده اس ــه فراهی ــاح، ج 5، ص 2071(. چنان ك 368؛ الصح

ْــَت بُِمْؤِمــٍن لَنــا، أی: بمصــدق« )العیــن، ج 8، ص 389(. تعالــی: َو مــا أَن
ــز  ــور نی ــن منظ ــه، ج 10، ص 110(. اب ــن، ج 5، ص 356؛ تهذیب اللغ ــان« )العی ــض اإلیم ــُر: نقی 2. »الکْف
ه التکذیــب« )لســان العــرب، ج 13،  آورده اســت: »اإِلیمــاُن: ضــدُّ الکفــر. و اإِلیمــان: بمعنــی التصدیــق، ضــدُّ

ص 21(.
3. فخرالدیــن طریحــی ایمــان را شــامل مــوارد ذیــل دانســته اســت: »اإْلِیَمــاُن لغــه هــو التصدیــق المطلــق 
اتفاقــًا مــن الــکل ... و شــرعًا علــی األظهــر هــو التصدیــق بــاهلل بــأن یصــدق بوجــوده، و بصفاتــه، و برســله 
... و بکتبــه ... و بالبعــث مــن القبــور و الصــراط و المیــزان، و بالجنــه و النــار، و بالمالئکــه ... « )مجمع البحریــن، 

ج 6، ص 204 ـ 205(.
َّــذی أَنـْـَزَل  َل َعلــی َرُســولِِه َو الْکتــاِب ال َّــذی نـَـزَّ ِ َو َرُســولِِه َو الْکتــاِب ال َّذیــَن آَمنـُـوا آِمنـُـوا بـِـاهللَّ 4. »یــا أَیَهــا ال
ــداً«؛ ای  ــالاًل بَعی ــلَّ َض ــْد َض ــِر فََق ــْوِم اآْلِخ ــلِِه َو الْی ــِه َو ُرُس ــِه َو كتُبِ ِ َو َمالئِکتِ ــاهللَّ ِ ــْر ب ــْن یکُف ــُل َو َم ــْن قَْب ِم
ــازل كــرده، و كتــب )آســمانی(  ــر او ن ــی كــه ب ــه خــدا و پیامبــرش، و كتاب كســانی كــه ایمــان آورده ایــد! ب
كــه پیــش از ایــن فرســتاده اســت، ایمــان )واقعــی( بیاوریــد كســی كــه خــدا و فرشــتگان او و كتاب هــا و 
ــه 136(. ــاده اســت )ســوره نســاء، آی ــد، در گمراهــی دور و درازی افت ــکار كن ــش و روز واپســین را ان پیامبران
ــن  ــود، آن گاه ای ــل ش ــازم حاص ــق ج ــد تصدی ــدا بای ــه ابت ــت ك ــق اس ــه تحقی ــان، ب ــر ایم ــه باالت 5. مرتب
ــوا َو  ُ ــْم یْرتاب َ ــمَّ ل ــولِِه ثُ ِ َو َرُس ــاهللَّ ِ ــوا ب ــَن آَمنُ َّذی ــوَن ال ــا الُْمْؤِمنُ ََّم ــردد: »إِن ــح گ ــق مســتلزم عمــل صال تصدی
اِدقُــوَن«؛ مؤمنــان واقعــی تنهــا كســانی هســتند  ِ أُولئـِـک ُهــُم الصَّ جاَهــُدوا بَِأْموالِِهــْم َو أَنُْفِســِهْم فــی َســبیِل اهللَّ
كــه بــه خــدا و رســولش ایمــان آورده انــد، ســپس هرگــز شــک و تردیــدی بــه خــود راه نــداده و بــا امــوال 
ــه  ــه15(. مرتب ــرات، آی ــوره حج ــتگویانند )س ــا راس ــد؛ آن ه ــاد كرده ان ــدا جه ــود در راه خ ــای خ و جان ه
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 از کتــب عرفانــی تنهــا خواجــه نصیــر طوســی )672 ه.ق( در اوصاف الأشــراف 
ــای دیگــر،  ــه عرف ــی ایمــان  ـ اشــاره نمــوده اســت.1 البت ــه ـ  یعن ــن مرحل ــه ای ب
ــروع  ــل از ش ــه قب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــرض نموده ان ــه ف ــان را مفروغٌ عن ایم
ــن وادی  ــوان در ای ــا بت ــت و اســتوار داشــت ت ــی ثاب ــد ایمان ســیر و ســلوک بای
طــی طریــق نمــود؛ چنان کــه امــام ســجاد بــه ایمــان و مراتــب آن، این گونــه 

ــد:  ــح فرموده ان تصری
برخــی از مــردم تنهــا بــه زبــان اقــرار بــه ایمــان دارنــد تــا بــدان وســیله جان 
خــود را حفــظ کــرده و بــه آرمانشــان دســت یابنــد؛ امــا مــا بــا زبــان و دل و 

جــان بــه تــو ایمــان آوردیــم،2 
بارالها ایمانی به من عطا نما که در قلبم جای گیرد.3

ــْغ  ــد: »َو بَلِّ ــر می نماین ــان ذک ــن ایم ــان را کامل تری ــوع ایم ــن ن ــان ای  ایش
ــان  ــه دل و اقــرار به زب ــا! ایمانــم )اعتقــاد ب ــار خدای ــاِن«4؛ »ب بِإیَمانـِـی أکَمــَل االِیَم
ــان«. ــان برس ــن ایم ــه کامل تری ــه کاشــف از آن هاســت( را ب ــدام ک ــل به ان و عم

2� امید و رجا به خدا
ــتن اســت.5 و در اصطــاح دل بســتن  ــد داش ــای امی ــه معن ــت ب ــا در لغ رج

بعــد، ایمــان بــه غیــب اســت كــه یؤمنــون بالغیــب نظــر بــه آن دارد در ایــن مرحلــه بصیــرت باطنــی حاصــل 
ــاله  َّذیــَن یقیُمــوَن الصَّ می شــود. كامل تریــن ایمــان همیــن نــوع هســت كــه دربــاره ایشــان آمــده اســت: »ال
ــٌم«  ــَره َو ِرْزٌق كری ــْم َو َمْغِف ِِّه ــَد َرب ــْم َدَرجــاٌت ِعْن ــا لَُه ــوَن َحقًّ ــُم الُْمْؤِمنُ ــک ُه ــوَن أُولئِ ــْم یْنِفُق ــا َرَزْقناُه َو ِممَّ

)ســوره انفــال، آیــه3 ـ 4(.
1. اوصاف األشراف، ص 9 ـ 11.

2. دعای ابوحمزه ثمالی.
3. همان.

4. صحیفه سجادیه، دعای 20.
ــن  ــاء م ج ــه، ج 11، 124(؛ »الرَّ ــن، ج 6، ص 176؛ تهذیب اللغ ــأس« )العی ــض الی ــدود: نقی ــاء، مم َج 5. »الرَّ
ــاء و  ــن رج ــرق بی ــاره ف ــاح، ج 6، ص 2352(. درب ــه، ج 2، ص 1039؛ الصح ــدود« )جمهره اللغ ــل مم األم
ــری  ــذی یعت ــر ال ــوع الخی ــن الرجــاء و الطمــع: أن الرجــاء هــو الظــن بوق طمــع آمــده اســت: »)الفــرق( بی
صاحبــه الشــک فیــه اال أن ظنــه فیــه أغلــب و لیــس هــو مــن قبیــل العلــم، ... و الرجــاء األمــل فــی الخیــر 
و الخشــیه و الخــوف فــی الشــر النهمــا یکونــان مــع الشــک فــی المرجــو و المخــوف و ال یکــون الرجــاء اال 

ــه الیــه« )فروق اللغــه، ج 1، ص 239(. عــن ســبب یدعــو الیــه مــن كــرم المرجــو أو مــا ب
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بــه چیــزی دل خــواه کــه در آینــده حاصــل خواهــد شــد.1 بــرای همیــن، برخــی 
ــدان قطــع  ــه ب ــرای ســالکان ک ــد ب ــه دو قدمن ــه مثاب ــد »خــوف و رجــا ب گفته ان
ــد  ــه قــدم خــوف از مهالــک وقــوف می گذرن ــد؛ گاهــی ب ــازل و مراحــل کنن من
ــه  ــد«.2 ب ــور می کنن ــوط عب ــأس و قن ــای ی ــا از ورطه ه ــدم رج ــه ق ــی ب و گاه
ــه  ــه جــود کریــم و دیــدن جــال اســت ب ــود ب عبــارت دیگــر؛ »رجــا ایمنــی ب

چشــم جمــال«.3
فوایــد زیــادی بــرای رجــا ذکــر شــده اســت کــه باعــث ترقــی در درجــات 
ــد:  ــوب می افزای ــه مطل ــول ب ــق وص ــیر در طری ــرعت س ــر س ــده و ب ــال ش کم
»یْرُجــوَن تِجــاَرًة لَــْن تَبُــوَر لِیَوفِّیُهــْم أُُجوَرُهــْم َو یزیَدُهــْم مِــْن َفْضلِــه«؛4 
»همچنیــن مقتضــی حســن ظــن بــه مغفــرت پــروردگار و اطمینــان بــه رحمــت 
(.6 حضــرت  او می باشــد«.5 چنان کــه فرمــود: )أُولئِــک یْرُجــوَن َرْحَمــَت اهللَّ

ــد:  ــه می دارن ــه عرض ــن زمین ــجادنیز در ای س
اِجیَن ... ؛7  َویا َمْن اَل یَجاِوُزُه َرَجاُء الرَّ

ــی را  ــو کس ــر ت ــذرد ... غی ــدواران از او نمی گ ــد امی ــه امی ــی ک ای کس
نمی خوانــم و بــه غیــر تــو بــه احــدی امیــد نــدارم ... الهــی چــون اندوهناک 
شــوم تــو دل خوشــی منــی و چــون محــروم گــردم تــو محــل امیــد منــی 
و چــون غــم و غصــه و مصیبــت بــر مــن هجــوم آرد پناهــم بــه توســت. 
نـِـی  فـَـاَل تَْخُذلْنـِـی َســآئاًِل، فـَـاَل تَْحِرْمنـِـی ُمْعتَِصمــًا، فـَـاَل تُْســلِْمنِی َداِعیــًا فـَـاَل تَُردَّ

 8 ئِبًا َخا

1. رساله قشریه، ص 199.
2. مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، ص 395.

3. رساله قشریه، ص 199.
4. »ایشــان ]كســانی كــه كتــاب الهــی را تــالوت می كننــد[ تجارتــی )پرســود و( بی زیــان و خالــی از كســاد 
را امیــد دارنــد. )آن هــا ایــن اعمــال صالــح را انجــام می دهنــد( تــا خداونــد اجــر و پــاداش كامــل بــه آن هــا 

دهــد و از فضلــش بــر آن هــا بیفزایــد كــه او آمرزنــده و شــکرگزار اســت« ) ســوره فاطر، آیــه30-29(.
5. اوصاف األشراف، ص 56.

6. سوره بقره، آیه218.
7. صحیفه سجادیه، دعای 31.

8. همان، دعای 51.
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ــن  ــد مک ــد ناامی ــده ای نمی یاب ــو عطاکنن ــز ت ــه ج ــن آن را ک ــدای م ای خ
ــذار. ــاری مگ ــود بی ی ــاز نمی ش ــو بی نی ــر ت ــه غی ــو ب ــه از ت ــی را ک و کس
ــاء را  ــوف و رج ــاز، اوج خ ــه و راز و نی ــب ادعی ــجاد در قال ــرت س حض
نســبت بــه خداونــد، در بســیاری از فرازهــای ادعیــه صحیفه خــود گنجانده اســت.

3� حمد و ثنای الهی
ــی اســت.  ــه صحیفــه ســجادیه حمــد و ســتایش باری تعال از ویژگی هــای ادعی
در هــر فــرازی، متناســب بــا موضــوع و متــن ادعیــه، ســتایش نیکویــی از خداوند 
صــورت گرفتــه اســت. از دیــدگاه صحیفــه ســجادیه حمــد و ســتایش باری تعالــی 
تــا اوج ملکــوت و تــا اعلی علییــن بــاال مــی رود و ســندی می شــود کــه مقربــان 
ــی  ِ ــَن ف ــی ِعلِّیی ــی أَْعَل َ ــا إل ــُع مِنَّ ــداً یْرتَفِ ــد. »َحْم ــهادت می دهن ــر آن ش ــی ب اله
ــاال  ــن ب ــی عّلیی ــه اعل ــا ب ــه از م ــوَن«؛1 سپاســی ک بُ ــَهُدُه الُْمَقرَّ ــوم یْش ــاب َمْرُق کتَ
ــداری  ــوده نگه ــاهده نم ــن آن را مش ــه مقربی ــده ای ک ــته ش ــه نوش رود، در نام
ــوٌم  ــاٌب َمْرُق ــوَن کت ــا ِعلِّی ــا أَْدراک م ــه: )َو م ــا ایــن دعــا، آی ــد. متناظــر ب می نماین

بُــوَن(2 اســت. یْشــَهُدُه الُْمَقرَّ
شــاید بتــوان گفــت بیشــترین حجــم ادعیــه راجــع بــه حمــد و ثنــا پــروردگار 
و برشــمردن صفــات جــال و جمــال اوســت. در ابتــدای هــر فــرازی، حضــرت 
ــر  ــه دور از ه ــی ب ــات باری تعال ــه ذات و صف ــد ک ــت معترف ان ــن حقیق ــه ای ب
نعــت و وصفــی اســت و خداونــد متعــال غیــر از آن چیــزی اســت کــه توصیــف 
ــه  ــا! ای آن ک ــَن«؛3 »خدای ــُت الَْواِصفِی ــُه نَْع ــْن ال یِصُف ــا َم ــمَّ ی شــده اســت: »أَللَُّه
ــد از  ــای اول، بع ــه در دع ــتاید«. چنان ک ــدگان او را نمی س ــف وصف کنن توصی
حمــد و ســتایش خداونــد، بــه عجــز و ناتوانــی انســان در شــناخت و توصیــف 

1. همان، دعای اول.
ــه  ــی، ك ــت قطع ــتی اس ــورده و سرنوش ــت رقم خ ــه ای اس ــت! نام ــن( چیس ــی )علیی ــه می دان ــو چ 2. »و ت

ــات21-19(. ــن، آی ــوره مطففی ــد« )س ــواع نعمت ان ــکان در ان ــّلمًا نی ــد! مس ــاهد آنن ــان ش مقرب
ــدای  ــات خ ــت صف ــه و حقیق ــه كن ــه ب ــی احاط ــود كس ــرا نمی ش ــای 31. )زی ــجادیه، دع ــه س 3. صحیف
تعالــی داشــته باشــد، چنانکــه احاطــه بــه كنــه ذات او نــدارد، پــس وصــف عقــالء او را بــه انــدازه فهــم و 

ــد(. ــال می دانن ــده و كم ــود دی ــه در خ ــی ك ــه صفات ــتایند ب ــت و او را می س ــان اس توانائی ش



173 تجلي خداباوري در پرتو قرآن و صحیفه سجادیه

ــُه،  ل کاَن َقبَْل ِل بـِـا أَوَّ باری تعالــی بــه صراحــت اذعــان می کننــد: »أَلَْحْمــُد هللِ االوَّ
َّــِذی َقُصــَرْت َعــْن ُرْؤیتـِـِه أَبَْصــاُر النَّاِظِریــَن، َو  َو االِخــر بـِـَا آِخــر یکــوُن بَْعــَدُه. ال
َعَجــَزْت َعــْن نَْعتـِـِه أَوهــاُم اَلَْواِصفِیــَن«.1 ایــن فــراز از ادعیــه متناظــر بــا آیــه: )ال 

تُْدرِکــُه األْبْصــاُر َو ُهــَو یــْدرِک األْبْصــاَر َو ُهــَو اللَّطیــُف الَْخبیــر(2 اســت.
 در دعایــی دیگــر حضــرت خداونــد را بــه اســم جالــه )اهلل( کــه کامل تریــن 
ــتاید:  ــتی را می س ــام هس ــه نظ ــای او ب ــم بی منته ــد و عل ــاد می کن ــت ی نام هاس
ــَمآءِ«؛3 »ای خدایــی  َّــِذی اَل یْخَفــی َعَلیــِه َشــیٌء فـِـی ااَلْرِض َواَل فـِـی السَّ »یــا أَاهللُ ال

کــه چیــزی در زمیــن و آســمان بــر او پوشــیده نیســت«.
در فــرازی دیگــر از لطــف و احســان و کــرم بی نظیــر خداونــد و رحمــت و 
عفــو و غفــران باری تعالــی یــاد کــرده و او را چنیــن حمــد و ســتایش می کنــد: 
ْــَت أَْرَحــُم مِــْن کلِّ َرِحیــم«؛4  ــاُن بِالَْجِســیِم الَْغافـِـر لِْلَعِظیــِم َو أَن ْــَت الَْمنَّ »إنَّــک أَن
»زیــرا تویــی بســیار بخشــنده نعمــت بــزرگ، و آمرزنــده بــرای )گنــاه( بــزرگ و 

ــر هســتی«. ــان مهربان ت ــو از هــر مهرب ت
ــراز مشــاهده  ــن ف ــی را در ای ــد باری تعال ــوان اوج ســتایش و تحمی شــاید بت
نمــود؛ آنجــا کــه مالکیــت مطلــق خداونــد بــر پهنــه هســتی و قــدرت و خالقیــت 

ــتاید:  ــی را می س ــی باری تعال و یگانگ
ــمَواِت َوااَلْرِض، َذا الَْجاَلِل  الَْحْمــُد هللِ َربِّ الَْعالَِمیــَن. أللَُّهــمَّ لـَـک الَْحْمــُد بَِدیــَع السَّ
َواالكــَراِم، َربَّ ااَلْربـَـاِب َوإلــَه كلِّ َمألـُـوه، َوَخالـِـَق كلِّ َمْخُلــوق... أَنـْـَت اهلل اَل إلــَه 
ــُم  ــَت الْکِری ْ ــَه إالَّ أَن ــَت اهللُ اَل إل ُد، َوأَنْ ــرِّ ــرد الُْمتََف ــُد آلف ــُد الُْمتََوحِّ ــتَ ااَلَح إالَّ أَنْ

1. ســپاس خدایــی را كــه اول اســت و پیــش از او اولــی نبــوده )مبــدء هــر موجــودی اســت( و آخــر اســت 
و پــس از او آخــری نباشــد )مرجــع همــه اشــیاء اســت(. خدایــی كــه دیده هــای بیننــدگان از دیدنــش )در 
دنیــا و آخــرت( ناتوان انــد )محــال اســت او را ببیننــد چــون آنچــه بــه چشــم ســر دیــده می شــود بایســتی 
در مــکان و جایــی باشــد و محتــاج بــه مــکان جســم اســت و خــدای تعالــی جســم نیســت( و اندیشــه های 
ــت  ــته اس ــه شایس ــد به طوری ك ــند نمی توانن ــه كوش ــر چ ــد )ه ــر نیاین ــش ب ــده وصف ــدگان از عه وصف كنن

او را وصــف نماینــد(.
ــا  ــا، و ب ــواع نعمت ه ــنده )ان ــد؛ و او بخش ــم ها را می بین ــه چش ــی او هم ــد؛ ول ــم ها او را نمی بینن 2. »چش

خبــر از دقایــق موجــودات( و آگاه )از همــه( چیــز اســت« )ســوره انعــام، آیــه103(.
3. صحیفه سجادیه، دعای 52.

4. همان، دعای 6.
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ــُم، الْکبِیــُر الُْمتَکبِّــُر... أَنـْـَت اهلل... أَنـْـَت اهلل... أَنـْـَت اهلل...؛1  ُم، الَْعِظیــُم الُْمتََعظِّ الُْمتَکــرِّ
خــدای را ســپاس کــه مالــک و مدبــر جهانیان اســت. خدایا! ســپاس ویژه توســت، 
ای پدیدآورنــده آســمان ها و زمیــن، ای صاحــب جــال و اکــرام! ای مالــک همــه 
اربابــان و ای معبــود هــر معبــود و خالــق هــر مخلــوق و وارث هــر چیــز! چیــزی 
شــبیه او نیســت و علــم چیــزی از او پنهــان نمی مانــد ... تویــی خدایــی کــه جــز 

تــو خدایــی نیســت یکتــا و یگانــه ای، فــرد و تنهایــی؛ و تویــی... .
تمــام فرازهــای صحیفــه ســجادیه سرشــار از ذکــر ایــن اســماء متبرکــه الهــی 
ــی و  ــا نام ــبحان ب ــدای س ــریف خ ــاب ش ــن کت ــرازی از ای ــر ف ــت و در ه اس
وصفــی یــاد شــده اســت کــه آیــات متناظــر بــا آن هــا بســیارند. البتــه شــمارش 
ــرای  ــت. ب ــارج اس ــی خ ــن پژوهش های ــده چنی ــا از عه ــام آن ه ــادآوری تم و ی

ــه ذکــر همیــن انــدک اکتفــا شــده اســت. همیــن، ب

4� ذکر خدا
ــزی و جــاری  ــادآوری چی ــظ و ی ــای حف ــه معن ــر ضــد نســیان2 و ب واژه ذک
ــوان  ــر عن ــی ذک ــن معان ــا از مهم تری ــه دع ــت.3 البت ــان اس ــه زب ــزی ب ــدن چی ش

شــده اســت.4

1. همان، دعای 47.
كــَری، بالکســر: خــالف النِْســیان«  كــُر و الذِّ كــر: ضــد النِّســیان« )جمهــره اللغــه، ج 2، ص 694(؛ »الذِّ 2. »الذِّ

)الصحــاح، ج 2، ص 664(.
ــن، ج 5، ص 346؛  ــانِک« )العی ــی لَِس ــی ِء عل ــْری الشَّ ــُر: َج ك ــره، و الذِّ ــی ء تذك ــظ للش ــُر: الحف ك 3. »الذِّ
ــد  ــی دیگــری نیــز آمــده اســت كــه مهم تریــن آن هــا عبارت ان ــه معان تهذیب اللغــه، ج 10، ص 94(. ذكــر ب
كــُر: الکتــاب  َّــُه لَِذكــٌر لـَـک َو لَِقْوِمــک ]الزخــرف: 44[؛ الذِّ كــُر: الشــرف و الصــوتُ  قــال اهللَّ تعالــی: َو إِن از: »الذِّ
ــز  ــری را نی ــی دیگ ــده ای، معان ــه ع ــان(. البت ــٌر« )هم ــاء ِذك ــاب لأنبی ــن و كل كت ــل الدی ــه تفصی ــذی فی ال
ــُر:  كــر: الدعــاء، و الذك ــُر: التســبیُح، و الذِّ ك ــراءه القــرآن، و الذِّ ــُر: ق ــال أبوالعبــاس: الذك ــد: »ق ــه كرده ان اضاف
ــال اهلّل  ــم ق ــُر: الِعل ك ــن، »الذِّ ــه، ج 10، ص 94(؛ همچنی ــل از: تهذیب اللغ ــه نق ــه« )ب ــُر: الطاع ك ــکُر، و الذَّ الشُّ

ــون ]نحــل/43[« )شــمس العلــوم، ج 4، ص 2278(. ــْم ال تَْعَلُم ــِر إِْن كْنتُ ك ــَل الذِّ ــئَُلوا أَْه ــی: فَْس تعال
كــُر: الصــاله، و الدعــاء، و الثنــاء« )العیــن، ج 5، ص 346؛ تهذیب اللغــه، ج 10، ص 94(؛ بــه عبــارت  4. »الذِّ
ــاله هللَّ و الدعــاء إلیــه و الثنــاء علیــه« می باشــد )المحکــم و المحیــط االعظــم، ج 6، ص  كــر: الصَّ دیگــر، »الذِّ

788؛ المخصــص، ج 13، ص 88(.
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واژه ذِکــر در اصطــاح قرآنــی،1  در معنــای لغــوی خــودـ  یــادآوری ضــد نســیان2 
ـ بــه کار رفتــه اســت.3 عــاوه بــر معنــای لغــوی، ذکــر در قــرآن کریــم بــه معانــی 
دیگــری نیــز آمــده اســت: الــف( ذکــرِ مطلــق )یــادآوردن(؛4 ب( ذکــرِ لســانی )دعــا، 
ثنــاء و نمــاز(؛5 ج( ذکــرِ قلبــی؛6 د( داللــت بــر وجــود خارجــی7 )شــرف، قــرآن(. 
در اصطــاح روایــی واژه ذکــر، عــاوه بــر معنــای لغــوی خــود ـ یــادآوری ـ،8 بــه 

1. در قــرآن كریــم از ریشــه »ذكــر«، 292 مرتبــه اســتفاده شــده اســت كــه حــدود 260 مرتبــه آن بــه معنــای 
ــات/55؛  ــوت/45؛ ذاری ــم/67؛ عنکب ــره/98،200،282؛ مری ــت. )ر.ک: بق ــیان( اس ــل نس ــادآوری )مقاب ی

مدثــر/55؛ عبــس/12؛ كهــف/63،24؛ ق/45؛ فاطــر/37؛ ابراهیــم/52؛ انعــام/126؛ طــه/14(.
2. گاهــی مــراد از یــادآوری، حالتــی در نفــس اســت كــه بــه وســیله آن، انســان معرفــت و شــناخت چیــزی 
را كــه قبــاًل حاصــل كــرده اســت حفــظ می كنــد. بازاندیشــی ذكــر و یــادآوری ماننــد حفــظ كــردن اســت؛ 
ــه  ــر ب ــی ذك ــود؛ ول ــه می ش ــزی گفت ــن چی ــت آوردن و دریافت ــه دس ــار ب ــه اعتب ــظ ب ــه واژه حف ــز اینک ج
اعتبــار حضــور در ذهــن و بــه خاطــر آوردن آن اســت. گاهــی ذكــر را بــرای حضــور در دل و ســخن هــر 
ــک از  ــر ی ــی. ه ــری زبان ــی و دیگ ــی قلب ــت: یک ــه اس ــر دو گون ــت، ذك ــن جه ــد. از ای ــه كار می برن دو ب
ایــن یادآوری هــا هــم دو نــوع اســت: 1. یــاد و ذكــری كــه بعــد از فراموشــی اســت؛ 2. ذكــری كــه پــس از 
فراموشــی نیســت؛ بلکــه بــرای ادامــه حفــظ كــردن و بــه خاطــر ســپردن اســت. بــرای همیــن، هر ســخنی را 

»ذكــر« گوینــد. )ر.ک: المفــردات، ص 328(.
3. المفردات، ص 328 ـ 329؛ مجمع البحرین، ج 3، ص 309 ـ 312.

4. مائده/91؛ رعد/28؛ زمر/23؛ نور/37؛ قمر/17؛ بقره/200؛ كهف/28.
ــا و  ــزاب/41 )دع ــس/71؛ اح ــران/58؛ یون ــف/42؛ آل عم ــام/138؛ یوس ــاء/60؛ انع ــراء/46؛ انبی 5. اس

ــه/9. ــاز(؛ جمع نم
6. بقــره/152؛ مریــم/67؛ مائــده/110؛ اعــراف/2،3،205؛ ص/45،43؛ احــزاب/34،41؛ انعــام/80؛ 

ــه/3. ــون/9؛ ط ــد/28؛ منافق رع
)قــرآن(؛  حجــر/9  )شــرف(؛  زخــرف/44  فصلــت/41؛  آل عمــران/58؛  یــس/69؛  قلــم/52؛   .7

طــالق/10. نحــل/43؛  ص/1،8؛  انبیــاء/7،10،24،50،105؛ 
 ... ِ ــاَء اهللَّ ــد: »إِنَّ أَْولِی ــان می فرماین ــه بی ــی را این گون ــر زبان ــم ذك ــر اعظ ــرت پیامب ــه حض 8. چنان ك
تَکلَُّمــوا فـَـکاَن كاَلُمُهــْم ِذكــراً؛ همانــا اولیــای خــدا چــون ســخن گوینــد، ســخن ایشــان یــاد خداونــد اســت« 
ــای  ــه معن ــش ب ــری حضرت ــت دیگ ــکاه االنوار، ص 124(. در روای ــن، ج 2، ص 433؛ مش )روضه الواعظی
ِ َســکتُوا فَــکاَن ُســکوتُُهْم ِذكــراً؛ همانــا اولیــای خــدا چــون  ذكــر قلبــی نیــز اشــاره كرده انــد: »إِنَّ أَْولِیــاَء اهللَّ
ــر«،  ــای »ذك ــراً اصــل در معن ــی، ج 2، ص 237(. ظاه ــد اســت« )الکاف ــاد خداون ســاكت اند، سکوتشــان ی
همیــن ذكــر قلبــی اســت و اگــر »لفــظ« را هــم »ذكــر« گفته انــد بــه اعتبــار ایــن اســت كــه لفــظ معنــا را بــر 
دل إلقــا می كنــد )تفســیر المیــزان، ج 12، ص 258(؛ و حقیقــت »ذكــر« حضــور شــیِء مذكــور اســت نــزد 

ذاكــر )شــرح االســماء الحســنی )شــرح دعــای جوشــن كبیــر(، ص 133(.
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معنــای نمــاز،1 دعــا،2 فخــر و شــرف3 نیــز بــه کار رفتــه اســت.
ــای  ــب و صف ــش قل ــی دارد و آرام ــاز م ــر او ب ــان را از غی ــدا انس ــر خ  ذک
ــان  ــی انس ــردی و اجتماع ــی ف ــه زندگ ــد ب ــاد خداون ــراه دارد.4 ی ــه هم دل را ب
رنــگ و جــای ملکوتــی می بخشــد. چنیــن یــادی اســت کــه همــواره زندگــی 
ــیطان و  ــلط ش ــد و راه تس ــرار می ده ــل ق ــادل و تکام ــیر تع ــان را در مس انس
ــر  ــجادیه روی مســأله ذک ــه س ــه صحیف ــام ادعی ــد. ام ــوای نفــس را ســد می کن ه
ــه شــرف و  ــاد خــدا را مای ــراوان نمــوده اســت. ایشــان ی ــد ف ــاد خــدا، تأکی و ی
ــراز  ــن ف ــَن«؛5 کــه ای اکِری ــَرٌف لِلذَّ ــُرُه َش ــْن ذِک ــا َم عــزت و بزرگــی مــی دارد: »ی
از دعــای امــام ســجادمتناظر بــا آیــه »َفاْذکُرونــی أَْذکْرکــْم َو اْشــکُروا لــی َو ال 
ــن عزت هــا و  ــودن، خــود باالتری ــرا مــورد توجــه خــدا ب ــُرون«6 اســت؛ زی تَکُف

شرافت هاســت.

5� شکر خدا
ــن  ــی از مهم تری ــت.7 یک ــان اس ــناخت احس ــای ش ــه معن ــت ب ــکر در لغ ش
1. روایتــی از حضــرت پیامبــر اعظــم نقــل شــده اســت: »كانــت األنبیــا ء إِذا َحَزبَُهــْم أمــر فزعــوا إِلــی 
الِذكــر« )مســند حنبــل، ج 1، ص 268: )راوی ابــن عبــاس: إذا َحَزبـَـه أمــر قــال ... ثــم یدعــو(؛ همــان، ج 5، 
ص 388: )راوی حذیفــه: إذا َحَزبـَـه أمــر صلــی(؛ التبیــان، ج 1، ص 181(؛ یعنــی بــه نمــاز ایســتادند )العیــن، 
ج 5، ص 346؛ تهذیب اللغــه، ج 10، ص 94(. البتــه در برخــی منابــع، معنــای »الذكــر« را نمــاز و دعــا ـ بــه 

صــورت توأمــان ـ بیــان كرده انــد )شــمس العلــوم، ج 4، ص 2278(.
ــُر:  ك ــد: »الذِّ ــان كرده ان ــا بی ــاز و دع ــای نم ــه معن ــوق را ب ــت ف ــر« در روای ــع، »الذك ــی از مناب 2. در برخ
الصــاله و الدعــاء و فــی الحدیــث: كانــت األنبیــاء إِذا َحَزبَُهــْم أمــر فزعــوا إِلــی الذكــر« )شــمس العلــوم، ج 

4، ص 2278(.
كــُر الَحکیــُم« آمــده اســت كــه بــه نظــر ابــن اثیــر بــه معنــای شــرف  3. بــرای قــرآن كریــم نیــز صفــت »الذِّ
كــُر الحکیــم« أی  كــُر: الشــرف و الفخــر. و منــه الحدیــث فــی صفــه القــرآن »و هــو الذِّ و فخــر اســت: »الذِّ

الّشــرف المحکــم العــاری مــن االختــالف« )النهایــه، ج 2، ص 163(.
ِ تَْطَمئِنُّ الُْقُلوُب« )سوره رعد، آیه28(. ِ أاَل بِِذكِر اهللَّ َّذیَن آَمنُوا َو تَْطَمئِنُّ قُُلوبُُهْم بِِذكِر اهللَّ 4. »ال

5. صحیفه سجادیه، دعای 11.
6. »پــس بــه یــاد مــن باشــید، تــا بــه یــاد شــما باشــم! و شــکر مــرا گوییــد و )در برابــر نعمت هایــم( كفــران 

نکنیــد!« )ســورع بقره، آیــه152(.
ــت:  ــته اس ــان داش ــری بی ــن، ازه ــر ای ــالوه ب ــن، ج 5، ص 292(. ع ــان« )العی ــان اإلحس ــکُر: عرف 7. »الشُّ
ــه شــکل  ــه« )تهذیب اللغــه، ج 10، ص 10(. جوهــری ب ــُد ُمولی ــُره، و َحْم ــاُن اإلحســاِن و نَش ــکُر: ِعرف »الشُّ
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ــادآوری نعمت هــای الهــی و سپاســگزار  ــکر اوســت. ی ــق ذکــر خــدا، ُش مصادی
بــودن بــه خاطــر آنــان، کمتریــن وظیفــه انســان اســت. خداونــد چنــان بخشــنده 
اســت کــه حتــی در مقابــل شــکِر نعمت هایــش نیــز وعــده ازدیــاد نعمــت داده 
اســت.1 امــام ســجاد شــکر باری تعالــی را مایــه رســتگاری انســان می شــمارد: 
»یــا َمــن ُشــکُره َفــوٌز للّشــاکِرین«؛2 »ای کســی کــه شــکرش بــرای شــکرگزاران 

مایــه رســتگاری اســت«.
بــر اســاس ادعیــه صحیفــه ســجادیه، شــکر درجــه ای اســت کــه بــرای رســیدن 
آن بایــد از خداونــد اســتمداد نمــود؛ چنان کــه حضــرت از خداونــد می خواهــد 
ــه فــوز شــکر  تمــام جوارحــش را قــدرت شــکر الهــی عنایــت نمایــد و او را ب
ــَة  ــآَء َو َحقِیَق ــُغ الَوَف ــداً یبُْل ــی َحْم ِ ــانِی َو َعْقل ــی َو لَِس ــُدک نَْفِس ــاند: »تَْحَم برس
ــر  ــه ب ــی ک ــتایند، ستایش ــو را می س ــن ت ــل م ــان و عق ــان و زب ــکِر«؛3 »ج الشُّ
ــای  ــراز از دع ــن ف ــا ای ــه متناظــر ب عرصــه کمــال و حقیقــت شــکر برســد«. آی
نورانــی امــام، آیــه: )َفاْذکُرونــی أَْذکْرکــْم َو اْشــکُروا لــی َو ال تَکُفــُروِن(؛4 آیــه: )َو 

ــد. ــاکریَن(6 می باش ــنَْجِزی الشَّ ــه: )َو َس ــاکریَن(5 و آی ُ الشَّ ــیْجِزی اهللَّ َس

ــکُر: الثنــاء علــی المحِســن بمــا أَْواَلكــُه مــن المعــروف«  دیگــری همیــن مطلــب را عنــوان داشــته اســت: »الشُّ
)الصحــاح، ج 2، ص 702(. فروق اللغــه، یکــی از تفاوت هــای حمــد و شــکر را چنیــن بیــان داشــته اســت: 
»)الفــرق( بیــن الشــکر و الحمــد: أن الشــکر هــو االعتــراف بالنعمــه علــی جهــه التعظیــم للمنعــم، و الحمــد 
الذكــر بالجمیــل علــی جهــه التعظیــم المذكــور بــه أیضــا و یصــح علــی النعمــه و غیــر النعمــه، و الشــکر ال 
یصــح اال علــی النعمــه« )فروق اللغــه، ج 1، ص 40(. راغــب اصفهانــی حمــد االهــی را اعــم از شــکر بیــان 
ــن الشــکر«  ــن المــدح و أعــّم م ــه، و هــو أخــّص م ــه بالفضیل ــاء علی ــی: الثن ــُد هلّل تعال ــرده اســت: »الَْحْم ك

)المفــردات، ج 1، ص 256(.
َّکــْم« و )همچنیــن بــه خاطــر بیاوریــد( هنگامی را كــه پروردگارتان  َن َربُّکــْم لَئـِـْن َشــکْرتُْم أَلَزیَدن 1. »َو إِْذ تـَـَأذَّ

اعــالم داشــت: اگــر شــکرگزاری كنیــد، )نعمــت خــود را( بر شــما خواهــم افــزود )ســوره ابراهیــم، آیه7(.
2. در فرازهای بسیاری این جمله وارد شده است.

3. صحیفه سجادیه، دعای 51.
4. »پس به یاد من باشید، تا به یاد شما باشم! و شکر مرا گویید« )سوره بقره، آیه152(.

5. »و خداونــد بــه زودی شــاكران )و اســتقامت كنندگان( را پــاداش خواهــد داد« )ســوره آل عمــران، 
ــه66(. ــر، آی ــوره زم ــاكریَن« )س ــَن الشَّ ــْن ِم ــْد َو ك َ فَاْعبُ ــِل اهللَّ َ ــه144(. ر.ک: »ب آی

6. »و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد« )سوره آل عمران، آیه145(.
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6� نیت، فقط خدا
ــی )672 ه.ق(  ــن طوس ــت.1 نصیرالدی ــد اس ــی قص ــه معن ــت ب ــت در لغ نی

ــی دارد:  ــان م ــت، بی ــا از نی ــن معن ــاره ای درب
ــه کاری  ــد ک ــا ندان ــل، چــه اول ت ــم و عم ــان عل قصــد واســطه اســت می
کردنــی اســت ثابــت قصــد کــردن آن کار نکنــد، و تــا قصــد نکنــد آن کار 
از وی حاصــل نشــود، و مبــدأ ســیر و ســلوک قصــد اســت، و در ســیر و 
ســلوک بایــد کــه قصــد مقصــد معینــی کنــد، و چــون مقصــد حصــول کمال 
باشــد از کامــل مطلــق، پــس نیــت بایــد کــه مشــتمل باشــد بــر طلــب قربت 

ــق.2 ــی کــه اوســت کامــل مطل ــه حق تعال ب
ــه  ــته و آن را ب ــه داش ــت توج ــت نی ــش و اهمی ــه نق ــجاد ب ــرت س حض
ــا!  ــار خدای ــی«؛3 »ب ِ ــک نِیت ــْر بُِلْطفِ ــمَّ َوفِّ ــد: »أللَُّه ــان نموده ان ــه بی ــن وج بهتری
ــه لطــف خــود، بســیار گــردان«. در جــای دیگــر عرضــه مــی دارد:  ــرا ب نیــت م
ــْح بَِمــا ِعنْــَدک یقِینـِـی«؛ »درســت و اســتوار آن گونــه کــه هیــچ تردیــدی  »َو َصحِّ
ــن  ــتم، درخواســت نیکوتری ــای بیس ــدای دع ــه در ابت ــد«4. چنان ک ــه آن راه نیاب ب
نیت هــا را می نمایــد: »َو انْتَــِه بِنِیتـِـی إلـَـی أَْحَســِن النِّیــاِت«؛ »روردگارا! نیــت مــرا 
ــت  ــی را درخواس ــان نیت ــع، ایش ــاز«5. در واق ــی س ــا منته ــن نیت ه ــه نیکوتری ب
ــدون  ــص و ب ــی خال ــا عمل ــود و ب ــاز ش ــت آغ ــد قرب ــا قص ــه ب ــد ک می نماین
ــر  ــی مدنظ ــات، نیت ــه صف ــر این گون ــاوه ب ــرد. ع ــان پذی ــا پای ــی و ری خودنمای
ــِة ُرْشــد اَل أَُشــک  حضــرت اســت کــه صــاح و هدایت کننــده نیــز باشــد: »َونِی

ــن، ج 8، ص 394(.  ــد« )العی ــا: القص ــر ... و معناه ــر أو ش ــن خی ــه م ــان بقلب ــوی اإلنس ــا ین ــه: م 1. »النِّی
طریحــی آورده اســت: »النِّیــه: و هــی توّجــه القلــب نحــو العمــل، و لیــس مــن ذلــک بشــی ء« )المفــردات، 
ــه بیــن نیــت و عــزم فرقــی اســت كــه فروق اللغــه آن را ذكــر كــرده اســت: »)الفــرق(  ج 1، ص 831(. البت
بیــن العــزم و النیــه: أن النیــه إراده متقدمــه للفعــل بأوقــات ... و النیــه البعــد فســمیت بهــا االراده آلتــی بعــد 
مــا بین هــا و بیــن مرادهــا و ال یفیــد قطــع الرویــه فــی االقــدام علــی الفعــل، و العــزم قــد یکــون متقدمــا 

ــه، ج 1، ص 118(. ــت« )فروق اللغ ــات و بوق ــه بأوق ــزوم علی للمع
2. اوصاف األشراف، ص 15.

3. صحیفه سجادیه، دعای 20.
4. همان.

5. همان، دعای 20.
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ــدارم«. ــد روا ن ــه در آن تردی ــا ک ــت فرم ــده عنای ــی هدایت کنن ــا«؛1 »و نیت فیه
 بــا توجــه بــه مطالب و شــواهدی کــه از مناجــات حضــرت زیــن العابدین
ــی اهلل  ــان شــد، می تــوان عنــوان نمــود کــه ایشــان، پایــه و اســاس ســلوک ال بی
را بیــان می فرماینــد. ایشــان حتــی خالــی بــودن اعمــال قلبــی از ریــا، هــوس و 

اغــراض شــخصی و گروهــی را مــورد تأکیــد قــرار می دهنــد.

7� هدایت طلبی از خدا
هدایت خواهــی از خداونــد، بــه مرحلــه خاصــی از ســیر و ســلوک اختصــاص 
نــدارد؛ بلکــه در تمــام مراحــل بایــد بــه آن عنایــت داشــت. ســالک اگــر بخواهــد 
ــد  ــدن راه را از خداون ــد نمایان ــد، بای ــه شــمار آی ــره موحــدان مخلــص ب در زم

ــد:  ــه بخواه بی وقف
ــی  ــی أَْزك ــی ِه ــی لِلَّتِ ــَوی َوَوفِّْقنِ ــی ألتَّْق ــدی، َوأَلِْهْمنِ ــی بِالُْه ــمَّ َوأَنِْطْقنِ أللَُّه
ــی  ــی، َواْجَعْلنِ ــَة الُْمْثَل ِریَق ِــی الطَّ ــُلک ب ــمَّ اْس ــَو أَْرَضــی. أللَُّه ــا ُه ــتَْعِمْلنِی بَِم َواْس

ــی.2  ــوُت َوأَْحی ــک أَُم ــی ِملَّتِ َعَل
حضــرت بــرای پذیــرش چنیــن خواســته ای حتــی ظــرف آن را ـ ســعه صدر ـ 
نیــز از خداونــد درخواســت می نمایــد: »َواْشــَرْح لَِمَراِشــِد دِینـِـک َقْلبـِـی«؛ »و دلــم 
ــد: »َو َمتِّْعنـِـی  ــرای مقاصــد دینــت بگشــا«.3 در جــای دیگــر عرضــه می دارن را ب
بُِهــدی َصالـِـح ال أَْســتَبِْدُل بـِـِه َو َطِریَقــِة َحــقٍّ اَل أَزِیــُغ َعنَْهــا«؛4 »بــار خدایــا! مــرا از 
روشــی شایســته بهره منــد گــردان کــه آن را بــا برنامــه دیگــری عــوض نکنــم و 

بــه راه حقــی هدایــت نمــا کــه از آن روی برنتابــم«.
ــه  ــادی عرض ــدای ه ــه خ ــی، ب ــگان اله ــف هدایت یافت ــرت در توصی حض
ــه  ــر ک ــا! ه ــَن«؛5 »بارخدای ــَاُل الُمِضلِّی ــِوهِ إْض ــْم یْغ َ ــَت ل ــن َهَدی ــی دارد: »َو َم م

1. همان، دعای 31.

2. همان، دعای 20.

3. همان، دعای 23.

4. همان، دعای 20.
5. همان، دعای 5.
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ــرا  ــرد؛ زی ــه در نب ــدگان او را از راه ب ــوای گمراه کنن ــی اغ ــت نمای ــو هدای را ت
ــد«.1 ــو راه یابن ــور ذات ت ــو ن ــگان در پرت ره یافت

8 � یقین به خدا
یقیــن در لغــت، بــه معنــای علمــی اســت کــه هیــچ شــکی در آن راه نــدارد.2 
یقیــن در اصطــاح عبــارت اســت از ظهــور نــور حقیقــت و رؤیــت آشــکار بــا 
قــوه ایمــان نــه بــا حجــت و برهــان.3 مــادام کــه ایــن نــور از ورای حجــاب باشــد 
آن را نــور ایمــان خواننــد و چــون پرده هــا برافتــد و از حجــاب مکشــوف شــود 
آن را نــور یقیــن داننــد. در حقیقــت یــک نــور بیــش نیســت همــان نــور ایمــان 
ــول  ــده شــود.4 از ق ــن نامی ــرد یقی ــی در دل جــای گی ــچ حجاب ــدون هی ــی ب وقت
برخــی عرفــا نقــل شــده اســت: »یقیــن از زیــادت ایمــان باشــد و از تحقیــق آن 
ــه  ــود در دل ک ــن علمــی ب ــرار گرفت ــن ق ــد: »یقی در دل« و برخــی دیگــر گفته ان

تغیــر بــدان راه نیابــد«.5
ــر  ــن ذک ــرای یقی ــه ب ــه مرتب ــات7 وارده، س ــات6 و روای ــر اســاس آی ــا ب عرف
در   ســجاد حضــرت  حق الیقیــن.8  و  عین الیقیــن  علم الیقیــن،  کرده انــد: 
ــتارند:  ــروردگار خواس ــن را از پ ــه یقی ــن مرتب ــتم، باالتری ــای بیس ــرازی از دع ف
ــه  ــرار ده«.9 البت ــن ق ــن یقی ــم را برتری ــِن...«؛ »یقین ــَل الْیقِی ــی أَفَْض ِ ــْل یقِین »َواْجَع
ایــن یقیــن نیــز دارای چنیــن صفتــی اســت: »َو َهــْب لَنـَـا یقِینــًا َصادِقــًا تَکفِینـَـا بـِـِه 

ٍد َو آلِِه، َو اْهِدنَا«. ََّما یْهتَِدی الُْمْهتَُدوَن بِنُوِر َوْجِهک، فََصلِّ َعَلی ُمَحمَّ 1. همان. »َو إِن
2. »الیِقیــُن، و هــو إزاحــه الشــک، و تحقیــق األمــر« )العیــن، ج 5، ص 220؛ تهذیب اللغــه، ج 9، ص 245(. 
جوهــری نیــز همیــن معنــا را بــرای یقیــن بیــان داشــته اســت: »الیِقیــُن: العلــم و زواُل الَشــک« )الصحــاح، 

ج 6، ص 2219(.
3. رساله قشریه، ص 272.

4. مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، ص 75.
5. رساله قشریه، ص 271 و 274.

6. سوره تکاثر، آیه5 ـ 8؛ سوره واقعه، آیه95؛ سوره حاقه، آیه51.
ــان(؛  ــی اإْلِیَم ــِن َعَل ــاَلِم َو الْیِقی ــی اإْلِْس ــاِن َعَل ــِل اإْلِیَم ــاُب فَْض َ ــد )ب ــه بع ــی، ج 2، ص 51 ب 7. الکاف

ــن(. ــی الدی ــدائد ف ــی الش ــر عل ــن و الصب ــاب الیقی ــد )ب ــه بع ــوار، ج 67، ص 130 ب بحاراالن
8. مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، ص 175؛ اوصاف األشراف، ص 77.

9.  صحیفه سجادیه، دعای 20.
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َلــب«؛1 »یقینــی راســخ و اســتوار کــه بــدان وســیله از رنــج طلــب  مـِـْن َمئُونـَـِة الطَّ
آســوده شــویم«. 

ــی  ِ ــِه ف ِ ــی ب ــوراً أَْمِش ــی نُ ِ ــْب ل ــد: »َو َه ــه می دارن ــر، عرض ــی دیگ در دعای
ــبَُهاِت؛2  ــک َوالشُّ ـِـِه مِــَن الشَّ ــتَِضیُء ب ُلمــاِت، َوأَْس ِــی الظُّ ـِـِه ف ــِدی ب ــاِس، َو أَْهتَ النَّ
ــو آن در بیــن مــردم زندگــی  ــه مــن عطــا نمــا کــه در پرت ــوری ب ــروردگارا ن »پ
کنــم و بــا فروغــش در هــر ظلمتــی راه یابــم و انــوارش دلــم را از اشــک و شــبهه 
پــاک ســازد«. آیــات پایانــی ســوره تکاثــر بهتریــن آیــات متناظــر بــا ایــن بحــث 

اســت.
 هرچنــد از خــال بیــان صفــات و اســمای الهــی کــه در قــرآن کریــم آمــده و 
در ادعیــه نورانــی حضــرت ســجاد نیــز متجلــی اســت، می تــوان مؤلفه هــای 
ــی شــدن بحــث از ذکــر آن هــا  ــا به خاطــر طوالن ــز ذکــر کــرد؛ ام دیگــری را نی

ــم. ــودداری می کنی خ

نتیجه
بــا توجــه بــه پیوند عمیــق قــرآن کریــم و صحیفــه ســجادیه، آموزه های مشــترکی 
از ایــن دو منبــع نورانــی متجلــی اســت. خدابــاوری، مهم تریــن و پرکاربردتریــن 
ــرد. در  ــتخراج ک ــجادیه اس ــه س ــرآن و صحیف ــوان از ق ــه می ت ــت ک ــزاره ای اس گ
عیــن حــال در کمتــر متــن پژوهشــی به صــورت مســتقل و جامــع بــه آن پرداختــه 

شــده اســت.
ــام  ــی ام ــه نوران ــرآن و صحیف ــه در ق ــی ک ــای اساس ــه مؤلفه ه ــت ب ــا عنای ب
ســجاد ذکــر شــده اســت؛ عناوینــی همچــون: تحمیــد و تذکیــر الهــی؛ ایمــان 
بــه پــروردگار؛ یقیــن بــه وجــود و حضــور خداونــد؛ هدایت طلبــی از باری تعالــی 
ــت،  ــد رحمــت از درگاه احدی ــت امی ــدی و در نهای ــای خداون و شــکر نعمت ه

ــد. ــا نمای ــاوری در انســان ها ایف ــش اساســی در ایجــاد خداب ــد نق می توان

1. همان، دعای 29.

2. همان، دعای 22.
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جدول ها
جدول 1. برخی از آیات خداباوری که در صحیفه سجادیه نیز از آن ها اقتباس شده است.

توضیحات آیه سوره متن قرآن متن دعا دعا

در دعای 24 ذکر شده است 41 دخان یْوَم ال یْغنی َمْولًی َعْن َمْولًی َشیئًا َو 
ال ُهْم یْنَصُرون

َحْمداً یِضیُء ...) یْوَم اَل یْغِنی َمْولی 
َعْن َمْولی َشیئًا َواَل ُهْم یْنَصُروَن( 1

6 همزه ِ الُْموَقَدة ناُر اللَّ َحْمداً نُْعَتُق بِِه ِمْن َألِیِم نَاِر الِل إلَی 
کِریِم ِجَواِر الِل 1

در دعای 42 با عبارت »واجعل القرآن... 
علی نعیم دارالمقام« آمده است 35 فاطر الَّذی َأَحلَّنا داَر الُْمقاَمِة ِمْن َفْضِله َحْمداً نَُزاِحُم بِِه ... ِفی َداِر الُْمَقاَمِة 

الَِّتی ال َتُزوُل 1

28 شوری َو ُهَو ... َو ُهَو الَْولِی الَْحمید َحْمداً نَْسَعُد بِِه ... إنَُّه َولِی َحِمیٌد. 1

عبارت دعا در دعاهای 2،14،24،30 تکرار شده؛ 
آیه در سوره   های حدید:21،29؛ آل عمران:74، 

174؛ بقره:105؛ انفال:29 نیز آمده است.
4 جمعه واللُ ذوالفضِل الَعظیم َل الّسیئات بِأْضَعاِفَها ِمَن  یا ُمَبدِّ

الَْحَسَناِت إنَّک ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم 2
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توضیحات آیه سوره متن قرآن متن دعا دعا

در سوره های اعراف:206؛ رعد:13؛ 
زمر:75؛ فصلت:38؛ شوری:5؛ نیز 

آمده است.
20 انبیاء یَسبُِّحوَن اللَّیَل َو النَّهاَر ال یْفُتُرون اللَُّهمَّ َوَحَمَلُة َعْرِشک الَِّذیَن ال 

یْفُتُروَن ِمْن َتْسِبیِحک 3

38 فصلت یَسبُِّحوَن لَُه بِاللَّیِل َو النَّهاِر َو ُهْم ال 
یْسَأُمون َوال یْسَأُموَن ِمْن َتْقِدیِسک 3

19 انبیاء ال یْسَتکِبُروَن َعْن ِعباَدِتِه َو ال 
یْسَتْحِسُرون َوال یْسَتحِسُروَن ِمْن ِعَباَدِتک 3

17 حاقه َو الَْمَلک َعلی َأْرجائِها ... یْوَمِئٍذ 
َثماِنیٌة َوالّذیَن َعَلی أْرَجآئَِها إَذا نََزَل 3

29 فاطر َو َأْنَفُقوا ... یْرُجوَن ِتجاَرًة لَْن َتُبوَر َواْنَتَصُروا بِه ...یْرُجوَن ِتَجاَرًة لَْن 
ِتِه َتُبوَر ِفی َمَودَّ 4

در سوره توبه، آیه100، نیز آمده 
است. 10 حشر ْخواِنَنا   یُقولُوَن َربََّنا اْغِفْر لَنا َو ِلِ

الَّذیَن َسَبُقونا بِاْلیمان
ألُّهمَّ َوأْوِصْل ... یُقولُوَن: َربََّنا اْغِفْر 

لََنا ... بِااِلیَماِن َخیَر َجَزائِک 4

31 نجم ِ ما ِفی ... لِیْجِزی الَّذیَن ...  َو لِلَّ
َأْحَسُنوا بِالُْحْسَنی

َوَمَناِزِل ُفُروِضِه ... َویْجِزی الَِّذیَن 
َأْحَسُنوا بِالُْحْسَنی 6

17 اعراف ُثمَّ َلِتینَُّهْم ... َو ِمْن َخْلِفِهْم ... ال َتِجُد 
َأکَثَرُهْم شاکریَن

د َوآلِِه،  َم َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ أللَّهَّ
َواْحَفْظَنا ِمْن بَیِن أیِدیَنا َوِمْن َخْلِفَنا 

َوَعْن أیَماِنَنا َوَعْن َشَمائِِلَنا
6

207 بقره ُ َرُؤٌف بِالِْعباِد َو ِمَن النَّاِس ... َو اللَّ ...َرُؤوٌف بِالِْعَباِد 6

26 آل 
عمران ُقِل اللَُّهمَّ مالِک الُْمْلک ... ...َمالِک الُمْلک َرِحیٌم بِالَْخْلِق 6

در سوره مومنون، آیات 116، 86 
و سوره  نمل، آیه 26 نیز با کمی 

تغییر آمده است
129 توبه َو ُهَو َربُّ الَْعْرِش الَْعظیِم َفاْفَعْل بِی ... یا َذا الَعْرِش ألَْعِظیَم 7

53 یوسف اَرٌة  ُئ نَْفسی ِإنَّ النَّْفَس َلَمَّ َو ما ُأبَرِّ
وِء ِإالَّ ما َرِحَم َربِّی بِالسُّ

اَرٌة  َواَل ُتَخلِّ ... إالَّ َما َوفَّْقَت َأمَّ
وِء إاّل َما َرِحْمَت بالسُّ 9

در دعای 47 و »أهل التقوی« در 
دعای 51 آمده است 56 مدثر ُ ُهَو َأْهُل  َو ما یْذکُروَن ِإالَّ َأْن یشاَء اللَّ

التَّْقوی َو َأْهُل الَْمْغِفَرِة
َحاَشاک ...إنَّک َأْهُل التَّْقَوی َوَأْهُل 

الَْمْغِفَرِة 12



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج1862

توضیحات آیه سوره متن قرآن متن دعا دعا

در دعاهای ،14،16،19،21،31،32،33
45،46،48،49؛ و در سوره آل عمران، 

آیه وارد شده است
8 تحریم َو اْغِفْر لَنا ِإنَّک َعلی کلِّ َشی ٍء َقدیٌر َوآِمْن َخْوَف نَْفِسی إنَّک َعَلی کلِّ 

َشیء َقِدیٌر 12

در دعاهای 21، 31؛ و سوره نساء، 
آیه30،169؛ سوره احزاب:19،30؛ 

حج:70؛ عنکبوت:19 و... وارد شده است
22 حدید ما َأصاَب ِمْن ُمصیَبٍة ... ِإنَّ ذلِک 

ِ یسیر َعَلی اللَّ
َوذلِک َعَلیک یِسیٌر آِمیَن َربَّ 

الَْعالَِمیَن 12

96 طه لَْت لی  قاَل بَُصْرُت ...َو کذلِک َسوَّ
نَْفسی

لَْت لِی نَْفِسی رفع ها إلَی َمْن  َوَسوَّ
یْرَفُع َحَوائَِجُه إلَیک 13

9 اسراء ِإنَّ هَذا الُْقْرآَن یْهدی لِلَّتی ِهی َأْقَوم ِنی ... لِلَِّتی ِهی َأْقَوُم َوَرضِّ 14

در دعاهای 15،47،48،50،54 نیز 
وارد شده است 27،78 رحمن َو یْبقی َوْجُه َربِّک ُذو الَْجالِل َو 

اْلِکراِم
ُل بِااِلْحَساِن، ... ُذو  إنَّک الُْمَتَفضِّ

الَْجاَلِل َواالکَراِم 15

با کمی تغییر در دعاهای 42 و 48 
و در سوره اعراف:156 آمده است 7 غافر َو یْسَتْغِفُروَن ... َوِسْعَت کلَّ َشی ٍء 

َرْحَمًة َو ِعْلما
َأْنَت الَِّذی َوِسْعَت کلَّ َشیء َرْحَمًة 

َوِعْلمًا 16

در سور: هود:107؛ بروج:16؛ 
ابراهیم:27 نیز آمده است 18 حج َ یْفَعُل ما یشاء ُ ... ِإنَّ اللَّ َو َمْن یِهِن اللَّ َوال یؤوُدک ... إنَّک َتْفَعُل َما َتَشاُء 16

در سوره عبس:24،32 نیز وارد 
شده 52 هود ِتکْم ًة ِإلی ُقوَّ ...َو یِزْدکْم ُقوَّ ًة  أللَُّهمَّ اْسِقَنا ... َوَتِزیُدنَا بِِه ُقوَّ

ِتَنا إلَی ُقوَّ 19

در سوره محمد:17 آمده است 8 شمس َفَألَْهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها َوَألِْهْمِنی ألتَّْقَوی َوَوفِّْقِنی لِلَِّتی ِهی 
َأْزکی َواْسَتْعِمْلِنی بَِما ُهَو َأْرَضی 20

63 طه ...َو یْذَهبا بَِطریَقِتکُم الُْمْثلی ِریَقَة الُْمْثَلی أللَُّهمَّ اْسُلک بِی الطَّ 20

در سور یونس:49؛ طه:89؛ فرقان:3 
و... وارد شده است 188 اعراف ا... ُقْل ال َأْمِلک لَِنْفسی نَْفعًا َو ال َضرًّ إلِهی َأْصَبْحُت ... ال َأْمِلک لَِنْفِسی 

نَْفعًا َواَل َضّراً إالَّ بِک 21

در سوره اعراف:95 نیز آمده است 134 آل 
عمران اء... رَّ اِء َو الضَّ رَّ الَّذیَن یْنِفُقوَن ِفی السَّ َوال آیَسًا... َوإْن َأْبَطأَت َعنِّی ِفی 

اَء اَء کْنُت َأْو َضرَّ َسرَّ 21

122 انعام ... َو َجَعْلنا لَُه نُوراً یْمشی بِِه ِفی 
ُلماِت النَّاِس کَمْن َمَثُلُه ِفی الظُّ

یئاِت َفَرقًا َوَخْوفًا،  َوآَمَن ِمَن السَّ
َوَهْب لِی نُوراً َأْمِشی بِِه ِفی النَّاِس 22



187 تجلي خداباوري در پرتو قرآن و صحیفه سجادیه

توضیحات آیه سوره متن قرآن متن دعا دعا

در دعای 27 و 52 نیز وارد شده 
است 163 انعام ال َشریک لَُه َو بِذلِک ُأِمْرُت َو َأنَا 

ُل الُْمْسِلمیَن َأوَّ
...بِک َوِمْنک َوْحَدک اَل َشِریک 

لَک 22

در دعای 48 نیز وارد شده است 73 هود قالُوا ... ِإنَُّه َحمیٌد َمجید ْن ... إنَّک َحِمیٌد َمجیٌد َواْجَعلِنی ِممَّ 22

در سوره صافات:7 نیز بیان شده 
است 117 نساء ... َو ِإْن یْدُعوَن ِإالَّ َشیطانًا َمریدا ...َوِمْن َشرِّ کلِّ َشیَطان َمِرید 23

38 آل 
عمران

یًة  قاَل َربِّ َهْب لی ِمْن لَُدْنک ُذرِّ
عاء َطیَبًة ِإنَّک َسمیُع الدُّ

َوَهْب لِی ِمْن لَُدْنک َمَعُهْم َأْوالداً 
ُذکوراً 25

9 نوح ُثمَّ ِإنِّی َأْعَلْنُت لَُهْم َو َأْسَرْرُت لَُهْم 
ِإْسراراً

َواْمُنْن َعَلی ... َأْو َأْعَلْنُت َأْو 
َأْسَرْرُت 25

در سوره های نساء:55 و ملک 
10،11 نیز بیان شده است 5 ملک عیر َو َأْعَتْدنا لَُهْم َعذاَب السَّ أللَُّهمَّ َأْعِطَنا ... َوَأِعْذنَا ِمْن َعَذاِب 

ِعیِر السَّ 25

در سوره های بقره:186؛ ق 16 نیز 
بیان شده است 61 هود ُثمَّ ُتوبُوا ِإلَیِه ِإنَّ َربِّی َقریٌب ُمجیب إنَّک َقِریٌب ُمِجیٌب َسِمیٌع َعِلیٌم... 25

و در سوره مجادله:2 نیز بیان شده است 60 حج َ لََعُفوٌّ َغُفور ُ ِإنَّ اللَّ لَیْنُصَرنَُّه اللَّ ...َعُفوٌّ َغُفوٌر َرُؤوٌف َرِحیٌم 25

در سور: نور:20؛ حج:65؛ توبه:117؛ 
نحل: 7،47؛ حدید:9؛ حشر:10 نیز بیان 

شده است
143 بقره َ بِالنَّاِس لََرُؤٌف َرحیٌم ِإنَّ اللَّ إنَّک َقِریٌب ... َرُؤوٌف َرِحیٌم 25

در دعای 20 و در سوره 
اعراف:156 نیز ذکر شده است 201 بقره َو ِمْنُهْم َمْن یُقوُل َربَّنا آِتنا ... ِقنا 

َعذاَب النَّاِر
ْنیا َحَسَنًة َوِفی االِخَرِة  َوآِتَنا ِفی الدُّ

َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر 25

57 انفال ْد بِِهْم  ا َتْثَقَفنَُّهْم ِفی الَْحْرِب َفَشرِّ َفِإمَّ
َمْن َخْلَفُهْم ْد بِهْم َمْن َخْلَفُهْم َوَشرِّ 27

9 انفال کْم بَِألٍْف ِمَن الَْمالئِکِة  َأنِّی ُمِمدُّ
ُمْرِدفین

َوَأْمِدْدُهْم بَِمالئِکة ِمْن ِعْنِدک 
ُمْرِدِفیَن َحتَّی... 27

در سور: روم: 11،27؛ اعراف:29؛ 
انبیاء:104؛ یونس:4،34؛ نمل:64؛ 

عنکبوت:19 13 بروج ِإنَُّه ُهَو یْبِدُئ َو یعیُد إنَّک الَْمنَّاُن الَْحِمیُد الُْمْبِدُئ الُْمِعیُد 27



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج1882

توضیحات آیه سوره متن قرآن متن دعا دعا

در دعاهای 32،33،44، نیز با کمی 
تغییر و در سوره بروج:16 نیز 

آمده است
107 هود اٌل لِما یرید ِإنَّ َربَّک َفعَّ اُل لَِما ُتِریُد إنَّک ... الَفعَّ 27

در سوره های زیادی از جمله: 
هود:115؛ یوسف:90...آمده است 120 توبه َ ال یضیُع َأْجَر الُْمْحِسنین ِإنَّ اللَّ َویا َمْن اَل یِضیُع لََدیِه َأْجُر 

الُْمْحِسِنیَن 31

در دعای 8 با کمی تغییر آمده 
است 19 مجادله یطاُن َفَأْنساُهْم  اْسَتْحَوَذ َعَلیِهُم الشَّ

ِذکَر اللَّ یَطاُن َهذا َمَقاُم ... َواْسَتْحَوَذ َعَلیِه الشَّ 31

در دعای 8 با عبارت »الحسرة 
العظمی« و در سور: یونس:54؛ 
سبأ:33؛ انعام 31؛ بقره 167 نیز 

بیان شده است
39 مریم َو َأْنِذْرُهْم یْوَم الَْحْسَرة َوبَیْض ُوُجوَهَنا ...ِفی یْوِم الَْحْسَرِة 42

در سوره اعراف:156؛ غافر:7 نیز 
بیان شده است 147 انعام َفُقْل َربُّکْم ُذو َرْحَمٍة واِسَعة إنَّک ُذْو َرْحَمة َواِسَعة َوَفْضل کِریم 42

43 اعراف ِ الَّذی َهدانا لِهذا َو قالُوا الَْحْمُد لِلَّ الَْحْمُد لِل الَِّذی َهَدانَا لَِحْمِدِه 44

185 بقره َشْهُر َرَمضاَن الَّذی أُْنِزَل فیِه الُْقْرآُن ُهدی 
لِلنَّاِس َو بَیناٍت ِمَن الُْهدی َو الُْفْرقان

َوالَْحْمُد للِّ ... َشْهَر َرَمَضاَن، ...الَِّذی 
ُأْنِزَل ِفیِه الُْقْرآُن ُهدی لِلنَّاِس، 
َوبَیَنات ِمَن الُْهدی َوالُْفْرَقاِن

44

60 مومنون َوالَِّذیَن یْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُلوبُُهْم َوِجَلٌة 
َأنَُّهْم إلَی َربِِّهْم َراِجُعوَن،

َوالَِّذیَن یْؤُتوَن َما آَتْوا َوُقُلوبُُهْم 
َوِجَلٌة َأنَُّهْم إلَی َربِِّهْم َراِجُعوَن 44

در همین دعا در جای دیگر تکرار 
شده است 78 رحمن َتباَرک اْسُم َربِّک ِذی الَْجالِل َو 

اْلِکرام
َفُقْلَت َتَباَرک اْسُمک: ُتوبُوا إلَی الل 

َتْوبًَة نَُصوحًا 45

در سوره بقره:165 نیز بیان شده 
است 39 کهف َة ِإالَّ بِاللَّ ُ ال ُقوَّ ُقْلَت ما شاَء اللَّ َة إالَّ بِالِل الَْعِلی  َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

الَْعِظیِم 46

این عبارت در صحیفه سجادیه 12 بار 
تکرار شده و عبارت »الَْحْمُد هللِ« 15 بار و 

در سور زیادی نیز بیان شده است
1 حمد الَْحْمُد لِل َربِّ الَْعالَِمیَن الَْحْمُد لِل َربِّ الَْعالَِمیَن 47

در دعای 48 و سوره بقره:117 نیز 
بیان شده است 101 انعام مَواِت َوااَلْرِض بَِدیَع السَّ مَواِت  أللَُّهمَّ لَک الَْحْمُد بَِدیَع السَّ

َوااَلْرِض 47

در سور زیادی نیز بیان شده است 16 رعد ُ خالُِق کلِّ َشی ٍء َو ُهَو الْواِحُد  ُقِل اللَّ
ار الَْقهَّ َوَخالَِق کلِّ َمْخُلوق 47



189 تجلي خداباوري در پرتو قرآن و صحیفه سجادیه

توضیحات آیه سوره متن قرآن متن دعا دعا

11 شوری یْذَرُؤکْم فیِه لَیَس کِمْثِلِه َشی ٌء َو ُهَو 
میُع الَْبصیر السَّ

َوَواِرَث کلِّ َشیء، لَیَس کِمْثِلِه 
َشیٌء 47

54 فصلت َوُهَو بِکلِّ َشیء ُمِحیٌط َأال ِإنَُّه بِکلِّ َشی ٍء ُمحیٌط 47

52 احزاب ُ َعلی کلِّ َشی ٍء َرقیبًا َو کاَن اللَّ َوُهَو َعَلی کلِّ َشیء َرِقیٌب 47

13 رعد و هوْ َشِدیُد الِْمَحاِل َوَأْنَت اللُ ... الَْشِدیُد الِْمَحاِل 47

در سوره حمد:1،3 نیز بیان شده 
است 163 بقره َو ِإلُهکْم ِإلٌه واِحٌد ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو 

حیُم ْحمُن الرَّ الرَّ
ْحمُن  َوَأْنَت اللُ ال إلَه إالَّ َأْنَت الرَّ

ِحیُم الرَّ 47

در سوره بقره:32؛ یوسف 83،100 
نیز بیان شده است 2 تحریم و هو الَْعِلیُم الَْحکیُم َوَأْنَت اللُ ...الَْعِلیُم الَْحکیُم 47

در سوره غافر:20،56؛ شوری:11 
نیز بیان شده است 1 اسراء ِمیُع الَْبِصیُر إنه هو السَّ ِمیُع الَْبِصیُر َوَأْنَت اللُ... السَّ 47

در سوره اعراف:158؛ کهف:27 نیز 
بیان شده است 115 انعام میُع الَْعلیم َل لِکِلماِتِه َو ُهَو السَّ ال ُمَبدِّ َل لِکِلَماِتک ُسْبَحانَک ...َواَل ُمَبدِّ 47

در سوره های زیادی نیز بیان شده 
است 1 فاطر َمَواِت و االرِض َفاِطَر السَّ َمَواِت بَاِرئ ُسْبَحانَک ...َفاِطَر السَّ 47

15 بروج ذو العرش المجید َحْمداً یواِزُن َعْرَشک الَمِجیَد 47

در همین دعا و دعای 42 و 54 با 
عبارت مشابهی آمده است 33 احزاب ْجَس  ُ لِیْذِهَب َعْنکُم الرِّ ِإنَّما یریُد اللَّ

َرکْم َتْطهیرا َأْهَل الَْبیِت َو یَطهِّ
ْرَتُهْم ِمَن  َوُحَجَجک َعَلی ِعَباِدک، َوَطهَّ

نَِس َتْطِهیراً بِإَراَدِتک ْجِس َوالدَّ الرِّ 47

در سوره اعراف:55؛ ابعام:63 نیز 
بیان شده است 205 اعراف عًا  َو اْذکْر َربَّک فی نَْفِسک َتَضرُّ

َو خیَفًة
ذاً  عًا َوَتَعوُّ َوَمَع َذلِک ِخیَفًة َوَتَضرُّ

ذاً َوَتَلوُّ 47

در دعای 6 و 40 با اندکی اختاف 
آمده است و سوره شعراء:87 194 آل 

عمران
َو ال ُتْخِزنا یْوَم الِْقیاَمِة ِإنَّک ال ُتْخِلُف 

الْمیعاَد َواَل َتْخِزِنی یْوَم َتْبَعُثِنی لِِلقائِک 47
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توضیحات آیه سوره متن قرآن متن دعا دعا

97 نحل َفَلُنْحیینَُّه َحیاًة َطیَبة َفَأْحیِنی َحیاًة َطیَبًة َتْنَتِظُم بِما ُأِریُد 
َوَتْبُلُغ... 47

در سوره تحریم:8 نیز بیان شده 
است 12 حدید یْوَم ... یْسعی نُوُرُهْم بَیَن َأیدیِهْم َو 

بَِأیماِنِهْم
َوَأِمْتِنی ِمیَتَة َمْن یْسَعی نُوُرُه بَیَن 

یَدیِه، َوَعْن یِمینِه 47

89 واقعه َفَرْوٌح َو َریحاٌن َو َجنَُّة نَعیم و َحاَلَوَة َرْحَمِتک َوَرْوِحک 
َوَریَحاِنک َوَجنَِّة نَِعیِمک 47

43 اعراف ٍ َو نََزْعنا ما فی ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل  َواْنَزِع الِْغلَّ ِمْن َصْدِری لِْلُمْؤِمِنیَن 47

8،9 طارق ِإنَُّه َعلی َرْجِعِه لَقاِدٌر
رائِر یْوَم ُتْبَلی السَّ َرائُِر َواَل ُتْهِلکِنی یْوَم ُتْبَلی السَّ 47

1 تغابن ماواِت َو ما ِفی  ِ ما ِفی السَّ یَسبُِّح لِلَّ
اْلَْرِض لَُه الُْمْلک َو لَُه الَْحْمد

َوَأْسَألُک اللَُّهمَّ َربََّنا بَِأنَّ لَک 
الُْمْلک، َولَک الَْحْمَد 48

در سوره اسراء:110؛ حشر:24؛ 
اعراف:180 نیز بیان شده است 8 طه ُ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو لَُه اْلَْسماُء الُْحْسنی اللَّ َویا َمْن لَُه ااَلْسَمآُء الُْحْسنی 51

در دعای 51 آمده: »وال مّفَر لی 
» فافرَّ 118 توبه ِ ِإالَّ ِإلَیه َو َظنُّوا َأْن ال َمْلَجَأ ِمَن اللَّ َواَل َمْلَجَأ لَُه ِمْنک إالَّ إلَیک 52

5 حمد ِإیاک نَْعُبُد َو ِإیاک نَْسَتعیُن َوإیاک َأْسَتِعیُن، َوبِک ُأؤِمُن 52

در دعاهای 28،34 و 47 به مقداری از 
این عبارات اشاره فرموده است 4-1 اخاص َمُد لَْم یِلْد َو لَْم یولَْد ُ الصَّ ُ َأَحٌد اللَّ ُقْل ُهَو اللَّ

َو لَْم یکْن لَُه کُفواً َأَحد
ی، یا َواِحُد یا َأَحُد، یا  َواکِشْف َغمِّ
َصَمُد، یاَمْن لَْم یِلْد َولَْم یولَْد، َولَْم 

یکْن لَُه کُفواً َأَحٌد
54
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جدول 2. برخی از آیات خداباوری که در صحیفه سجادیه به آن ها تصریح شده است.

آیه سوره متن آیه دعا

23 ذاریات َّکْم تَنِْطُقوَن َُّه لََحقٌّ مِثَْل ما أَن ماءِ َو األْْرِض إِن َفَو َربِّ السَّ 29

60 غافر اْدُعونی أَْستَِجْب لَکم 31

8 تحریم

ُّکْم أَْن یکفَِّر َعنْکْم َسیئاتِکْم  ِ تَْوبًَة نَُصوحًا َعسی َرب تُوبُوا إِلَی اهللَّ
ُ النَّبِی َو  َو یْدِخَلکْم َجنَّاٍت تَْجری مِْن تحت ها األْنْهاُر یْوَم ال یْخِزی اهللَّ

َّنا أَتِْمْم لَنا  َّذیَن آَمنُوا َمَعُه نُوُرُهْم یْسعی بَیَن أَیدیهِْم َو بَِأیمانِهِْم یُقولُوَن َرب ال
نُوَرنا َو اْغفِْر لَنا إِنَّک َعلی کلِّ َشی ءٍ َقدیر

45

152 بقره َفاْذکُرونی أَْذکْرکْم َو اْشکُروا لی َو ال تَکُفُرون 45

7 ابراهیم لَئِْن َشکْرتُْم أَلَزیَدنَّکْم َو لَئِْن کَفْرتُْم إِنَّ َعذابی لََشدیٌد 45

60 غافر
َّذیَن یْستَکبُِروَن َعْن ِعباَدتی َسیْدُخُلوَن  اْدُعونی أَْستَِجْب لَکْم إِنَّ ال

َجَهنََّم داِخریَن
45

53 زمر
 َ ِ إِنَّ اهللَّ َّذیَن أَْسَرُفوا َعلی أَنُْفِسهِْم ال تَْقنَُطوا مِْن َرْحَمِة اهللَّ یا ِعبادِی ال

نُوَب جمیعًا یْغفُِر الذُّ
50



نگرشی بر اوصاف الهی در صحیفه سجادیه 
با رویکرد به نظریه بینامتنیت قرآنی

 علی خضری1
چکیده

صحیفــه ســجادیه، اثــر جاودانــه امــام ســجاد، یکــی از جامع تریــن 
ــان  ــه در می ــت ک ــالمی اس ــاب اس ــی ن ــع فرهنگ ــن مناب و ارزنده تری
آثــار به جــا مانــده امــام، از همــه مهم تــر اســت. ایــن کتــاب شــریف 
ــن شــده اســت و از  ــی اســت کــه در صــدر اســالم تدوی دومیــن کتاب
ــع  ــرار دارد. در واق ــه ق ــرآن و نهج البلاغ ــس از ق ــت پ ــت اهمی جه
صحیفــه، دریایــی بی کرانــه از علــوم و معــارف اســالمی اســت کــه در 
آن مســائل عقیدتــی، فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، و پــاره ای از قوانیــن 

طبیعــی و احــکام شــرعی بیــان گردیــده اســت.
ــی رابطــه تنگاتنگــی  ــه عنــوان یــک کتــاب مذهبــی و ادب صحیفــه ب
نیــز بــا قــرآن کریــم دارد کــه در سرتاســر صحیفــه ایــن پیونــد آشــکار 
ــی از  ــل جلوه های ــی و تحلی ــه بررس ــش ب ــن پژوه ــا در ای ــت. م اس
ــی  ــات اله ــان صف ــم در بی ــرآن کری ــجاد از ق ــام س ــری ام تأثیرپذی
هســتیم. یافته هــا نشــان می دهــد کــه آن حضــرت در دعاهــای خــود 
ــات شــریفه قــرآن رابطــه بینامتنــی ایجــاد کــرده  ــه آی ــا استشــهاد ب ب
و الفــاظ و مضامیــن قرآنــی را در بیــان صفــات الهــی بــه کار گرفتــه 
ــا ایــن صفــات  اســت. ایشــان در جای جــای صحیفــه، کالم خــود را ب
و اســمای حســنی آراســته، و بــا مخاطــب ســاختن پــروردگار بــا ایــن 

ــد. ــدد طلبیده ان ــاف، از او م ــماء و اوص اس
واژگان کلیــدی: صفــات الهــی، امــام ســجاد، صحیفــه ســجادیه، 

قــرآن کریــم، بینامتنیــت.
1. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
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مقدمه
صحیفــه ســجادیه، از گران بهاتریــن میراث هــای فرهنگــی انســان، و نفیس تریــن 
ــت،  ــان امام ــمان درخش ــتاره آس ــن س ــریت، کام چهارمی ــه بش ــه اندیش گنجین
ــده  ــر نســخه مشــهورش دارن ــریف، بناب ــاب ش ــن کت ــجاد اســت. ای ــام س ام
ــا  ــداد ی ــه تع ــاره ب ــار اش ــه پنجاه وچه ــت ک ــت اس ــت. درس ــار دعاس پنجاه وچه
ــه ســجادیه  ــای صحیف ــک فرازه ــا حجــم و روح تک ت ــزان محــدودی دارد، ام می
چنــان بلنــد و متعالــی اســت کــه هیــچ بشــری را یــارای درک حقیقــی تمــام مفاهیم 
و مضامیــن، یــا ســاختار ادبــی و باغــی آن نیســت. امــام ســجاد در ایــن کتــاب 
پرمایــه، در قالــب دعــا و مناجــات، از هــر بابــی ســخن رانده انــد. بنابرایــن صحیفــه 
ســجادیه، دریایــی بی کرانــه از علــوم و معــارف اســامی اســت کــه در آن مســائل 
ــن طبیعــی و احــکام  ــاره ای از قوانی ــی، فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، و پ عقیدت
شــرعی بیــان گردیــده اســت. ایــن شــاملیت، شــاید بــدان جهــت اســت کــه ایــن 
امــام همــام بنابــر اقتضــای زمــان خویــش، زبــان دعــا را بــرای ترویــج اســام 
و هدایــت مــردم برگزیدنــد. لــذا هیــچ پژوهشــگری نمی توانــد ادعــا کنــد کــه بــا 
انجــام یــک، دو، و یــا حتــی چنــد تحقیــق و پژوهــش پیرامــون صحیفــه ســجادیه، 
توانســته اســت حقیقــت و کنــه آن را بــه طــور کامــل و مطلــق دریابــد، و در قالــب 
یــک کار پژوهشــی بــه عالمیــان عرضــه نمایــد؛ بلکه وســعت صحیفــه ســجادیه، راه 
را بــرای تحقیــق و پژوهــش محققــان و پژوهش گــران، در ایــن اقیانــوس مملــو از 

دّر و لؤلــؤ همــواره بــاز گذاشــته اســت.
دربــاره صحیفــه ســجادیه تاکنــون پژوهش هــای فــراوان و ارزشــمندی صــورت 
ــبک و  ــی س ــا بررس ــه ت ــده آن گرفت ــم ارزن ــر مفاهی ــرش ب ــت از نگ ــت اس گرف
الفــاظ زیبــای ایــن کتــاب شــریف کــه برشــمردن همــه ایــن پژوهش هــا در ایــن 
ــه برخــی از ایــن پژوهش هــا اشــاره  ــه ب ــه عنــوان نمون مجــال میّســر نیســت و ب
می شــود: مقالــه »انســان شناســی در صحیفــه ســجادیه« نوشــته عبدالحمیــد فرزانــه کــه 
در شــماره 15 مجّلــه اندیشــه دینــی در تابســتان 1384 بــه چــاپ رســیده اســت. 
مقالــه »ابعــاد انســانی و اجتماعــی صحیفــه ســجادیه« نوشــته محمدحســین شــهری 
کــه در شــماره 9 مجّلــه ســفینه در زمســتان 1384 بــه چــاپ رســیده اســت. مقالــه 
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»تحلیــل آوایــی در صحیفــه ســجادیه« نوشــته آفریــن زارع، موســی بیــات و لیــا 
دیانــت کــه در شــماره 6 مجلــه پژوهش هــای قــرآن و حدیــث در تابســتان 1391 
ــای  ــگاه آن در دعاه ــودگی و جای ــی بخش ــه »روانشناس ــت. مقال ــده اس ــاپ ش چ
صحیفــه ســجادیه« از علــی عیســی زادگان کــه در شــماره 174 مجلــه معرفــت در 
خــرداد 1391 بــه چــاپ رســیده اســت. مــا نیــز در ایــن پژوهــش صفــات الهــی 
در دعاهــای صحیفــه را کــه امــام در آن هــا از قــرآن کریــم تأثیــر پذیرفتــه، بررســی 

خواهیــم کــرد و در واقــع بــه دنبــال پاســخی بــرای پرســش های زیــر هســتیم:
1. امــام ســجاد تــا چــه میــزان در بیــان صفــات الهــی از قــرآن کریــم تأثیــر 

ــت؟ پذیرفته اس
2. انگیزه امام از تأثیرپذیری از متن قرآنی چیست؟

بیان صفات الهی در صحیفه
یکــی از بارزتریــن مفاهیمــی کــه در صحیفــه ســجادیه مطــرح گردیــده، اوصاف 
ــت  ــن واژه در لغ ــت، و ای ــف« اس ــع »وص ــاف« جم ــظ »اوص ــت. لف ــی اس اله
ــب  ــت. راغ ــی اس ــا کس ــزی ی ــات چی ــا و خصوصی ــر ویژگی ه ــای ذک ــه معن ب
اصفهانــی در بیــان معنــای وصــف می نویســد: »آن، ذکــر چیــزی اســت بــا زیــور 
ــه؛ از  ــرار گرفت ــر آن ق ــق اســت کــه شــیء ب و نعمــت آن. وصــف، صفــت خال
زیــور و نعمــت و غیــره.« وصــف گاهــی حــق و گاهــی باطــل اســت. چنانکــه 

ــد:  ــال می فرمای ــد متع خداون
ٌم َعَلــی أْزَواِجنـَـا  َو قَالـُـوا َمــا فـِـی بُُطــوِن هــِذِه اأْلنَْعــاِم َخالَِصــٌة لُِذُكوِرنـَـا َو ُمَحــرَّ

َّــُه َحِکیــٌم َعلِیــٌم1  َو اِْن یُکــْن َمیتـَـًة فَُهــْم فِیــِه ُشــَرَكاُء َســیْجِزیُهْم َوْصَفُهــْم اِن
و گفتنــد: آن چــه در شــکم ایــن دام هــا )بحیــره و ســائبه( اســت اگــر زنــده 
بــه دنیــا آیــد ویــژه مــردان ماســت و برزنانمــان حــرام اســت، و اگــر مــرده 
ــه  ــن حکمشــان را ک ــد ای ــان در آن شــریک اند. خداون ــردان و زن باشــد، م
ــه او  ــد داد، ک ــرار خواه ــان ق ــر آن ــد کیف ــذاب در می آی ــورت ع ــه ص ب

ــم و داناســت.  حکی

1. سوره انعام، آیه 139.
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»صفــة« نیــز از لفــظ »وصــف« گرفتــه شــده و در لغــت بــه معنــای کیفیــت، 
ــد.1 ــزه و نســبت می باش ــانه اختصاصــی، ممی نش

ــن  ــه از بزرگ تری ــجادیه، ک ــه س ــدر صحیف ــاب گران ق ــجاد در کت ــام س ام
شــاهکارهای نثــر ادبــی محســوب می شــود، بســیار زیبــا و دقیــق بــه یک سلســله 
ــت از  ــن، حکای ــد؛ و ای ــاره فرموده ان ــی اش ــرت حق تعال ــنای حض ــات حس صف
روح بلنــد و بــه گنــاه نیالــوده، و صیقــل داده شــده ایشــان بــا عبــادت حضــرت 
ــد  ــا بصیرتــی خــدادادی، خــدا را درک کنن رب العالمیــن دارد، کــه توانســته اند ب
ــه الی دعاهــای  ــوم اســت«2 - در الب ــن عل ــه از فنی تری ــم األســماء را - »ک و عل

گهربــار خــود، بــه بشــریت بیاموزنــد.
در کام سیدالســاجدین موصــوف، ذات اقــدس خداســت. کــه آن ]اهلل[، 
جامــع تمــام اســمای حق تعالــی اســت. بــه حقیقــت کــه امــام ســجاد، نیکــو 
ــیءٍ  ــد: »ُکلُّ َش ــبحان می فرماین ــد س ــه خداون ــرا ک ــد. زی ــی را برگزیده ان موصوف
ــر  ــزی جــز ذات او، نیســت شــدنی اســت«. در تعبی ــُه«:3 »هرچی ـِـٌک ااِلَّ َوْجَه َهال
ــن  ــز ای ــده: همه چی ــول اهلل - آورده ش ــیر رس ــر تفس ــه- بناب ــه کریم ــن آی ای
ــراد  ــی، اف ــق اول ــه طری ــن، و ب ــاک و آســمان ها و زمی ــا اف ــا ت ــان؛ از کوه ه جه
ــا اســماء و صفــات الهــی کــه منبــع و  ــان خواهنــد رفــت. ام بشــر، روزی از می
ــا ذات  ــه تنه ــد. ک ــد مان ــی خواهن ــد، باق ــان بوده ان ــن جه ــز در ای منشــأ همه چی
 مقــدس الهــی داوری دارد و بــه ســوی او بازگردانــده می شــویم. امــام ســجاد
بــه هــدف جاودانــه ای چنــگ زدنــد، پــس اثــری جاودانــه ]صحیفــه ســجادیه[ را 

ــرای عالمیــان برجــای گذاشــتند. ب
تمــام اســمای خداونــد بلندمرتبــه داّل بــر رفعــت و بلنــدی جایــگاه و منزلــت 
ــد  ــان می کنن ــط گم ــه غل ــی ب ــد. برخ ــی نامحدودن ــمای اله ــداد اس ــت. تع اوس
ــده اســمایی  ــی کــه او دارن ــه اســم دارد، در حال ــود و ن ــد متعــال فقــط ن خداون
ــش  ــرب درگاه ــکان مق ــی مل ــت. و حت ــود، از آن آگاه اس ــط خ ــه فق ــت ک اس

1. قاموس قرآن، ج 3، ذیل »وصف«.
 2. شهود و شناخت، ج 4، 87.

3. سوره قصص، آیه 88.
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ــن  ــد. بنابرای ــا آگاهــی ندارن ــر از او، از آن ه ــی مرســل، و هیچ کــس غی ــا نب ی
ــم. ــق بگویی ــددی دقی ــی ع ــرای اســمای حســنای اله ــم ب نمی توانی

ــر  ــت. و ه ــه اس ــددی نهفت ــات او م ــا و در صف ــد رازه ــمای خداون »در اس
دوی آن هــا راه رســیدن بــه حضــرت رب العالمیــن هســتند. کســی کــه ذات خــدا 
ــات  ــا آن صف ــد را ب ــت دارد و خداون ــز دوس ــات او را نی ــت دارد، صف را دوس
ِ اأْلْســَماُء الُْحْســنَی  می خوانــد.« چنانکــه خداونــد متعــال می فرماینــد: »َو هلِلَّ
َفاْدُعــُوُه بَِهــا«؛1 »نام هــای نیکــو خــدا راســت پــس او را بــه آن هــا بخوانیــد«. کــه 
اُء الُْحْســنَی« آمــده: »نام هایــی کــه نیکوتریــن نام هــا هســتند.  ِ اأْلْســمَ در تفســیر »هلِلَّ
زیــرا بــر معانــی نیکویــی از قبیــل: بزرگداشــت و پاکــی و ســتایش و امثــال آن 
ــه ایــن  ــا« نقــل گردیــده: »خــدا را ب ــُوُه بَِه داللــت می کننــد.« و در تفســیر »َفاْدُع

ــد.«2 ــا بخوانی نام ه
حــال آن کــه امــام ســجاد در کل صحیفــه ســجادیه چیــزی حــدود صــد 
ــد و  ــر کرده ان ــال را ذک ــد متع ــه، از خداون ــه وصفی ــت و جمل ــم، صف ــه اس و ن
ــجادیه  ــه س ــجاد در صحیف ــام س ــد. ام ــا خوانده ان ــدان نام ه ــروردگار را ب پ
معمــوالً هرجــا بــه بیــان اوصــاف حســنای الهــی می پردازنــد، بافاصلــه ضعــف 
ــه در  ــه ک ــند. همان گون ــش می کش ــی پی ــگاه اله ــود را در پیش ــارت خ و حق
دعــای ابوحمــزه ثمالــی، کــه منســوب بــه ایــن امــام همــام اســت، نیــز چنیــن 
ــُن الُْمِســیئُوَن«: تــو نیکــوکار و مــا بدکاریــم. و  ْــَت الُْمْحِســُن َو نَْح می باشــد: »أَن
ایــن درحالــی اســت کــه جــز از صفــات نیــک امــام معصــوم نــه خوانده ایــم 
و نــه شــنیده ایم. و ایــن یعنــی اوج خشــوع در پیشــگاه یگانــه پــروردگار هســتی. 
ــد و او را  ــزت می بخش ــده اش را ع ــی بن ــد تبارک وتعال ــه خداون ــت ک و اینجاس
ــًا«.3  ِ َجِمیَع َة هلِلَّ ــزَّ ــإنَّ الْعِ ــه بی نیــاز خــود می فرمایــد: »َف ــرد. کــه آن یگان ــاال می ب ب
ــزد خداســت. جالــب اســت بدانیــم کــه »پســندیده ترین صفــت  همــه عــزت، ن

بــرای توصیــف پیامبــر اکــرم نــزد او، »بنــده خــدا بــودن« او بــود.«

1. سوره اعراف آیه 180.
2. تفسیر كشاف، ج 3، 604-603.

3. سوره نسا، آیه 139.
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در اینجــا بــه بررســی چنــد نمونــه از ایــن صفــات الهــی در صحیفــه ســجادیه 
می پردازیــم:

ٍل َکاَن َقبَْلــهُ َو اْلِخــرِ یُکــوُن بَْعــَدُه«2 ســتایش بــرای  ِل بـِـاَ أَوَّ ِ اأْلوَّ 1. »اَلَْحْمــُد هلِلَّ
 ــجاد ــام س ــام.« ام ــی انج ــین ب ــاز و آن واپس ــتین بی آغ ــت؛ آن نخس خداس
ایــن فــراز از صحیفــه را از قــرآن گرفتــه اســت. جایــی کــه خــدای باری تعالــی 
اِهــُر َو الْبَاِطــُن َو ُهــَو بـِـُکلِّ َشــیءٍ َعلِیــٌم«1  ُل َو اْلِخــُر َو الظَّ می فرماینــد: »ُهــَو اأْلوَّ
اول و آخــر هســتی و پیــدا و پنهــان وجــود اوســت. و او بــه همــه امــور داناســت. 
الزم و ضــروری اســت کــه جهــت تفهیــم بهتــر ایــن فــراز از صحیفــه ســجادیه، 
قبــل از ورود بــه تحلیــل آن، بــه تفســیر آیــه فــوق نظــری افکنیــم؛ »در تفســیر 
ُل« آمــده: ذات قدیمــی کــه پیــش از هرچیــزی و هرکســی بــوده اســت.  »ُهــَو اأَْلوَّ
ــودی  ــس از ناب ــه پ ــده: کســی اســت ک ــل گردی ــُر« نق ــَو[ اْلِخ و در تفســیر »]ُه
همــگان بــر جــای می مانــد. و »واو« بیــن »اول« و »آخــر« داللــت دارد کــه ذات 

مقــدس الهــی هــر دو صفــت اول و آخــر بــودن را بــا همدیگــر داراســت.«
در ایــن فــراز از دعــای اول صحیفــه ســجادیه، بیــن واژگان »األول و الخــر«، 
»قبــل و بعــد«، صنعــت تضــاد بــه وضــوح پیداســت کــه خــود زیبایــی خاصــی 
ــد اول  ــم خداون ــم بگویی ــا می خواهی ــی ت ــت. یعن ــیده اس ــام بخش ــه کام ام ب
اســت، می بینیــم آخــر نیــز هســت. و گاهــی همیــن مســأله انســان را بــه چالــش 
ــت  ــه دو حال ــد ب ــال واح ــز در ح ــت یک چی ــن اس ــر ممک ــه مگ ــدازد ک می ان
ــود  ــدرت درک وج ــان ق ــن انس ــت؛ ذه ــح اس ــخ واض ــد؟! پاس ــاد درآی متض
ــروردگار اســت  ــت پ ــن نامحدودی ــا همی ــدارد. چه بس ــروردگار را ن نامحــدود پ
کــه انســان را بــه تــاش مســتمر در راســتای تقــرب بیــش از پیــش، بــه حضــرت 
دوســت ترغیــب می نمایــد. کــه اگــر -نعــوذ بلّلــه- خداونــد محــدود بود، انســان 
ــد، در نتیجــه زندگــی برایــش  ــه او دســت یاب ــراوان می توانســت ب ــا تــاش ف ب
ــه خــود  ــه مســیر رســیدن شــیرین اســت و ن ــرا ک ــا می شــد. زی ــوچ و بی معن پ

ــرواز بشــر دارد کــه مشــتاق اســت وصــال. و ایــن خــود، نشــان از روح بلندپ
ــد  ــه عبــارت دیگــر »خداون ــو باشــد. ب همیشــه در راســتای تکامــل، در تکاپ

1. سوره حدید، آیه 3.
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ــرای موجــودات محــدود مطــرح  ــه اولیــت زمانــی - زیــرا زمــان ب اول اســت ن
اســت- تــا بــا آخریــت او مغایــر باشــد. یعنــی اولیــت او عیــن آخریــت اوســت.«
َّــِذی َقُصــَرْت َعــْن ُرؤیتـِـِه أَبَْصــاُر النَّاِظریــَن َو َعَجــَزْت َعــْن نَْعتـِـِه أَْوهــاُم  2. »أَل
ــه های  ــد و اندیش ــش فرومان ــدگان از دیدن ــای بینن ــه دیده ه ــَن«:1 »او ک الَْواِصفی
ــجادیه، دو  ــه س ــراز از صحیف ــن ف ــد«. در ای ــتودنش نتوان ــدگان س ــف کنن وص
ــم از  ــاختاری و ه ــاظ س ــم از لح ــه ه ــت، ک ــده اس ــان گردی ــابه بی ــه مش جمل
ِــِه« در  ــْن ُرؤیت ــَرْت َع ــده وجــوه مشــترکی هســتند: »َقُص ــی، دارن لحــاظ محتوای
برابــر »َعَجــَزْت َعــْن نَْعتـِـِه« ذکــر شــده و »أَبَْصــاُر النَّاِظریــَن« در مقابــل »أَْوهــاُم 
الَْواِصفیــَن« بیــان گردیــده اســت. »در لغــت »َقَصــَر الَْشــیُء ُقُصــوَراً« بــه معنــای 
ــاز  ــا حــرف جــر »عــن« یعنــی »ب »آن چیــز کــم شــد« اســت. و لفــظ »قصــر« ب
ایســتاد از آن، و عاجــز گردید«.«2»لفــظ »َعَجــَز، َعْجــزاً، و َعُجــوزاً« در لغــت بــه 
معنــای »ناتــوان گردیــد، کاهلــی کــرد«، و همیــن لفــظ بــا حــرف جــر »عــن« بــه 

ــد.«4 ــد« می باش ــوان ش ــام نات ــای »از انج معن
 »»أَبَْصــاُر النَّاِظریــَن« یعنــی »بیننــدگان« یــا »اندیشــمندان«. لفــظ »أبصــار«، یــا 
جمــع »بصــر« اســت، یــا جمــع »بصیــرة«. کــه جمــع شــدن و مصــدر واقــع شــدن 
»بصــر«، داللــت بــر »انــواع مختلــف دیــدن« یــا »هــر نــوع دیدنــی بــا هــر ابــزار 
ــن  ــی«. ای ــی »نیروهــای باطن ــَن« یعن ــاُم الَْواِصفی ــه هــر شــکلی« دارد. و »أَْوَه و ب
]نیروهــای باطنــی[، یــک اصطــاح حکمــی اســت. یعنــی عقــل، بــا تمــام تــاش 
و توانــش قــدرت درک چنیــن چیــزی را نــدارد. زیــرا عقــل فقــط می توانــد بــه 
چیزهایــی کــه در عالــم امــکان وجــود دارنــد، دســت یابــد. برخــاف وهــم کــه 
ــد.«5 و ســنایی  ــی را درک کن ــز غیرممکــن و خــارج از حقیقت ــر چی ــد ه می توان

غزنــوی، ایــن گفتــار را چنیــن بــه رشــته نظــم در آورده اســت:
نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی3

1. صحیفه سجادیه، دعای 1، فراز 2.
2. سیری در نهج البالغه، 63.

3. دیوان،187.
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ایــن فــراز از صحیفــه ســجادیه بــه عظمــت و تنزیــه خداونــد ســبحان اشــاره 
ــه(  ــدس اهلل )جل جال ــل ذات اق ــده در مقاب ــز بن ــر عج ــن بیانگ دارد، و همچنی
اســت. شــاید غــرض امــام از آوردن فــراز برجســته مذکــور، بافاصلــه پــس از 
ــُه َو اْلِخــِر بـِـَا آِخــٍر یُکــوُن بَْعــَدُه« تکمیــل فــراز  ِ أَوٍل َکاَن َقبَْل فــراز »اَلَْحْمــُد هلِلَّ
اول باشــد؛ یعنــی بیــان عظمــت و نــا محدودیــت خداونــد متعــال و محدودیــت 

کل عالــم اماکــن.
آیاتــی در رابطــه بــا تنزیــه خداونــد ســبحان در قــرآن کریــم موجــود 
ــد  ــان گردیده ان ــر« بی ــه »تکبی ــا کلم ــا ب ــه ی ــات کریم ــه »معمــوالً آن آی اســت ک
ــی«. در  ِ ــی« و »تعال َ ــه »تعال ــا کلم ــا ب ــبحان«، و ی ــبیح« و »س ــه »تس ــا کلم ــا ب ی
ــر  ــر و منزه ت ــد را برت ــه خداون ــت ک ــر آن اس ــم ب ــرآن کری ــات، ق ــه آی این گون
ــت،  ــه اس ــه، رفت ــد بلندمرتب ــورد خداون ــه در م ــه هایی ک ــکار و اندیش از آن اف
معرفــی کنــد. و حتــی او را از حــد توصیــف برتــر و منزه تــر بدانــد.«1 مصــداق 
ِّــَک َربِّ  ایــن ســخن، کام پــروردگار متعــال اســت کــه می فرمایــد: »ُســبَْحاَن َرب
ــا یِصُفــوَن«:2 منــزه اســت پــروردگار تــو، آن پــروردگار عــزت، از ایــن  ةِ َعمَّ الْعِــزَّ
توصیف هایــی کــه می کننــد. همچنیــن می توانــد مفهمــوم و مضمــون را از آیــه: 
»الَّ تُدرُِکــهُ اأَلبصــاُر َوُهــَو یــدرِک اأَلبصــاَر َوُهــَو اللَّطیــُف الَْخبِیُر«.3چشــم ها او را 
ــت.  ــف و آگاه اس ــد و او لطی ــدگان را در می یاب ــه دی ــت ک ــد و اوس درنمی یابن
گرفتــه باشــد. متــن غائــب در خصــوص اثبــات حاکمیــت و نگاهبانــی خداونــد 
نســبت بــه همه چیــز و همچنیــن اثبــات تفــاوت او بــا همــه موجــودات اســت. 
ــز باشــد  ــی و پناهــگاه همه چی ــظ و مرب ــه می خواهــد حاف در حقیقــت کســی ک
بایــد ایــن صفــات را داشــته باشــد. »منطــق امــام ســجاد، در راســتای رؤیــت 
خداونــد متعــال و شــناخت توحیــدی او، درســت موافــق بــا منطق قــرآن و منطبق 
بــا آن اســت. تعبیــر »قصــرت« بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه دیــدگان در عیــن 
ــا آن وســعت  ــد و خواســتار رؤیــت او هســتند، ام ــد می نگرن ــه خداون این کــه ب

11. نبوت، ص 261.
22. سوره صافات، آیه 180

3. سوره انعام، آیه 103.
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ــد،  ــی در خــود جــای دهن ــه بزرگ ــا هم ــد خــدا را ب ــه بتوانن و گســتردگی را ک
ندارنــد. طــول رؤیــت آنــان و انــدازه دیدشــان کوتاه تــر از آن اســت کــه بتواننــد 
تصویــر کلــی از خــدا را رســم کننــد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه عــدم درک و 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــت انســان های تکامل یافت ــا رؤی ــات ب ــدگان عــادی، مناف ــت بن رؤی
ــا همــه کوچکــی و  ــوچ و اســارت    آور، دلشــان ب واســطه قطــع وابســتگی های پ
ــد را در  ــان خداون ــی دل آن ــد رحمــان شــده، و وقت ــگاه خداون ــت جای محدودی
خــود جــای دهــد، دیــده آنــان هــم بــه طریــق اولــی از دیــدار خداونــد و لقــای 
ــه  ــا چشــم دل ممکــن اســت، ن او بهره منــد خواهــد شــد.«1 البتــه دیدنــی کــه ب

بــا چشــم ســر، کــه چنیــن چیــزی محــال اســت.
َّــَک َرحیــٌم لَِمــْن َدَعــاَک َو ُمْســتَِجیٌب لَِمــْن نـَـاَداَک.«2 »تنهــا تویــی کــه هر  3. »إن
کــس تــو را بخوانــد مهــر مــی ورزی و بــه هــر کــس کــه تــو را نــدا دهــد جــواب 
ــراز از صحیفــه ســجادیه  ــن ف ــی«. همــان جــور کــه ماحظــه می شــود ای می گوی
بــر رحمــت خداونــد داللــت دارد. در قــرآن کریــم آیــات متعــددی، بــر رحــم و 
رحمــت خداونــد متعــال اشــاره گردیــده اســت. رحمتــی کــه نه تنهــا انســان ها، 
ــده تمــام  ــرد؛ بلکــه رحمتــی کــه دربرگیرن ــر می گی ــداران را در ب ــا نه تنهــا جان ی
ــان  ــات عالمی ــا دو بعــد از حی ــی کــه نه تنهــا یــک ی ــم امــکان اســت. رحمت عال
را شــامل شــود؛ مثــًا فقــط رحمــت خداونــد در روزی رســانی بنــدگان باشــد، 
بلکــه در هــر عطایــی از جانــب خداونــد رحمتــی نهفتــه اســت، کــه مهم تریــن 

آن، نعمــت وجــود اســت.
امــا در ایــن فــراز از صحیفــه ســجادیه صفــت »الرحیــم« خاص تــر و ویژه تــر 
بیــان شــده اســت؛ یعنــی در این جــا رحمــت خداونــد شــامل آن دســته از مؤمنانی 
اســت کــه خــدا را صــدا می زننــد. البتــه امــام ســجاد در دیگــر دعاهــا از ایــن 
کتــاب پرمایــه، بــه صفــت حســنای »الرحیــم« نیــز اشــاره فرموده انــد. از جملــه: 

»أَنـْـَت أَْرَحــُم مـِـْن ُکلِّ َرحیــٍم«.3 »تــو از هــر مهربانــی مهربان تــری«.

1. درسی از صحیفه كامله سجادیه، ج 2، 22 - 23.
2. صحیفه سجادیه، دعای 11، فراز 5.

3. همان، دعای 6، فراز 24.
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بــرای دانســتن مقــدار رحمــت خداونــد، همیــن را بــس کــه اول هــر ســوره 
ــل خــاّص خــود را  ــه دالی ــه )ک ــه توب ــوره مبارک ــه جــز س ــم - ب ــرآن کری از ق
ــد  ــی خداون ــت؛ یعن ــرار داده اس ــم« ق حی ــِن الرَّ ْحَم ــِم اهللِ الرَّ ــک »بِْس دارد( - ی
ــن« و  ــت »الرحم ــود، صف ــه خ ــم، ب ــرآن کری ــوره از ق ــر س ــدای ه ــال در ابت متع
»الرحیــم« را نســبت داده اســت. امــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه بســیار زیبــا، 
نامتناهــی بــودن رحمــت خداونــد را ترســیم می کننــد: »یــا َمــْن اَل تَْفنَــی َخَزائـِـُن 
َرْحَمتـِـِه«1 »ای آن کــه گنجینه هــای رحمتــت بــه آخــر نرســد. و زیباتــر از آن، ایــن 
اســت کــه رحمــت خداونــد بــر نقمــت او پیشــی می گزینــد: »... َو لـَـْم یَعاِجْلنَــا 
َمــًا...«2 ]چــون از فرمانــش ســر پیچیدیــم[ در انتقام  َّانـَـا بَِرْحَمتـِـِه تََکرُّ بِنِْقَمتـِـِه بـَـْل تََأن
گرفتــن از مــا شــتاب نورزیــد بلکــه از ســر بزرگــواری، بــا رحمــت خــود بــا مــا 
مــدارا کــرد کــه همیــن عامــل، راه را بــرای بازگشــت بنــدگان بــه درگاه خداونــد 
ــت. و  ــته اس ــاز گذاش ــه ب ــا، و اناب ــان و لغزش ه ــه از گناه ــی، و توب تبارک وتعال

نتیجــه آن، چیــزی جــز ســعادت و عاقبــت بــه خیــری نیســت.
ــق  ــه توفی ــد بلندمرتب ــدن خداون ــدا زدن و خوان ــر، ص ــات معتب ــر روای بناب
ــدگان  ــه بن ــه اش، ب ــت بی کران ــی از روی رحم ــه آن را حق تعال ــد، ک می خواه
خــود عنایــت می فرمایــد. و خــود وعــده اجابــت داده اســت: »اُْدُعونـِـی أْســتَِجْب 

ــا شــما را اجابــت کنــم. ــْم«.1 بخوانیــد مــرا ت لَُک
امــا آیــا چگونگــی صــدازدن پــروردگار عالمیــان در اجابــت دعــا نقشــی دارد؟ 
بــا اســتناد بــه آیــه مذکــور در می یابیــم کــه هــرگاه انســان بــا هــر حالتــی و بــه هــر 
شــکلی، خــدا را نــدا دهــد، خداونــد او را اجابــت می کنــد. حــال ممکــن اســت 
آن اجابــت -بنابــر روایــات- بــه اشــکال متفاوتــی باشــد؛ مثــًا یــا آن دعــا ذخیــره 
آخرتــش شــود، یــا بایــی دیگــر را از او رفــع کنــد و یــا اجابــت همــان دعایــی 
باشــد کــه آن را از خداونــد درخواســت نمــوده اســت. و هرکــدام، بنابــر مصلحــت 
بنــده، از جانــب حضــرت دوســت صــورت می گیــرد. بنابرایــن هرگونــه دعایــی، 
خــوب و مقبــول اســت. زیــرا خداونــد بــا آن عظمــت، همیشــه مشــتاق شــنیدن 

1. همان، دعای 5، فراز 3.
2. همان، دعای 1، فراز 21.
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صــدای بنــده خــود اســت. امــا حــد اعــای آن چگونــه اســت؟ خداونــد متعــال 
ــوَء...«1  در قــرآن کریــم می فرمایــد: »أمَّــْن یِجیــُب الُْمْضَطــرَّ إَذا َدَعــاُه َو یْکِشــُف السُّ
ــاری را برطــرف  ــد و گرفت ــت می کن ــه دعــای مضطــر را اجاب ــا )کســیت( آن ک ی
می ســازد.« ایــن جملــه اســتفهام انــکاری دارد. یعنــی »هیچ کــس جــز خــدای یکتــا 
ــه  ــن نکت ــه ای ــان را ب ــه انس ــه کریم ــن آی ــد.« ای ــت نمی کن ــر را اجاب ــده مضط بن
ــت.  ــة اس ــریع االجاب ــر س ــان مضط ــرای انس ــد، ب ــه خداون ــازد ک ــون می س رهنم
»»المضطــر« در لغــت یعنــی »کســی کــه ناچــار و درمانــده و مجبــور باشــد«.«2به 
ــن- بســت  ــه ب ــه ب ــر کســی اطــاق می شــود ک ــظ ب ــن لف ــه، ای اصطــاح عامیان

رســیده، و هیــچ راهــی برایــش باقــی نمانــده باشــد.
ْحــَت بِالَْغنـَـاءِ َعــْن َخْلقـِـَک َو أنـْـَت أْهــُل الْغِنـَـی َعنُْهــْم«3 »خــود را بــه  4. »تََمدَّ
ــتی«.  ــازی هس ــن بی نی ــزاوار ای ــو س ــتوده ای، و ت ــدگارت س ــازی از آفری بی نی
ــد اســت کــه وزن صرفــی آن، صفــت مشــبهه،  ــی« از اســمای خداون »واژه »الغن
ــر دوام دارد. یعنــی بی نیــازی کــه بــه هیچ چیــز نیــاز نداشــته باشــد،  و داللــت ب
ــن  ــاج او باشــند. و ای ــات محت ــات. بلکــه تمــام ممکن ــه در صف ــه در ذات و ن ن
بی نیــازی را منتهایــی نیســت. »الغنــی« هجــده بــار در قــرآن کریــم ذکــر شــده، و 
بــا صفــات »الحمیــد«، »الحلیــم«، »ذوالّرحمــة« و »الکریــم« بــه کار رفتــه اســت.«4 
ــن  ــه او، چنی ــات ب ــاج ممکن ــد و احتی ــازی خداون ــه صفــت بی نی ــم ب ــرآن کری ق
ــْم الُفَقراُء«.5خداونــد بی نیــاز اســت و شــما  اشــاره می کنــد: »... َو اهللُ الَْغنـِـی َو أنْتُ

نیازمندیــد.
ــم«،  ــه »عنه ــم« در کلم ــر »ه ــع ضمی ــجادیه مرج ــه س ــراز از صحیف ــن ف در ای
واژه »خلقــک« می باشــد. بنابرایــن می تــوان گفــت: جملــه دوم ایــن فــراز ]أنـْـَت 
ــاءِ َعــْن  ْحــَت بِالَْغنَ ــی َعنُْهــم[ تأکیــدی معنــوی بــرای جملــه اول ]تََمدَّ أْهــُل الْغِنَ

َخْلقِــَک[ اســت.
1. سوره غافر، آیه 60.

2. مقاییس اللغة، ذیل واژه »اضطر«.
3. صحیفه سجادیه، دعای 13، فراز 11.

4. خواص و مفاهیم اسماء اهلل الحسنی، ص 198.
5. سوره محمد، ص 38.
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حــال بایــد دانســت کــه منظــور از غنــی بــودن پــروردگار چیســت؟ خداونــد 
ــاز  ــه بی نی ــت، بلک ــی اس ــال غن ــاف و افع ــود در ذات و اوص ــا خ ــال نه تنه متع
ــای اوســت  ــال غن ــام( می باشــد. و از کم ــات )خــاص و ع ــام مخلوق ــده تم کنن
کــه نــه دوســتی دارد، نــه فرزنــدی و نــه شــریکی در ملــک. اگــر عشــق مــی ورزد 
و بــه فکــر سرنوشــت موجــودات اســت، نــه بــرای رفــاه خویــش اســت. و همــه 

ــاز اســت. ــه بی نی ــق آن یگان ــای مطل ــا بیانگــر غن این ه
ــرای  ــا، ســتایش ب ــَد ِعْلِمَک«1»خدای ــتِْرَک بَْع ــی ِس ــُد َعَل ــَک الَْحْم َ ــمَّ ل 5. »اَللَُّه
توســت کــه می دانــی و می پوشــانی.« ایــن فــراز از ایــن دعــای صحیفــه ســجادیه 
داللــت بــر »عــّام الغیــوب« و »ســتّار العیــوب« بــودن خداونــد دارد. ســتّار، بــر 
وزن »فّعــال«، مبالغــه در پوشــانندگی اســت. عــّام، نیــز بــر وزن »فّعــال« مبالغــه 
ــد:  ــم می فرماین ــرآن کری ــال در ق ــد متع ــودن دارد. خداون ــم ب ــتن و عال در دانس
»َو اَل یحیُطــوَن بَِشــیءٍ مـِـْن ِعْلِمــِه«2و )خلــق( بــه هیــچ مرتبــه از علــم او احاطــه 

نتوانــد کــرد.
ــد  ــأله تأکی ــر دو مس ــراز، ب ــن ف ــاه از ای ــه کوت ــن جمل ــجاد در ای ــام س ام
ــد ســبحان. از  ــودن خداون ــروردگار؛ ســتّارالعیوب ب ــد: حمــد و ســتایش پ کرده ان
نشــانه های تأکیــد بــر حمــد خداونــد، یکــی »آل« جنــس در واژه »الحمــد« اســت 
کــه داللــت بــر ایــن دارد کــه کل نــوع حمــد مخصــوص خداونــد تبارک وتعالــی 
ــت. و از  ــد[ اس ــدا ]الحم ــر مبت ــَک[ ب َ ــر ]ل ــدن خب ــدم ش ــری مق ــت. و دیگ اس
نشــانه های تأکیــد بــر »ســتّار العیوبــی پــروردگار«، یکــی واژه »اللهــم« در ابتــدای 
ایــن فــراز اســت؛ یعنــی عنایــت کامــل بــه ســتر خــدا دارد و پنــاه بــردن بــه او از 
شــر رســوایی، و این کــه تنهــا اوســت سرچشــمه اســتمداد و اســتعانت، تــا آبــروی 
ــق  ــد و عاش ــن نمای ــن یقی ــه چنی ــده ای ک ــد. و بن ــوظ بمان ــزش محف ــده عاج بن
حقیقــی پــروردگار باشــد، شایســته اســت کــه بــه خــدای تبارک وتعالــی پنــاه آورد 
و نــام اقدســش را بــر زبــان جــاری ســازد. و دیگــری، تقدیــم واژه »ســترک« بــر 
ــه »ســتر« اســت. چــون اگــر  ــم« الزم ــی کــه »عل ــی در حال »علمــک« اســت؛ یعن

1. صحیفه سجادیه، دعای 34، فراز 1.
2. سوره بقره، آیه 255.
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کســی بــه چیــزی علــم نداشــته باشــد، چــه چیــز را می خواهــد بپوشــاند؟! پــس 
علــم بــر ســتر تقــدم معنایــی دارد. امــا »ســترک« را بــر »علمــک« مقــدم ســاخته، 
ــد  ــی خداون ــر پرده پوش ــن داّل ب ــه ای ــَک«. ک ــَد ِعلُم ــتُْرَک بَع ــد: »ِس و فرموده ان
بلندمرتبــه اســت. »غیــب یعنــی آن چــه کــه از حــواس انســان غایــب باشــد. البتــه 
ــی، چشــایی،  ــری )بویای ــه ظاه ــط حــواس پنج گان منظــور از حــواس انســان، فق
لمــس، شــنیدن، دیــدن( نیســت، بلکــه منظــور قدرت هایــی هســتند کــه انســان، 
آن هــا را نمی شناســد. در نتیجــه، غیــب آن اســت کــه از انســان و کل بشــریت – 
حتــی پیامبــر اکــرم – مخفــی باشــد، و فقــط خداونــد از آن آگاه باشــد. چنان کــه 
پیامبــر اکــرم فرمودنــد: »از غیــب آگاه نمی شــوم، مگــر بــه اذن خــدا.« و ایمــان 
حقیقــی، ایمــان بــه غیــب مطلــق اســت. از جملــه: ایمــان بــه خــدا و مائکــه و 
پیامبــران و روز قیامــت.«1 در قــرآن کریــم آیاتــی راجــع بــه »غیــب« نقــل گردیــده 
ــُه«2و  ــُر ُکلُّ ــُع األْْم ــَماَواِت َو األْْرِض َو إِلَیه یْرَج ــُب السَّ ِ َغی ــه: »َو هلِلَّ ــت. از جمل اس
ــه خــدا  ــم( ب ــور عال ــه ام ــرای خداســت. )و هم ــه ب ــن، هم ــان آســمان و زمی نه
رجــوع داده می شــود. در تفســیر ایــن آیــه مبارکــه نقــل گردیــده: »هیــچ چیــز بــر 
ــان  ــر او پنه ــن ب ــمان ها و زمی ــی در آس ــچ حرکت ــت و هی ــیده نیس ــد پوش خداون
ــور از  ــد. و منظ ــد مان ــه نخواه ــر او نهفت ــز ب ــما نی ــای ش ــس کاره ــد. پ نمی مان
ــان و شــما می بایــد بــه خــدا  ــُه«، ایــن اســت کــه: »اختــاف آن ــُر ُکلُّ »یْرَجــُع األْْم
ــه شــد  ــان خواهــد گرفــت.«3 از آنچــه گفت برگــردد و اوســت کــه انتقــام را از آن
ــدی اســت. چه بســا انســان  ــی و اب ــب، ازل ــد از غی ــم خداون ــه عل ــد ک ــر می آی ب
مشــتاق باشــد از آینــده خــود – کــه نوعــی غیــب بــرای انســان اســت – آگاه شــود، 
و از ایــن جهــت اســت کــه بــه فــال و گاهــی خرافــت، روی مــی آورد. امــا بایــد 
توجــه داشــت کــه خبــر داشــتن از آینــده ظرفیــت می خواهــد و چــون انســان، آن 
گنجایــش را نــدارد، خداونــد تبارک وتعالــی بــه خاطــر آرامــش خــود انســان، آن 

را بــر انســان مســتور داشــته اســت.

1. أسماء اهلل الحسنی، ص 238 - 242.
2. سوره هود، آیه 123.

3. تفسیر كشاف، ج 2، ص 565.
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ــوان  ــد، می ت ــل گردی ــد نق ــم و ســتر خداون ــه از عل ــه آن چــه ک ــا توجــه ب ب
ــه آرامــش  ــد، ب ــد یقیــن کن ــودن خداون ــم« ب ــه »علی دریافــت کــه اگــر انســان ب
ــت  ــت و مصلح ــّم او آگاه اس ــّم و غ ــه ه ــدا ب ــه خ ــد ک ــرا می دان ــد؛ زی می رس
ــه او عطــا می کنــد.  او را بهتــر از خــودش می دانــد، و بنابــر همــان مصلحــت، ب
ــد  ــتر« خــدا بای ــه »س ــد. و راجــع ب ــد مان ــی نخواه ــرای او مشــکلی باق ــس ب پ
ــر اعمــال زشــت و قبیــح بنــدگان  ــی ب گفــت: ایــن درســت اســت کــه حق تعال
پــرده می نهــد، امــا ایــن نبایــد موجــب ســوء اســتفادگی بنــدگان از ســتر و کــرم 
پــروردگار شــود؛ یعنــی نبایــد موجــب اقــدام آگاهانــه انســان ها بــه گنــاه گــردد. 
ــرت  ــر کث ــه در اث ــرد ک ــق می گی ــی تعل ــه کس ــی ب ــرت اله ــو و مغف ــرا »عف زی

گناهــان تمامــی صفحــه دلــش ســیاه و تاریــک نشــده باشــد«.
ــا را  ــه بدی ه ــنَاِت«1 »ای آن ک ــَن الَْحَس ــا مِ ــیئَاِت بِأْضَعافَِه َل السَّ ــدِّ ــا ُمبَ 6. »ی
ــراز،  ــن ف ــه از ای ــن جمل ــازی«. ای ــون می س ــا دگرگ ــر نیکی ه ــن براب ــه چندی ب
جملــه ای نداییــه اســت کــه بــا حــرف نــدای »یــا« آغــاز شــده، و منــادای آن یعنی 
ــر فتحــه می باشــد. و »الســیئات«  ــی ب ــادای مضــاف« و مبن ــوع »من ل«، از ن ــدِّ »ُمبَ

مضــاٌف الیــه آن اســت.
امــام ســجاد در اینجــا دو لفــظ »الســیئات« و »الحســنات« را بســیار زیبــا و 
بــه جــا بــه همــراه هــم آورده، و صنعــت تضــادی آفریده انــد کــه خــود، بــرای 
مخاطــب جلب توجــه می کنــد و او را بــه دقــت وا مــی دارد. شــیوه بیــان ایشــان، 
ــد؛ چــون هرکســی مشــتاق کســب  ــا می کن ــب در انجــام نیکی ه انســان را ترغی
ــش  ــه رحمت ــد ک ســود و منفعــت اســت. چــه رســد کســب منفعــت از خداون

ــه، و فیضــش واســع اســت. بی کران
ــیئَاِت«2  خداونــد متعــال در قــرآن کریــم می فرماینــد: »اِنَّ الَْحَســنَاِت یْذِهبـْـَن السَّ
ــد از  ــت خداون ــه، رحم ــن آی ــتند«. در ای ــا هس ــده بدی ه ــن برن ــا از بی »نیکی ه
ایــن بعــد اســت کــه اگــر بنــده کار نیکــی انجــام داد عمــل بــد گذشــته اش را بــه 
ــز - عمــل نیکــی  ــده، یک چی ــی بن ــرد. یعن ــن می ب ــک از بی واســطه آن عمــل نی

1. صحیفه سجادیه، دعای 24، فراز 8.
2. سوره هود، آیه 114.
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ــرد.  ــاه – می گی ــدن از گن ــاک ش ــری – پ ــز دیگ ــش چی ــد و در عوض – می ده
امــا آیــه دیگــری هســت: »َو اهلل یَضاِعــُف لَِمــْن یَشــاُء«1و خداونــد بــرای هــر کــه 
بخواهــد دو چنــدان می کنــد. ایــن آیــه راجــع بــه انفــاق اســت کــه خداونــد بــه 
کســانی کــه در راه خــدا انفــاق می کننــد پــاداش مضاعــف – بیــش از انــدازه ای 

ــد. ــت می کن ــد – عنای ــاق کرده ان ــه انف ک
بــه نظــر می رســد کام امــام ســجاد در بیــان ایــن فــراز برجســته، ترکیبــی 
ــد متعــال از گناهــان  ــر این کــه خداون ــه مذکــور باشــد. یعنــی عــاوه ب از دو آی
ــدل  ــا مب ــه نیکی ه ــا را ب ــری، بدی ه ــه باالت ــه کار می گــذرد، در مرتب ــدگان توب بن
ــد،  ــل کن ــی تبدی ــه خوب ــدی را ب ــدار ب ــان مق ــه هم ــه این ک ــم ن ــازد؛ آن ه می س

بلکــه همــان مقــدار بــدی را بــه چندیــن برابــر نیکــی بــدل می ســازد.
امــا چــرا انســان بــا داشــتن خدایــی بــا ایــن مهربانــی و کریمــی دســت بــه 
خطــا زنــد و یــا اگــر احیانــًا منحــرف شــد – چــون انســان ممکــن الخطاســت – 
ســریع بــه آغــوش گــرم حضــرت دوســت بازنگــردد کــه ایمــن مأمنــی اســت. 
و از آن فراتــر، چــرا بــا خــدا معاملــه نکنــد کــه خــوب ســود می دهــد. اگرچــه 
عملــی شایســته تر و نیکوتــر اســت کــه نــه از تــرس عقــاب و نــه پــاداش باشــد 
بلکــه بــا خلــوص و بی ریــا انجــام گیــرد. یعنــی انســان وقتــی کــرم و مهــر خــدا 
را دریابــد، نیــازی بــه چشــم دوزی بــه ســود و منفعــت او نــدارد. بلکــه خــود، 
مشــتاقانه بــه ســوی ربـّـش می شــتابد. و از آنجــا کــه در هــر کاری تشــویق الزم 
ــی – از روی  ــر نیک ــن براب ــا چندی ــدگان را ب ــک بن ــال نی ــد اعم ــت، خداون اس

ــد. ــاداش می ده ــرم – پ فضــل و ک

نتیجه
ــی در  ــات اله ــان صف ــه بی ــش ب ــن پژوه ــد در ای ــان گردی ــه بی ــور ک همان ط
ــن  ــوان چنی ــده می ت ــل آم ــه عم ــی های ب ــم. از بررس ــجادیه پرداختی ــه س صحیف

ــت: نتیجــه گرف
امــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه، ایــن کتــاب گهربــار دعــا، نگــرش انســان 

1. سوره بقره، آیه 261.
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ــان  ــه انس ــه ب ــازند؛ صحیف ــول می س ــود متح ــه خ ــتی و ب ــه هس ــدا، ب ــه خ را ب
بینشــی عمیــق می بخشــد و مخاطــب را متنبــه صفــات زیبــای الهــی می ســازند.
ــاف او را  ــد و اوص ــد را می خوانن ــا خداون ــان زیب ــجاد آن چن ــام س ام
یک به یــک بــر می شــمرند کــه مخاطــب را بــه داشــتن چنیــن معبــودی حریــص 
می ســازند. ایشــان چنــان بــا شــور و اشــتیاق و حضــور قلــب خداونــد را بندگــی 
ــق او  ــک عش ــود و اش ــروردگار می ش ــه پ ــانی متوج ــر انس ــه دل ه ــد ک می کنن

می گــردد. روان 
صفــات و اســمای حســنای الهــی را نمی تــوان از هــم جــدا دانســت. 
ــک  ــن ی ــن پذیرفت ــتند. بنابرای ــم هس ــازم ه ــماء م ــات و اس ــی صف ــرا برخ زی
ــد، و رد دیگــری امــری ناممکــن اســت. چنان کــه امــام  ــا اســم خداون صفــت ی
ــمای  ــات و اس ــن صف ــه ای ــود را ب ــه، کام خ ــای صحیف ــجاد در جای ج س
حســنی آراســته اند. امــام ســجاد در بســیاری از مــوارد از قــرآن کریــم تأثیــر 
پذیرفتــه و بــا مخاطــب ســاختن پــروردگار بــا ایــن اســماء و اوصــاف، از او مــدد 

طلبیده انــد.
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جلوه های مبارزه با فرقه های انحرافی در صحیفه سجادیه
زهره اخوان مقدم1
عاطفه بیانی هدش2

چکیده
ــای  ــن دوره ه ــی از تلخ تری ــن، یک ــام زین العابدی ــت ام ــر امام عص
تاریــخ اســالم بــرای شــیعیان بــه شــمار می آیــد. یکــی از اقدامــات مهــم 
امــام ســجاد در راســتای رهبــری هدایــت شــیعه، موضع گیری هــای 
ــز  ــورش ها و نی ــا و ش ــر قیام ه ــرت در براب ــع آن حض ــه موق ــا و ب بج
ــل عملکــرد حــکام امــوی عصــر خویــش  مواضــع آن بزرگــوار در مقاب
ــزی  ــرایط اختناق آمی ــارم، ش ــام چه ــان ام ــه در زم ــا ک ــود. از آنج ب
پــس از واقعــه عاشــورا در بــالد اســالمی بــه ویــژه مدینــه، حکم فرمــا 
ــا و  ــب دع ــام بســیاری از اهــداف و مقاصــد خــود را در قال ــود، ام ب
ــام  ــه ن ــان می کــرد. مجمــوع دعاهــای امــام ســجاد ب مناجــات بی
ــا  ــح ب ــه صری ــه مقابل ــا ک ــت. از آنج ــروف اس ــجادیه مع ــه س صحیف
ــض  ــه و تعری ــود و کنای ــن نب ــر ممک ــی در آن عص ــای انحراف فرقه ه
ایــن عقیــده در کالم امــام ســجاد مطــرح اســت. بــر همیــن اســاس 
ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــا واکاوی فرازهایــی از صحیفــه ســجادیه 
شــیوه مقابلــه امــام ســجاد بــا یکــی از فرقه هــای انحرافــی بنــام 

"جبریــه" را آشــکار ســازد. 
ــر،  ــا، جب ــجادیه، دع ــه س ــجاد، صحیف ــام س ــدی: ام واژگان کلی

ــورا. ــت، عاش ــدر، سرنوش ــار، قضاوق ــض، اختی تفوی
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مقدمه
 ،بــا توســعه ســرزمین های اســامی، مســلمانان پــس از رحلــت پیامبــر اکرم
بــه فرقه هــای گوناگونــی تقســیم شــدند و بــه تدریــج انحرافاتــی در عقایــد آن هــا 
ــه  ــجاد ب ــام س ــان ام ــه در زم ــی ک ــای انحراف ــی از فرقه ه ــد. یک ــدار ش پدی
ــداران ایــن مکتــب، افعــال  ــام دارد. طرف ــره( ن ــه )مجب ــه جبری وجــود آمــد، فرق
انســانی را مخلــوق خــدا دانســته و اختیــار انســان را نفــی می کننــد. در صورتــی 
ــه  ــاد ک ــه مع ــاد ب ــان و اعتق ــای اســامی، بحــث ایم ــه آموزه ه ــا توجــه ب ــه ب ک
ــن  ــه ای ــتقیم ب ــاره مس ــی رود؛ اش ــمار م ــی بش ــول دین ــن اص ــی از مهم تری یک
ــه همیــن دلیــل مســئول اعمــال  ــار اســت و ب ــه دارد کــه انســان دارای اختی نکت
ــا  ــاداش ی ــن پ ــوع عملــش، مســتحق گرفت ــا ن ــود و متناســب ب خــود خواهــد ب
مشــمول عــذاب خواهــد شــد. اکنــون بــا توجــه بــه شــرایط خفقــان آمیــز عصــر 
ــا ایــن فرقه هــا ممکــن نبــود. ازایــن رو، امــام  امــام ســجاد، مقابلــه صریــح ب
ســجاد در قالــب دعــا بــه مقابلــه بــا ایــن عقایــد انحرافــی پرداختنــد. در ایــن 
مقالــه برآنیــم، ابتــدا، شــرایط عصــر امــام ســجاد را بازگــو کــرده و ســپس 
بــه معرفــی فرقــه مجبــره و شــیوه مقابلــه حضــرت بــا فرقــه مذکــور بپردازیــم.

1� مفاهیم و کلیات
ــه نوعــی  ــزی ب ــای اصــاح چی ــه معن ــر در لغت ب ــر در لغــت: جب 1-1- جب

از قهــر و غلبــه و بســتن و جبــران کــردن در مقابــل شکســتن اســت.1
 1-2- جبــر در اصطــاح: جبــر در اصطــاح آن اســت کــه رفتــار و 
کارهــای انســان بــر اساس اختیار نیســت و هــر چــه از او ســر می زنــد 
ــدام  ــرک آن اق ــه ت ــد ب ــه نمی توان ــه ای ک ــه گون ــت، ب بدون قدرت و اراده اس
ــردم و در  ــی م ــای برخ ــزء باوره ــی آن ج ــای اصطاح ــه معن ــر ب ــد.2 جب کن
ــری«  ــان »جب ــه آن ــار ب ــن اعتب ــه ای ــت3 و ب ــاعره« اس ــلمانان گروه »اش میان مس

1. المفردات فی غریب القرآن، ص 136.
2. شرح المصطالحات الکالمیه، ج 1، ص 94-93.

3. شرح المواقف، ج 8، ص 145�
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و »جبرگرایــان« گفتــه می شــود. در برابــر ایــن نظریــه دو دیــدگاه دیگــر مطــرح 
ــن  ــر بی ــری »ام ــتند و دیگ ــدار آن هس ــض« که معتزله طرف ــی »تفوی ــت، یک اس

االمریــن« کــه دیدگاه شــیعه و فاسفه اســت.
ــاری  ــای نفــی فعــل اختی ــه معن ــرق و مذاهــب، ب ــم ف ــر در اصطــاح عل جب
ــن  ــان ای ــه خداســت. شهرســتانی ضمــن بی ــال ب از انســان و انتســاب همــه افع
ــه  ــه خالص ــه جبری ــه از آن جمل ــد ک ــی می دان ــه را دارای اصناف ــب، جبری مطل
ــدرت و  ــه ق ــرای انســان هیچ گون ــروه نخســت ب ــه متوســطه هســتند. گ و جبری
عملــی قائــل نیســتند و تمــام افعــال انســان را بــه خــدا نســبت می دهنــد. گــروه 
ــر  ــل او مؤث ــدرت را در فع ــا ق ــد، ام ــات می کنن ــی را اثب ــی قدرت ــرای آدم دوم ب

نمی داننــد.1

2� گذری بر عصر امام سجاد
تاریــخ گــواه اســت کــه امــام ســجاد در طــول ســی وچهار ســال فعالیــت، 
شــیعه را از یکــی از ســخت ترین دوران هــای حیــات خویــش عبــور داد. دورانــی 
ــدارد.  ــان نشــان روشــنی ن ــان و اموی ــه وســیله زبیری کــه جــز ســرکوبی شــیعه ب
بیســت ســال حاکمیــت حجــاج بــر عــراق و ســلطه عبدالملــک بــن مــروان بــر کل 
قلمــرو اســامی، تنهــا جهت گیــری روشــنش کوبیــدن شــیعیان، و در بخش هایــی 
ــیانی چــون  ــا شورش ــم از خــوارج ی ــان، اع ــان اموی ــایر مخالف ــدن س دیگــر کوبی
عبدالرحمــان بــن محمــد بــن اشــعث بــود. حجــاج کســی بــود کــه شــنیدن لفــظ 

کافــر بــرای او بســیار آرام بخش تــر از شــنیدن لفــظ شــیعه بــود.2
گــر چــه پیــش از آن حضــرت نیــز حکومــت اســامی دســتخوش انحــراف 
گشــته و بــه یــک حکومــت اســتبدادی و خودکامــه تبدیل شــده بــود، امــا زمــان 
امــام چهــارم، ایــن تفــاوت را بــا ادوار ســابق داشــت کــه ســردمداران حکومــت 
در ایــن زمــان، بــه صــورت آشــکار و بــدون هیچ گونــه پرده پوشــی، بــه 
ــر  ــامی را زی ــول اس ــکارا اص ــد، و آش ــی می کردن ــامی دهن کج ــات اس مقدس

1. الملل و النحل، ج 1، ص 85.
 .2شرح نهج البالغه، 11، 44.
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ــت.  ــراض را نداش ــن اعت ــرأت کوچک تری ــم ج ــس ه ــتند و هیچ ک ــا می گذاش پ
ــا دوران خافــت  ــود ب بیشــترین دوران امامــت حضــرت ســجاد مصــادف ب
عبدالملــک بــن مــروان کــه مــدت بیســت ویک ســال طــول کشــید کــه یکــی از 

ــود.1 ــام ب ــخ اس ــت در تاری ــیاه ترین ادوار حکوم س
ــاق شــدیدی در  ــان کــه رعــب و اختن ــه فضــای سیاســی آن زم ــا توجــه ب ب
ــت  ــه حکوم ــدیدی ک ــلط ش ــرل و تس ــا کنت ــود و ب ــده ب ــا ش ــه حکم فرم جامع
جبــار امــوی برقــرار ســاخته بــود، مســّلمًا هرگونــه جنبــش و حرکــت مســّلحانه، 
ــنجیده  ــری س ــا تدبی ــجاد ب ــام س ــن رو ام ــود؛ ازای ــت ب ــه شکس ــوم ب محک
ــدا  ــا ابت ــت ت ــعی داش ــد و س ــار کن ــردم را مه ــطحی م ــات س ــید احساس کوش
مقدمــات الزم را فراهــم آورد و عناصــری صالــح را بــرای شــروع کاری بــزرگ 
)تجدیــد حیــات اســام و بازآفرینــی جامعــه اســامی( تأمیــن کنــد و جــان خــود 
و تعــداد بســیار معــدود یــاران قابــل اتــکای خــود را حراســت نمایــد و میــدان را 
در برابــر حریــف رهــا نکنــد، و تــا از چشــم جســت وجوگر و هراســان دســتگاه 
ــی پنهــان مشــغول باشــد و  ــان، ول ــارزه ای بی ام ــه مب ــه پنهــان اســت، ب ــی امیّ بن
ــر  ــه ســرمنزل مقصــود بســیار نزدیک ت ــان ب ــه بی گم ــن راه را ک ــه ای ــگاه ادام آن
بــود، بــه امــام پــس از خــود بســپارد. ازایــن رو حضــرت، مبــارزات غیرمســتقیم 
ــده و  ــن ارزن ــق و مضامی ــب عمی ــا دعــا و نیایــش مطال خــود را آغــاز کــرد و ب
گران قــدری را بــه جامعــه اســامی بــه ویــژه شــیعیان منتقــل ســاخت و امامــت 

ــه و در زمانــی دشــوار عهــده دار گردیــد.2 را بــه صــورت مخفــی و بــا تقیّ
 امــا اینکــه چــرا عصــر امــام ســجاد اختنــاق آمیــز بــوده اســت؛ بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه حادثــه دل خــراش عاشــورا، ضربــت خردکننــده ای بــر نهضــت 
شــیعه وارد ســاخت، و بــا انعــکاس خبــر ایــن حادثــه در سراســر کشــور اســامی 
ــل  ــر محاف ــدیدی ب ــت ش ــب و وحش ــاز، رع ــراق و حج ــژه در ع آن روز، به وی
ــد  ــا ح ــاده اســت ت ــه آم ــد ک ــد یزی ــلَّم ش ــرا مس ــا گشــت. زی ــیعه حکم فرم ش
ــار و  ــت و اعتب ــه عظم ــام ب ــان اس ــه جه ــه در هم ــر ک ــد پیامب کشــتن فرزن

1. سیره پیشوایان، ص 241.
2. تاریخ یعقوبی، ج 3، ص 27 و 29.
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ــت  ــدان او، حکوم ــان و فرزن ــردن زن ــیر ک ــود و اس ــده ب ــناخته ش ــت ش قداس
ــش از  ــت خوی ــای حکوم ــت پایه ه ــس در راه تثبی خــود را اســتحکام بخشــد پ
ــارش در کوفــه  ــد.1 ایــن رعــب و وحشــت، کــه آث هیــچ جنایتــی دریــغ نمی کن
ــدید  ــرکوب ش ــه حــره2« و س ــروز »فاجع ــا ب ــود، ب ــده ب ــان گردی ــه نمای و مدین
ــال  ــه س ــد )ذیحج ــای یزی ــط نیروه ــه توس ــردم مدین ــت م ــه نهض و بی رحمان
 ــدان پیامبــر 63 ه.ق( شــدت یافــت و اختنــاق شــدیدی در منطقــه نفــوذ خان
بــه ویــژه مدینــه در حجــاز و کوفــه در عــراق، حاکــم شــد و شــیعیان و پیــروان 
امامــان کــه دشــمنان بنی امیــه بشــمار می آمدنــد، دســت خوش ضعــف و 
ــا  ــام ســجاد ب ــد و تشــکل و انسجامشــان از هــم پاشــید. ام سســتی گردیدن
ــِة ِعْشــُروَن َرُجــًا  ــه ایــن وضــع ناگــوار می فرمــود: »مــا بَِمکَة َو الَْمدینَ اشــاره ب
یِحبُّنــا؛ در تمــام مکــه و مدینــه بیســت نفــر نیســتند کــه مــا را دوســت بدارنــد«.3 
ِــی بْــِن  ــٍد َعل ــاَم أَبُوُمَحمَّ ــد: »َق مســعودی، تاریــخ نویــس نامــدار، تصریــح می کن
الُْحَســیِن بِاألْْمــِر ُمْســتَْخفِیًا َعَلــی تَقِیــِه شــدیده فـِـی َزَمــاٍن َصُعــَب؛ علــی بــن 
الحســین، امامــت را بــه صــورت مخفــی و بــا تقیــه شــدید و در زمانــی دشــوار 

ــد«.4 عهــده دار گردی
ــان شــیعه در  ــن شــاذان، یکــی از برجســته ترین دانشــمندان و محدث فضــل ب
اواســط قــرن ســوم هجــری و از شــاگردان امــام جــواد و امــام هــادی و 
امــام عســکری می گویــد: در آغــاز امامــت علــی بــن الحســین جــز پنــج 
نفــر پیــرو او نبودنــد: »ســعید بــن جبیــر، ســعید بــن مســیب، محمــد بــن جبیــر 

بــن مطعــم، یحیــی بــن ام الطویــل و ابوخالــد کابلــی«.5

1. اســیر كــردن زنــان و كــودكان و گردانــدن ســرهای بریــده شــهدا در شــهرها، عمدتــًا بــه منظــور ایجــاد رعــب 
و وحشــت و زهــر چشــم گرفتــن از مخالفیــن بــود.

بــه  قمــری   63 ســال  در  كــه  حکومت یزید اســت  ضــد  مردم مدینه بــر  قیــام  نــام  َحــّره،  قیــام   .2
ــوع  ــه وق ــام، ب ــده لشکر ش ــن عقبه فرمان ــلم ب ــر در مقابل مس ــی عام ــن اب ــة ب ــن َحنَظل ــداهلل ب فرماندهی عب

ــد. ــی انجامی ــت قطع ــه شکس ــه ب ــت ك پیوس
3. بحاراألنوار الجامعة لُدرر اخبار االئمة االطهار، ج 46، ص 143.

4. اثبات الوصیه، ص 167.
5� اختیار معرفه الرجال )معروف به رجال كشی(، 115.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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ــام  ــر ام ــی در عص ــاط اخاق ــد انحط ــاد و رش ــل ایج ــن دالی 3. عمده تری
ســجادبا مطالعــه وضعیــت اجتمــاع عصــر امــام ســجاد، بــه خصــوص در 
شــهرهای مقدســی چــون مکــه و مدینــه، درخواهیــم یافــت کــه عواملــی متعــدد 

ــد از:  ــه عبارتن ــته اند ک ــش داش ــردم نق ــی م ــاط اخاق در انحط
3-1- نقــش پادشــاهان امــوی: سراســر زندگــی پادشــاهان امــوی، در 
ــر  ــا پ ــود. شــب زنده داری های آن ه ــی، بیهودگــی، فســق و فجــور ب خوش گذران
از باده گســاری، آواز و رقــص بــود و نخســتین کســی کــه پــی آوازخوانــی رفــت 
ــود  ــه ب ــن معاوی ــد ب ــرد، یزی ــع ک ــا را جم ــًا آوازخوان ه ــه علن ــان بنی امی و از می
کــه همــه را از مدینــه طلبیــد.1 او آشــکارا فســق و فجــور، و علنــی باده گســاری 
ــب  ــو و لع ــه در له ــه ای، این گون ــان جامع ــاهان و حاکم ــی پادش ــرد.  وقت می ک
و فســاد غــرق باشــند، بالطبــع، مــردم آن اجتمــاع نیــز بــه همــان ســوی ســوق 
ــن  ــعودی در ای ــود.  مس ــزوی می ش ــم من ــاع کم ک ــن از آن اجتم ــد و دی می یابن
ــز  ــال وی نی ــان و ُعّم ــه اطرافی ــد ب ــی یزی ــاد و آلودگ ــد: »فس ــه می نویس رابط
ــد و  ــکار گردی ــه آش ــه و مدین ــازوآواز در مک ــان او س ــرده و در زم ــرایت ک س

ــد.«2  ــراب خواری پرداختن ــه ش ــکارا ب ــردم آش ــد و م ــا ش ــزم برپ ــس ب مجال
ــی  ــیوه های زندگ ــه ش ــرعی، ب ــی و ش ــد دین ــت ض ــه سیاس ــر پای ــان ب اموی
جاهلــی عربــی، احــکام شــرعی را زیــر پــا گذاردنــد و غــرق در لهــو و لعــب، 
ــوم  ــادات و رس ــی از ع ــدند، و حت ــرق ش ــی غ ــتم و آدم کش ــکنی، س حرمت ش
ــد  ــی پایبن ــچ پیمان ــه هی ــه و در نتیجــه ب ــر رفت ــز فرات ــش از اســام نی ــی پی عرب

ــتند.3  ــا را شکس ــوده و حرمت ه ــت نم ــد و خیان نماندن
3-2- واقعــه حــّره و تجــاوز بــه نوامیــس مســلمانان: یکــی دیگــر از دالیــل 
انحطــاط اخاقــی مــردم مدینــه قتــل و عــام زن و مــرد در واقعــه حــّره و تجــاوز 
بــه نوامیــس مســلمانان اســت کــه در نــوع خــود بی ســابقه بــود و روحیــه مــردم 
ــه احــکام دینــی و  ــا ب شــهر را دگرگــون ســاخت. اشــراف و ثروتمنــدان بی اعتن

1. األغانی، ج 8، ص 324.
2. مروج الذهب، ج 3، ص 67.

3. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ج 7، ص 78�



215 جلوه هاي مبارزه با فرقه هاي انحرافي در صحیفه سجادیه

اخاقــی اســام، بــرای رهایــی از رنــج درون و بی خبــری از آنچــه در اطرافشــان 
ــد.1 ــران روی آوردن ــنیدن آواز خنیاگ ــه می گســاری و ش می گذشــت، ب

ــه:  ــن مقدس ــت اماک ــردن هیب ــن ب ــرای از بی ــاری ب ــج بی بندوب 3-3- تروی
ــه  ــان اســام، ب ــاری در بســیاری از نواحــی جه ــی و بی بندوب ــرانی، هرزگ هوس
خصــوص در اماکــن مقدســه، نظیرمدینــه و مکــه سایه گســتر شــد، و حکومــت 
امــوی بــه اشــاعه هوســرانی همــت گمــارد تــا هیبــت آن دو شــهر مقــدس را از 

ــرد.2 دل مســلمانان بب
ــائلی  ــی از مس ــر: یک ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــود ام ــدم وج 3-4- ع
کــه موجــب شــد تــا ســرعت انحطــاط اخاقــی بیشــتر شــود، عــدم توجــه بــه 
اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. ابوالفــرج اصفهانــی در ایــن بــاره 
می نویســد: »در محیــط مدینــه، نــه عالمــان، آوازه خوانــی را زشــت می شــمردند 
ــان از  ــاد آوازه خوان ــه فری ــوری ک ــه ط ــد، ب ــف بودن ــا آن مخال ــدان ب ــه عاب و ن

ــید«.3  ــوش می رس ــه گ ــهر ب ــر آن ش سراس
ــرد در  ــاط زن و م ــان، اخت ــعرا و آوازخوان ــه ش ــش ب ــر، بخش ــج فق تروی
ــل  ــه، دالی ــه و جبری ــه مرجئ ــی از جمل ــای انحراف ــش فرقه ه ــم ها و پیدای مراس
 ــجاد ــام س ــر ام ــا در عص ــاد و فحش ــث رواج فس ــه باع ــد ک ــری بودن دیگ

ــدند. ش
 بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مقالــه برآنیــم تــا شــیوه مقابلــه امــام ســجاد
ــه  ــدا ب ــازیم، ابت ــرح س ــه را مط ــام جبری ــه ن ــی ب ــای انحراف ــی از فرقه ه ــا یک ب
علــل پیدایــش ایــن فرقه هــا اشــاره کــرده و ســپس بــه بررســی مکتــب انحرافــی 

مذکــور خواهیــم پرداخــت.
 

4� علل پیدایش فرقه های اسالمی
در زمــان حیــات پیامبــر اکــرم اختافــات اعتقــادی در میــان امــت اســامی 

1. نقش امام سجاد در رهبری شیعه، ص 65.
2. تحلیل از زندگی امام سجاد، ج 2، ص 700.

3. األغانی، ج 8، ص 358.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج2162

پدیــد نیامــد؛ امــا پــس از رحلــت ایشــان، بلکــه از همــان روز، اختــاف بــر ســر 
خافــت و امامــت، امــت اســام را بــه دو شــاخه شــیعه و ســنی تقســیم کــرد. 
بنابرایــن خــاء حجیــت و رهبــر اعتقــادی مــورد قبــول همــه مســلمین، نخســتین 
ــود از  ــن رو، الزم ب ــت. ازای ــامی اس ــب اس ــش مذاه ــا و پیدای ــل اختاف ه دلی
ــه  ــند، کار وی را ب ــوم باش ــه معص ــون او ک ــینانی همچ ــد جانش ــوی خداون س
ــد.  ــه دهن ــوی ادام ــرآن و ســنت نب ــن معــارف ق ــوان امامــت مســلمین و تبیی عن
ــا از  ــه تنه ــد و ن ــری رفتن ــه راه دیگ ــر ب ــس از پیامب ــلمان ها پ ــر مس ــا اکث ام
ــیدند  ــت رس ــه حکوم ــه ب ــانی ک ــه کس ــد، بلک ــره نبردن ــر به ــت پیامب اهل بی
دســتور منــع کتابــت احادیــث پیامبــر را صــادر کردنــد و ایــن منــع تــا صــد 

ســال بعــد، یعنــی تــا زمــان حکومــت عمــر بــن عبدالعزیــز، ادامــه یافــت.1 
البتــه عوامــل دیگــری نیــز بــرای بــروز اختافــات و افتــراق امــت اســامی 
ذکــر شــده اســت کــه بــه دلیــل رعایــت اختصــار از نقــل آن خــودداری می کنیم.2

5�  رواج فرقه کالمی جبریّه
ــه  ــن زدن ب ــجاد، دام ــام س ــان ام ــاک در زم ــای خطرن ــی از جریان ه یک
ــود.  ــر، از طــرف دســتگاه حاکــم ب ــه جب ــاد ب ــی اعتق ــی یعن ــاد انحراف یــک اعتق
بنــا بــه نقــل تاریــخ نویســان، معاویــه طایــه دار ترویــج اعتقــاد بــه جبــر بــود.3 
ــش  ــینی خوی ــه جانش ــد را ب ــرا یزی ــید؛ چ ــه از او پرس ــی عایش ــن رو، وقت ازای
برگزیــدی؟ گفــت: »خافــت یزیــد قضــا و حکــم الهــی اســت، و بنــدگان خــدا 
حــق دخالــت در آن را ندارنــد.«4 تــا بدیــن طریــق بتواننــد فســاد اخاقــی، ظلــم 
و ســتم دســتگاه حکومتشــان را توجیــه دینــی و عقلــی کننــد. مســّلم اســت کــه 
ایــن رفتارهــا و جریان هــا در انحطــاط اخاقــی نقــش فراوانــی خواهنــد داشــت؛ 
زیــرا بــر ایــن بــاور خواهنــد شــد کــه ایــن انحطــاط نیــز ره آورد قضــای الهــی 

1. آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی، ص 6.
2. تاریخ الجدل، ص 76-81.
3. كامل بهایی، ج 2، ص 262.

4. االمامهٔ والسیاسهٔ، ج 1، ص 97.
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اســت و مــا مجبوریــم در ایــن فضــا زندگــی کنیــم. 
ــش  ــار و نق ــر و اختی ــر: مبحــث جب ــاد جب 5-1- جریان شناســی ایجــاد اعتق
ــث  ــی، از مباح ــدای متعال ــا اراده خ ــد آن ب ــش و پیون ــال خوی ــان در افع انس
مهمــی اســت کــه همــواره ذهــن بشــر را ـ اعــم از مســلمان و غیرمســلمان ـ در 
ــرده اســت. 1در  ــه خــود مشــغول ک ــگ ب ــش و فرهن ــون دان ــای گوناگ عرصه ه
زمــان حیــات رســول اکــرم، ایــن بحــث بــه صــورت پراکنــده مطــرح بــود و 
طبــق نقــل صحیــح مســلم و ســنن ابــن ماجــه مشــرکان قریــش دربــاره َقــَدر بــا 
ایشــان منازعــه می کردنــد؛ ولــی رواج ایــن بحــث در زمــان حیــات ایشــان نبــود 
ــت.2  ــترش یاف ــد و گس ــری، رش ــرن اول هج ــه دوم ق ــان، از نیم ــس از ایش و پ
ریشــه ایــن امــر را بایــد در آیــات قــرآن، ســخنان رســول اکــرم دربــاره قضــا 
و قــدر و مازمــه ظاهــری آن بــا مجبــور بــودن انســان دانســت.3 البتــه ارتبــاط 
مســلمانان بــا ســایر ملت هــا و پیــروان ســایر ادیــان و بــروز حــوادث ســخت در 
جامعــه اســامی، اختافــات و آشــوب های اواخــر خافــت عثمــان، جنگ هــای 
زمــان خافــت حضــرت علــی، رحلــت پیامبــر اکــرم و بســته شــدن بــاب 
ــَدر،  ــر و َق ــه جب ــن زدند. 4نظری ــار دام ــر و اختی ــث جب ــه رواج بح ــی ب وح
ــره و شــره مــن  ــَدر خی ــر نقــل شهرســتانی نظریه »إن الَق ــوده و بناب ــدار ب پرطرف

اهلّل« نــزد صحابــه متقــدم تقریبــًا اجماعــی بــوده اســت. 5
ــاره خلــق افعــال، مطالبــی را  ــر نقــل آقابــزرگ، نخســتین کســی کــه درب بناب
نقــل کــرده، محمدبــن اســماعیل بخــاری )م. 256 ق.( نویســنده صحیــح بخــاری 
اســت6 و از قدیمی تریــن کســانی کــه بــه نشــر عقیــده جبــر در میــان مســلمانان 
ــا  ــه« ی ــه کــه »جبری پرداختنــد، جهــم بــن صفــوان اســت. طرفــداران ایــن نظری

 .1 رساله جبر و اختیار، ش 65، ص 157.

2. انسان و سرنوشت، ص 31
3. درآمدی بر علم كالم، ص 126.

4. دانش نامه جهان اسالم، ج 9، ص 567.
5. الملل والنحل، ج 1، ص 47�

6. الذریعة إلی تصانیف الشیعه، ج 5، ص 80.
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»جهمیه« نامیــده می شــدند بــه طــور مطلــق بــه تقدیــر و جبــر معتقــد بوده انــد.1
و  معتقدنــد  جبــر  بــه  اشــاعره،  ماننــد  نیــز  مادی گرایــان  از  گروهــی 
تنهــا تفــاوت آنــان در ایــن اســت کــه اشــاعره، علــت تحقــق پدیده هــا 
مجمــوع  معلــول  را  انســان  افعــال  اینــان،  ولــی  می داننــد؛  خداونــد  را 
دخیل انــد.2 او  کارهــای  پیدایــی  در  کــه  می پندارنــد  طبیعــی   حــوادث 

الزم بــه ذکــر اســت، اینکــه در میــان مســلمانان چــه زمانــی ایــن عقیــده مطــرح 
شــده دقیقــًا روشــن نیســت. رســاله ای از ابــن عبــاس در دســت اســت کــه در آن 
جبریــه اهــل شــام را مخاطــب قــرار می دهــد. بــر طبــق ایــن رســاله، در زمــان 
صحابــه پیامبــر گروهــی بــه جبــر اعتقــاد داشــته اند. چنیــن رســاله ای از حســن 
بصــری نیــز گــزارش شــده اســت کــه جبریــه اهــل بصــره را مخاطــب ســاخته 
اســت.3بنابراین در قــرن اول هجــری در عــراق و شــام گروه هایــی بــا اعتقــاد بــه 

ــده اند.4 ــت می ش ــر یاف ــه جب نظری
ــرق، نخســتین  ــای مذاهــب و ف ــه: در کتاب ه ــه جبری 5-2 - شــاخه های فرق
فرقــه ای کــه بــه نــام جبریــه نامیــده شــده اند، مرجئــه جبریــه هســتند. از افــراد 
ــد  ــه آرا و عقای ــده اســت ک ــرده ش ــام ب ــه ن ــه جبری ــوان مرجئ ــه عن ــددی ب متع
کامــی آن هــا در دســت نیســت. تنهــا فــرد مهــم و برجســته ای کــه آرای او در 
دســت اســت و بــه ارجــاء و جبــر معتقــد اســت، جهــم بــن صفــوان می باشــد. 
ــه  ــاره ایمــان، ب بغــدادی می گویــد: گروهــی از مرجئــه کســانی هســتند کــه درب
ارجــاء معتقدنــد و دربــاره اعمــال، بــه جبــر؛ همان گونــه کــه مذهــب جهــم بــن 

صفــوان چنیــن اســت. پــس ایــن گــروه از مرجئــه از جملــه جهمیــه هســتند.5
ــه  ــی جبری ــتند. گروه ــروه هس ــه دو گ ــم جبری ــر ه ــی دیگ ــاد برخ ــه اعتق ب
ــان  ــد و ایش ــب می نامن ــه آن را کس ــد ک ــه ای اختیارن ــل به گون ــطه اند و قائ متوس
از اشــاعره هســتند و گروهــی دیگــر جبریــه خالــص کــه جهمیــه نــام دارنــد و 

1. لغت نامه، ج 4، ص 7488.
2.  المیزان، ج 9، ص 196.

3.  آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی، ص 24.
4.  المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ص 8 و 4.

5. الفرق بین الفرق، ص 211.



219 جلوه هاي مبارزه با فرقه هاي انحرافي در صحیفه سجادیه

پیــرو جهــم بــن صفــوان هســتند کــه هیچ گونــه قــدرت و اراده ای بــرای بنــدگان 
ــند.1 ــل نمی باش قائ

ــز  ــه را نی ــه و ضراری ــه، نجاری ــر از جهمی ــه غی شهرســتانی در بحــث از جبری
ــه  ــود ک ــوم می ش ــرار معل ــار و ض ــی آرای نج ــا بررس ــا ب ــد، ام ــرح می کن مط
ــری  ــا جب ــر آن ه ــن اگ ــد. بنابرای ــر می کردن ــان تصوی ــرای انس ــی ب ــا قدرت آن ه
ــی  ــس از بررس ــه پ ــه ک ــوند؛ همان گون ــداد می ش ــطه قلم ــه متوس ــند، جبری باش
آرای اشــعری خواهیــم دیــد کــه اشــاعره نیــز چنیــن وضعیتــی دارنــد. بدین ســان 
تنهــا گروهــی کــه می توانــد بــه عنــوان جبریــه محــض و خالــص معرفــی شــود، 
جهمیــه هســتند. جهمیــه بــه پیــروان جهــم بــن صفــوان ســمرقندی )م 128 ه ــق( 
ــوده اســت و  ــق( ب ــم )م 124 ه  ــن دره ــد ب ــم شــاگرد جع ــه می شــود. جه گفت
ظاهــراً بســیاری از عقایــد خویــش از جملــه عقیــده جبــر را از او گرفتــه اســت. 
نقــل شــده کــه جعــد بــن درهــم نیــز عقایــد خــود را از یــک یهــودی اخــذ کــرده 
اســت. برخــی جعــد را فــردی گمــراه و ملحــد دانســته اند کــه بــه ســبب عقایــد 
ــه اســت و ســرانجام توســط  ــرار گرفت ــه ق ــب بنی امی ــزش تحــت تعقی ــر آمی کف
خالــد بــن عبــداهلل القســری دســتگیر و در عیــد قربــان، بــه عنــوان قربانــی ســر 
ــام حــارث بــن ســریج علیــه نصــر  بریــده شــد.2 جهــم بــن صفــوان نیــز در قی
بــن ســیار حاکــم خراســان شــرکت کــرد و بــه دســت ســلم بــن احــوز مازنــی 
در مــرو بــه قتــل رســید. ظاهــراً کشــته شــدن او بــه همیــن جهــت بــوده نــه بــه 

دلیــل آرای مذهبــی او.

6� امام سجاد و مبارزه با حاکمان جور از راه دعا
ــه  ــجاد مقابل ــام س ــر ام ــی عص ــی- سیاس ــاط اخاق ــه انحط ــه ب ــا توج ب
ــی  ــیوه های تبلیغ ــی از ش ــن رو یک ــود. ازای ــر نب ــان امکان پذی ــا مخالف ــح ب صری
و مبارزاتــی امــام ســجاد تبییــن معــارف اســام در قالــب دعــا بــود. می دانیــم 
ــر تربیتــی و  ــروردگار کــه اث ــان انســان و پ ــدی اســت معنــوی می کــه دعــا پیون

1. فرهنگ فرق اسالمی، ص 136�
2.  لسان المیزان، ج 2، ص 105.
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ســازندگی مهمــی دارد، از ایــن نظــر دعــا از نظــر اســام جایــگاه خاصــی دارد و 
اگــر دعاهــای رســیده از پیامبــر اســام و امامــان معصــوم یکجــا گــردآوری 
شــود، مجموعــه بزرگــی خواهــد شــد. ایــن دعاهــا مکتــب تربیتــی بزرگــی اســت 
 کــه در ســازندگی و رشــد روحــی انســان ها نقــش مهمــی دارد. امــام ســجاد
ــان  ــات بی ــا و مناج ــب دع ــود را در قال ــد خ ــداف و مقاص ــیاری از اه ــم بس ه
ــام »صحیفــه ســجادیه« معــروف  ــه ن می کــرد کــه مجمــوع دعاهــای حضــرت ب
اســت کــه پــس از قــرآن مجیــد و نهج الباغــه، بزرگ تریــن و مهم تریــن گنجینــه 

ــی رود.1 ــه شــمار م ــق و معــارف الهــی ب گران بهــای حقای

7� مهم ترین دالئل مجبره در اعتقاد به جبر
ــدی  ــش بع ــه و در بخ ــون پرداخت ــدگاه جبری ــق دی ــی دقی ــه بررس ــون ب اکن
ــجادیه  ــه س ــجاد در صحیف ــام س ــش ام ــق فرمای ــک از طری ــر ی ــد ه ــه نق ب
ــدر اســت  ــانی قضــا و ق ــاحت انس ــه س ــار ک ــر و اختی ــأله جب ــم. مس می پردازی
ــی  ــام ازل ــی، اراده ع ــد افعال ــد توحی ــی اساســی و قطعــی مانن ــه پیش فرض های ب
ــز  ــافل و نی ــودات س ــط موج ــه محی ــق اراده ب ــی تعل ــر از آن، چگونگ و مهم ت
عــدل و حکمــت الهــی، حســن و قبــح ذاتــی و عقلــی، مســأله علیــت حقیقــی، 
معنــای خــاص شــرور در نظــام احســن و... وابســتگی کامــل دارد. در ایــن مقالــه 
مجالــی نیســت کــه بــه بررســی کامــل عقایــد جبریــون بپردازیــم، بلکــه تنهــا بــه 
ــم. ــا می پردازی ــن آن ه ــه تبیی ــرده و ب ــاره ک ــا اش ــری آن ه ــی فک ــن مبان مهم تری

7-1- علــم ازلــی خداونــد بــه همــه افعــال انســان: مهم تریــن دلیــل معتقــدان 
بــه جبــر، مســأله علــم الهــی اســت. خــدای متعــال، بــه همــه پدیده هــای جهــان، 
و از جملــه افعــال انســان، قبــل از وقــوع آن هــا آگاه اســت، و علــم الهــی، خطــا 
ــع  ــی الهــی، واق ــم ازل ــق عل ــر طب ــس ناچــار همــه حــوادث ب ــردار نیســت. پ ب
خواهــد شــد و تخّلــف از آن، ممکــن نیســت. بنابرایــن جایــی بــرای اختیــار و 
انتخــاب انســان، وجــود نخواهــد داشــت. بــه عبــارت دیگــر خداونــد از ازل، از 
ــه ای  ــچ حادث ــع نمی شــود آگاه اســت و هی ــع می شــود و آن چــه واق آنچــه واق

1. الذریعة إلی تصانیف الشیعه، ص 15- 18.
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نیســت کــه از علــم ازلــی الهــی پنهــان باشــد. از طرفــی علــم الهــی نــه تغییرپذیــر 
ــب،  ــال ذات واج ــت و کم ــا تمامی ــر ب ــرا تغیی ــر؛ زی ــاف پذی ــه خ ــت و ن اس
ــع  ــه واق ــا آنچ ــد، ب ــه او از ازل می دان ــت آنچ ــن اس ــه ممک ــات دارد و ن مناف
ــد،  ــم نباش ــم او عل ــد عل ــرا الزم می آی ــد؛ زی ــر باش ــف و مغای ــود، مخال می ش

جهــل باشــد. ایــن نیــز بــا تمامیــت و کمــال وجــود مطلــق منافــی اســت. 1
پــس بــه حکــم ایــن دو مقدمه: خداونــد از همه چیــز آگاه اســت؛ علــم الهــی 

نــه تغییرپذیــر اســت و نــه خــاف پذیــر.
ــد  ــراً و قهــراً بای ــات جب ــن نتیجــه گرفــت: حــوادث و کائن ــد چنی ــًا بای منطق
بــه نحــوی واقــع شــوند کــه بــا علــم الهــی مطابقــت داشــته باشــند، خصوصــًا 
ــی اســت.  ــی و ایجاب ــم فعل ــی، عل ــم اله ــه عل ــه شــود ک ــه اضاف ــن نکت ــر ای اگ
یعنــی علمــی اســت کــه معلــوم از علــم سرچشــمه می گیــرد، نــه علــم انفعالــی 
ــان.  ــه حــوادث جه ــم انســان ب ــر عل ــرد؛ نظی ــوم ریشــه می گی ــم از معل ــه عل ک
ازایــن رو اگــر در ازل در علــم الهــی چنیــن بــوده اســت کــه فــان شــخص، در 
فــان ســاعت، فــان معصیــت را مرتکــب می شــود، جبــًرا و قهــراً آن معصیــت 
ــود  ــد ب ــادر نخواه ــع شــود و شــخص مرتکــب ق ــت واق ــان کیفی ــه هم ــد ب بای
طــوری دیگــر رفتــار کنــد، بلکــه هیــچ قدرتــی قــادر نخواهــد بــود آن را تغییــر 

دهــد و اال علــم خــدا جهــل خواهــد بــود.2 
ــه ای  ــر حادث ــر ه ــی ب ــم اله ــت: عل ــد گف ــره بای ــای مجب ــن ادع در پاســخ ای
اختیــاری  افعــال  و  اســت،  تعلق گرفتــه  می شــود،  واقــع  کــه  چنــان  آن 
ــوم اســت. ــال معل ــرای خــدای متع ــودن، ب ــاری ب ــه وصــف اختی ــم ب  انســان ه
 پــس اگــر بــه وصــف جبریــت تحقــق یابــد برخــاف علــم الهــی واقع می شــود. 
مثــًا خــدای متعــال می دانــد کــه فــان شــخص در فــان شــرایطی تصمیــم بــر 
انجــام کاری خواهــد گرفــت و آن را انجــام خواهــد داد، نــه این کــه علــم الهــی 
فقــط بــه وقــوع فعــل، صرف نظــر از ارتبــاط آن بــا اراده و اختیــار فاعــل تعلــق 
گرفتــه باشــد. پــس علــم ازلــی الهــی نــه تنهــا، منافاتــی بــا اختیــار و اراده آزاد 

1.  آموزش عقاید، ص 147.
2. انسان و سرنوشت، ص 433�
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ــه  ــی ب ــم اله ــد چــون عل ــز می کن ــات نی ــد و اثب ــدارد، بلکــه آن را تأیی انســان ن
وقــوع اختیــاری افعــال تعلــق گرفتــه اگــر از روی اختیــار صــورت نگیــرد، علــم 
خــدا برخــاف واقــع در می آیــد و ایــن محــال اســت.1 مرتضــی مطهــری )ره( 

در تصویــر اســتدالل آنــان بــه علــم الهــی چنیــن می نویســد:
چنیــن فــرض شــده کــه علــم الهــی مســتقل از نظــام ســببی و مســببی جهــان 
بــه وقــوع یــا عــدم وقــوع حــوادث تعلــق گرفتــه اســت و چــون بایــد علــم بــا 
معلــوم مطابقــت کنــد - بایــد نظــام ســببی و مســببی جهــان )هــم در بخــش 
ــا آنچــه در علــم ازلــی الهــی  طبیعــت و هــم افعــال انســان( کنتــرل گــردد ت
گذشــته اســت بــا آنچــه واقــع می شــود مطابقــت نمایــد. ازایــن رو، از انســان 
نیــز بایــد اختیــار و آزادی و قــدرت و اراده ســلب گــردد، تــا اعمالــش کامــًا 
ــاره  ــد و علــم خــدا جهــل نشــود. این چنیــن تصــور درب ــرل درآی تحــت کنت
علــم الهــی منتهــای جهــل و بی خبــری اســت. مگــر ممکــن اســت کــه علــم 
حــق به طــور تصــادف و گــزاف بــه وقــوع یــا عــدم وقــوع حادثــه ای تعلــق 
ــد الزم شــود  ــع مطابقــت کن ــا واق ــم ب ــن عل ــرای اینکــه ای ــگاه ب ــرد و آن بگی
ــی در  ــرده شــود، تغییرات ــی ب ــی و معلول دســتی در نظــام متقــن و قطعــی عل
ایــن نظــام داده شــود، از طبیعتــی خاصیتــی ســلب گــردد یــا از فاعــل مختــاری 
اختیــار و آزادی گرفتــه شــود؟!«2 هم چنیــن الزم بــه ذکــر اســت، دو مقدمــه ای 
کــه در اشــکال بــه کار بــرده شــده، هــر دو صحیــح و غیرقابل تردیــد اســت. 
امــا الزمــه این هــا ایــن نیســت کــه انســان مجبــور و مســلوب االختیار باشــد و 
آنــگاه کــه معصیــت می کنــد از طــرف قــوه و نیرویــی مجبــور باشــد، بلکــه آن 
موجــودی کــه در نظــام تکوینــی آزاد آفریــده شــده و در نظــام علمی نیــز آزاد و 
مختــار قــرار گرفتــه، اگــر کاری را بــه جبــر بکنــد، علــم خــدا جهــل می شــود. 
یعنــی نتیجــه علــم ازلــی به افعــال و اعمــال موجــودات صاحــب اراده و اختیار، 
جبــر نیســت، نقطــه مقابــل جبــر اســت. الزمــه علــم ازلــی این اســت کــه آن که 
مختــار اســت حتمــاً بایــد مختــار باشــد. ازایــن رو اگــر اجبــار بــه جــای اختیار 

قــرار گیــرد، علــم خــدا تبدیــل بــه جهــل می شــود.3

1. االرشاد الی قواطع االدله فی اصول االعتقاد، ص 83.
2. انسان و سرنوشت، ص 434.

3. همان، ص 435�
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ــه افعــال آدمــی: دلیــل دوم اشــاعره در اعتقــاد  7-2- اراده الهــی و تعلــق آن ب
ــه جبــر ایــن اســت کــه اگــر قائــل شــویم بشــر صاحب اختیــار اســت، قلمــرو  ب
ــد  ــا توحی ــاد ب ــن اعتق ــاخته ایم و ای ــدود س ــد را مح ــدرت خداون ــت و ق حکوم
منافــات دارد و نوعــی شــرک اســت؛ زیــرا اختیــار ســبب می شــود کــه انســان را 
بــه مقــام اســتقال در مشــیت ارتقــا دهیــم کــه ایــن امــر مســتلزم محــدود ســاختن 
مشــیت الهــی اســت. بــه عبــارت دیگــر گوینــد برحســب آنچــه در علــوم مختلــف 
ــل  ــز عوام ــدد و نی ــح غ ــت، ترش ــل وراث ــی از قبی ــل گوناگون ــده، عوام ــت ش ثاب
ــاف  ــت و اخت ــر اس ــان، مؤث ــن اراده انس ــکل گرفت ــی، در ش ــی و اجتماع محیط
ــی  ــون دین ــل می باشــد. چنانکــه در مت ــن عوام ــاف ای ــع اخت ــار انســان ها تاب رفت
نیــز ایــن مطالــب کمابیــش مــورد تأییــد، واقــع شــده اســت. بنابرایــن، نمی تــوان 
ــال  ــد، افع ــا معتقدن ــت.1 آن ه ــته از اراده آزاد وی دانس ــان را برخاس ــال انس افع
»مــراد«  از  اراده خداونــد  به حکم این کــه  الهی اســت، و  انســان متعّلق اراده 
ــن صــورت،  ــس در ای ــع می شــود، پ ــاً واق ــراد او حتم ــرد و م ــف نمی پذی او تخّل

ــدارد.2 ــی ن ــوده و واقعیت ــش نب ــار و مشیت انســانی فرضــی بی اختی
در پاســخ بایــد گفــت: ایــن شــبهه از آن جــا ناشــی شــده کــه آن هــا تصــور 
کرده انــد، اختیــار داشــتن انســان مســتلزم اســتقال او اســت، ولــی ایــن تصــور 
ــه هیچ وجــه صحیــح نیســت؛ زیــرا وجــود انســان و آنچــه دارد کــه از جملــه  ب
ــه اراده  ــوط ب ــاًء من ــًا و بق ــه خداســت و حدوث ــار او اســت، از ناحی ــا اختی آن ه
ــار و آزادی، در قبضــه  ــن داشــتن اراده و اختی ــی انســان در عی خــدا اســت. یعن
قــدرت او )خــدا( قــرار دارد کــه هــر زمــان اراده کنــد، همــه این هــا را از انســان 
ــم  ــتقل در عال ــدأ مس ــا دو مب ــه م ــد ک ــش می آی ــی پی ــرک هنگام ــرد. ش می گی

قائــل شــویم.3
ازایــن رو، برداشــت جبرگرایــان از این اصــل، نااســتوار اســت، زیــرا درســت 
اســت کــه آنچــه مــورد اراده خداونــد اســت حتمــًا واقــع می شــود، ولــی بایــد 

1. آموزش عقاید، ص 147.
2. جبر و اختیار، ص 114-113.

3. آموزش عقاید، ص 155.
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دیــد اراده او بــه چــه چیــزی تعلــق گرفتــه اســت. اینجــا اســت کــه مجبــور بــودن 
ــر تحقــق  ــار او روشــن می شــود. هــرگاه بگوییــم اراده خــدا ب ــا آزادی و اختی ی
فعلــی از افعــال انســان بــدون هیــچ قیــد و شــرط تعلــق گرفتــه اســت، در ایــن 
صــورت اصــل اراده خــدا مایــه جبــر خواهــد بــود، ولــی اگــر بگوییــم متعلــق 
ــه  ــی این ک ــال بشــر اســت؛  یعن ــر افع ــش او ب ــم و آفرین اراده او بســان تعلق عل
ــه  ــی ک ــات و ویژگی های ــا خصوصی ــل آن ب ــی از فاع ــر فعل ــت ه ــته اس خواس
ــق اراده  ــن صــورت اصــل تعل ــود در ای ــود اســت صــادر ش ــل آن موج در فاع
الهــی بــه هــر چیــزی نــه تنهــا مانــع جبــر نیســت بلکــه پشــتوانه اختیــار اســت. 
ــد در  ــر از او ســر بزن ــه صــورت جب ــل انســان ب ــر فع ــد گفــت اگ ــن بای بنابرای
ایــن صــورت اســت کــه مــراد خــدا از اراده او تخلــف می پذیــرد و محــال الزم 

می آیــد.1
ــق  ــدرت انســان در تحق ــه ق ــه اینک ــد: اعتقاد ب ــق خداون ــدرت مطل 7-3- ق
افعــال او مؤثــر اســت بــا عمومیــت قــدرت خداونــد نمی ســازد، زیــرا بــه حکــم 
ــرگاه  ــت، ه ــن نیس ــز ممک ــاد یک چی ــر در ایج ــدرت، مؤث ــاع دو ق ــه اجتم اینک
قــدرت انســان در پیدایــش فعــل او مؤثــر باشــد، فعــل مزبــور از قلمــرو قــدرت 
ــدرت  ــرض ق ــب و در ع ــان رقی ــدرت انس ــرا ق ــود زی ــد ب ــرون خواه ــی بی اله
خداونــد خواهــد بــود، و بدیهــی اســت اجتمــاع دو قــدرت مســتقل بــر انجــام 
یــک فعــل ممکــن نیســت و در نتیجــه دفــاع از اصــل عمومیــت قــدرت الهــی و 
مؤثــر دانســتن آن در تحقــق فعــل انســان ایجــاب می کنــد کــه قــدرت انســان را 

فاقــد تأثیــر بدانیــم.2
در پاســخ بایــد گفــت: وابســتگی فقــر ذاتــی انســان در وجود و صفات خــود 
بــه خداونــد، قــدرت انســان را در طــول قــدرت وی قــرار می دهــد نــه در عــرض 
آن، و اجتمــاع دو قــدرت، یکــی مســتقل و دیگــری وابســته، بــر یــک فعــل بــه 
هیچ وجــه محــال نیســت پــس بــه حکــم اینکــه ویژگــی »قــدرت« تاثیرگــذاری 
اســت، بایــد قــدرت انســان را مؤثــر در فعــل او دانســت و بــه بطــان جبــر رأی 

1. جبر و اختیار، ص 114�
.2 شرح المواقف، ص 148.
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داد و بــه حکــم اینکــه انســان در وجــود و صفــات خــود وابســته و غیرمســتقل 
اســت، نبایــد قــدرت او را مســتقل در تأثیــر پنداشــت و رأی بــه بطــان تفویــض 
داد و ایــن همــان طریقه متکلمین شــیعه اســت کــه از آن بــه »امــر بیــن االمریــن« 

ــد.1 ــر می کنن تعبی

8� دیدگاه اهل بیت پیرامون جبر
تبییــن نظــر ائمــه اطهــار ایــن اســت کــه نــه جبــر امــکان تحلیــل دقیــق 
ــق کار بشــری، راهــی  ــل دقی ــه تفویــض، بلکــه تحلی افعــال انســانی را دارد و ن
میــان جبــر و اختیــار اســت. انســان در فعــل و تــرک اختیــار و قــدرت دارد، امــا 
ایــن قــدرت و اختیــار را خــدای ســبحان بــه او داده و قــدرت بشــری نفــی کننده 
قــدرت الهــی نیســت. بــه عبــارت دیگــر؛ اســاس نظریــه جبــر بــه نفــی دخالــت 
اراده و اختیــار آدمــی، در افعــال صــادره از اوســت. امــا اســاس آمــوزه »امــر بیــن 
آمریــن« بــر اســتناد افعــال انســانی بــه اراده الهــی و قدرت و اراده انســانی اســت. 
جملــه »ال َجبــر و ال تَفویــض بــل امــٌر بیــن آمریــن« مضمــون احادیــث متعــددی 
ــت  ــه نادرس ــد دو نظری ــارت در نق ــت و طه ــت عصم ــه از اهل بی ــت ک اس
ــی  ــوزه ای مســتقل و دقیق ــان شــده اســت و در حقیقــت آم ــض بی ــر و تفوی جب

ــد.2 ــن می کن ــتی تبیی ــان ها را به درس ــاری انس ــال اختی ــه افع ــت ک اس
ــکل  ــده و مش ــث پیچی ــن از مباح ــن آمری ــر بی ــار و ام ــر و اختی ــث جب مبح
کامــی و فلســفی و اخاقــی اســت کــه درک و فهــم آن نیــاز بــه تفکــر و تأمــل 
بیشــتری دارد. پــس" امــر بیــن آمریــن" بــه ایــن معناســت کــه در عیــن این کــه 
ــز اســت.  ــی نی ــه اراده ذات باری تعال ــه انســان اســت، مســتند ب ــل مســتند ب فع
امــا اراده و اختیــار انســان در عــرض اراده الهــی نیســت تــا شــریک در اراده الهــی 
شــود، بلکــه بــه بیانــی کــه گفتــه شــد در طــول اراده الهــی اســت؛ یعنــی اراده و 
اختیــار و قــدرت انســان، یکــی از اجــزاء علــت تامــه افعــال اختیــاری اوســت. 
ــی قــدرت و اراده در او  ــار؛ یعن ــرا مــاک اختی ــور نیســت؛ زی پــس انســان مجب

1. عقاید استداللی، ج 1، ص 277-276.
2. بحاراألنوار الجامعة لُدرر اخبار االئمة االطهار، باب اول و دوم از ابواب العدل، ج 5، ص 84.
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ــرا  ــز نیســت؛ زی ــاق نی ــی االط ــار عل ــال او مخت ــن ح ــود اســت و در عی موج
مقدمــات کار در اختیــار او نیســت. و ایــن همــان معنــای امــر بیــن آمریــن اســت 
ــن  ــر بی ــوزه ام ــت.1 پس آم ــم اس ــان حاک ــادره از انس ــال ص ــام افع ــر تم ــه ب ک
آمریــن اثبــات اختیــار انســان بــا حفــظ ارتبــاط علــی و معلولــی آن بــه اراده الهــی 
اســت و در برابــر ناتوانــی تحلیلــی دو نظریــه جبــر و تفویــض بــه خوبــی افعــال 

ــد. ــن می کن ــان را تبیی ــاری انس اختی
اکنــون کــه دیــدگاه اهل بیــت در موضــوع مذکــور تبییــن شــد، الزم بــه ذکــر 
اســت کــه هــر یــک از معصومیــن در عصــر زمــان خودشــان به طــرق مختلف 
بــا عقایــد انحرافــی مبــارزه کرده انــد. بــا توجــه بــه مطالبــی کــه تــا بدیــن جــا 
 ،عــرض شــد، تبییــن گشــت کــه یکــی از عقایــد انحرافــی عصــر امــام ســجاد
جبرگرایــی بــود. ازایــن رو قطعــًا حضــرت بــا ایــن فرقــه بــه مقابلــه پرداختنــد و 
از آنجــا کــه آشــکار شــد، دوران امــام ســجاد، شــرایط اختنــاق آمیــز حاکــم 
بــود؛ حضــرت بــه شــیوه غیرمســتقیم و در قالــب دعــا بــه نفــی عقایــد جبریــون 
ــه  ــجاد در صحیف ــام س ــه ام ــی از ادعی ــه نمونه های ــه ب ــه در ادام ــه ک پرداخت

ســجادیه پیرامــون ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت.

9� فرازهایی از دعاهای امام سجاد ناظر بر نفی جبر
بــا بررســی ادلــه جبریــون، بســیار بدیهــی اســت کــه اگــر آدمــی معتقــد بــه 
جبــر باشــد، بحــث معــاد و برانگیختــه شــدن در قیامــت، حســاب اعمــال، نظــام 
ــه، دعــا و درخواســت از خــدا  ــاداش و جــزا، ســعادت و شــقاوت آدمــی، توب پ
ــوارد  ــن م ــک ای ــه تک ت ــی ک ــی رود. در صورت ــؤال م ــر س ــا زی ــه این ه و... هم
ــام  ــن در کام ام ــاره دارد و ای ــان اش ــودن انس ــار ب ــر مخت ــود ب ــودی خ ــه خ ب

ســجاد مشــهود است.
ــام ســجاد خــود صحیفــه ســجادیه اســت کــه  ــارزه ام ــن گام مب 9-1- اولی
مشــتمل بــر دعاســت. وقتــی حضــرت در آن عصــر مضامینــی را در قالــب دعــا بیان 
می کننــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از مقاصــد دعــا درخواســت از معبــود می باشــد، 

.1 اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 3، ص 161 – 174.



227 جلوه هاي مبارزه با فرقه هاي انحرافي در صحیفه سجادیه

خــود ایــن امــر فی نفســه نشــان از ایــن اســت کــه نظــام جبــر وجــود نــدارد. ازاین رو 
انســان می توانــد از خــدا درخواســتی داشــته باشــد کــه حتــی ممکــن اســت ایــن 
درخواســت بــه تغییــر سرنوشــت وی منجــر شــود کــه ایــن بحــث در موضــوع قضا 
و قــدر بایــد بررســی شــود کــه از عهــده ایــن پژوهــش بیــرون اســت. بــر همیــن 
اســاس امــام ســجاد بــا دعــا کــردن بــه طــور غیرمســتقیم بــه مــردم عصــرش 
می فهمانــد، دعــا کــردن هیــچ منافاتــی بــا اراده الهــی و علــم ازلــی خداونــد کــه در 
قســمت ادلــه جبریــون توضیــح داده شــد، نــدارد، بلکــه باری تعالــی هــم از خــود 

فعــل دعــا کــردن و هــم محتــوای درخواســت آگاهــی دارد.
ــر  ــد اگ ــه می گفتن ــود ک ــی ب ــث اراده اله ــون بح ــه جبری ــی از ادل 9-2- یک
ــد  ــار اســت، قلمــرو حکومــت و قــدرت خداون قائــل شــویم بشــر صاحب اختی
ــات دارد و نوعــی شــرک  ــد مناف ــا توحی ــاد ب ــن اعتق را محــدود ســاخته ایم و ای
ــا  ــرت ب ــه حض ــت ک ــود اس ــجادیه موج ــه س ــی در صحیف ــا دعاهای ــت. ام اس

ــیده اند. ــده کش ــن عقی ــر ای ــان ب ــط بط ــا خ ــون دع مضم

الف( دعای هشتم صحیفه سجادیه ناظر بر اراده و اختیار انسان
اَللَُّهــمَّ إِنــی أَُعــوُذ بـِـک ِمــْن َهیَجــاِن الِْحــْرِص َو َســْوَرِة الَْغَضــِب َو َغَلبـَـِة الَْحَســِد 
ــْهَوِة َو َمَلکــِة  ــِق َو إِلَْحــاِح الشَّ ــِة َو َشکاَســِة الُْخْل ــِة الَْقنَاَع ــِر َو قِلَّ ْب ــِف الصَّ َو َضْع
ــِة َو  ــِة َو تََعاِطــی الْکْلَف ــَدی َو ِســنَِة الَْغْفَل ــِة الُْه ــَوی َو ُمَخالََف ــِة الَْه الَْحِمیــِة َو ُمتَابََع
ــِة َو  ــتِْصَغاِر الَْمْعِصی ــِم َو اْس ــی الَْمْأثَ ــَراِر َعَل ــِق َو اإْلِْص ــی الَْح ــِل َعَل ــاِر الْبَاِط إِیثَ

اَعــِة1؛  اْســتِکبَاِر الطَّ
خدایــا پنــاه می بــرم بــه تــو از شــور آزمنــدی، و تنــدی خشــم، و چیرگــی 
حســد، و کم طاقتــی و ناخرســندی از روزی مقــدر، و تنــد خویــی و 
زیــاده روی در لذت جویــی، و پافشــاری بــر باطــل، و پیــروی هــوای نفــس، 
و ســرپیچی از راه راســت، و فــرو رفتــن در خــواب غفلــت، و کوشــش بیش 
از نیــاز، و برگزیــدن باطــل بــه جــای حــق، و پافشــاری بــر گنــاه، و کوچــک 

شــمردن خطــا، و بــزرگ داشــتن طاعــت.

1. صحیفه سجادیه، ص 70�
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توضیــح: مــواردی کــه حضــرت در دعــا اشــاره کردنــد به خوبــی گویــای ایــن 
امــر اســت کــه انســان در عــرض اراده خداونــد داری اختیــار و اراده می باشــد و 
بــر همیــن اســاس اســت کــه از خداونــد طلــب دوری از لغزش هــا را می کنــد و 
اگــر بــه راســتی انســان مجبــور بــه انجــام کاری بــود و از خــود اراده ای نداشــت، 
ــی مفــروض نمی گشــت. در  ــر آدم ــا ب ــاه جســتن از زشــتی ها و پلیدی ه ــر پن ام

صورتــی کــه ایــن مســأله در کام امــام ســجاد کامًا مشــهود اســت.

ب( دعای 16 صحیفه سجادیه ناظر بر مختار بودن انسان
ــِه َو َمــْن  َفَمــْن أَْجَهــُل مِنِّــی یــا إِلَهِــی بُِرْشــِدهِ َو َمــْن أَْغَفــُل مِنِّــی َعــْن َحظِّ
أَبَْعــُد مِنِّــی مـِـِن اْســتِْصَاِح نَْفِســِه ِحیــَن أُنْفـِـُق َمــا أَْجَریــَت َعَلــی مـِـْن رِْزقِک 
ــُد َغــْوراً فـِـی الْبَاِطــِل َو أََشــدُّ  ــْن أَبَْع ــُه مِــْن َمْعِصیتـِـک َو َم فِیَمــا نََهیتَنـِـی َعنْ
ــیَطاِن  ــَوةِ الشَّ ِــک َو َدْع ــَن َدْعَوت ــُف بَی ِ ــَن أَق ــی ِحی ــوءِ مِنِّ ــی السُّ ــًا َعَل إِقَْدام
ــْن  ــیاٍن مِ ــِه َو اَل نِْس ِ ــٍة ب ــی َمْعِرَف ِ ــی ف ــی مِنِّ ــِر َعًم ــی َغی ــُه َعَل ــُع َدْعَوتَ ِ َفَأتَّب
ــن  ــش از م ــه رســتگاری خوی ــن، چــه کســی ب ــود م ــُه؛1 ای معب َ ــی ل ِحْفِظ
نادان تــر، و بــه نصیــب خــود از مــن غافل تــر، و بــه ســامان بخشــی نفــس 
ــرج  ــده ات را خ ــی ش ــه آن روزی ارزان ــت ک ــر اس ــن بی اعتنات ــاره از م ام
ــش  ــر حــذر داشــته ای؟ و چــه کســی بی ــرا از آن ب ــه م ــم ک گناهــی می کن
از مــن در گــرداب باطــل غوطــه ور و بــه زشــت کاری گزاینــده تــر اســت 
کــه چــون بــر ســر دو راهــی دعــوت تــو و فراخــوان شــیطان می ایســتم، بــا 
دیــده بــاز و آگاهانــه در پــی دعــوت شــیطان مــی روم، بــی آنکــه دشــمنی او 

بــا خــودم را فرامــوش کــرده باشــم. 
توضیــح: ایــن دعــا هــم نمونــه خوبــی از مختــار بــودن انســان و نفــی جبــر 
اســت. در ایــن دعــا حضــرت اشــاره کــرده کــه انســان ممکــن اســت بــه خاطــر 
پیــروی از هــوای نفــس و شــیطان دچــار غفلــت شــود ازایــن رو بــه خاطــر ایــن 
ــقاوت  ــعادت و ش ــر س ــه اگ ــی ک ــد. در صورت ــکوه می کن ــدا ش ــوع از خ موض
انســان جبــری بــود و ارتبــاط بــه اراده آدمــی نداشــت، حضــرت هیــچ گاه ایــن 
ــت  ــر اهل بی ــا نظ ــن دع ــن ای ــه مضامی ــی ک ــد. در صورت ــان نمی کردن ــا را بی دع

1. همان، ص 98�
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مبنــی بــر " بــل امــر بیــن االمریــن" را تأییــد می کنــد همان جایــی کــه حضــرت 
ــته  ــذر داش ــر ح ــان را از آن ب ــد انس ــه خداون ــد ک ــی می کن ــه کارهای ــاره ب اش

اســت.
ــاء هــم ســعادت و شــقاوت  ــه در منطــق انبی ــه الزم اســت ک ــن نکت ــر ای ذک
ــط  ــی نارســائی های محی ــه در درون ذات انســان باشــد، و حت ــزی نیســت ک چی
ــر و  ــل تغیی ــم و اراده خــود انســان، قاب ــر تصمی ــت در براب ــی و وراث و خانوادگ
دگرگونــی اســت، مگــر اینکــه مــا اصــل اراده و آزادی انســان را انــکار کنیــم و او 
را محکــوم شــرایط جبــری بدانیــم و ســعادت و شــقاوتش را ذاتــی و یــا مولــود 
جبــری محیــط و ماننــد آن بدانیــم کــه ایــن نظــر بــه طــور قطــع در مکتــب انبیــاء 
و همچنیــن مکتــب عقــل محکــوم اســت. جالــب اینکــه در روایاتــی کــه از پیامبر 
اکــرم و ائمــه معصومیــن نقــل شــده، انگشــت روی مســائل مختلفــی بــه 
عنــوان اســباب ســعادت یــا اســباب شــقاوت گــذارده شــده کــه مطالعــه آن هــا 
ــه  ــازد و ب ــنا می س ــم، آش ــن مســأله مه ــرز تفکر اســامی در ای ــه ط انســان را ب
جــای اینکــه بــرای رســیدن بــه ســعادت و فــرار از شــقاوت بــه دنبــال مســائل 
ــات  ــیاری از اجتماع ــه در بس ــرود ک ــی ب ــنت های غلط ــا و س ــی و پنداره خراف
ــد،  ــقاوت می پندارن ــعادت و ش ــباب س ــی را اس ــائل بی اساس وجــود دارد، و مس

بــه دنبــال واقعیــات عینــی و اســباب حقیقــی ســعادت خواهــد رفــت. 
بــه عنــوان نمونه امــام صــادق از جدش امــام علیچنیــن نقــل 
ــقاَوِة أَْن  ــُة الشَّ ــعاَدِة َو َحِقیَق ــُه بِالسَّ ُجــِل َعَمُل ــَم لِْلرَّ ــعاَدِة أَْن یَْختِ ــُة السَّ می کنــد: »َحِقیَق
ــقاَوة؛ حقیقــت ســعادت ایــن اســت کــه آخریــن مرحلــه  یَْختـِـَم لِْلَمــْرِء َعَمُلــُه بِالشِّ
زندگــی انســان بــا عمــل ســعادتمندانه ای پایــان پذیــرد و حقیقــت شــقاوت ایــن 
اســت کــه آخریــن مرحلــه عمــر بــا عمــل شــقاوتمندانه ای خاتمــه یابــد.«1 ایــن 
ــال او در  ــان و اعم ــر انس ــی عم ــه نهای ــد مرحل ــت می گوی ــا صراح ــت ب روای
ــه ایــن ترتیــب ســعادت  ایــن مرحلــه بیانگــر ســعادت و شــقاوت او اســت و ب
ــش  ــرو اعمال ــان را در گ ــد و انس ــی می کن ــی نف ــه کل ــی را ب ــقاوت ذات و ش
1. تفســیر نــور الثقلیــن، ج 2، ص 398؛ بحاراألنــوار الجامعــة لــُدرر اخبــار االئمــة االطهــار، ج 5، ص 154، ح 

ــار، ص 345، ح 1. ــی االخب 5؛ الخصــال، ج 1، ص 5، ح 84؛ معان
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ــاز  ــرای او ب ــر ب ــان عم ــا پای ــل ت ــام مراح ــت را در تم ــذارد و راه بازگش می گ
ــْن  ــعِیُد َم ــم: »السَّ ــی می خوانی ــری از عل ــث دیگ ــا در حدی ــد. و ی می دان
ــُرورِهِ«؛ ســعادتمند کســی اســت  ــواُه َو ُغ ــَدَع لَِه ــِن انَْخ ــقِیُّ َم ــِرهِ َو الشَّ ــَظ بَِغیْ ُوِع
ــب  ــه فری ــت ک ــی اس ــقاوتمند کس ــرد و ش ــد گی ــران پن ــت دیگ ــه از سرنوش ک
هــوای نفــس و غــرورش را بخــورد.1 ایــن ســخن علــی نیــز تأکیــد مجــددی 
اســت بــر اختیــاری بــودن ســعادت و شــقاوت و بعضــی از اســباب مهــم ایــن 

ــد. ــان می کن دو را بی
ــن بحــث داشــته  ــه ای در ایــن موضــوع دعاهــای دیگــری هــم کــه اشــاره ب
ــز  ــا پرهی ــر آن ه ــار از ذک ــت اختص ــل رعای ــه دلی ــه ب ــت ک ــود اس ــند موج باش

2 می کنیــم.
ــا اعتقــاد جبــر، معــارض اســت؛ اصــل  9-3- یکــی دیگــر از مســائلی کــه ب
معــاد، قیامــت و نظــام پــاداش و جزاســت. بــه راســتی اگــر مــا مجبــور بــه انجــام 
ــر  ــودن افعــال چــه ســودی دارد؟ اگــر جب ــد ب کارهــا باشــیم. پــس خــوب و ب
ــه  ــد و ب ــاداش می ده ــال خــوب پ ــر اعم ــه خاط ــد ب ــم باشــد چــرا خداون حاک
خاطــر اعمــال بــد عــذاب می کنــد؟ و یــا حکمــت ارســال پیامبــران و اهل بیــت 
ــام  ــا در انج ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن ــود؟ مگ ــه می ش ــارت چ ــت و طه عصم
کارهــا مجبوریــم پــس دیگــر نــه نیــازی بــه فرســتادن افــرادی اســت کــه خــوب 
و بــد را بــه مــا نشــان دهنــد و نــه نیــازی بــه بهشــت و جهنــم می باشــد. البتــه 
جبریــون ایــن مــوارد را هــم توجیــه می کننــد. در صورتــی کــه حســاب اعمــال 
در قیامــت و بحــث معــاد از جملــه مهم تریــن مباحثــی اســت کــه دیــن اســام بــر 
پایــه آن اســتوار اســت3. و ایــن امــر نشــان می دهــد چــون انســان دارای اختیــار 
اســت ازایــن رو اعمالــی کــه انجــام می دهــد منتســب بــه خــود اوســت لــذا بایــد 

پاســخگوی افعــال خــود باشــد.

1. بحاراألنوار الجامعة لُدرر اخبار االئمة االطهار، ج 74، ص 291، ح 2.
2. صحیفــه ســجادیه، دعــای 16، ش 27، ص 100؛ دعــای 17، ش 1-7، ص 106؛ دعــای 31، ش 6، ص 170؛ 

دعــای 32، ش 27، ص 188؛ دعــای 47، ش 69، ص 278؛ دعــای 48، ش 7، ص 300�
3. معاد شناسی، ج 10، ص 272- 283.
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ــان گوشــزد  ــه مخاطب ــب دعــا ب ــن اصــل مهــم را در قال ــن رو، حضــرت ای ازای
ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــه آن ب ــد و نمون می کن

الف( دعای اول صحیفه سجادیه ناظر بر اصل معاد
ــأُه  ثـُـمَّ َضــَرَب لـَـُه فِــی الَْحیــاِة أََجــاًل َمْوقُوتــًا َو نََصــَب لـَـُه أََمــداً َمْحــُدوداً یتََخطَّ
ــِرِه َو  ــی أَثَ ــَغ أَْقَص ــی إَِذا بََل ــِرِه َحتَّ ــَواِم َدْه ــُه بَِأْع ــِرِه َو یْرَهُق ــاِم ُعُم ــِه بَِأی إِلَی
ــِه أَْو  ِ ــوِر ثََواب ــْن َمْوفُ ــِه ِم ــُه إِلَی َ ــا نََدب ــی َم َ ــُه إِل ــِرِه قَبََض ــاَب ُعُم ــتَْوَعَب ِحَس اْس
ــَن  َِّذی ــِزی ال ــوا َو یْج ــا َعِمُل ــاُءوا بَِم ــَن أََس َِّذی ــِزی ال ــِه،"... لِیْج ِ ــُذوِر ِعَقاب َمْح

ــنَی1"2؛  ــنُوا بِالُْحْس أَْحَس
ســپس بــرای زندگــی اش پایانــی مشــخص و زمانــی معیــن گذاشــت کــه 
بــا روزهــای عمــرش بــه ســوی آن گام برمــی   دارد، و بــا ســال های روزگار 
ــردارد و  ــا چــون واپســین گام هــا را ب ــدان نزدیــک می شــود؛ ت خویــش ب
عمــرش بــه ســر آیــد، جــان او را بســتاند و بــه ســوی پــاداش بســیار یــا 
ــد،  ــد کرده ان ــه ب ــان را ک ــازد،"تا آن ــود روان س ــت بار خ ــذاب وحش ع
ــد، جــزا  ــه نیکــی کرده ان ــان را ک ــد و آن ــزا ده ــان، س ــه ســبب کردارش ب

بخشــد."

ج( دعای اول صحیفه سجادیه ناظر بر نتیجه اعمال3
ــِث  ــبِیَل الَْمْبَع ــِه َس ِ ــا ب ُل َعَلینَ ــهِّ ــْرَزِخ َو یَس ــاِت الْبَ ــِه ُظُلَم ِ ــا ب ــی ُء لَنَ ــداً یِض َحْم
ــا  ــٍس بَِم ــَزی كلُّ نَْف ــْوَم"... تُْج ــَهاِد ی ــِف اأْلَْش ــَد َمَواقِ ــا ِعْن ــِه َمنَاِزلَنَ ِ ُف ب ــرِّ َو یَش
كَســبَْت َو ُهــْم اَل یْظَلُمــوَن"4،" یــْوَم اَل یْغنِــی َمْولـًـی َعــْن َمْولـًـی َشــیئًا َو اَل ُهــْم 

ــُروَن" 5  یْنَص
ــا  ــر م ــرزخ ب ــه ســبب، آن تیرگی هــای ب ــه ب ــرای خداســت( ک ســتایش )ب
آشــکار، و راه رســتاخیز همــوار شــود، و در روزی کــه " هرکــس بــه ســزای 

1. سوره نجم، آیه 31 و 53
2. صحیفه سجادیه، 30

3. صحیفه سجادیه، دعای 33�
4. سوره جاثیه، آیه 22.
5. سوره دخان، آیه 41.
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خــود برســد و بــر کســی ســتم نــرود"، و در " روزی کــه هیــچ دوســتی بــه 
ــا در  ــاری دیگــری نشــتابد"، م ــه ی ــد و هیچ کــس ب کار دوســت خــود نیای
پیشــگاه گواهــان )فرشــتگان و پیامبــران و امامــان بلنــد مرتبــه شــویم.

د( دعای 42 صحیفه سجادیه ناظر بر نتیجه اعمال
اَللـَـِة َعَلیــک َو أَنَْهْجــَت بِآلـِـِه ُســبَُل  ــداً َعَلمــًا لِلدَّ »اَللَُّهــمَّ َو كَمــا نََصْبــَت بـِـِه ُمَحمَّ
ــی  َ ــا إِل ــیَلًة لَنَ ــْرآَن َوِس ــِل الُْق ــهِ َو اْجَع ِ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــک فََص ــا إِلَی َض الرِّ
ــاَلَمِة َو َســبَبًا نُْجَزی  أَْشــَرِف َمنـَـاِزِل الْکَراَمــِة َو ُســلَّمًا نَْعــُرُج فِیــِه إِلـَـی َمَحــلِّ السَّ
بـِـِه النََّجــاَة فِــی َعْرَصــِة الِْقیاَمــِة َو َذِریَعــًة نَْقــَدُم بَِهــا َعَلــی نَِعیــِم َداِر الُْمَقاَمــِة؛1 

ــود  ــانه راه خ ــران نش ــبب ق ــه س ــد را ب ــه محم ــان ک ــا، همچن خدای
قــرار دادی تــا مــردم را بــه ســوی تــو راه نمایــد و بــه وســیله خانــدان او 
ــش  ــر محمــد و خاندان ــردی، ب ــای خشــنودی خــود را روشــن ک راه ه
درود فرســت و قــران را بــرای مــا وســیله ای کــن کــه بــا آن بــه واالتریــن 
ــگاه  ــه جای ــه از آن ب ــی ک ــر شــویم و نردبان مرتبه هــای بزرگــی و عــزت ب
ــه  ــت ب ــاداش آن در عرصــه قیام ــه پ ــه ب ــببی ک ــم و س ــاال روی ســامت ب
ــه ســوی نعمت هــای ســرای  ــا آن ب رســتگاری رســیم و دســتاویزی کــه ب

ــم. ــه پیــش روی جاودان
از کام حضــرت بــه خوبــی نمایــان اســت کــه چگونــه ایشــان مبانــی "بــل 
ــان  ــا راهنمــای مخاطب ــاده اســت، ت ــا نه ــن دع ــن" را در مضامی ــن االمری ــر بی ام
ــز  ــا پرهی ــر آن ه ــه از ذک ــم وجــود دارد ک ــای بســیار دیگــری ه باشــد. نمونه ه

می کنیــم.2
ــان را  خاصــه کام اینکــه بــدون شــک عقیــده جبــر دســت تطــاول زورگوی
درازتــر و دســت انتقــام و دادخواهــی زورشــنوها را بســته تر می کنــد. آن کــس کــه 
مقامــی را غصــب کــرده و یــا مــال و ثــروت عمومــی را ضبــط نمــوده اســت، دم 
ــس داده  ــر ک ــه ه ــر چــه ب ــوان اینکــه ه ــه عن ــد و ب ــی می زن ــای اله از موهبت ه

1. همان، دعای 220�
2. همــان، دعــای 12، ص 78؛ دعــای 14، ش 15، ص 92؛ دعــای 40، ش 2 و 5، ص 214؛ دعــای 4، ش 13، 

ص 224؛ دعــای 52، ش 5، ص 324؛ دعــای 53، ش 6، ص 328.
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ــت و مشــروعیت آنچــه  ــرای حقانی ــند ب ــن س ــود، خــدادادی اســت؛ بهتری می ش
تصاحــب کــرده ارائــه می دهــد، و آن کــه از مواهــب الهــی محــروم مانــده بــه خــود 
حــق نمی دهــد کــه اعتــراض کنــد. زیــرا فکــر می کنــد ایــن اعتــراض، اعتــراض 
ــر الهــی بایــد  ــل قســمت و تقدی ــر الهــی اســت و در مقاب ــه " قســمت" و تقدی ب
صابــر و راضــی و شــاکر بــود. ظالــم و ســتمگر از اعمــال جابرانــه خــود بــه بهانــه 
ــوم  ــل مظل ــن دلی ــه همی ــد و ب ــع مســؤولیت می کن ــدر رف سرنوشــت و قضــا و ق
ــرا فکــر  ــد، زی ــز آنچــه از دســت ســتمگر می کشــد تحمــل می کن و ســتم کش نی
ــر او وارد می شــود مســتقیماً و باواســطه از طــرف خداســت و  ــد آنچــه ب می کن
بــا خــود می گویــد مبــارزه بــا ظلــم و ســتمگری هــم بیهــوده اســت. زیــرا منافــی 
مقــام رضــا و تســلیم اســت. در حقیقــت معتقــد بــه جبــر، چــون رابطــه ســببی و 
مســببی را در اشــیاء، بالخصــوص در میــان انســان و اعمــال و شــخصیت روحــی و 
اخاقــی او از یک طــرف و میــان آینــده ســعادت بار یــا شــقاوت بــارش از طــرف 
دیگــر منکــر اســت، هرگــز در فکــر تقویــت شــخصیت و اصــاح اخــاق و کنترل 

ــد.1 ــر می کن ــه تقدی ــه ب ــز را حوال ــد و همه چی ــود نمی افت ــال خ اعم

نتیجه
ائمــه همگــی در شــرایط متفاوتــی زندگــی می کردند، ولــی هــدف واال و واحدی 
داشــتند کــه همــان هدایــت مــردم بــوده و هســت. هــر یــک از ایــن بزرگــواران بــه 
تناســب عصــر و زمــان خــود و میــزان آزادی عمــل، بــا روشــی بــه هدایــت مــردم 
پرداخته انــد. امــام ســجاد علی رغــم اینکــه در شــرایط خفقــان آمیــزی زندگــی 
می کردنــد امــا هیــچ گاه دســت از تــاش و مبــارزه برنداشــته و بــه ابــزار دعــا مــردم 
ــردود می شــمردند.  ــط را م ــات غل ــت نمــوده و اراء و نظری ــه راه راســت هدای را ب
بــه عنــوان نمونــه یکــی از انحراف هایــی کــه در عصــر ایشــان، شــایع شــد اعتقــاد 
بــه جبــر بــود و امــام ســجاد در اثنــای دعاهــا و بــه شــکل غیــر محســوس و 

غیرصریــح، مبانــی و اهــداف ایــن اعتقــاد باطــل را مفتضــح نموده انــد.

 .1انسان و سرنوشت، ص 375.
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تجلی بایدها و نبایدهای اخالقی در صحیفه سجادیه
افتخار لطفی1
سعیده محمودی2
آذر فیلی3

چکیده
 ــاجدین ــید الس ــی از حضــرت س ــر گران بهای ــجادیه اث ــه س صحیف
می باشــد کــه در قالــب دعــا و نیایــش بــا خداونــد بــه یــادگار مانــده 
اســت. ایــن اثــر ارزنــده دربردارنــده  بهتریــن و متعالی تریــن مضمون هــا 
در تبییــن مبانــی اخالقــی )اخــالق فــردی و اجتماعــی( می باشــد و در 

ــت. ــالمی را یاف ــل اس ــای اصی ــن آموزه ه ــوان ناب تری آن می ت
نوشــتار حاضــر درصــدد اســت بــه میــزان گنجایــش مقالــه بــه معرفــی 
و تحلیــل بایدهــا و نبایدهــای اخالقــی و نقــش آن در زندگــی فــردی و 

اجتماعــی انســان در ایــن گنجینــه ی نفیــس شــیعه بپــردازد.
ــای  ــر بایده ــودش ب ــا معب ــات ب ــک مناج ــه کم ــجاد ب ــام س ام
اخالقــی از قبیــل پایبنــدی بــه تــوکل، تواضــع، رعایــت حقــوق، ایثــار و 
اخــالص، شــکرگزاری تأکیــد نمــوده و از نبایدهــای اخالقــی همچــون 

ــی دارد. ــر حــذر م ــه و شــتاب زدگی ب ــت، عجل ــاه، حســد، غفل گن
ــا و  ــجادیه، بایده ــه س ــجاد، صحیف ــام س ــدی:  ام واژه گان کلی

ــی. ــای اخالق نبایده

1. دانش آموخته ارشد زبان عربی، مدرس دانشگاه پیام نور ایالم.
2. كارشناسی ارشد زبان عربی.

3. ارشد زبان عربی و دبیر آموزش و پرورش.
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مقدمه
آدمــی بــرای اینکــه بتوانــد از زندگــی بهــره ای مطلــوب و وافــر داشــته باشــد 
بایــد راه و روش زندگــی را جویــد؛ همــان راهــی کــه انبیــاء و اولیــاء الهــی آن 
را طــی نموده انــد. تــا بصیــرت در انســان اوج نگیــرد دائمــًا در غفلــت بــه ســر 
خواهــد بــرد و پیوســته دچــار خســران خواهــد شــد. بنابرایــن بــرای موفقیــت 
ــاری تمســک جســت و  ــه و الگــوی واالی رفت ــه نمون ــد ب ــر چــه بیشــتر بای ه
ــو  ــه نیک ــرار داد. چ ــود ق ــت خ ــه هم ــز او را وجه ــار موفقیت آمی ــال و رفت اعم
اســت کــه آدمــی در ایــن زمینــه بــه قــرآن و عتــرت نظــر داشــته باشــد و بــر پایــه 
 تعالیــم نورانــی ائمــه حرکــت کنــد. بــدون شــک مقــام اخاقــی امــام ســجاد
باالتــر از درک و تصــور ماســت ولــی حتی االمــکان می تــوان از ســبک زندگــی و 
اخــاق، رفتــار و منــش ایشــان تبعیــت کــرد و زندگــی پــاک و ســالمی را تجربــه 

نمــود و از زندگــی ناچیــز در ایــن دنیــای فانــی لــذت بــرد.
ــاب صحیفــه ســجادیه می باشــد. صحیفــه  ــار گران ســنگ ایشــان کت یکــی از آث
دربردارنــده ی مناجات هــای ســوخته دلی عــارف و عبــدی کامــل اســت. گرچــه 
ــی،  ــی، اجتماع ــر سیاس ــک اث ــا ی ــت ام ــرده اس ــدا ک ــی پی ــا تجل ــب دع در قال
ــرآن و  ــس از ق ــا و مکان هاســت. و پ ــی زمان ه ــرای تمام ــی و فرهنگــی ب اخاق
نهج البلاغــه بزرگ تریــن منبــع شــناخت و مخــزن اســرار انسان ســازی اســت کــه 
ارکان تکامــل انســان را می آمــوزد زیــرا آیینــه  قــرآن اســت.1 یکــی از مفاهیمــی 
ــرار داده  ــن ق ــورد بررســی و تبیی ــر ارزشــمند م ــن اث ــام ســجاد در ای کــه ام
اســت بحــث اخــاق و مفاهیــم اخاقــی در دو بعــد فــردی و اجتماعــی اســت. 
ایشــان رفتــار و فضایــل انســانی از قبیــل تواضــع، اخــاص، کمــک بــه همنــوع، 
ــه ی انســانیت قلمــداد نمــوده  ــه قل ــل صعــود ب نیکــوکاری را ســتوده و از عوام
و رذایلــی ماننــد حســد، غفلــت، کبــر، گنــاه، ســتمگری را ابــزار ســقوط انســان 

برشــمرده و آن هــا را مــورد نکوهــش قــرار داده اســت.
صحیفــه از نظــر طــرح معــارف بلنــد الهــی مجموعــه ای کم نظیــر اســت. چــه 
ــواره  ــاق هم ــازی و اخ ــد انسان س ــه در بع ــد و چ ــی و عقای ــد جهان بین در بع

 1. اشتهاردی، ترجمه صحیفه كامله سجادیه، ص 32.
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مــورد توجــه دانشــوران و پژوهنــدگان وادی علــم و معرفــت قــرار گرفتــه اســت. 
ــدد و  ــار متع ــاجدین، آث ــید س ــار س ــر آث ــجادیه و دیگ ــه  س ــه صحیف راجــع ب
ــگران از  ــت و پژوهش ــده اس ــر درآم ــته  تحری ــه رش ــترده ای ب ــای گس پژوهش ه
ــه   ــد. در زمین ــرار داده ان ــورد کاوش ق ــار را م ــاب پرب ــن کت ــف ای ــای مختل زوای
ــاس  ــر اس ــاز ب ــی و انسان س ــه  دین ــن گنجین ــی در ای ــای اخاق ــا و نبایده بایده

ــه اســت. ــدگان پژوهشــی صــورت نگرفت اطاعــات نگارن
ایــن مقالــه بــر آن اســت کــه بــه قــدر ظرفیــت خــود بــه معرفــی و تبییــن و 
یــا تحلیــل بایدهــا و نبایدهــای اخاقــی در ایــن گنجینــه  نفیــس شــیعه بپــردازد. 
بایدهایــی کــه انســان بــا توســل بــه آن هــا، در مســیر کمــال و قــرب الهــی ســیر 
ــد  ــد را می چش ــنودی خداون ــذت خش ــم ل ــا، طع ــذر آن ه ــد و از رهگ می کن
ــت  ــیر حیوانی ــدم در مس ــم ق ــا، کم ک ــام آن ه ــا انج ــی ب ــه آدم ــی ک و نبایدهای
می گــذارد و یــا بــه تعبیــر قــرآن حتــی مقامــی پســت تر از حیوانیــت را تجربــه 

می نمایــد.
هــدف از نــگارش ایــن مقالــه معرفــی الگویــی شایســته و مناســب در 
ــد. ــیعیان می باش ــًا ش ــلمانان خصوص ــی مس ــرای تمام ــح ب ــاق صحی زمینه اخ

روش ایــن پژوهــش توصیفــی اســت؛ بدیــن شــکل کــه ابتــدا تعریفــی جامــع 
و کلــی از اخــاق و بایدهــا و نبایدهــای اخاقــی ارائــه شــده اســت و فضائــل 
ــا  ــر نمــوده و ســپس ب ــردی و اجتماعــی ذک ــی را در دو بعــد ف ــل اخاق و رذای
ــه  ــه ک ــی از ادعی ــا و فرازهای ــه مناجات ه ــه، ب ــق و کاوش در صحیف ــه  دقی مطالع
بــه نوعــی بــا بیــان بایدهــا یــا نبایدهــای اخاقــی بــه هدایــت و ارشــاد خواننــده 
ــی و روش  ــل اخاق ــف خصای ــکان تعاری ــرده و حتی االم ــاره ک ــردازد اش می پ
پــرورش بایدهــا و درمــان نبایدهــا در آدمــی را از متــن کتــاب صحیفــه اســتخراج 

ــم. ــن و بررســی آن پرداخته ای ــه تبیی و اســتنباط نمــوده و ب
الزم بــه ذکــر اســت بــه خاطــر گنجایــش انــدک مقالــه از ذکــر متــن عربــی 
ادعیــه و برخــی فرازهــای بلنــد خــودداری نمودیــم و لــذا ضــروری اســت کــه 
گاه خواننــده جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و فهــم دقیق تــر مطالــب بــه کتــاب 

صحیفــه رجــوع نمایــد.
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مفهوم شناسی اخالق و بایدها و نبایدهای اخالقی
اخــاق همــان عــادت، خصلــت، فطــرت و یــا مجموعــه صفــات شایســته ای 
اســت کــه در انســان کامــل گــرد می آیــد. از نظــر مفهــوم اجتماعــی بــر ســلوک 
فــردی هماهنــگ و متناســب بــا عــرف جامعــه، عــادات و آداب و رســوم حاکــم 
بــر جامعــه اطــاق می گــردد و در بردارنــده تمــام رفتارهــای درونــی بشــر اســت 

کــه ممکــن اســت خیــر و یــا شــر نامیــده شــوند.1 
اخــاق از شــعب حکمــت عملــی اســت کــه از دو قســم بایدهــا و نبایدهــا 

ــد:  ــث می کن بح
1. بایــد و نبایدهایــی کــه الزم هســتند تــا انســانی ســالم و بی عیــب ســاخته 
شــود کــه ثمــره  آن هــا تزکیــه، تطهیــر و تصفیــه نفــس می باشــد کــه مربــوط بــه 

اخاقنــد؛
2. بایدهــا و نبایدهایــی کــه الزمنــد تــا افــزون بــر ســامت اصلــی و فطــری 
انســان، یــک انســان کامــل پــرورش یابــد ایــن قســم مربــوط بــه عرفــان و ســیر 
ــن  ــن و ضروری تری ــاق از پرارج تری ــم اخ ــد.2 عل ــی می باش ــلوک عرفان و س
علومــی اســت کــه انســان بــدان نیــاز دارد و بعــد از علــم الهــی هیــچ علمــی از 
ــا شناســایی  ــای آن نیســت؛ علمــی اســت کــه ب نظــر اهمیــت و ضــرورت همپ
اســتعدادهای گوناگــون انســان و فضائــل و رذایــل روح آدمــی، چگونگــی ایجــاد 
تعــادل در میــان امیــال گوناگــون و راه و روش تربیــت نفــس را میســر می ســازد؛ 
بــدان گونــه کــه انســان بتوانــد بــه کمــال شایســته  خــود نائــل آیــد.3 در واقــع 
علــم اخــاق، علــم شــناخت خــوب و بــد صفــات و افعــال، آثــار آن هــا و شــیوه  
آراســتگی بــه صفــات و افعــال خــوب و پرهیــز از صفــات و افعــال بــد اســت.4

جــای شــکی نیســت کــه اخــاق و مســأله  تربیــت انســان یکــی از مباحــث 
ــایر  ــی از س ــش اعظم ــرآن و بخ ــژه  ق ــد وی ــت؛ تأکی ــام اس ــن اس ــم در دی مه

 1. عزت، فلسفه االخالق عند جاحظ، ص 84 - 85.
 2. ایمانی، اخالق و فر اخالق، ص 15.

 3. همان، ص 12-11.
 4. همان، ص14.
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متــون دینــی از قبیــل نهج البلاغــه، صحیفــه ســجادیه بیانگــر مهــم و حســاس بــودن 
ــی از  ــم یک ــرآن کری ــه ق ــت ک ــی اس ــا جای ــت ت ــن اهمی ــد. ای ــر می باش ــن ام ای
اهــداف اصلــی رســالت پیامبــران را پــرورش اخــاق و تهذیــب و تزکیــه  نفــوس 
همــگان می دانــد کــه راه صحیــح حرکــت جامعــه بــه ســوی کمــال و معرفــت 
ــاز مــی دارد.1 از طــرف دیگــر  حقیقــی را نشــان داده و از ضالــت و گمراهــی ب
ــای اوســت.  ــا، اندیشــه ها و کرداره ــرو نیت ه ــی در گ ــقاوت آدم ــعادت و ش س
ــا، انســان را بــه ســمت بهره گیــری از عقــل و  ــا فرســتادن انبی خداونــد متعــال ب
فطــرت الهــی و کمــال گرایانــه ســوق داده اســت. هــر کــس می توانــد ســعادت 
ــی و  ــد اخاق ــع رش ــل و موان ــخیص داده و عوام ــش را تش ــقاوت خوی و ش
ــد  ــه ای اســت کــه می توان ســلوک معنــوی اش را بشناســد. خلقــت آدمــی به گون
بــا اســتفاده از بصیــرت فطــری اش، بــه ضالــت و هدایــت خویــش پــی ببــرد و 
در پرتــو توفیــق الهــی و توســل بــه اولیــای حــق و عمــل صالــح، تقــوا و صبــر، 

ســیر و ســلوک نفســانی و الهــی را داشــته باشــد.2 
ــم  ــار از مفاهی ــت سرش ــوان گف ــه می ت ــیعیان ک ــا ش ــی م ــون دین ــی از مت یک
ــه خــود انســان اســت و خــواه  اخاقــی اســت )خــواه مفاهیمــی کــه مربــوط ب
ــی،  ــاالت درون ــات، انفع ــی گاه روحی ــران( و تجل ــا دیگ ــه او ب ــه رابط ــوط ب مرب
ــوه های  ــی از اس ــه یک ــده  آن؛ ک ــاق پدیدآورن ــر، و اخ ــرز تفک ــخصیت، ط ش
ــه   ــدس صحیف ــاب مق ــردد کت ــوب می گ ــام محس ــدس اس ــن مق ــاق در دی اخ

ــه اســت. ــه کامل ــا صحیف ســجادیه ی
ــن  ــجادیه ضم ــه  س ــاب صحیف ــجاد در کت ــام س ــه ام ــت ک ــح اس پرواض
مناجــات بــا خالــق هســتی و بــه تصویــر کشــیدن گفتگــوی عاشــقانه و عارفانــه  
خویــش بــا معبــودش، بــه صــورت غیرمســتقیم، از یک ســو عالی تریــن عــادات 
ــر  ــا دیگــران مؤث ــردی و اجتماعــی انســان ب ــار ف ــه در رفت و اخــاق انســانی ک
می باشــد، تعلیــم می دهــد و از ســوی دیگــر، تمــام کمــاالت انســانی و وظایــف 
ــور ایجــاب  ــق مذک ــاند. کشــف حقای ــه بشــر می شناس ــی را ب ــردی و اجتماع ف

 1. سوره  آل عمران، آیه 164.
 2. خالقی، اخالق مدیران، ص17.
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ــی  ــه و بررس ــت موردمطالع ــه دق ــانیت ب ــم انس ــای عظی ــن دری ــه ای ــد ک می کن
ــا  ــا ب ــردد ت ــی گ ــردم معرف ــه م ــق آن ب ــر خال ــخصیت بی نظی ــرد و ش ــرار گی ق
ــوار،  ــام بزرگ ــن ام ــخصیتی ای ــی و ش ــای اخاق ــه هایی از ویژگی ه ــه  گوش ارائ
شــاهراه حقیقــت و عبودیــت بــر روی جوینــدگان ایــن راه روشــن گــردد و ســیر 

در مســیر بندگــی میســر گــردد.

1� بایدهای اخالقی در صحیفه
یکــی از ویژگی هــای صحیفــه  ســجادیه همــت گمــاردن صاحــب آن بــه ذکــر 
ــج آن  ــردی و شــخصی دارد و نتای ــه  ف ــه گاه جنب ــی اســت ک ــل و بایدهای فضای
ــی  ــه  اجتماع ــی جنب ــوکل و گاه ــع، ت ــل تواض ــد مث ــرد می باش ــود ف ــه خ متوج
ــوط می شــود  ــش مرب ــط اطراف ــا محی ــا دیگــران و ب ــاط انســان ب ــه ارتب دارد و ب
ــش را  ــود خوی ــتان وج ــد گلس ــا می توان ــه تنه ــا ن ــک آن ه ــه کم ــان ب ــه انس ک
ــل  ــر در تعام ــی بهت ــبرد زندگ ــد در پیش ــه می توان ــازد بلک ــی س ــر و نوران معط
ــا  ــه ایثــار تــوأم ب ــا دیگــران راهگشــا باشــد. از جملــه ایــن بایدهــا می تــوان ب ب
اخــاص، شــفقت، دلســوزی و رعایــت حقــوق اعــم از حــق اهلل، حــق النفــس 
ــات مجــال گســترده ای  ــن صف ــه  ای ــه واکاوی هم ــاس اشــاره نمــود. ک و حق الن
ــل  ــن فضائ ــه از ای ــد نمون ــه بررســی چن ــه ب ــن مقال ــن در ای ــد بنابرای را می طلب

ــم. ــاء می کنی اکتف
1-1- توکل

ــان را  ــی، انس ــور زندگ ــای ک ــکات و گره ه ــیب، مش ــراز و نش ــی پرف زندگ
به ســوی وابســتگی بــه دیگــران وادار مــی دارد. ممکــن در بحبوحــه  گرفتاری هــا 
و مصائــب، اطرافیــان او از قبیــل پــدر، مــادر، ســایر اعضــای خانــواده و دوســتان 
بتواننــد بــرای مــدت زمــان اندکــی و تحــت شــرایط خاصــی یاریگــر او باشــند؛ 
امــا او در جریــان زندگــی اش نیازمنــد تکیــه گاه محکــم و دائم الحضــوری اســت 
ــد و در تمــام  ــه کن ــت و شــفقت او تکی ــدرت، حکمــت و رأف ــه ق ــد ب ــا بتوان ت
لحظــات بــرای موفقیــت خــود از او اســتمداد و اســتعانت طلبــد. در عالــم هســتی 
کســی بــا چنیــن ویژگی هایــی هرگــز یافــت نخواهــد شــد و چنیــن اعمالــی از 
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ــکات  ــای مش ــه گره گش ــد ک ــز خداون ــد ج ــر نمی آی ــس ب ــوق ضعیف النف مخل
و از بیــن برنــده  غم هاســت و انســان را خداونــد و لطــف او بــس اســت. 

ــد: ــیرازی می فرمای ــعدی ش چنانچــه س
هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش

نگران تو چه اندیشه و فکر از دگرانش1
ــه ســوی خداونــد، دســت آویزی محکــم  بنابرایــن تــوکل و توجــه نمــودن ب

اســت کــه بشــر تــا آخریــن لحظــه زندگــی بــدان محتــاج اســت.
ــد،  ــه خداون ــردن ب ــاد ک ــا اعتم ــی ب ــوکل یعن ــرآن ت ــام و ق ــگ اس در فرهن
قــدرت و حمایــت او تــاش کــردن و انجــام وظیفــه نمــودن، پیــش رفتــن و از 
ــجاد در  ــام س ــه ام ــی ک ــته های اخاق ــی از شایس ــیدن اســت.2 یک ــع نهراس موان
صحیفــه بــدان تأکیــد فرمــوده اســت بحــث تــوکل اســت. اینــک بــه نمونه هایــی 

از دعــوت بــه تــوکل اشــاره خواهیــم کــرد.
از جملــه دعاهایــی کــه عنصــر تــوکل در آن مــوج می زنــد نیایشــی اســت کــه 
ــان امــام شــیفتگان جــاری گشــته  ــر زب ــاب مشــکات و رنــج و اندوه هــا ب در ب
اســت، در ایــن دعــا، نیایشــگر گره گشــای مشــکات و میســر کننــده  ســختی ها 
ــد، و  ــی می کن ــد معرف ــا را خداون ــزول ب ــگام ن ــه هن ــده  انســان ب و تســلی دهن
معتقــد اســت کــه هیــچ گرهــی رنــج و انــدوه بــدون دســتان گشایشــگر معبــود 
گشــوده نخواهــد شــد و بــرای آدمــی چــاره ای جــز صبــوری و قــدم برداشــتن 
در راه حــل مشــکات تــوأم بــا تــوکل بــر خداونــد نیســت؛ تــاش انســان بــدون 
اعتمــاد بــه حق تعالــی بی ثمــر خواهــد بــود؛ و آدمــی تنهــا در ســایه تــوکل بــه 

آرامــش فکــری و روحــی خواهــد رســید.3
ــه حاجت هــا هــر  ــرای دســتیابی ب ــد کــه تــاش انســان ب ــد می کن ــام تأکی ام
ــاه و نارساســت  ــازی خــدا کوت ــل بی نی ــیع باشــد؛ در مقاب ــه و وس ــد بی وقف چن
ــکاران  ــای گناه ــدا را از لغزش ه ــر خ ــوی غی ــه س ــردن ب ــت ب ــت حاج و دس

 1. سعدی، كلیات سعدی، غزل 332، ص 546.
 2. ایمانی، اخالق و فر اخالق، ص117.

 3. صحیفه سجادیه، دعای 7.
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ــن  ــرای تأمی ــق ب ــه خل ــای روی آوردن ب ــام یکــی از پیامده ــد. ام قلمــداد می کن
نیــاز و غافــل مانــدن از قــدرت بی حــد خداونــد را محرومیــت از لطــف رّب و 
ــٍد  ــی أََح َ ــِه إِل ِ ــَه بَِحاَجت ــْن تََوّج ــد: »َو َم ــد و می فرمای ــان او می دان فضــل و احس
مـِـْن َخْلقـِـَک أَْو َجَعَلــُه َســبََب نُْجِحَهــا ُدونـَـَک َفَقــْد تََعــّرَض لِْلِحْرَمــاِن، َو اْســتََحّق 
مـِـْن ِعنـْـِدَک َفــْوَت اإلِْحَســاِن«1 و در جــای دیگــر عواقــب تکیــه بــر خلــق جهــت 
ــد:  ــر می نمای ــن ذک ــاز را این چنی ــق بی نی ــای خال ــدن حاجــات به ج ــرآورده ش ب
َخــاَب الَْوافـِـُدوَن َعَلــی َغْیــِرَك، َو َخِســَر الُْمتََعّرُضــوَن إاِل لـَـَك، َو َضــاَع الُْملِّمــوَن 
إاِل بـِـَك، َو أَْجــَدَب الُْمْنتَِجُعــوَن إاِل َمــِن انْتََجــَع فَْضَلــَك  بَابـُـَك َمْفتُــوٌح لِلّراِغبِیــَن، 

َو ُجــوُدَك ُمبَــاٌح لِلّســائِلِیَن، َو إَِغاثَتُــَك قَِریبَــٌة ِمــَن الُْمْســتَِغیثِیَن؛
ــان کــه جــز او را  ــد شــدند، آن ــد نومی ــه غیرخــدا روی آوردن ــه ب ــان ک  آن
ــر  ــه در محــور غی ــان ک ــان شــدند و آن ــه حــق دســتخوش زی خواســتند ب
ــه  ــزی ب ــرای کســب چی ــان کــه ب ــاه شــدند و آن ــد تب خــدا اجتمــاع نمودن

ــدند.2  ــی زده ش ــپردند قحط ــران ره س ــال دیگ دنب
2-1- تواضع و تسلیم بودن محض در مقابل خالق هستی

اســاس بســیاری از کمــاالت انســان، فروتنــی، افتادگــی و احســاس حقــارت 
ــد اســت؛ در قــرآن و دیــن مقــدس  ــر قــدرت و عظمــت بیکــران خداون در براب
اســام از آن بــه خضــوع و خشــوع یــاد می شــود. بــه همیــن دلیــل خداونــد آن 
ــد  ــد و می فرمای ــی می کن ــد معرف ــدگان خداون ــی بن ــن ویژگ ــوان اولی ــه عن را ب
ــا آرامــش و  ــًا«: آنــان کســاني هســتند کــه ب »»الّذیــن یمَشــون َعَلــي االرِض َهون

ــد.3  ــن راه مي رون ــر زمی ــر ب ــه غــرور و تکبّ ــدون هــر گون ب
ــن  ــی اســت؛ بدی ــروردگار متعال ــل پ ــار خــواری در مقاب خشــوع همــان اظه
معنــا کــه بنــده، عظمــت و جبــروت حق تعالــی را می نگــرد و در وجــود خویــش 
خــواری و تســلیم شــدن در برابــر امرونهــی خــدا را احســاس می کنــد.4 مقصــود 
از تســلیم ایــن اســت کــه انســان خــود را بــا جهــان و ســنن تکوینــی خداونــد 

 1. صحیفه سجادیه، دعای 14.

 2. صحیفه سجادیه، دعای 13.
 3. سوره فرقان، آیه 63.

 4. شرقاوی، معجم الفاظ الصوفیه، 238.
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منطبــق ســازد.1 شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت در سراســر ادعیــه امــام عنصــر 
خضــوع و تســلیم بــودن خالــق گنجینــه  صحیفــه بــه وضــوح دیــده می شــود.

ــرت  ــتان حض ــپردگی در آس ــع و سرس ــه تواض ــوت ب ــح دع ــه  واض  نمون
ــی گاه  ــه تجل ــت ک ــان اس ــد قرب ــاب عی ــدان در ب ــت عاب ــای زین ــت، دع دوس
ــم  ــت؛ ابراهی ــه واالی عبودی ــودن نمون ــق ب ــلیم مطل ــوع و تس ــوع و خش خض
خلیــل اهلل اســت. زمانــی کــه بــه منظــور اطاعــت از فرمــان حــق، فرزنــد دلبنــد 
ــام ابراهیــم در ایــن دعــا، بــه  ــا ذکــر ن خویــش را بــه قربانــگاه بــرد. امــام ب
داســتان قربانــی کــردن اســماعیل اشــاره نمــوده اســت، ســپس از تســلیم و 
اطاعــت خویــش ســخن می گویــد و می فرمایــد: »چــه بســا کســانی هســتند کــه 
ــه  ــه طــرف مخلــوق تــو می کشــانند ب تمــام اســتعداد و توانمنــدی خویــش را ب
امیــد انــدک صلــه ای از مــال دنیــا؛ امــا مــن تواناییــم را در خدمــت تــو فراهــم 
ــا عطــاء  ــل قیــاس ب ــه امیــد گوشــه ای از عفــو و بخشــش تــو کــه قاب آورده ام ب
دنیــوی نیســت.«2  و گاهــی در البــه الی دعــا گریــزی بــه فقــر و نیــاز خویــش 
ــر خشــوع و خضــوع نیایشــگر اســت و  ــه دال ب ــد ک ــش می زن ــه درگاه رحمت ب

می فرمایــد: 
الّلُهــّم إِلَْیــَك تََعّمــْدُت بَِحاَجتـِـي، َو بـِـَك أَنَْزلـْـُت الْیـَـْوَم فَْقــِري َو فَاقَتِي َو َمْســَکنَتِي، 
َو إِنـّـي بَِمْغِفَرتـِـَك َو َرْحَمتـِـَك أَْوثـَـُق ِمنـّـي بَِعَملِــي، َو لََمْغِفَرتـُـَك َو َرْحَمتـُـَك أَْوَســُع 

ــْن ُذنُوبِي؛3 ِم
 خدایــا مــن امــروز بــار فقــر و تهــی دســتی و بیچارگــی ام را بــر در خانــه  
ــه آمــرزش و رحمتــت بیــش از عمــل  ــد مــن ب ــو فــرود آورده ام کــه امی ت
ــازی.  ــن بی نی ــو از م ــه ت ــاز دارم درحالی ک ــو نی ــه ت ــن ب خــودم اســت. م

ــان  ــه می ــود ســخن ب ــا از گســتردگی و رحمــت و عظمــت گذشــت معب و ی
ــُه  ــْن َرْحَمتُ ــا َم ــت اوســت »َفیَ ــت و عطوف ــی از رحم ــتاق نوازش ــی آورد و مش م
َواِســَعٌة، َو َعْفــُوُه َعِظیــٌم،«4 و تنهــا راه جلــب رضایــت معبــود و توجــه او را تضــرع 

 1. )ایمانی، اخالق و فر اخالق، 120.
 2. صحیفه سجادیه، دعای 5 .

 3. همان، دعای 4.

 4. همان، دعای 8.
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ــَک«.1 ــَن یََدیْ ــَک َو بَیْ ــّرُع إِلَیْ ــَک إاِّل التَّض ِــي مِنْ ــد. »َو اَل یُنِْجین ــان می کن و زاری بی
امــام در برخــی دعاهــای دیگــر نیــز خالــق خویــش را مقصــد و مقصــود 
نیازمنــدان و غنــای مطلــق و خــود و تمــام نــوع بشــر را ســراپا نیــاز می بینــد و 
ــت  ــه ای از رحم ــل گوش ــته اش در مقاب ــن خواس ــه بزرگ تری ــد ک ــان می کن اذع
الیتناهــی الهــی قطــره ای اســت در برابــر دریــا. »َو َعلِْمــُت أَّن َکثِیــَر َمــا أَْســَألَُک 
ــعَِک«(2 و از  ــي ُوْس ِ ــٌر ف ــتَْوِهبَُک َحقِی ــا أَْس ــَر َم ــِدَک، َو أَّن َخِطی ــي ُوْج ِ ــیٌر ف یَِس
معبــودش می خواهــد کــه هیــچ گاه رشــته  امیــدش را بــه دیگــران واگــذار نکنــد 
و ابــزار نجاتــش را نپاشــد »َو اَل تَْقَطــْع َرَجائـِـي َعنـْـَک، َو اَل تَبُــّت َســبَبِي مِنـْـَک«3 
ــنِي، َو  ــَک آنََس ــد: »َفْضُل ــاید و می فرمای ــن می س ــر زمی ــع ب ــر تواض ــپس س و س
ـِـي« »فضــل و بخشــش تــو مونــس و آرامش دهنــده  مــن اســت«.4  إِْحَســانَُک َدلّن
ــرده  ــد پ ــل خداون ــش در مقاب ــف خوی ــواری و ضع ــکارا از خ ــز آش ــی نی گاه
ــلِِم  ــوَف الُْمْستَْس ــّزَک ُوُق ــاِب ِع ــٌف بِبَ ِ ــي، َواق ــا إِلَهِ ــد: »یَ ــی دارد و می فرمای برم
ــاءِ مِنّــي ُســَؤاَل الْبَائـِـِس الُْمعِیــلِ « »خدایــا! مــن در  ــِل، َو َســائُِلَک َعَلــی الَْحیَ الّذلِی
درگاه بــا شــکوه تــو در نهایــت خضــوع، تســلیم و تذلــل ایســتاده ام و بــا کمــال 
ــه  ــای زبونان ــد تقاض ــم همانن ــا می کن ــه تقاض ــت عاجزان ــرمندگی از درگاه ش

ــد«.5 محتاجــی عیالمن
ــد  ــز می کن ــادی متمای ــان های ع ــان را از انس ــه آن ــه ک ــات ائم ــی از صف یک
ویژگــی عصمــت و دور بــودن آن هــا از لغــزش و اشــتباه اســت؛ ســرور ســاجدین 
ــت  ــی اس ــانه  فروتن ــن نش ــه واضح تری ــی ک ــجده های طوالن ــر س ــه خاط ــه ب ک
ســر زانوانــش پینــه بســته از ایــن امــر مســتثنا نیســت. امــا در فــرازی از دعــای 
ــر می کشــد آنجاســت کــه  ــه تصوی خــود، خضــوع خویــش را قالــب کلمــات ب
ّــي أُْصبـِـُح َو أُْمِســي ُمْســتَقِّا لَِعَملـِـي، ُمْعتَِرفــًا بَِذنْبـِـي، ُمقِــّراً  می فرمایــد: »الّلُهــّم إِن
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ــم«.1 ــرار می کن ــم اق ــه گناهان ــمارم، ب ــدک می ش ــم را ان ــا عمل ــاَي »خدای بَِخَطایَ
ــف  ــن توصی ــز این چنی ــن را نی ــعین و خاضعی ــاالت خاش ــات و ح ــام صف ام
ــْت  ــْد أَْرَعَش ــی، َق ــُه َفانْثَنَ ــَس َرأَْس ــی، َو نَّک ــَک َفانَْحنَ َ ــَأ ل ــْد تََطْأَط ــد: »َق می کن
ــَن« »در  ــَم الّراِحِمی ــا أَْرَح ــوَک بِیَ ــِه، یَْدُع ــُه َخّدیْ ــْت ُدُموُع ــِه، َو َغّرَق ــیَتُُه رِْجَلیْ َخْش
برابــر خداونــد ســر را بــه زیــر انداختــه و کمــر خــم می کننــد، تــرس از خداونــد 
پاهایشــان را لــرزان نمــوده و دو طــرف چهره هایشــان غــرق در اشــک می باشــد 

ــد«.2 ــرا می خوانن ــن ف ــه اســم ارحــم الراحمی ــد را ب و خداون
3-1- ايثار و اخالص

یکــی از باشــکوه ترین مظاهــر انســانیت ایثــار یــا گذشــت، بــه معنــای مقــدم 
دانســتن دیگــران بــر خــود در آنچــه را کــه مــال خــود انســان اســت می باشــد.3 
ایثــار و اخــاص یکــی از ابعــاد اخاقــی اجتماعــی اســت کــه در کتــاب صحیفــه 

بــه وضــوح قابــل رؤیــت می باشــد.
ــا  ــوأم ب ــار ت ــه بحــث ایث ــان ک ــای آرامشــگاه عارف ــی زیب ــه نجواهای از جمل
خلــوص نیــت و بــدون هیچ گونــه چشمداشــت در آن بــه وضــوح تجلــی یافتــه 
اســت دعایــی اســت کــه در بــاب درود فرســتادن بــر پیامبــر و خانــدان مطهــرش 
از عمــق وجــود پــاک ایشــان تــراوش کــرده اســت. در فرازهــای بســیاری از ایــن 
دعــا امــام ســجاد بــه معرفــی شــخصیت رســول گرامــی اســام بــه عنــوان 
اســوه  ایثــار و جــان بــر کــف بــودن در راســتای ترویــج اســام پرداختــه اســت.
ــو  ــوان الگ ــه عن ــر ب ــر پیامب ــا ذک ــران ب ــای ایثارگ ــا، ویژگی ه ــن دع در ای
ــرت  ــدا حض ــص خ ــده  مخل ــت: بن ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــن ب این چنی
ختمی مرتبــت اســت کــه در راه اجــرای فرمان هــای الهــی، خــود را درگیــر رنــج 
و ســختی نمــوده و جــان خویــش را بــه مخاطــره انداخــت، جهــت جلــب رضای 
ــاد و از نزدیک تریــن خویشــاوندان  ــا قبیلــه و خویشــان خــود در افت ــد، ب خداون
خویــش گذشــت تــا اســام نوپــا تقویــت گــردد. و بــا دورتریــن مــردم از نظــر 
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نســب و جایــگاه اجتماعــی دســت دوســتی را دراز نمــود و خــود را در راســتای 
ــان  ــت. ایش ــت انداخ ــه زحم ــام ب ــن اس ــن مبی ــوی دی ــه س ــردم ب ــوت م دع
خالصانــه وطــن و جایــگاه انــس و الفتــش را بــه ســوی ســرزمین های دور تــرک 
کــرد و جهــت گــردآوردن حامــی و یاریگــر حــق علیــه باطــل، ســختی غربــت 
را بــه دوش کشــید و تنهــا بــرای جبــران ضعــف خــود از قــادر الیــزال اســتمداد 
ــر  ــق ب ــه توفی ــرش، جام ــاس اخــاص بی نظی ــه پ ــد ب ــا اینکــه خداون ــد. ت طلبی
ــن درجــه بهشــت  ــه عالی تری اعمــال و رنج هــا و اندوه هایــش پوشــاند و او را ب
ــه جایــگاه و مقامــی رســید کــه هیچ کــدام از مائــک مقــرب  بریــن رســاند و ب

درگاه الهــی بــدان جــا نرســیده بودنــد.1 
در قالــب مناجاتــی دیگــر بــه توصیــف نمونه هــای دیگــر از بنــدگان مخلــص 
ــان  ــروه هم ــن گ ــت. ای ــه اس ــار پرداخت ــه  ایث ــازان عرص ــد و حماسه س خداون
ــر دســتگیره  رســالت  ــگ زدن ب ــا چن ــه ب ــد؛ کســانی ک ــن و انصــار پیامبرن تابعی
پیامبــر از خویشــان خــود چشــم پوشــیدند و بــه هم نشــینی بــا پیامبــر پرداختــه 
ــا  ــان همــواره پ ــد. این ــام آور وحــی آرمیدن ــت پی و در سایه ســار دوســتی و محب
ــای حضــرت رســول و در حــد تــوان خویــش گام هــای بزرگــی را در  ــه پ ب
دعــوت بــه حــق برداشــتند، ســختی ها و شــکنجه ها را تحمــل کردنــد و زندگــی 

خویــش را بــر اســاس ســاختار مکتــب اســام ســپری نمودنــد.2 
4-1- رعايت حقوق

صحیفــه  کاملــه بــه تأثیــر از قــرآن و دیــن مقــدس اســام، اثــری تکامل بخــش 
ــا و  ــعادت در دنی ــه س ــان را ب ــه انس ــی اســت ک ــیاری از برنامه های ــع بس و جام
ــردی و  ــم از ف ــان اع ــای انس ــی نیازمندی ه ــه تمام ــاند. و ب ــرت می رس در آخ
اجتماعــی، مــادی و معنــوی، جســمی و روحــی دقــت نظــر دارد. یکــی دیگــر از 
موضوعــات مهــم و حساســی کــه صحیفــه بــر گــرد آن می چرخــد بحــث حقــوق 
انســان و رعایــت نمــودن آن هاســت. ازجملــه حقوقــی کــه خداونــد آدمــی را بــه 

ــاس می باشــد. ــزم نمــوده حــق اهلل، حــق النفــس و حق الن رعایــت آن هــا مل
 1. صحیفه سجادیه، دعای 2.
 2. همان، فرازهای 3 تا 12.
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1-4-1- حق اهلل
ــرار  ــریک او ق ــزی را ش ــتی و چی ــه او را بپرس ــق اهلل آن اســت ک ــراد از ح م
ــرده کار  ــدر ک ــر خــود مق ــی خــدا ب ــن کن ندهــی و اگــر از روی اخــاص چنی
دنیــا و آخــرت تــو را بــر عهــده گیــرد و آنچــه را دوســت مــی داری برایــت نگــه 

مــی دارد.1
از جملــه فرازهایــی از صحیفــه کــه بــه ایــن حــق عظیم اشــاره دارد و نیایشــگر 
نگــران اســت کــه مبــادا در راه انجــام ایــن وظیفــه خطیــر دچــار خطــا شــود و یــا 

کوتاهــی کنــد آنجاســت کــه می فرمایــد: 
ــَر  ــي تَْوِحیــِدَك، َو الْتّْقِصی ــاَد فِ ــا اإْلِلَْح ـِـِه، َو َجنّْبنَ ــٍد َو آل ــی ُمَحّم ــّم َصــّل َعَل الّلُه
فـِـي تَْمِجیــِدَك، َو الّشــّك فـِـي ِدینـِـَك، َو الَْعَمــی َعــْن َســبِیلَِك، َو اإْلِْغَفــاَل لُِحْرَمتَِك، 

َو ااِلنِْخــَداَع لَِعــُدّوَك الّشــْیَطاِن الّرِجیــِم؛2 
 خدایــا مــا را از انــکار در توحیــد و یکتائیــت دور کــن، و مــا را از کوتاهــی 
ــی  ــوری و بی بصیرت ــت و از ک ــد در دین ــک و تردی ــت و از ش در ستایش

نســبت بــه راهــت و ...دور بگــردان
 در فــراز دیگــر توحیــد و اعتقــاد بــه یکتایــی رب متعــال را وســیله نجــات از 
گنــاه و قهــر و غضــب الهــی بیــان می کنــد و خــدا را مأمــن گنــه کاران و پناهــگاه 

ــد: ــکاران می دان تبه
 تََقّحْمــُت أَْودِیَــَة الَْهــَاِک، َو َحَلْلــُت ِشــَعاَب تََلــٍف، تََعّرْضــُت فیهــا 
ــي  ِ ــُد، َو َذرِیَعت ــَک التّْوِحی ــیَلتِي إِلَیْ ِــَک. َو َوِس ــا ُعُقوبَات ــَطَواتَِک َو بُِحُلولَِه لَِس
أَنـّـي لـَـْم أُْشــِرْک بـِـَک َشــیْئًا، َو لـَـْم أَتِّخــْذ َمَعــَک إِلَهــًا، َو َقــْد َفــَرْرُت إِلَیـْـَک 
ــِئ3  ــهِ الُْمْلتَِج ــّظ نَْفِس ــعِ لَِح ــَزُع الُْمَضیّ ــي ءِ، َو َمْف ــّر الُْمس ــَک َمَف ــي، َو إِلَیْ بِنَْفِس
از دیگــر حقــوق خــدا بــر بنــدگان بحــث طاعــت و عبــادت انســان اســت4 و 
کــه ســبب نجــات اطاعــت کننــده ]از ارتــکاب معصیــت و عــذاب جهنــم[ اســت. 

 1. )نراقی، شرح رساله حقوق امام سجاد، ص25.
 2. صحیفه سجادیه، دعای13.

 3. همان، فرازهای2 و 3 .
 4. همان،  فراز 2.
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»َو یـَـا َمــْن ُشــْکُرُه َفــْوٌز لِلّشــاکِِریَن، َو یـَـا َمــْن َطاَعتـُـُه نََجــاٌة لِْلُمِطیعِیــَن«1
ــی  ــه پی درپ ــراوان و البت ــای ف ــال نعمت ه ــان در قب ــه انس ــن وظیف مهم تری
ــندیده در  ــت پس ــن خصل ــوی ای ــگ و ب ــه رن ــت ک ــکرگزاری اس ــد، ش خداون
ــُد هلِلِّ  ــد: »لَْحْم ــجاد می فرمای ــام س ــد. ام ــام می رس ــه مش ــه ب ــر صحیف سراس
ــاکِِریَن«  ــَن الّش ــانِِه مِ ــوَن إِلِْحَس ــِه لِنَُک ِ ــْن أَْهل ــا مِ ــِدهِ، َو َجَعَلنَ ــا لَِحْم ــِذي َهَدانَ ّ ال
»خداونــد انســان را شایســته  خصلــت ســپاس گزاری قــرار داد«.2  انســان همــواره 
ــاری  ــی بیم ــا و حت ــادی نعمت ه ــزه، زی ــای پاکی ــدن، روزی ه ــامتی ب ــرای س ب
ملــزم بــه شــکر اســت. چــون موجــب پاک ســازی گناهــان اســت.3 زیــرا شــکر 
ــْوٌز  ــْکُرُه َف ــْن ُش ــا َم ــاکرین اســت. »یَ ــتگاری ش ــعادت و رس ــه  س ــپاس مای و س
ــد  ــد از عهــده  شــکر الهــی برآی ــه هیچ کــس نمی توان ــد ک ــاکِِریَن«4، هــر چن لِلّش
»الّلُهــّم إِّن أََحــداً اَل یَبُْلــُغ مـِـْن ُشــْکِرَک َغایـَـًة إاِّل َحَصــَل َعَلیـْـِه مـِـْن إِْحَســانَِک َمــا 

ــُه ُشــْکراً.«5 یُْلِزُم
از دیگــر وظایــف مخلوقــات در برابــر خالــق، ذکــر و تســبیح خداونــد اســت 
ــه  ــب ب ــام غی ــام آوران پی ــان عــرش و پیغ ــان ویژگــی حام ــام ضمــن بی ــه ام ک
ــر  ــام بش ــرای تم ــد، ب ــص خداون ــدگان مخل ــبیح کنن ــوان تس ــه عن ــوالن، ب رس
الگــوی واال و مناســب در زمینــه ســتایش خداونــد معرفــی نمــوده و بــا گوشــزد 
ــزرگ  ــه ب ــن وظیف ــرای انجــام ای ــودن فرشــتگان، بشــر را ب ــر ب ــردن دائم الذک ک

ــد.6  ــویق می نمای تش
2-4-1- حق النفس

ــه کــه آشــکار اســت حق النفــس یعنــی حقــوق اعضــاء و جــوارح  همان گون
انســان بــر انســان. اگــر انســان ایــن حقــوق را رعایــت نکنــد و آن هــا را نادیــده 
گیــرد بــه خــود ظلــم کــرده و قــدم در راه زیــان خویــش برداشــته اســت. »مــراد 

 1. همان، فراز 1.
 2. همان.

 3. همان، دعای1 تا 4.
 4. همان، دعای1.

 5. همان.
 6. همان، دعای 3.
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ــال در  ــام و کم ــه تم ــش را ب ــس خوی ــه انســان نف ــس آن اســت ک از حــق النف
خدمــت اطاعــت خداونــد قــرار دهــد و حــق و حقــوق زبــان، گــوش، چشــم، 
ــد  ــد و در ادای حــق آن هــا از خداون ــا و شــکم و دامنــش را ادا نمای دســت و پ

امــداد طلبــد«.1 
ــی از دعــای خویــش، برخــی از حقــوق اعضــاء و جــوارح  ــام در فرازهای ام
ــای  ــوری اندام ه ــد ط ــان بای ــت انس ــد اس ــود و معتق ــادآور می ش ــان را ی انس
ــان را  ــنودی خالقش ــز خش ــی ج ــه هدف ــد ک ــت کن ــش را مدیری ــودی خوی وج
ــاداش الهــی  ــه پ ــال نکننــد و جــز در امــوری کــه موجــب نزدیــک شــدن ب دنب

ــد:  ــه می فرمای ــن زمین ــدازد و در ای ــت نین ــه زحم ــا را ب ــود آن ه می ش
ــِه،  ــاَلَل ُحْرَمتِ ــِه َو إِْج ــَة فَْضلِ ــا َمْعِرفَ ــِه، َو أَلِْهْمنَ ِ ــٍد َو آل ــی ُمَحّم ــّل َعَل ــّم َص الّلُه
ــْن  ــَواِرِح َع ــّف الَْج ــِه بَِک ــی ِصیَاِم ــا َعَل ــِه، َو أَِعنّ ــْرَت فِی ــا َحَظ ــَظ ِمّم َو التَّحّف
َمَعاِصیــَك، َو اســتعمالها فِیــِه بَِمــا یُْرِضیــَك َحتـّـی اَل نُْصِغــَي بَِأْســَماِعنَا إِلـَـی لَْغــٍو، 
ــوٍر، َو اَل  َــی َمْحُظ ــا إِل ــَط أَیِْدیَنَ ــی اَل نَْبُس ــٍو َو َحتّ َــی لَْه ــا إِل َ ــِرَع بَِأبَْصاِرن َو اَل نُْس
ــَت، َو اَل  ــا أَْحَلْل ــا إاِّل َم ــَي بُُطونُنَ ــی اَل تَِع ــوٍر، َو َحتّ َــی َمْحُج ــا إِل ــَو بَِأْقَداِمنَ نَْخُط

ــا َمثّْلــت2 ــنَتُنَا إاِّل بَِم ــَق أَلِْس تَْنِط
ــل  ــخنان باط ــنوای س ــش را ش ــه گوش های ــد ک ــب باش ــد مراق ــان بای انس
ــده  ــرگرمی های بی فای ــای س ــه تماش ــم هایش را ب ــد و چش ــوده نکن و بیه
نــدوزد، دســت هایش را بــه ســمت امــورات ممنــوع دراز ننمایــد و 
ــود  ــکم خ ــد و ش ــت نده ــرام حرک ــای ح ــرف کاره ــه ط ــش را ب قدم های
را پذیــرای چیــزی جــز حــال نکنــد و زبــان را جــز بــه آنچــه کــه خــدا 

ــازد. ــا نس ــتور داده اســت گوی دس
3-4-1- حق الناس

حق النــاس یــک اصطــاح فقهــی خــاص در ابــواب قضــا، شــهادت و حــدود 
ــاس  ــق اهلل اس ــار ح ــد و در کن ــردم می باش ــق م ــای ح ــه معن ــت ب ــت. در لغ اس
ــردم  ــه م ــت ک ــی اس ــاس حقوق ــد.3 حق الن ــکیل می ده ــامی را تش ــوق اس حق

 1. )نراقی، شرح رساله حقوق امام سجاد، ص33.
 2. صحیفه سجادیه، دعاهای 6 و 7.

 3. كدیور، امام سجاد و حقوق مردم، ص79-77.
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در قبــال ســایر افــراد جامعــه بــر گــردن دارنــد از قبیــل پــدر و مــادر، فرزنــدان، 
ــد شــده  ــر وجــود آن بســیار تأکی ــه ســجادیه ب ــه در صحیف همســایه، دوســتان ک

اســت.

الف( حقوق پدر و مادر بر فرزندان و بالعکس
ــت.  ــی اس ــزرگ اله ــای ب ــی از نعمت ه ــان، یک ــف انس ــات و عواط احساس
ــن و  ــتوار اســت بهتری ــن عواطــف اس ــر اســاس ای ــراد ب ــان اف ــه می روابطــی ک
ــراه  ــان هم ــا انس ــم ب ــرگ ه ــس از م ــی پ ــه حت ــت. ک ــط اس ــن رواب پایدارتری
می باشــد. بی شــک پرجوش تریــن احساســات انســانی، روابــط والدیــن و 
ــه شــائبه  خودخواهــی و جلــب  ــن عواطــف از هرگون ــرا ای ــدان اســت؛ زی فرزن
منفعــت بــه دور اســت. بنابرایــن رابطــه متقابــل والدیــن و فرزنــدان از قداســت 
ــل  ــه  متقاب ــی و صمیمان ــط احساس ــدگاری رواب ــت.1 مان ــوردار اس ــی برخ خاص
بیــن والدیــن و فرزنــدان مســتلزم رعایــت کــردن تمــام و کمــال حقــوق همدیگــر 
اســت کــه حضــرت ســجاد در کتــاب صحیفــه بســیاری از حقــوق والدیــن 
ــر  ــدان ب ــدان و حقــوق فرزن ــر فرزن ــوان ریشــه درخــت وجــود انســان ب ــه عن ب
ــا ایــن  والدیــن بــه عنــوان میــوه و ثمــره زندگانــی والدیــن را بــر می شــمارد. ت
ــعادت و  ــیر س ــودن مس ــر را در پیم ــوق، همدیگ ــه حق ــت همه جانب ــا رعای دو ب

ــد. ــاری دهن کمــال ی
1. حقوق والدين بر فرزندان

از حقوق والدین بر فرزندان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. احتــرام بــه پــدر و مــادر و بــا مایمــت و مهربانــی رفتــار کــردن بــا آن هــا؛ 
ــته   ــح دادن خواس ــا؛ 3. ترجی ــه آن ه ــاندن ب ــی رس ــن و نیک ــت از والدی 2. اطاع
پــدر و مــادر بــر خواســته  خویــش و ارجحیــت خشــنودی آن هــا بــر خشــنودی 
خویــش؛ 4. فرزنــد بایــد رفیــق صمیمــی و دلســوز والدیــن باشــد؛ 5. فرامــوش 
ــات و  ــام لحظ ــدا و در تم ــا خ ــات ب ــا و مناج ــگام دع ــن در هن ــردن والدی نک
ــي  ِ ــا ف ــنِي ذِْکَرُهَم ــّم اَل تُنِْس ــد: »الّلُه ــه می فرمای ــا ک ــب و روز، آنج ــاعات ش س

 1. نراقی، شرح رساله حقوق امام سجاد،ص 294.
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ــاَعاِت  ــْن َس ــاَعٍة مِ ــي ُکّل َس ِ ــي، َو ف ِ ــاءِ لَیْل ــْن آنَ ــی مِ ً ــي إِن ِ ِــي، َو ف ــارِ َصَلَوات أَْدبَ
ــد: ــن می فرمای ــارِي«.1 همچنی نََه

الّلُهــّم اْجَعْلنِــي أََهابُُهَمــا َهْیبَــَة الّســْلَطاِن الَْعُســوِف، َو أَبَّرُهَمــا بـِـّر اأْلُّم الــّروِف، َو 
اْجَعــْل َطاَعتـِـي لَِوالـِـَدّي َو بـِـّري بِِهَمــا أَقَــّر لَِعْینـِـي ِمــْن َرْقــَدِة الَْوْســنَاِن، َو أَْثَلــَج 
لَِصــْدِري ِمــْن َشــْربَِة الّظــمْ آِن َحتّــی أُوثـِـَر َعَلــی َهــَواَي َهَواُهَمــا، َو أُقَــّدَم َعَلــی 
ــتَِقّل بـِـّري بِِهَمــا َو إِْن  ــّل، َو أَْس ــتَْکثَِر بِّرُهَمــا بـِـي َو إِْن قَ ِرَضــاَي ِرَضاُهَمــا َو أَْس
َكثـُـَر. الّلُهــّم َخّفــْض لَُهَمــا َصْوتـِـي، َو أَِطــْب لَُهَمــا َكاَلِمــي، َو أَلـِـْن لَُهَمــا َعِریَکتـِـي، 

َو اْعِطــْف َعَلْیِهَمــا قَْلبـِـي، َو َصیّْرنـِـي بِِهَمــا َرفِیقــًا، َو َعَلْیِهَمــا َشــِفیقًا.2
ــا  ــاری ب ــت بدرفت ــات عاقب ــن مناج ــای همی ــر از فرازه ــی دیگ ــام در یک ام
ــوده   ــق فرم ــه طب ــد.3 ک ــن می دان ــاق والدی ــا ع ــر ب ــی را براب ــه های زندگ ریش
بــزرگان، نافرمانــی کــردن فرزنــدان از والدیــن، بــی احترامــی نمــودن آنــان و آزار 
رســاندن بــه ایــن دو فرشــته  نجــات بــا گفتــار و رفتارشــان، از گناهــان کبیــره ای 
ــردی و اجتماعــی انســان،  ــری را در زندگــی ف اســت.4 کــه عواقــب جبران ناپذی

چــه در دنیــا و چــه در آخــرت بــه همــراه دارد.
2. حقوق فرزندان بر والدين

ــئولیت  ــدان مس ــتی فرزن ــن سرپرس ــده گرفت ــر عه ــودن و ب ــادر ب ــدر و م پ
خطیــری اســت کــه مســتلزم آگاهــی، فــداکاری و اخــاق نیکــو می باشــد. رفتــار 
و افــکار ایــن دو، اندیشــه و رفتــار فرزنــدان را جهــت می دهــد؛ رفتارهــای نیــک 
و اندیشــه های ســالم موجبــات رشــد و ســازندگی شــخصیت فرزنــدان را فراهــم 
ــخصیت  ــقوط ش ــه س ــد ب ــکار پلی ــت و اف ــردار ناشایس ــال و ک ــی آورد و اعم م
ــل  ــردی خــود در مقاب ــر رفتارهــای ف ــن در براب ــذا والدی ــد. ل ــدان می انجام فرزن
ــام در  ــئولند. ام ــان مس ــوق آن ــودن حق ــت نم ــان و رعای ــای زندگی ش میوه ه
ضمــن دعــای خویــش بــه بعضــی از ایــن حــق و حقــوق اشــاره فرموده انــد. از 

جملــه:
 1. همان، فراز 13

 2. صحیفه سجادیه، فرازهای 5 و 6 .
 3. همان، فراز 11.

 4. جعفری، چهل حدیث، ص 105.
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1. نیکو تربیت کردن و تأدیب نمودن آن ها؛
2. نیکی کردن به آن ها؛

3. امر و نهی کردن آن ها؛
4. تشویق به انجام فرامین الهی و ترساندن از عذاب نافرمانی او .

َو أَِعنـّـي َعَلــی تَْربِیَتِهـِـْم َو تَْأدِیبِهـِـْم، َو بِّرِهــْم، َو َهــْب لـِـي مـِـْن لَُدنـْـَک َمَعُهــْم 
ــا  ــی َم ــًا َعَل ـِـي َعْون ــْم ل ـِـي، َو اْجَعْلُه ــراً ل ـِـَک َخیْ ــْل َذل ــوراً، َو اْجَع أَْواَلداً ُذُک
َســَألْتَُک. َو أَِعْذنـِـي َو ُذّریّتـِـي مـِـَن الّشــیَْطاِن الّرِجیــِم، َفإِنـّـَک َخَلْقتَنـَـا َو أََمْرتَنـَـا 
َو نََهیْتَنـَـا َو َرّغبْتَنـَـا فـِـي ثـَـَواِب َمــا أََمْرتَنـَـا َو َرّهبْتَنـَـا ِعَقابـَـُه، َو َجَعْلــَت لَنـَـا َعُدّواً 
یَِکیُدنـَـا، َســّلْطتَُه مِنّــا َعَلــی َمــا لـَـْم تَُســّلْطنَا َعَلیْــِه مِنْــُه، أَْســَکنْتَُه ُصُدوَرنـَـا، َو 
ــا  ــینَا، یُْؤمِنُنَ ــا، َو اَل یَنَْســی إِْن نَِس ــُل إِْن َغَفْلنَ ــا، اَل یَْغُف ــُه َمَجــارَِي دَِمائِنَ أَْجَریْتَ

ِعَقابـَـَک، َو یَُخّوُفنَــا بَِغیْــِرَک.1 

ب( حقوق همسایگان و دوستان
در دیــن مقــدس اســام رعایــت حقــوق همســایه از اهمیــت باالیــی 
ــا زال  ــم: »م ــان می خوانی ــروف امیرمومن ــای مع ــت. در وصای ــوردار اس برخ
ــی  ــول گرام ــدر رس ــیوّرثهم«؛ »آن ق ــه س ــا أنّ ــی ظننّ ــم حت ــی به ــول اهلل یوص رس
اســام نســبت بــه همســایه ســفارش فرمودنــد کــه مــا گمــان کردیــم می خواهــد 
ــت  ــه عل ــفانه ب ــروزه متأس ــوند«.2 ام ــوب می ش ــده وارث محس ــد در آین بفرماین
ــن  ــه ای ــر ب ــن بشــر کمت ــط بی پیدایــش زندگــی ماشــینی و کمرنــگ شــدن رواب
ــام و  ــی از کام ام ــای نوران ــر نمونه ه ــه ذک ــک ب ــود. این ــه می ش ــوق توج حق
توصیه هــای ایشــان در ایــن مــورد خواهیــم پرداخــت کــه رعایــت نمــودن آن هــا 
سرچشــمه  بــرکات و موجــب تقویــت روحیــه همــکاری و همفکــری بیــن افــراد 

ــود: خواهــد ب
1. مدارا نمودن با ناتوانان و تأمین نیازهای آن ها؛

 2. عیادت نمودن آن ها به هنگام بیماری؛

 1. صحیفه سجادیه، دعاهای 5 و 6.
 2. نهج البالغه، نامه 47.
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 3. راهنمایی نمودن آن ها در مسیر حق؛
 4. دیدار با آن ها زمانی که از مسافرت برمی گردند؛

 5. حفظ اسرار و پوشاندن عیوب آن ها؛
 6. یاری نمودنشان زمانی که مورد ظلم واقع شوند؛
 7. همکاری با آن ها در رفع نیازمندی های زندگی؛

 8. بخشش لوازم و ضروریات زندگی به آن ها قبل از اینکه درخواست کنند؛
 9. چشم پوشی از ستم آن ها و گذشت از خطایشان با رعایت حریم عفاف؛

 10. خوش بینی نسبت به آنان؛
 11. به نرمی برخورد کردن با همسایه به رسم فروتنی؛

 12. دلسوزی و دلجویی از آن ها زمانی که مصیبت زده اند؛
 13. آرزوی دوام نعمت برای آن ها. 

 َو َوفّْقُهــْم إِلِقَاَمــِة ُســنّتَِك، َو اأْلَْخــِذ بَِمَحاِســِن أََدبـِـَك فـِـي إِْرفـَـاِق َضِعیِفِهْم، َو َســّد 
ــیِرِهْم، َو  ــِة ُمْستَْرِشــِدِهْم، َو ُمنَاَصَحــِة ُمْستَِش ــْم، َو ِهَدایَ ــاَدِة َمِریِضِه ــْم، َو ِعیَ َخّلتِِه
ــْم، َو  ــَرِة َمْظُلوِمِه ــْم، َو نُْص ــْتِر َعْوَراتِِه ــَراِرِهْم، َو َس ــاِن أَْس ــْم، َو ِكْتَم ــِد قَاِدِمِه تََعّه
ــاِء  ــاِل، َو إِْعَط ــَدِة َو اإْلِْفَض ــْم بِالِْج ــْوِد َعَلْیِه ــوِن، َو الَْع ــاتِِهْم بِالَْماُع ــِن ُمَواَس ُحْس
ــیئَُهْم،  ــاِن ُمِس ــِزي بِاإْلِْحَس ــّم أَْج ــي الّلُه ــَؤالِ  َو اْجَعْلنِ ــَل الّس ــْم قَْب ــُب لَُه ــا یَِج َم
ــْم،  ــي َكافّتِِه ــّن فِ ــَن الّظ ــتَْعِمُل ُحْس ــْم، َو أَْس ــْن َظالِِمِه ــاُوِز َع ــِرُض بِالتَّج َو أُْع
ــْم  ــي لَُه ــُن َجانِبِ ــًة، َو أُلِی ــْم ِعّف ــِري َعْنُه ــّض بََص ــْم، َو أَُغ ــّر َعاّمتَُه ــی بِالْبِ ّ َو أَتََول
ــَوّدًة،  ــِب َم ــْم بِالَْغْی ــّر لَُه ــًة، َو أُِس ــْم َرْحَم ــاَلِء ِمْنُه ــِل الْبَ تََواُضعــًا، َو أَِرّق َعَلــی أَْه
ــي، َو  ــا أُوِجــُب لَِحاّمتِ ــْم َم ــْم نُْصحــًا، َو أُوِجــُب لَُه ــِة ِعْنَدُه ــاَء النّْعَم ــّب بََق َو أُِح

ــي.1  ــی لَِخاّصتِ ــا أَْرَع ــْم َم ــی لَُه أَْرَع

ج( حقوق مرزداران
مــرزداران همــان رزمنــدگان قــوی دل و شــجاع هســتند کــه بــرای آزادســازی 
ــت  ــته اند و جه ــت بس ــر هم ــلمانان کم ــام و مس ــرزمین های اس ــی س و آبادان
حفــظ دیــن و آییــن مقــدس اســام، وحــدت مســلمانان و جلوگیــری از تجــاوز 

 1. صحیفه سجادیه، فرازهای 2 و 3.
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و تســلط کفــر و فتنه انگیــزی دشــمنان، خانــه و خانــواده  خویــش را رهــا 
ــال و  ــا جــان، م ــن و ارزش ه ــاع از دی ــه جهــت دف ــان کســانی ک ــد؛ هم کرده ان

ــد. ــر می اندازن ــه خط ــود را ب ــوس خ نام
ــه منظــور  ــه ب ــی ک ــرای مرزداران ــرازی ب ــه در ف ــدر صحیف ــر گران ق ــق اث خال
دفــاع از مرزوبــوم اســام، خانــه و خانــواده  خویــش را رهــا می کننــد حقوقــی را 

ــل:  ــی از قبی ــر عهــده  دیگــران اســت برمی شــمارد حقوق ــه ب ک
1. سامان بخشیدن امورات خانه  مرزبانان در غیاب آنان؛

 2. دلجویــی نمــودن از خانواده هــای ایشــان و رســیدگی بــه عمــل آوردن در 
ــان؛ ــورد خانواده هایش م

 3. یاری رساندن آنان به کمک اموال خود؛
 4. کمک کردن به آنان در تهیه  ابزارآالت جنگی؛

 5. تقویت همت آن برای رفتن به میدان نبرد؛
 6. بدرقه نمودن آنان با دعای خیر خویش به میدان جنگ؛

 7. احترام گذاشتن به آنان در غیابشان؛
 8. اعطــای وجــه نقــد بــه آنــان در قبــال کاری کــه بــرای حفــظ ســرزمین ها 

ــد. ــام می دهن انج
 الّلُهــّم َو أَیَّمــا ُمْســلٍِم َخَلــَف َغاِزیــًا أَْو ُمَرابِطــًا فِــي َداِرِه، أَْو تََعّهــَد َخالِِفیــِه فِــي 
ــاٍد،  ــی ِجَه ــَحَذُه َعَل ــاٍد، أَْو َش ــّدُه بِِعتَ ــِه، أَْو أََم ِ ــْن َمال ــٍة ِم ــُه بَِطائَِف َ ــِه، أَْو أََعان َغْیبَتِ
أَْو أَتْبََعــُه فِــي َوْجِهــِه َدْعــَوًة، أَْو َرَعــی لـَـُه ِمــْن َوَرائـِـِه ُحْرَمــًة، فَآِجــْر لـَـُه ِمْثــَل 
أَْجــِرِه َوْزنــًا بـِـَوْزٍن َو ِمْثــاًل بِِمْثــٍل، َو َعّوْضــُه ِمــْن فِْعلِــِه ِعَوضــًا َحاِضــراً یَتََعّجــُل 
ــا  َــی َم ــُت إِل ـِـِه الَْوْق ــَي ب ـَـی أَْن یَْنتَِه ـِـِه، إِل ــا أَتَــی ب ــّدَم َو ُســُروَر َم ــا قَ ــَع َم ـِـِه نَْف ب

ـَـُه ِمــْن َكَراَمتِــَك1  ــَك، َو أَْعــَدْدَت ل ـَـُه ِمــْن فَْضلِ ــَت ل أَْجَریْ
5-1- دعوت به مالطفت و مهرورزی

ســید الســاجدین گاهــی بــا بیــان مهربانــی خداونــد نســبت بــه بندگانــش، 
ــرورزی  ــفقت و مه ــه ش ــب را ب ــد مخاط ــد باش ــان نیازمن ــه آن ــه ب ــدون اینک ب
دعــوت می کننــد. ایشــان شــفقت و مهــرورزی خداونــد بــه بندگانــش را 

 1. صحیفه سجادیه، فراز 16.
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ــیوه هایی  ــت ش ــر اس ــددی جلوه گ ــیوه های متع ــه ش ــه ب ــد ک ــزد می کن گوش
ــان و  ــدن گناه ــکاران، آمرزی ــر گناه ــوان رزق و روزی ب ــتراندن خ ــل گس از قبی
ــیوه از  ــن ش ــا بدی ــاره1 ت ــت دوب ــا و دادن مهل ــای آن ه ــی از خطاه چشم پوش
ــد و  ــرود آورن ــتان مقدســش ف ــه آس ــلیم را ب ــر تس ــوند و س ــته ش ــاه بازداش گن
ــه  ــای خویــش را ب ــد و دنی درصــدد پیمــودن مســیر پرفیــض قــرب الهــی برآین
زیــور طاعــت و عبــادت و آخــرت خــود را بــه زینــت ســعادت واقعــی آراســته 

ــد. گردانن
ــه صراحــت بیــان می کنــد کــه یکــی از امــوری  در نیایــش دوازدهــم امــام ب
ــت  ــت خداس ــل و رحم ــد تفض ــوق می ده ــی س ــوی درگاه اله ــه س ــرا ب ــه م ک
ــی  ِــي َعَل ــه طــرف خــدا روی آورده اســت. »َو یَْحُدون ــه ب ــب کســی ک ــه جان ب
َمْســَألَتَِک تََفّضُلــَک َعَلــی َمــْن أَقْبـَـَل بَِوْجهـِـِه إِلَیـْـَک، َو َوَفــَد بُِحْســِن َظنـّـِه إِلَیـْـَک«2

زمانــی کــه در حــق امــام عصــر )عــج( زبــان بــه دعــا می گشــاید می فرمایــد: 
ــُه، َو  ــا َرأَْفتَ ــْب لَنَ ـِـَک، َو َه ــی أَْعَدائ ــَدُه َعَل ــْط یَ ـِـَک، َو ابُْس ــُه أِلَْولِیَائ ـِـْن َجانِبَ »َو أَل
َرْحَمتـَـُه َو تََعّطَفــُه َو تََحنّنـَـُه«؛3 »خدایــا! او را در مــورد دوســتانت نرمخــو و پرمهــر 
گــردان و مهــرورزی، رحمــت و عطوفــت و دلجوئیــش را نســبت بــه مــا عنایــت 
فرمــا«. زیــرا نرم خویــی و مهــرورزی موجــب جــذب و نزدیــک شــدن دیگــران 
ــت  ــران را در جه ــا دیگ ــیله نه تنه ــود. بدین وس ــج( می ش ــان )ع ــام زم ــه ام ب
کســب ایــن فضیلــت اخاقــی تشــویق می کنــد بلکــه انگیــزه ای بــرای حمایــت 

از امــام، در جهــت حفــظ شــریعت اســامی خواهــد بــود. 

2� نبایدهای اخالقی
مــراد از نبایدهــای اخاقــی همــان صفــات نکوهیــده ای اســت کــه بــه صورت 
نهــان در ذات هــر انســانی وجــود دارنــد؛ هماننــد فضائــل اخاقــی، تعــدادی از 
آن فــردی هســتند مثــل گنــاه، غفلــت، عجلــه و بخشــی هــم مربــوط بــه دیگــران 

 1. همان، فرازهای 16 و 17.
 2. همان، فراز 3 .
 3. همان، فراز 63.
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مثــل حســد، کبــر می باشــد کــه نــه تنهــا آتشــی هســتند کــه بــر خرمــن خــود 
شــخص بلکــه شــعله های ایــن آتــش ســوزان کشــتزار دیگــران را نیــز بــه تباهــی 

می کشــاند. در ایــن بخــش، بــه بررســی چنــد مــورد خواهیــم پرداخــت.
امــام ســجاد در سراســر دعــای هشــتم صحیفــه ســجادیه بــه بیــان رذائــل 
و نامایمــات اخاقــی کــه در نهــاد هــر انســانی بــه صــورت بالقــوه وجــود دارد 
ــع،  ــرص و طم ــل: ح ــی از قبی ــتی های اخاق ــه زش ــا ب ــن دع ــردازد. در ای می پ
ــی،  ــی، بداخاق ــت در زندگ ــدم قناع ــری، ع ــد، کم صب ــم، حس ــدی و خش تن
زیاده خواهــی و تبعیــت از خواهش هــای نفســانی و شــهوت رانی، نداشــتن 
روحیــه حــق پذیــری و باطل پرســتی، غفلــت، اصــرار بــر گنــاه، کوچــک شــمردن 
ــی،  ــال، فخرفروش ــادر متع ــت از ق ــه  اطاع ــتن توش ــنگین دانس ــی و س نافرمان
ثروت انــدوزی، تحقیــر نمــودن تهیدســتان و بدرفتــاری بــا زیردســتان، ناسپاســی 
در مقابــل نیکــی کــردن نیــکان، رهــا کــردن ســتمدیده زمانــی کــه مــورد ظلــم 
ــل،  ــگام جه ــه هن ــی ب ــع شــده باشــد و یاریگــری ســتمگر، دم زدن از آگاه واق
ــدک  ــتی درون، ان ــای دور و دراز، زش ــتن آرزوه ــتائی، داش ــری، خودس حیله گ
شــمردن گناهــان کوچــک، پیــروی از شــیطان، و دســت یازیــدن بــه انحرافــات 
روزگار و اســراف اشــاره شــده کــه عواقــب اســف بار و پیامدهــای ناگــواری را 
ــه دنبــال دارد. و تنهــا راهــی کــه امــام  در زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان ب
ــب  ــه مخاط ــور ب ــاج مذک ــای صعب الع ــی از بیماری ه ــان و خاص ــرای درم ب
ــدن  ــل ش ــردن و متوس ــاه ب ــال و پن ــتعانت از رب متع ــان اس ــد هم ــه می ده ارائ

بــه اوســت.1 
1-2- گناه در صحیفه

تنهــا راه انســان بــه ســوی کمــال و ســعادت، اطاعــت از خداونــد و کســب 
ــا  ــت ب ــه مخالف ــرار دارد ک ــی ق ــل بندگ ــه  مقاب ــاه در نقط ــت. گن ــای اوس رض
خواســت خــدا و ســرپیچی از دســتور اوســت، لــذا تــا انســان دســت از سرکشــی 
برنــدارد و ایمــان خویــش را از مخالفــت و معصیــت منــزه نســازد بــه ســرمنزل 
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ــی  ــی آدم ــات زندگ ــی از نامایم ــاه یک ــن گن ــود؛1 بنابرای ــل نمی ش ــود نائ مقص
اســت کــه آثــار مخربــی را بــه دنبــال دارد. امــام ســجاد ضمــن نجوا بــا معبود 
بــه تشــریح حقیقــت گنــاه، آثــار آن در زندگــی و راه هــای درمــان آن می پــردازد.

الف( حقیقت گناه
ــه  ــد ک ــاد می کن ــدی ی ــوان پلی ــه عن ــت ب ــاه و معصی ــجاد از گن ــام س ام
مســتلزم پــاک شــدن اســت »َو َهــْب لـِـَي التّْطهِیــَر مـِـْن َدنـَـِس الْعِْصیـَـاِن، َو أَْذِهــْب 
َعنـّـي َدَرَن الَْخَطایـَـا«2 ارتــکاب گنــاه بدیــن معناســت کــه انســان حرمــت و مقــام 
ــِة َربّــه«.3 شــایان ذکــر اســت  پــروردگارش را ســبک شــمارد »الُْمْســتَِخّف بُِحْرَم
کــه هــدف سرکشــی و گنــاه انســان عنــاد و دشــمنی بــا خداونــد و گردنکشــی در 
برابــر او نیســت بلکــه هــوی و هــوس نفســانی و شــیطان انســان را بــه سرکشــی 
ــَک، َو  َ ــَدًة ل ِــَک، اَل ُمَعانَ ــی نَْهی َ ــَرَک إِل ــَف أَْم َ ــد »َفَخال ــت می کن و مخالفــت حمای
اَل اْســتِْکبَاراً َعَلیـْـَک، بـَـْل َدَعــاُه َهــَواُه إِلـَـی َمــا َزیّْلتـَـُه َو إِلـَـی َمــا َحّذْرتـَـُه، َو أََعانـَـُه 
َعَلــی َذلـِـَک َعــُدّوَک َو َعــُدّوُه«4 ایــن شــیطان اســت کــه فکــر و اندیشــه  خطــا و 
گنــاه را در نظــر و ذهــن انســان آراســته می ســازد »الّلُهــّم إِنـّـَک أََمْرتَنـِـي َفتََرْکــُت، 

َو نََهیْتَنـِـي َفَرکِبْــُت، َو َســّوَل لـِـَي الَْخَطــاَء َخاِطــُر الّســوءِ َفَفّرْطــُت«5 
ب( پیامدهای گناه

ــوی و  ــی دنی ــری در زندگ ــای خطی ــان پیامده ــرای انس ــان ب ــکاب گناه ارت
ــا  ــدادی از آن ه ــر تع ــه ذک ــان ب ــام عارف ــه ام ــال دارد ک ــه دنب اخــروی انســان ب

ــت: ــه اس پرداخت
ــتن »َو  ــر او بس ــات را ب ــان و راه نج ــاندن انس ــی کش ــت و تباه ــه هاک 1. ب
أَْســتَقِیُلَک َعثََراتـِـي، َو أَتَنَّصــُل إِلَیْــَک مـِـْن ُذنُوبـِـَي الّتـِـي َقــْد أَْوبََقتْنـِـي، َو أََحاَطــْت 

ـِـي«6  ـِـي َفَأْهَلَکتْن ب
 1. سادات، اخالق اسالمی، ص 155.

 2. صحیفه سجادیه، فراز 112.
 3. همان، فراز 7 .
 4. همان، فراز 68.
 5. همان، فراز 16.
 6. همان، فراز 8 .
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2. رســوایی انســان بــه هنــگام برشــمردن نامــه  اعمــال »َفیَــا َســْوأَتَا مِّمــإ؛ الالّّ 
أَْحَصــاُه َعَلــّي کِتَابـُـَک «1 

ــات و  ــا عقوب ــی ب ــان و رویاروی ــرار دادن انس ــدا ق ــرض خشــم خ 3. در مع
ــا  ــُت فی ه ــٍف، تََعّرْض ــَعاَب تََل ــُت ِش ــَاِک، َو َحَلْل ــَة الَْه ــُت أَْودِیَ ــا »تََقّحْم کیفره

ــَک.«2  ِ ــا ُعُقوبَات ــَطَواتَِک َو بُِحُلولَِه لَِس
ـِـي  ّــُه یَْحُجبُن ــّم إِن ــاز داشــتن انســان از درخواســت بــه ســوی خــدا »الّلُه 4. ب
َعــْن َمْســَألَتَِک ِخــَاٌل ثـَـَاٌث، و یَْحُجبُنـِـي أَْمــٌر أََمــْرَت بـِـِه َفَأبَْطــْأُت َعنـْـُه، َو نَْهــٌي 
نََهیْتَنـِـي َعنـْـُه َفَأْســَرْعُت إِلَیـْـِه، َو نِْعَمــٌة أَنَْعْمــَت بَِهــا َعَلــّي َفَقّصــْرُت فـِـي ُشــْکِرَها«3 
ــي  ِ ــتباه »أَفَْرَدتْن ــاه و اش ــطه  گن ــه واس ــان ب ــدن انس ــا ش ــس و تنه ــی ک 5. ب

ــي«4  ــَب َمعِ ــَا َصاِح ــا َف الَْخَطایَ
6. ابــزار تــرس و اضطــراب روحــی انســان ]بــه هنــگام ارتــکاب گنــاه و بعــد 

از آن[ »َو اْغفـِـْر َذنْبـِـي، َو آمـِـْن َخــْوَف نَْفِســي«5 
ــه کار  ــر گن ــرت دامن گی ــه در آخ ــاه ک ــد گن ــن پیام ــن و اصلی تری 7. مهم تری
می شــود آتــش دوزخ اســت کــه زینــت عابــدان آن را این چنیــن ترســیم 

می نمایــد. 
الّلُهــّم إِنـّـي أَُعــوُذ بـِـَک مـِـْن نـَـارٍ تََغّلْظــَت بَِهــا َعَلــی َمــْن َعَصــاَک، َو تََوّعْدَت 
بَِهــا َمــْن َصــَدَف َعــْن رَِضــاَک، َو مـِـْن نـَـارٍ نُوُرَهــا ُظْلَمــٌة، َو َهیّنَُهــا أَلِیــٌم، َو 
ــا  ــوُل بعض ه ــٌض، َو یَُص ــا بَْع ــْأُکُل بعض ه ــارٍ یَ ــْن نَ ــٌب، َو مِ ــا َقِری بَعِیُدَه
ــا َحِمیمــًا، َو  ــقِي أَْهَلَه ــاَم َرمِیمــًا، َو تَس ــَذُر الْعَِظ ــارٍ تَ ــْن نَ ــٍض. َو مِ ــی بَْع َعَل
ــتَْعَطَفَها، َو  ــِن اْس ــُم َم ــا، َو اَل تَْرَح ــّرَع إِلَیَْه ــْن تََض ــی َم ــي َعَل ــارٍ اَل تُبْقِ ــْن نَ مِ
اَل تَْقــِدُر َعَلــی التّْخفِیــِف َعّمــْن َخَشــَع لََهــا َو اْستَْســَلَم إِلَیَْهــا تَْلَقــی ســّکانها 

بَِأَحــّر َمــا لََدیَْهــا مـِـْن أَلِیــِم النّــَکاِل َو َشــِدیِد الَْوبَــالِ .
ــاک اســت بخشــی  ــن تاریکــی، اندکــش دردن ــه روشــناییش عی  آتشــی ک

 1. همان، فراز 2.

 2. همان، فراز 2.
 3. همان، فراز 1 و 2 .

 4. همان، فراز 1.
 5. همان، فراز 16.
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ــر  ــاره ای دیگ ــر پ ــاره ای ب ــد و پ ــر را می خورن ــش دیگ ــعله هایش بخ از ش
ــد؛ همــان آتشــی کــه اســتخوان ها را گداختــه و می پوســاند  یــورش می برن
و ســاکنانش را بــا آب ســوزان ســیراب می کنــد. و بــا ســاکنانش بــا 
ــا  ــدیدترین عقوبت ه ــا، ش ــن کیفره ــا، دردناک تری ــوزنده ترین عذاب ه س

ــد.1  ــورد می کن برخ
ج( درمان گناه

ــیطان درون  ــاره و ش ــس ام ــب نف ــواره مراق ــان هم ــه انس ــت ک ــه نیکوس چ
ــام  ــش ام ــق فرمای ــا طب ــازد. و ی ــوده نس ــاه آل ــه گن ــه او را ب ــد ک ــش باش خوی
ــر  ــدارد.2 اگ ــم روا ن ــود ظل ــه خ ــت ب ــتی و معصی ــکاب زش ــا ارت ــجاد ب س
نتوانســت خویــش را مدیریــت کنــد و او خــود را مــورد ظلــم قــرار داد، اجــازه 
ــر،  ــن ام ــه ای ــرای دســت یابی ب ــن گــردد. ب ــا وجــودش عجی ــاه ب ندهــد کــه گن
ــا  ــد ب ــه پیشــنهاد می دهــد کــه انســان می توان امــام راهکارهایــی را در ایــن زمین

ــد: ــن کن ــش را تضمی ــا و آخــرت خوی ــا، دنی ــه آن ه تمســک جســتن ب
1. تــرس از خــدا و مشــغول شــدن بــه اطاعــت او »َو اْشــَغْل بَِطاَعتـِـَک نَْفِســي 
َعــْن ُکّل َمــا یـَـِرُد َعَلــّي َحتـّـی اَل أُِحــّب َشــیْئًا مـِـْن ُســْخِطَک، َو اَل أَْســَخَط َشــیْئًا مِْن 
رَِضــاَک.«: گاهــی امــام پیشــگیری قبــل از درمــان را بــه مخاطــب القــا می کنــد و 
می فرمایــد ]همــواره تــرس و خشــیت خــدا در دل حاکــم ســازید[ زیــرا چیــره 
شــدن تــرس و خــوف الهــی موجــب تــرک کارهــای زشــت می شــود.3 در جــای 
ــد  ــادت خداون ــه طاعــت و عب ــوا، عــادت داشــتن ب دیگــر از پوشــیدن ردای تق
بــه عنــوان عامــل بــاز دارنــده از خشــم خــدا کــه بــا ارتــکاب گناهــان حاصــل 

می گــردد یــاد می کنــد.4 
2. استغفار: استغفار و طلب آمرزش موجب ریزش گناهان می گردد.5 

ــرای  ــه ب ــاء و ائم ــرآن، انبی ــه ق ــی ک ــن داروی شفابخش ــه: مهم تری 3. توب

 1. همان، فراز 29.
 2. همان، فراز 7 .
 3. همان، فراز 8.
 4. همان، فراز 9.

 5. همان، فراز 28 .
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درمــان گناهــان تجویــز می کننــد توبــه اســت. امــام ســجاد نیــز در صحیفــه، 
ــد:  ــه می فرمای ــاب حقیقــت توب ــد. در ب ــه ســوی آن دعــوت می کن خواننــده را ب
توبــه پشــیمانی آدمــی از گنــاه اســت و اظهــار شرمســاری از وضعیــت ناگــواری 
کــه در آن غلطیــده اســت »أَتُــوُب إِلَیْــَک فـِـي َمَقامـِـي َهــَذا تَْوبـَـَة نـَـادِمٍ َعَلــی َمــا 
ــِه.«1 توبــه  ــَع فِی ــا َوَق ــاءِ مِّم ـِـِص الَْحیَ ــِه، َخال ــَع َعَلیْ ــا اْجتََم ــُه، ُمْشــفٍِق مِّم ــَرَط مِنْ َف
همــان پشــیمانی و شرمســاری از گنــاه، روی آوردن بــه خــدا از روی اطمینــان و 
از ســر شــوق، بــا کمــال تضــرع و زاری در پیشــگاه بــاری تعالــی حضــور یافتــن، 
از روی خشــوع دیــده بــر زمیــن دوختــن، در نهایــت تذلــل راز نهــان خــود را بــا 

معبــود در میــان گذاشــتن و برشــمردن گناهــان اســت: 
ــَك،  ِ ــًة ب ــَك ثَِق ــُه إِلَْی ــَه َرْغبَتَ ــَك، َو َوّج ــتَْحیِیًا ِمْن ــَك ُمْس َ ــاًل ل ــَوَك ُمَؤّم ــَل نَْح فََأْقبَ
ــْن ُكّل  ــُه ِم ــأ َطَمُع ــْد خ ــًا، قَ ــِه إِْخاَلص ــَدَك بَِخْوفِ ــًا، َو قََص ــِه یَِقین ــَك بَِطَمِع فََأّم
ــَل  ــَواَك. فََمثَ ــُه ِس ــُذوٍر ِمْن ــْن ُكّل َمْح ــُه ِم ــَرَخ َرْوُع ــِرَك، َو أَْف ــِه َغْی ــوٍع فِی َمْطُم
بَْیــَن یََدیْــَك ُمتََضّرعــًا، َو َغّمــَض بََصــَرُه إِلـَـی اأْلَْرِض ُمتََخّشــعًا، َو َطْأَطــَأ َرْأَســُه 
ْــَت أَْعَلــُم بـِـِه ِمْنــُه ُخُضوعــًا، َو َعــّدَد  ــَك ِمــْن ِســّرِه َمــا أَن لِِعّزتِــَك ُمتََذلـّـاًل، َو أَبَثّ
ــا  ــِم َم ــْن َعِظی ِــَك ِم ــتََغاَث ب ــوعًا، َو اْس ــا ُخُش ــَت أَْحَصــی لََه ْ ــا أَن ــِه َم ِ ــْن ُذنُوب ِم
ــَرْت  َ ــوٍب أَْدب ُ ــْن ُذن ــَك ِم ــي ُحْکِم ــُه فِ ــا فََضَح ــِح َم ــَك َو قَبِی ــي ِعْلِم ــِه فِ ِ ــَع ب َوقَ

ــْت.2  ــا فََلِزَم ــْت تبعات ه ــْت، َو أَقَاَم ــا فََذَهبَ لَّذاتَُه
ــازی  ــاح و پاک س ــوی ص ــه س ــکار را ب ــت و گناه ــاه اس ــان گن ــه درم توب
ســوق می دهــد. »َو یـَـا َمــِن اْســتَْصَلَح َفاِســَدُهْم بِالتّْوبـَـِة«3 و بــه پاکســازی گناهــان 
ــًة  ــًة ُموِجبَ َ ــود. »تَْوب ــر می ش ــده منج ــان آین ــداری از گناه ــاک نگه ــته و پ گذش

ــَي«4 ــا بَقِ ــَاَمِة فِیَم ــَلَف، َو الّس ــا َس ــِو َم لَِمْح
2-2- غفلت

ــد از  ــدن از آن بای ــن مان ــرای ایم ــی ب ــه آدم ــی ک ــای اخاق ــی از نبایده یک
خــدای متعــال اســتعانت طلبــد مفهــوم غفلــت اســت کــه در کانــون توجــه کتاب 

 1. همان، فراز 12.
 2. همان، فراز 8 .
 3. همان، فراز 10.
 4. همان، فراز 20.
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صحیفــه قــرار گرفتــه اســت. امــام در دعاهــای خویــش از مفهــوم غفلــت، علــل و 
عوامــل غفلــت انســان و غفلــت از یــاد خــدا و پیامدهــای آن پــرده بــر مــی دارد.
ــارِ نَاِشــراً،  ــِح ااِلْعتِبَ ــا مِــْن تََصّف ــُة َعنّ ــا َطــَوِت الَْغْفَل ایشــان می فرماینــد: »َو لَِم
َحتّــی تُوِصــَل إِلـَـی ُقُلوبِنَــا َفْهــَم َعَجائِبـِـِه«1 غفلــت، پــرده ای اســت کــه بــر قلــب 
ــع از پذیــرش عبرت هــا و پندهــا می شــود. انســان عــارض گشــته اســت. و مان
مانــع تابیــدن نــور حــق و حقیقــت بــر درون انســان می شــود؛ شــاید بــا توجــه بــه 
همیــن فــراز بتــوان گفــت مطالعــه در داســتان های قــرآن و اندیشــیدن در اعمــال 
ــار غفلــت از دل می باشــد. عبرت گیــری از  پیشــینیان یکــی از عوامــل زدودن غب

آن هــا می توانــد ابــزار معرفــت و شــناخت باشــد.
غفلــت از اعتمــاد بــه شــیطان و تمایــل او نشــأت می گیــرد کــه بــا زینــت دادن 
باطــل و فریبــکاری درصــدد فریفتــن و مشــغول کــردن بشــر بــه امــوری غیــر از 
ــدگار هســتی را  ــه شــناخت آفری ــد و دروازه  دســتیابی ب ــرا می خوان ــاد خــدا ف ی
می بنــدد. »َو أَیْقِْظنَــا َعــْن ِســنَِة الَْغْفَلــِة بِالّرُکــوِن إِلَیْــِه، َو أَْحِســْن بِتَْوفِیقـِـَک َعْونَنَــا 
ــا  ــاد خــدا اســت. ب ــت از ی ــت در صحیفــه، غفل ــق غفل ــِه«.2 یکــی از مصادی َعَلیْ
ــه صــورت فطــری در نهــاد آدمــی  وجــود اینکــه خداجویــی و کمــال طلبــی، ب
بــه ودیعــه گذاشــته شــده اســت »َو اَل تَُســْمنَا الَْغْفَلــَة َعنـْـَک، إِنـّـا إِلَیـْـَک َراِغبُــوَن، 

َو مـِـَن الّذنـُـوِب تَائِبُــوَن«.3 
ــزرگ  ــف و ب ــام وظای ــهل انگاری در انج ــا س ــی ب ــدا گاه ــاد خ ــت از ی غفل
داشــتن حریــم مقــام پــروردگار »َو الّشــّک فـِـي دِینـِـَک، َو الَْعَمــی َعــْن َســبِیلَِک، 
َو اإْلِْغَفــاَل لُِحْرَمتـِـَک«4 قابــل درک اســت کــه در ایــن صــورت انســان نســبت بــه 
صــراط مســتقیم و راه وصــول بــه خالــق خویــش بی بصیــرت می گــردد. گاهــی 
ــه وعیدهــا و تهدیدهــای عــذاب از جانــب  ــب کم توجهــی  نســبت ب ــز در قال نی
خــدا، بی احترامــی نمــودن بــه دســتورهایی الهــی و در نهایــت نافرمانــی از خــدا 
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ــاند »َو  ــور می رس ــه ظه ــود را ب ــانه های خ ــتاخی نش ــرمی و گس از روی بی ش
أَبَیْــُت إاِّل تََقّحمــًا لُِحُرَماتـِـَک، َو تََعّدیــًا لُِحــُدودَِک، َو َغْفَلــًة َعــْن َوِعیــِدَک«1

عــاوه بــر شــیطان، از عواملــی کــه میــوه  تلــخ غفلــت را بــه ثمــر می نشــاند 
می تــوان بــه ســرگرمی بــه امــور دنیــوی و اهتمــام بــه هــوای نفــس اشــاره نمــود 
زیــرا انســان را از توجــه نمــودن بــه امــور اخــروی و از کســب وســیله  تقــرب بــه 
ــه درگاه  ــک شــدن او ب ــع از نزدی ــاز داشــته و مان ــی ب محضــر خــدای باری تعال
ــي  ــَک َعنّ ــا ال یُْرِضی ِــَک َعّم ــُه إاِل ب ــا ال أُْدرُِک ــَغْلنِي بَِم ــردد. »َو ال تَْش ــی می گ اله
َغیـْـُرهُ «2 و همچنیــن فراموشــی نعمت هــا و بــه تبــع آن ناسپاســی پــروردگار عالــم 
ــِه  ــْل أَلِْزْمنِی ــْکَرَک، بَ ــي ُش ــْب َعنّ ــَرَک، َو ال تُْذِه ــنِي ذِْک ــادآور شــد. »َو ال تُنِْس را ی

فـِـي أَْحــَواِل الّســْهِو ِعنـْـَد َغَفــَاِت الَْجاِهلِیــَن لالئـِـَک«.3 
نتیجــه ای کــه غفلــت آن را دنبــال می کنــد انحــراف در وادی خطــا و لغــزش 
]از طریــق دســت دادن فرصت هــای خــوب و فراموشــی اهــداف واالی زندگــی 
ــْن  ـِـي مِ ــِرَک ل ــُت بِتَْذکِی ــّم انْتَبَْه ــت ســقوط انســان در دنیاســت. »ثُ او[ و در نهای
َغْفَلتـِـي، َو نََهْضــُت بِتَْوفِیقِــَک مـِـْن َزلّتـِـي، َو َرَجْعــُت َو نََکْصــُت بِتَْســِدیِدَک َعــْن 
ــي َو  ِ ــِر ُصوَرت ــَد تََغیّ ــي ِعنْ ِ ــْواَلَي َو اْرَحْمن ــرت. »َم ــرت در آخ ــي«4 و حس ِ َعثَْرت
ِــي  ــا َغْفَلت ـِـي، یَ ــْت أَْوَصال ـِـي، َو تََقّطَع ــْت أَْعَضائ ــِمي، َو تََفّرَق ِــَي ِجْس ـِـي إَِذا بَل َحال
َعّمــا یـُـَراُد بـِـي«5 بــرای فائــق آمــدن بــر ایــن ویژگــی ســوء و نجــات یافتــن آدمی 
از گــرداب غفلــت، عبــادت و بندگــی کــردن خــدا و قــدم برداشــتن بــه مســیر 
عشــق و محبــت الهــی، عبرت گیــری از داســتان پیشــینیان از همــه مهم تــر ذکــر 

ــر می باشــد. ــاد خــدا مؤث و ی
3-2- عجله و شتاب زدگی

یکــی از خصائــص منفــی انســان عجلــه اســت کــه دائمــًا او را وادار می کنــد 
کــه از آنچــه کــه قــرار اســت در بعــد از زمانــی کــه در آن حضــور دارد )آینــده( 
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اطــاع یابــد. عجلــه امــری خطرســاز اســت به ویــژه زمانــی کــه در تصمیم گیــری 
یــا اقــدام در مــورد کاری صــورت گیــرد زیــرا منجــر بــه اتخــاذ تصمیمــات غلــط 
ــتاب در درون  ــه و ش ــی آورد.1 عجل ــار م ــه ب ــیمانی ب ــان پش ــرای انس ــده و ب ش
ِــَق  ــد: »ُخل ــی قــرآن می فرمای ــا جای ــه طــور فطــری وجــود دارد ت هــر انســانی ب
ــف  ــر »ضع ــف صب ــه ضع ــی از آن ب ــجاد گاه ــام س ــل«2 ام ــن الَعَج ــان مِ االنس
ــان  ــرد.  ایش ــاه می ب ــد پن ــه خداون ــع آن ب ــرای رف ــوده و ب ــر نم ــر« تعبی الصب
شــتاب زدگی را از ویژگی هــای کســانی می دانــد کــه از فــوت وقــت هراســانند. 
ــْوَت«3 امــام خداونــد را بــه عنــوان تنهــا کســی کــه در  ــْن یََخــاُف الَْف »یَْعَجــُل َم
عــذاب و کیفــر نمــودن بنــدگان خطــاکارش شــتاب نمی کنــد معرفــی نمــوده »َو 
یـَـا َمــْن ال یَُغیـّـُر النّْعَمــَة، َو ال یُبـَـادُِر بِالنّقَِمــِة«4 و اذعــان مــی دارد کــه عــدم تعجیــل 
او در مجــازات بنــدگان بــه خاطــر گرامــی بــودن و بزرگداشــت انســان نیســت 
ــَک  ـِـَک أَنَاتُ ــْن َذل ــُب مِ ــرم و لطــف پروردگارســت. »َو أَْعَج ــه خاطــر ک بلکــه ب
ــًا  ــَک، بَــْل تََأنّی ــَس َذلـِـَک مِــْن َکَرمِــي َعَلیْ َعنّــي، َو إِبَْطــاُؤَک َعــْن ُمَعاَجَلتـِـي، َو لَیْ

مِنْــَک لـِـي، َو تََفّضــا مِنْــَک َعَلــّي«5
4-2 حسد

حســد نوعــی هیجــان درونــی اســت کــه انســان آرزوی زوال نعمتــی می کنــد 
ــودش  ــت از آن خ ــت دارد آن نعم ــت و دوس ــران اس ــت دیگ ــه در دس ک
ــه  ــد ب ــت خداون ــن اس ــه ممک ــد ک ــند می باش ــی ناپس ــد صفت ــد.6  حس باش
ــی  ــّل َعَل ــّم َص ــد »الّلُه ــرار می ده ــش ق ــورد آزمای ــان را م ــیله آن آدمی وس
ُمَحّمــٍد َو آلـِـِه، َو ال تَْفتِنّــي بَِمــا أَْعَطیْتَُهــْم، َو ال تَْفتِنُْهــْم بَِمــا َمنَْعتَنـِـي َفَأْحُســَد 
َخْلَقــَک، َو أَْغَمــَط ُحْکَمــَک«7 ایــن خصلــت نکوهیــده از القــاءات شــیطان بــر 
روح و روان آدمــی اســت »الّلُهــّم اْجَعــْل َمــا یُْلقـِـي الّشــیَْطاُن فـِـي ُروِعــي مـِـَن 
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التَّمنـّـي َو التَّظنـّـي َو الَْحَســِد ذِْکــراً لَِعَظَمتـِـَک، َو تََفّکــراً فـِـي ُقْدَرتـِـَک، َو تَْدبِیــراً 
َعَلــی َعــُدّوَک«؛1 کــه انســان را از اندیشــیدن در حکمــت و عدالــت خداونــد 
و از خشــنود شــدن بــه قضــا و قــدر الهــی بــاز مــی دارد و او را بــه کفــران 

ــد.2  ــویق می نمای ــت تش نعم
ــه  ــان بازتــاب حســد در زندگــی انســان نســبت ب امــام در فــرازی ضمــن بی
ــیاری  ــه بس ــد را ریش ــت، حس ــرار داده اس ــادت ق ــورد حس ــه او را م ــی ک کس
از بیماری هــای روحــی دیگــر معرفــی می کنــد و این چنیــن ویژگی هــای 

ــد: ــر می کش ــه تصوی ــود را ب ــخص حس ش
 1. فــرد حســود همــواره از پیشــرفت کســی کــه مــورد حســادت قــرار داده 

شــده اندوهگیــن اســت؛
2. او همــواره خشــمگین اســت هماننــد کســی کــه اســتخوان در حنجــره اش 

گیــر کــرده باشــد؛
 3. با نیش زبان دیگران را می آزارد؛

 4. عیب های خویش را به محسود وصله می زند؛
 5. آبروی او را آماج تیر زخم زبان، تهمت و بدگویی قرار می دهد؛

ــرار  ــردن حســادت شــده ق ــد گ ــواره گردنبن ــات زشــت خــود را هم 6. صف
می دهــد. 

َو َکــْم مـِـْن َحاِســٍد َقــْد َشــِرَق بـِـي بُِغّصتـِـِه، َو َشــِجَي مِنـّـي بَِغیِْظــِه، َو َســَلَقنِي 
ــِه،  ــَل ِعْرِضــي َغَرضــًا لَِمَرامِی ـِـِه، َو َجَع ــْرِف ُعیُوب ــانِِه، َو َوَحَرنـِـي بَِق ــّد لَِس بَِح

َو َقّلَدنـِـي ِخــاال لـَـْم تَــَزْل فِیــِه، َو َوَحَرنـِـي بَِکیْــِدهِ، َو َقَصَدنـِـي بَِمِکیَدتـِـِه. 3

نتیجه
ــای  ــه الی نجواه ــی را در الب ــم اخاق ــر، مفاهی ــا دقت نظ ــجاد ب ــام س ام
عاشــقانه و عارفانــه  خویــش بــا معبــود می گنجانــد. و مخاطــب را وادار می نمایــد 
بــا دقــت و تأمــل بیشــتر، بــه درک و دریافــت آن هــا دســت یابــد و بــا رشــد و 

 1. همان، فراز 13.
 2. همان، فراز 2 و 3.

 3. همان، فراز 9.
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پــرورش آگاهانــه  ایــن مفاهیــم در وجــود خویــش وادی هدایــت را طــی نمــوده 
و ســعادت واقعــی را بــرای خویــش رقــم زنــد.

ــل ستایشــی  ــت و قاب ــی مثب ــم اخاق ــده مفاهی ــو در بردارن ــه از یک س صحیف
ــوق  ــت حق ــوزی، رعای ــرورزی، علم آم ــی و مه ــوکل، تواضــع، مهربان ــل ت از قبی
ــای  ــوان بایده ــت عن ــم تح ــن مفاهی ــه از ای ــد ک ــتی می باش ــران و نوع دوس دیگ
ــا ســعادت و  ــه برخــورداری از آن ه ــی ک ــم؛ همــان فضائل ــر کردی ــی تعبی اخاق
کمــال واقعــی را بــرای انســان بــه ارمغــان می آورنــد و از ســوی دیگــر، مشــتمل 
اســت بــر نامایمــات اخاقــی کــه از آن هــا بــه عنــوان نبایدهــای اخاقــی نــام 
بــرده شــد؛ رذایلــی از قبیــل حــرص و طمــع، تنــدی و خشــم، حســد، کم صبــری، 
عــدم قناعــت در زندگــی، بداخاقــی، زیاده خواهــی و تبعیــت از خواهش هــای 
نفســانی و شــهوت رانی، نداشــتن روحیــه حــق پذیــری و باطل پرســتی، غفلــت، 
ــگاه  ــقوط از پرت ــوی س ــه س ــان را ب ــه انس ــی ک ــاه و فخرفروش ــر گن ــرار ب اص
ــان  ــات، هم ــن نامایم ــفابخش ای ــاند. داروی ش ــقاوت می کش ــی و ش گمراه

اســتعانت از رب متعــال و پنــاه بــردن و متوســل شــدن بــه اوســت.
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بررسی تحلیلی جایگاه و نقش تربیتی پدر و مادر در صحیفه سجادیه
حسن فکری1

چکیده
مقــام والدیــن در قــرآن و روایــات از اهمیــت زیــادی برخوردار اســت. 
ایــن اهمیــت پــس از پرســتش پــروردگار  مطــرح شــده اســت. خانــواده 
ــاع،  ــای اجتم ــن نهاده ــی از مهم تری ــن و یک ــوان کوچک تری ــه عن ب
نیازمنــد پژوهــش و ارائــه راهکارهایــی بــرای تحکیــم اســت. صحیفــه 
ســجادیه یکــی از منابــع معتبــر شــیعه، بــرای ایــن مهــم توصیــه شــده 
اســت. عمــل بــه معــارف صحیفــه ســجادیه کــه بــه جایــگاه و نقــش 
ــواده کمــک  ــم خان ــه تحکی ــه ب ــدان پرداخت ــن در تربیــت فرزن والدی
 می کنــد. والدیــن اصلی تریــن رکــن خانــواده هســتند. امــام ســجاد
درصحیفــه ســجادیه عــالوه بــر اختصــاص دعــای بیســت و چهــارم، در 

مــوارد متعــدد دیگــری بــه موضــوع پــدر و مــادر پرداختــه اســت.
 ایــن پژوهــش بــه دنبــال شناســایی و تحلیــل جایــگاه و نقــش تربیتــی 
ــه  ــتار، صحیف ــن نوش ــتره ای ــت. گس ــدان اس ــی فرزن ــن در زندگ والدی
ــه  ــی صحیف ــای دعای ــل آموزه ه ــی و تحلی ــد. بررس ــجادیه می باش س
ــت.  ــتار اس ــن نوش ــی ای ــن ویژگ ــوع والدی ــا موض ــط ب ــجادیه مرتب س
ایــن نگاشــته در دو بخــش جایــگاه و نقــش تربیتــی والدیــن درصحیفــه 

ــن شــده اســت. ســجادیه تدوی
ــام  ــا، ام ــواده، دع ــدان، خان ــن و فرزن ــف والدی ــدی: وظای واژگان کلی

ــث. ــرآن و حدی ســجاد، معــارف ق

1. پژوهشگر مركز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم.
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مقدمه
اساســی ترین معــارف دیــن، علــت بعثــت انبیــاء و مهم تریــن وظیفــه اولیــای 
ــن  ــارف دی ــت. مع ــی اس ــای دین ــاس آموزه ه ــر اس ــان ها ب ــت انس ــن، تربی دی
ــواده  ــد. خان ــی می باش ــای تربیت ــن اصــول و روش ه ــده بهتری ــام، در بردارن اس
بــه عنــوان مهم تریــن رکــن اجتمــاع، بهتریــن بســتر بــرای تربیــت افــراد اســت. 
ــر به ســزایی داشــته باشــد. از  ــد در رشــد اجتمــاع تأثی ــواده می توان ــم خان تحکی
آنجــا کــه در عصــر حاضــر نهــاد خانــواده مــورد تهاجــم فرهنــگ غربــی قــرار 

گرفتــه، پرداختــن بــه ایــن موضــوع ضــرورت دارد.
ثمــره تربیــت صحیــح خانــواده، تقویــت اجتمــاع و رشــد الهــی انســان ها را 
در پــی دارد. نقــش پــدر و مــادر بــه عنــوان یکــی از عامــان تربیتــی فرزنــدان از 
ــا جایــگاه ایشــان از طــرف دیگــر، در ایــن  یک طــرف و آشــنا نبــودن جامعــه ب
ــذا صحیفــه ســجادیه1 یکــی از  ــد؛ ل ــع و مســتقل را می طلب ــه پژوهشــی جام زمین

معتبرتریــن منابــع معــارف شــیعه در ایــن زمینــه اســت.2
پرســش پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه امــام ســجاد جایــگاه و نقــش 

تربیتــی پــدر و مــادر در صحیفــه را چگونــه بیــان کــرده اســت؟
ــی  ــش تربیت ــگاه و نق ــه جای ــجادیه، ب ــه س ــن در صحیف ــام زین العابدی ام
ــه موضــوع پــدر  والدیــن پرداختــه اســت. ایشــان دعــای بیســت و چهــارم را ب
و مــادر اختصــاص داده انــد. در ایــن زمینــه پژوهش هــای پراکنــده ای نیــز 
صــورت گرفتــه اســت. امــا پژوهــش حاضــر، بــا بررســی دعاهــای صحیفــه امــام 
ســجاد نســبت بــه جایــگاه پــدر و مــادر و نقــش تربیتــی ایشــان در زندگــی 
فرزنــد، تــاش دارد تحلیلــی از معــارف دعایــی را در ایــن موضــوع گــزارش و 
تحلیــل کنــد. در ایــن زمینــه اثــر رهیافتــی بــه نظــام تربیتــی اســلام از نــگاه صحیفــه 
ــات4  ــرآن و روای ــدان از منظــر ق ــا فرزن ــه نظــام تعامــل والدیــن ب ســجادیه3 و پایان نام

1. سیدمحمدباقر موحد ابطحی، صحیفه جامعه.
2. ترجمه المیزان، ج 2، ص 196.

3. سیدابراهیم میرشاه جعفری.
ــری،  ــیر اث ــش تفس ــث گرای ــوم حدی ــته عل ــد، رش ــی ارش ــع كارشناس ــه مقط ــزت، پایان نام ــال ع ــادی كم 4. ه

ــث. ــرآن و حدی دانشــگاه ق
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نوشــته شــده اســت؛ در ایــن آثــار، تــاش شــده بــرای اصــول و قواعــد تربیتــی 
از صحیفــه ســجادیه شــواهدی ذکــر شــود؛ امــا به صــورت مســتقل و تحلیلــی بــه 
جایــگاه و نقــش تربیتــی والدیــن پرداختــه نشــده اســت.1 ایــن پژوهــش در دو 
ــام  ــد از منظــر ام ــا در زندگــی فرزن ــادر و نقــش آن ه ــدر و م ــگاه پ بخــِش جای

ســجاد بــا محوریــت دعــای بیســت و چهــارم تنظیــم شــده اســت.

1� جایگاه پدر و مادر
والدیــن نــزد خداونــد از جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد؛ آن چنــان کــه بــه لزوم 
ــدان،  ــه فرزن اطاعــت و تکریــم آن هــا فرمــان داده شــده اســت. محبــت آن هــا ب
فطــری و هدیــه ای از طــرف خداســت. تعــدادی از آیــات قــرآن به طــور صریــح 
و یــا ضمنــی بــه منزلــت والدیــن پرداختــه و فرزنــدان را بــه احســان آنــان امــر 
نمــوده اســت. خداونــد متعــال در یکــی از آیــات قــرآن می فرمایــد: )َو اْخفِــْض 
ــًرا(.2  ــی َصغی َّیان ــا َرب ــا کم ــْل َرّب اْرَحْمُهم ــِة َو ُق ْحَم ــَن الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاَح ال ــا َجن لَُهم
ــروردگارا، آن دو  ــان بگســتر و بگــو: پ ــر آن ــی ب ــال فروتن ــی، ب )و از ســر مهربان
ــاح"  ــض جن ــد(.3  کلمه"خف ــردی پروردن ــرا در ُخ ــه م ــن چنان ک ــت ک را رحم
)پروبــال گســتردن( کنایــه از مبالغــه در تواضــع و خضــوع زبانــی و عملــی اســت. 
ــاز  ــر خــود را ب ــه شــده کــه جوجــه بال وپ ــه ای گرفت ــا از همــان صحن ــن معن ای
می کنــد تــا مهــر و محبــت مــادر را تحریــک نمــوده و او را بــه فراهــم ســاختن 

1. معصومــه شــرف الدیــن الموســوی »پایان نامــه اصــول تربیتــی و اخالقــی در صحیفــه كاملــه ســجادیه«؛ دریــه 
حــق دوســت، اصــول تربیتــی و اخالقــی در صحیفــه كاملــه ســجادیه؛ نرگــس الماســی، بررســی آثــار تربیتــی 
حمــد و شــکر در آیــات و روایــات )بــا تأكیــد بــر صحیفه ســجادیه(؛ رحمــت خــرم شــکوه، تربیــت اخالقــی در 
صحیفــه ســجادیه؛ راضیــه مرزانــی، تربیــت در صحیفــه ســجادیه؛ محمــد برزویــی، تربیــت معنــوی در صحیفــه 

ســجادیه. 
ــه 11 و 36 و 135؛  ــه 83 و 180 و 215 و 233؛ ســوره نســاء، آی ــه 24؛ رســوره بقــره، آی 2. ســوره اســراء، آی
ســوره انعــام، آیــه 151؛ ســوره اعــراف، آیــه 189؛ ســوره انفــال، آیــه 28؛ ســوره اســراء، آیــه 23 و 31؛ ســوره 
لقمــان، آیــه 14 و 15؛ ســوره ســبا، آیــه 37؛ ســوره بلــد، آیــه 3؛ ســوره احقــاف، آیــه 15؛ ســوره ابراهیــم، آیــه 
41؛ ســوره توبــه، آیــه 23؛ ســوره مریــم، آیــه 14 و 32؛ ســوره عنکبــوت، آیــه 8؛ ســوره نــوح، آیــه 27 و 28؛ 

ســوره كهــف، آیــه 80؛ ســوره ممتحنــه، آیــه 3؛ ســوره منافقــون، آیــه 9؛ ســوره تغابــن، آیــه 14 و 15.
3. تمام ترجمه های قرآن كریم این مقاله از محمد مهدی فوالدوند می باشد.

http://www.lib.ir/search/author/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87 %D8%B4%D8%B1%D9%81 %D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C/
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لِّ  غــذا وادار کنــد. کلمــه جنــاح را مقیــد بــه ذلــت کــرده و فرمــود: َجنــاَح الــذُّ
و معنــای آیــه ایــن اســت کــه انســان بایــد بــا پــدر و مــادر بــه گونــه ای رفتــار 
کنــد تــا آن هــا تواضــع و خضــوع او را احســاس کننــد؛ بفهمنــد کــه او خــود را 
در برابــر ایشــان خــوار کــرده و نســبت بــه ایشــان مهــر و رحمــت دارد.1 امــام 
ســجاد هــر جــا کــه بــر پــدران معصــوم خــود درود می فرســتند، چشــم بــه 
اســتحقاق حقیقــی و مقــام واالی انســانی آنــان دارد؛ نــه بــه جهــت عصمتــی کــه 
امــام حســین، پــدر بزرگــوار ایشــان دارا اســت.2 توجــه و اهتمــام امــر الهــی 
بــه احســان و نیکــی بــا والدیــن نشــان از جایــگاه رفیــع آنــان دارد. جایــگاه پــدر 

و مــادر در دعاهــای صحیفــه بــه ســه قســم تقســیم شــده اســت:
1-1- عظمت پدر و مادر

تعظیــم و تکریــم بــزرگان، آداب خاصــی دارد از آنجایــی کــه نــص صریــح 
 ــام ســجاد ــد؛3 ام ــادر را ضــروری می دان ــدر و م ــه پ ــرام ب ــرآن، احت ــات ق آی
ــاطین،  ــه س ــرام ب ــکل احت ــا ش ــد ت ــبیه می کن ــلطان تش ــه س ــادر را ب ــدر و م پ
تجســم شــده و فرزنــد، ایشــان را این گونــه تکریــم کنــد. امــام در مــورد عظمــت 
ــْلَطاِن الَْعُســوِف«.4  والدیــن می فرماینــد: »اللَُّهــمَّ اْجَعْلنِــی أََهابُُهَمــا َهیبَــَة السُّ
ــت  ــان هیب ــن چن ــادرم در دل م ــدر و م ــت پ ــه هیب ــن ک ــان ک ــا، چن »بارخدای
پادشــاهی ســخت مهیــب باشــد«.5  بــر اســاس ایــن دعــا، توجــه فرزنــد بــه پــدر 
و مــادرش می بایســت هماننــد نــگاه انســان بــه پادشــاه بــا هیبــت باشــد. نبایــد 
خــودش را در مقابــل آن هــا مقتــدر فــرض کنــد. بایــد عظمــت آن دو را در ســر 
ــد و  ــت کن ــل آن دو اطاع ــذارد. در مقاب ــرام خــاص بگ ــا احت ــه آن ه ــته و ب داش

کامشــان را بپذیــرد؛ ایــن خــود، بیانگــر عظمــت شــأن پــدر و مــادر اســت.
1-2- وساطت در خلقت

ــای بزرگــی  ــات، از نعمت ه ــوان اشــرف مخلوق ــه عن ــت انســان ب ــوع خلق ن
1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 13، ص 81.

2. شناخت و شهود، ج 2، ص 391.
3. سوره اسراء، آیه 24.

4.  صحیفه سجادیه، دعای 24، ص 125، بند 5.
5.  تمام ترجمه های متن صحیفه سجادیه از عبدالمحمد آیتی می باشد..
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اســت کــه خداونــد متعــال بــا واســطه پــدر و مــادر بــه انســان هدیــه داده شــده 
ــن  ــطه ای ــتقیم، واس ــور غیرمس ــادر را به ط ــدر و م ــجاد پ ــام س ــت.1 ام اس
َــُه َو  ــَل َخْلقِــک ل َّــِذی أَنَْعْمــَت َعَلیــِه َقبْ ــُدک ال َــا َعبْ نعمــت می دانــد. »اللَُّهــمَّ َو أَن
بَْعــَد َخْلقـِـک إِیــاُه«.2 »ای خداونــد، مــن آن بنــده تــوأم کــه هــم پیــش از آفریــدن 
او، او را از نعمــت خــود برخــوردار ســاختی و هــم پــس از آن«. خداونــد متعــال 
قبــل از اینکــه بنــده را خلــق کنــد، نعمت هــای فراوانــی را بــه او عطــا کــرده، تــا 
خلقــت او تحقــق یابــد؛ از جملــه آن نعمت هــا، وجــود والدیــن اســت. خلقــت 
انســان بــه امــوری وابســته اســت: امــور حســی کــه عبارتنــد از وســایط جســمانی 
ــی اســت.  ــد از وســایط روحان ــه عبارتن ــوی ک ــور معن ــادر و ام ــدر و م ــد پ مانن
ماننــد میــل بــه تولیدمثــل؛ چــون خداونــد خلقــت ایــن امــور را قبــل از خلقــت 
فرزنــد قــرار داده اســت، بنابرایــن نعمت هایــی هســتند کــه قبــل از خلقــت بــه 

ــده اند.3 ــا ش ــده اعط بن
خداونــد متعــال در قــرآن بــه خلقــت انســان اشــاره دارد.4 امــام ســجاد بــا 

اشــاره بــه مضمــون آن آیــات در دعــای ســی و دوم می فرمایــد:
ــِرِج  ــاِم، َح ــِق الِْعَظ ــٍب ُمتََضای ــْن ُصْل ــًا ِم ــاًء َمِهین ــی َم ــَت َحَدْرتَنِ ْ ــمَّ َو أَن اللَُّه
ــاٍل  ــْن َح ــااًل َع ــی َح فُنِ ــِب، تَُصرِّ ــتَْرتََها بِالُْحُج ــٍة َس ــٍم َضیَق ــی َرِح َ ــالِک إِل الَْمَس
ــوَرِة، َو أَْثبَــتَّ فِــی الَْجــَواِرَح كَمــا نََعــتَّ فِــی  َحتَّــی انْتََهیــَت بـِـی إِلـَـی تََمــاِم الصُّ
كتَابـِـک: نُْطَفــًة ثـُـمَّ َعَلَقــًة ثـُـمَّ ُمْضَغــًة ثـُـمَّ َعْظمــًا ثـُـمَّ كَســْوَت الِْعَظــاَم لَْحمــًا، ثـُـمَّ 

ــْئَت.5 ــا ِش ــَر كَم ــًا آَخ ــْأتَنِی َخْلق أَنَْش
بارخدایــا، مــن قطــره آبــی بی مقــدار بــودم کــه مــرا از پشــت پــدر از میــان 
ــم  ــای رح ــه تنگن ــک ب ــای باری ــرده و راه ه ــم فش ــتخوان های دره آن اس
ــرا از  ــدی. م ــیده ای- فروافکن ــر آن پوش ــه ب ــا ک ــس آن پرده ه ــادر- در پ م
حالــی بــه حالــی درآوردی، تــا آن گاه کــه صورتــی تمــام یافتــم و اعضــا و 
ــا الُْمْضَغــَة ِعظامــًا فَکَســْونَا الِْعظــاَم لَْحمــًا ثُــمَّ أَنَْشــْأناُه  ــَة ُمْضَغــًة فََخَلْقنَ ــا الَْعَلَق ــًة فََخَلْقنَ ــَة َعَلَق ــا النُّْطَف 1. ثُــمَّ َخَلْقنَ

ُ أَْحَســُن الْخالِقیــن )ســوره مؤمنــون، آیــه 14(. َخْلقــًا آَخــَر فَتَبــاَرک اهللَّ
2.  صحیفه سجادیه، دعای 47، ص 324 بند 67.
3.  نجوای عارفانه، ذیل فراز دعای چهل و هفت.

4.  سوره مومنون، آیه 14.
5.  صحیفه سجادیه، دعای 32، بند 23.
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جــوارح مــن قــوام گرفــت، آن ســان کــه در کتــاب خــود آورده ای نطفــه ای 
بــود، آن را خــون لختــی ســاختی، ســپس چیــزی هماننــد گوشــت جویــده، 
ــرا  ــه گوشــت پوشــانیدی و م ــدی و آن اســتخوان ب ســپس اســتخوان آفری

ــر دادی. ــش دیگ ــودی، آفرین ــته ب ــه خودخواس چنان ک
ایــن فــراز از دعــا تصریــح بــه قــول خداونــد متعــال در مــورد نــوع خلقــت 
ــه عظمــت و بزرگــی والدیــن خــود و نعمــت  ــد ب انســان دارد.1 الزم اســت فرزن
خلقــت و عامــان تولــدش توجــه داشــته و نقــش طبیعــی آن هــا را در نظــر بگیــرد.
 در مجمــوع، عظمــت پــدر و مــادر بــه انــدازه ای اســت کــه در قــرآن، صحیفــه 
و ســایر منابــع معتبــر بــه آن توجــه خــاص شــده اســت. شــناخت بلنــدای جایگاه 

آنــان می توانــد در نــوع تعامــل بــا ایشــان تأثیــر داشــته باشــد.

2� نقش پدر و مادر در زندگی
والدیــن بــه عنــوان مربیانــی دلســوز در زندگــی فرزنــدان، نقــش راهنمایــی و 
ــد. همراهــی  ــدان تأثیرگذارن ــد. آن هــا در ســعادت و شــقاوت فرزن هدایــت دارن
بــا پــدر و مــادر در زندگــی بــه میــزان ایمــان و اعتقــاد آن هاســت. بــه گونــه ای 

کــه مــاک همراهــی فرزنــد بــا پــدر و مــادر اســام اســت.
2-1- هدايت گری

 یکــی از نقش هــای مــردم در صــدر اســام همراهــی آنــان بــا رســول خــدا
ــردی اگــر در  ــل از هــر نب ــوده اســت. قب ــغ اســام ب ــا مشــرکان و تبلی در جنــگ ب
لشــکر کفــر یکــی از افــراد نســبی مســلمانان بــود؛ ابتــدا ایشــان را بــه اســام دعوت 
و موجبــات هدایتــش را فراهــم می آوردنــد. گاهــی در جنگ هــا پســر مســلمان در 
مقابــل پــدر مشــرک خــود قــرار می گرفــت و قبــل از نبــرد، او را بــه اســام هدایــت 
ــرد.  ــارزه می ک ــا او مب ــان ب ــای ج ــا پ ــول اســام، ت ــدم قب ــرد؛ در صــورت ع می ک

یکــی از آداب مواجهــه بــا پــدر در جنگ هــا هدایــت کــردن او بــود.
ــِه، َو  ــاِر كلَِمتِ ــی إِْظَه ــوا اأْلَْزَواَج َو اأْلَْواَلَد فِ ــٍد ...َو فَاَرقُ ــاُب ُمَحمَّ ــمَّ َو أَْصَح اللَُّه

1.  سوره مؤمنون، آیات 12- 14؛ سوره سجده، آیات 8-7.
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ــِه.1 ِ ــُروا ب ــِه، َو انْتََص تِ ــِت نُبُوَّ ــی تَْثبِی ــاَء فِ ــاَء َو اأْلَبْنَ َ ــوا اآْلب قَاتَُل
 بارخدایــا و بــه خصــوص اصحــاب و یــاران محمــد ... در راه آشــکار 
ــدان دوری  ــان و فرزن ــق( از زن ــراه ح ــرت )ب ــوت آن حض ــاختن دع س
نمودنــد و در اســتوار کــردن پیغمبــری او بــا پــدران و فرزنــدان )خودشــان( 
ــد. ــروز گردیدن ــرت پی ــت( آن حض ــود )بابرک ــطه وج ــد، و به واس جنگیدن
برخــی از اصحــاب همراهــان خوبــی بــرای پیامبــر اکــرم بــوده تــا جایــی 
کــه بــه خاطــر اســام از پــدران و فرزنــدان مشــرک خــود پــس از دعــوت بــه 

ــد: ــی می فرماین ــرت عل ــد. حض ــرده و می جنگیدن ــام، دوری ک اس
ــا  ــا َو أَْعَماَمنَ ــُل آبَاَءنَــا َو أَبْنَاَءنَــا َو إِْخَوانَنَ ِ نَْقتُ ــْد کنَّــا َمــَع َرُســوِل اهللَّ َو لََق
ــراً َعَلــی  َمــا یِزیُدنَــا َذلـِـک إاِلَّ إِیَمانــًا َو تَْســلِیمًا َو ُمِضیــًا َعَلــی اللََّقــِم َو َصبْ

؛2 َمَضــِض األْلـَـِم َو ِجــّداً فـِـی ِجَهــادِ الَْعــُدوِّ
مــا )بــرای یــاری دیــن اســام زمانی کــه( بــا رســول خــدا بودیــم پــدران 
ــتیم، و  ــا( می کش ــود را )در جنگ ه ــای خ ــرادران و عموه ــدان و ب و فرزن
ایــن رفتــار بــر ایمــان و اعتقــاد مــا افــزوده اطاعــت و فرمان بــرداری پیــش 
ــا  ــا را در راه راســت می افــزود، و شــکیبایی م ــات قــدم م ــم، و ثب می گرفتی
را بــر ســوزش درد و ســعی و کوششــمان را بــرای جهــاد بــا دشــمن زیــاد 

3
می نمــود. 

امــام علــی در ایــن خطبــه مــاک همراهــی و اطاعــت والدیــن و فرزنــدان را 
اســام می شــمارد. به گونــه ای کــه امــکان داشــت اعضــای یــک خانــواده در مقابــل 
هــم به خاطــر اســام نبــرد کننــد تــا یکــی از آن دو بــه قتــل برســد.4 البتــه قــرآن، 
گاهــی احتــرام بــه پــدر و مــادر را مطلــق آورده و مرزبنــدی بــرای اســام و کفــر آنان 

را بیــان نکــرده و در آیــه ای دیگــر احتــرام بــه آنــان را محــدود کــرده اســت:
... َو بِالْوالَِدیــِن إِْحســانًا إِّمــا یْبُلَغــنَّ ِعْنــَدک الْکبـَـَر أََحُدُهمــا أَْو كالُهمــا فاَلتَُقــْل 

لَُهمــا أُفٍّ َو التَْنَهْرُهمــا َو قُــْل لَُهمــا قَــْواًل كریًمــا.5
1.  صحیفه سجادیه، دعای 4، ص 44، بند 3.

2.  نهج البالغه، خطبه 56.
3.  ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین، ج 2، ص 102؛ صبحی صالح، نهج البالغه، خطبه 56.

4.  اسد الغابه، ج 2، ص 290.
 .5. سوره اسراء، آیه 23.
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... بــه پــدر و مــادر ]خــود[ احســان کنیــد. اگــر یکــی از آن دو یــا هــر دو، 
در کنــار تــو بــه ســال خوردگی رســیدند بــه آن هــا ]حتــی[ »اف« مگــو و بــه 

آنــان پرخــاش مکــن و بــا آن هــا ســخنی شایســته بگــوی.
 قــرآن در ایــن آیــه، ایمــان والدیــن را بــرای احتــرام و رفتــار صحیــح فرزندان 
ــی  ــن را نه ــدان از والدی ــق فرزن ــه دیگــر، اطاعــت مطل شــرط ندانســته و در آی

کــرده اســت:1
َو إِن َجاَهَداک َعلی أَن تُْشِرک بی َما لَیَس لَک بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَما.2

و اگــر تــو را وادارنــد تــا دربــاره چیــزی کــه تــو را بــدان دانشــی نیســت 
بــه مــن شــرک ورزی، از آنــان فرمــان مبــر.

خداونــد متعــال، احتــرام و نیکــی پــدر و مــادر بــه فرزنــد را مســلم دانســته 
و بــر احتــرام و اکــرام فرزنــد بــه آنــان تأکیــد کــرده و شــرطی قائــل نشــده ولــی 
معیــار اطاعــت فرزنــد از ایشــان را عــدم شــرک بــه خــدا برمی شــمارد. در فقــه 
اســامی نیــز ســفری کــه اســباب اذیــت پــدر و مــادر باشــد را حــرام دانســته و 
فرزنــد بایــد در آن ســفر نمــازش را تمــام بخوانــد و می توانــد روزه هــم بگیــرد. 
اطاعــت از پــدر و مــادر واجــب اســت. اطاعــت از والدیــن در احــکام شــرعی، 

عنــوان ثانــوی و وجــوب آن، حکــم ثانــوی دارد.3
2-2- تسهیل در رشد و کمال

ــد. او  ــعادت برس ــه س ــی ب ــا در زندگ ــد ت ــری می کوش ــور فط ــان به ط انس
ــه  ــواره ب ــد هم ــد بای ــد. فرزن ــاش می کن ــبختی ت ــه خوش ــیدن ب ــرای رس ب
ــن  ــدر و مــادر خویــش، توجــه داشــته باشــد. تربیــت والدی ــی پ زحمــات تربیت
ــن  ــن در ای ــام زین العابدی ــد دارد. ام ــی فرزن ــی در رشــد اجتماع ــش مهم نق

مــورد می فرماینــد:
َــْم  ــی َو ل َــْم تَلِْدن ــا ل َّْتنــی؟! فََلیتَه ــاِء )التعــب( َرب ــی، أْم لِلِعن ــی أّم أ لِلّشــقاِء َولَْدتَن

ــی،...4 تَِربْن
1.  سوره توبه، آیه 23.

2.  سوره لقمان، آیه 15؛ سوره عنکبوت، آیه 8.
3.  نرم افزار گنجینه فقه اهل بیت، رساله توضیح المسایل، ص، 205، مسأله 1259.

4.  صحیفه سجادیه، دعای 184، ص 404، بند 2.
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ــختی  ــه س ــرای ب ــا ب ــا آورده؟ آی ــی به دنی ــرای بدبخت ــرا ب ــادرم م ــا م آی
افتــادن مــرا تربیــت کــرده؟! پــس )اگــر این گونــه بــود( کاش مــرا بــه دنیــا 

ــرد. ــت نمی ک ــی آورد و تربی نم
ســعادت و شــقاوت انســان می توانــد زندگــی خوبــی را بــرای او ایجــاد کنــد. 
ایــن ســعادت از همیــن دنیــا شــروع و موجبــات عاقبــت بــه خیــری را فراهــم 

مــی آورد.
إلهــی ألِلنّــاِر َربَْتنــی أّمــی؟ فََلیتَهــا لـَـْم تَربَتــی، أْم لِلّشــقاِء َولَْدتَنــی؟ فََلیتَهــا لـَـْم 

تَلِْدنــی، لَیــَت أّمــی كانـَـْت َعاقِــراً بــی و لـَـْم تُعالـِـْج َحْملــی،..!1
ــرد؟  ــت ک ــرا تربی ــادرم م ــه م ــش اســت ک ــه آت ــن ب ــرای رفت ــا ب ــی آی اله
ــا  ــرا به دنی ــدن م ــت ش ــرای بدبخ ــا ب ــرد، ی ــم نمی ک ــس ای کاش تربیت پ
ــکان  ــود و ام ــازا ب ــادرم ن ــا نمــی آورد، کاش م ــرا به دنی ــس کاش م آورد؟ پ

ــت... ــدن را نداش باردارش
ثمــره زندگــی انســان، رســیدن بــه ســعادت دنیــا و آخــرت اســت؛ بخشــی از 
آن بــه پــدر و مــادر ســعادتمند بســتگی دارد. امــام ســجاد در ایــن بخــش از 

دعــا، بــه نقــش والدیــن در زندگــی فرزنــد اشــاره دارنــد.
ــُف  ــُد الَضعی ــذا الَجَس ــٌل لِه ــاِر؟! ... فََوی ــِق النّ ــی تَحری ــداً َعل ــراِن َغ ــَف تَصبِ كی

ــی.2 ــْم تَلِدن َ ــی ل ــَت أم ــی، لَی ــاِر؟! إله ــِق النّ ــی تَحری ــَداً َعل ــُر َغ ــَف یصب كی
خدایــا چطــور بــر آتــش جهنــم در آخــرت صبــر شــود؟!.... وای بــر ایــن 
بــدن ضعیــف کــه چطــور می خواهــد آتــش جهنــم را تحمــل کنــد؟! الهــی 

ــدم. ــد نمی ش ــادر متول کاش از م
تعبیــر امــام در مقابــل صبــر بــر آتــش، تعبیــر قرآنــی اســت.3 انســان گنــه کار 
ــه آرزوی  ــت ک ــیده و آنجاس ــش رس ــه آت ــش ب ــل خوی ــد عم ــت ب ــر عاقب در اث
ــا  ــا در دنی ــرت اســت ت ــرای تذکــر و عب ــر ب ــن تعبی ــد. ای ــد نشــدن را می کن متول
مرتکــب گنــاه نشــود و از عــذاب الهــی در امــان باشــد. ســخن امــام در ایــن 
بخــش از دعــا، جنبــه تعلیمــی داشــته و نظــر بــه گناهــی کــه عمــوم مــردم مرتکب 

1.  همان، دعای 197، ص 428، بند 25.
2.  دعای 205، ص 448، بند 1.

3.  سوره نبأ، آیه 40.
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ــن مطلــب اســت. ــرای از ای ــام معصــوم، مب ــرا شــأن ام می شــوند نیســت؛ زی
ــد: گروهــی در  ــه دو گــروه تقســیم می کن ــز در قــرآن، مــردم را ب ــد نی خداون

آن جــا شــقی و گروهــی ســعید هســتند.
 یْوَم یْأِت ال تَکلَُّم نَْفٌس إاِلَّ بِِإْذنِِه فَِمْنُهْم َشِقی َو َسِعیٌد؛1

ــخن  ــه اذن وی س ــز ب ــس ج ــد هیچ ک ــرا رس ــون ف ــه چ ــت[ ک روزی ]اس
ــد. ــی[ نیکبختن ــت و ]برخ ــان تیره بخ ــی از آن ــد. آن گاه بعض نگوی

ســعید از مــاده ســعادت بــه معنــی فراهــم بــودن اســباب نعمــت و شــقی از 
مــاده شــقاوت بــه معنــی فراهــم بــودن اســباب گرفتــاری، مجــازات و باســت.2

در ایــن فرازهــا، امــام ســجاد توجــه بــه ســعادت و شــقاوت انســان دارد؛ 
اگــر قــرار اســت، به خاطــر کــردار خویــش در پیشــگاه پــروردگار شــقی ظاهــر 
ــن  ــان ای ــد؛ بی ــت نکن ــد نکــرده و تربی ــرا متول ــادر م ــه م ــر ک ــان بهت شــوم؛ هم
موضــوع نشــان از تأثیــر فــراوان والدیــن در زندگــی فرزنــد دارد؛ چه بســا وجــود 
پــدر و مــادر بــا ایمــان علــت تامــه بــرای هدایــت فرزنــد محســوب نمی شــود 
و فرزندانــی از انبیــاء و ائمــه معصومیــن بــوده کــه عاقبــت بــه خیــر نشــده اند. 
حــال اگــر رفتــار فرزنــد او را بــه ســعادت نرســاند همــان بهتــر کــه بــه ایــن دنیــا 
نیایــد و تربیــت نشــود زیــرا تربیــت مــادر زمانــی ســودمند اســت کــه او بتوانــد 

بــه مســیر ســعادت برســد.
2-3- مهرورزی

ــر  ــن مه ــه ای ــانی ب ــر انس ــت؛ ه ــن هدیه هاس ــی از بهتری ــن یک ــر والدی مه
ــوزاد  ــادر اســت. ن ــدر و م ــت پ ــادل او محب ــات متع ــه حی ــرا الزم ــاز دارد زی نی
ناتــوان از همــان ابتــدای تولــد بــرای رشــد خــود نیــاز بــه غــذا و عاطفــه دارد 
ــر  ــی بش ــاز طبیع ــن نی ــن ای ــرای تأمی ــن ب ــود والدی ــی، وج ــای اله و از هدیه ه
اســت. پــدر و مــادر بــه خاطــر محبــت زیــادی کــه بــه فرزنــد دارنــد، بســیاری از 
خطاهــای فرزنــد را می بخشــند و بــه او مهلــت جبــران داده و زمینــه تربیــت او 

1.  سوره هود، آیه 105.
2.  تفسیر نمونه، ج 9، ص 236.
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را فراهــم می کننــد. »َوَهبـْـَت لـِـی َرْحَمــًة اْلبــاءِ َو ااْلُّمهــاِت«؛1 »بخششــت را مثــل 
بخشــش پــدران و مــادران بــه مــن هدیــه بــده«.

ــی  ــای اله ــی از نعمت ه ــد یک ــه فرزن ــبت ب ــن نس ــفقت والدی ــت و ش رحم
اســت کــه از طــرف خداونــد متعــال بــه فرزنــد هدیــه داده شــده اســت. شــکر 
ایــن نعمــت بــر هــر فرزنــدی الزم بــوده و یکــی از مصادیــق شــکر ایــن هدیــه، 
ــرورزی  ــی، مه ــاب کاف ــرآن و کت ــت. در ق ــان اس ــر ایش ــه ام ــام ب ــه و اهتم توج
پــدر و مــادر نســبت بــه فرزنــد و احتــرام و اطاعــت فرزنــد نســبت بــه والدیــن 
ــِة َو  ْحَم ــَن الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاَح ال ــْض لَُهمــا َجن ــده اســت: )َو اْخفِ ــی آم ــات و روایات آی
ــی  ــال فروتن ــی، ب ــر مهربان ــرا(؛2 )و از س ــی َصغی َّیان ــا َرب ــا کم ــْل َربِّ اْرَحْمُهم ُق
ــرا  ــه م ــن چنان ک ــت ک ــروردگارا، آن دو را رحم ــو: پ ــتر و بگ ــان بگس ــر آن ب
ــه ایــن حقیقــت اشــاره دارد کــه  ــد(. »کمــا« در آیــه اشــاره ب در ُخــردی پروردن
ــل،  ــس در مقاب ــوده، پ ــی ب ــغ و بدیه ــد، بی دری ــه فرزن ــادر ب ــدر و م ــت پ رحم
فرزنــد نیــز بایــد چنیــن رحمتــی را بــرای پــدر و مــادر درخواســت کنــد. بایــد 
 در حــرف و عمــل بــا پــدر و مــادر فروتنــی و مهربانــی کنــد.3 امــام صــادق
در تفســیر ایــن آیــه، نــوع نــگاه مهربــان و صــدای آهســته را از مصادیــق فروتنــی 
 می دانــد.4 مــردی بــه خاطــر پیــری پــدر و مــادر و انــس بــه آنــان از پیامبــر
اجــازه شــرکت نکــردن در جهــاد را خواســت و ایشــان اجــازه داده و فرمودنــد: 
َّــِذی نَْفِســی بِیــِدهِ أَلُنُْســُهَما بـِـک یْومــًا َو لَیَلــًة َخیــٌر مـِـْن  »َفقـِـرَّ َمــَع َوالَِدیــک َفــَو ال
ِجَهــادِ َســنٍَة«؛ »نــزد پــدر و مــادرت بــاش، ســوگند بــه خــدا کــه جانــم در دســت 
قــدرت او اســت، انــس گرفتــن یــک شــبانه روز آن هــا بــا تــو از جهــاد یک ســال 

بهتــر اســت«. 5
و در روایــت دیگــر، جوانــی نــزد رســول خــدا آمــد نســبت بــه کراهــت 
ــازم  ــرو و م ــود: »ب ــان فرم ــر داد و ایش ــاد خب ــور او در جه ــادرش از حض م

1.  صحیفه سجادیه، دعای 199، ص 463، بند 153.
2.  سوره اسراء، آیه 24.

3.  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 632.
4.  كافی، ج 2، ص 158؛ تفسیر عیاشی، ج 2، ص 285.

5.  همان.
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ــت،  ــدرت او اس ــت ق ــم در دس ــه جان ــی ک ــه خدای ــوگند ب ــاش، س ــادرت ب م
ــا مــادرت بــرای تــو بهتــر از ثــواب یک ســال جهــاد  مأنــوس بــودن یک شــب ب
در راه خــدا اســت«.1 بنابرایــن، محبــت فرزنــد بــه پــدر و مــادر تــا جایــی اهمیت 
ــه ذهــن  ــن ســؤال ب ــار مقــدم شــده اســت. حــال ای ــا کف ــر جهــاد ب دارد کــه ب
ــخ  ــت؟2 پاس ــره نیس ــاه کبی ــرام و گن ــگ ح ــرار از جن ــر ف ــود مگ ــادر می ش متب
داده می شــود: در جایی کــه شــمار مســلمانان کمتــر از نصــف نیروهــای دشــمن 
باشــد، در ایــن صــورت مقاومــت در برابــر آن هــا واجــب نیســت؛3 حضــور در 
جهــاد، امــری الهــی اســت و مبــارزه کــردن بــا دعــوت امــام، مســتحب و بــا الــزام 
ایشــان واجــب می شــود4 و بــا نظــر امــام، در مــوارد خــاص وجوبــش برداشــته 

خواهــد شــد.
ــه  ــت توج ــه جه ــن، ب ــی والدی ــت و مهربان ــه رحم ــا، ب ــام در دع ــه ام توج
خداونــد متعــال، بــه مهربانــی پــدر و مــادر اســت؛ امــام ســجاد بــه مهربانــی 
ــفیِق  ـِـِد الَْش ـِـی مِــْن الْوال ــَو اَْرَحــَم ل ــْن ُه ــا َم پــدر نیــز توجــه خاصــی دارنــد: »ی
ــدر  ــل پ ــن مث ــه م ــبت ب ــه نس ــی ک ــِق«؛5 »ای کس ــِد الَْرفیْ ِ ــْن الْول ــی مِ ِ ــرَّ ب َ َو اَب
ــد  ــل فرزن ــی و مث ــد( رحــم می کن ــدش رحــم می کن ــه فرزن ــه ب ــر )ک نصیحت گ

ــی«. ــی می کن ــدم نیک هم
امــام در ایــن قســمت از دعــا، واژه شــفیق کــه یکــی از اســمای الهــی اســت6را 
ــه  ــی اســام نســبت ب ــی رســول گرام ــه در همراه ــن کلم ــرد؛ ای ــه کار می ب ب
امتــش نیــز بــه کار مــی رود.7 صفــت شــفقت در مــورد پــدر بــه ایــن منظــور اســت 
کــه او نصیحــت کننــده بــه خیــر و در رفاقــت بــا فرزنــد خالــص اســت؛8 امــام 

 1. كافی، باب آلبربالوالدین، حدیث 2، ص 158، ج 2.
2.  جواهرالکالم، ج 21، ص 34-32.

3. همان، ص 61.
4. همان، ج 85.

5.  صحیفه سجادیه، دعای 199، ص 449، بند 98.
6.  مصباح كفعمی، دعای جوشن كبیر، ص 247.

ــْم« )تفســیر كنــز الدقائــق و بحــر الغرائــب،  ــْن ِرجالِک ــٍد ِم ــا أََح ــٌد أَب ــه- عزوجــل: »مــا كاَن ُمَحمَّ 7.  و فــی قول
ج10، ص 399(.

8.  صبحی صالح، نهج البالغه، ص 633.
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بــرای عینی ســازی محبــت خالصانــه خداونــد متعــال نســبت بــه بنــده از تعبیــر 
ــد. ــان بهــره برده ان ــدر مهرب پ

2-4- همراهی تا قیامت
نزدیک تریــن افــراد بــه انســان، اعضــای خانــواده هســتند و هیــچ گاه یــاد آن هــا 
فرامــوش نمی شــود. عاقــه بــه نزدیــکان حــدی دارد و زمانــی کــه بــا تــرس از 
قیامــت همــراه شــود، انســان تمــام ایــن پیوندهــا را فرامــوش می کنــد. زندگــی 
انســان بــه دنیــا اختصــاص نداشــته و حیــات او تــا قیامــت خواهــد بــود. انســان 
ــا والدیــن را درک می کنــد. هم چنــان کــه  در زندگــی خویــش تأثیــر همراهــی ب
ــام  ــرزخ کشــیده شــده اســت. ام ــا ب ــد ت ــن در حــق فرزن ــای والدی ــاق و دع ع

ــد: ــجاد می فرمای س
َو اَل تَْجَعْلنـِـی فـِـی أَْهــِل الُْعُقــوِق لِْلبـَـاِء َو اأْلُمََّهــاِت یــْوَم تُْجــَزی كلُّ نَْفــٍس بَِمــا 

كَســبَْت َو ُهــْم اَل یْظَلُمــون1
ــس در برابــر عملــش جــزا داده می شــود و  ــه هــر ک مــرا در روزی ک
ــی  ــادر را نافرمان ــدر و م ــرود، در شــمار آن گــروه کــه پ ــر کــس ســتم ن ب

ــده. ــرار م ــد ق کرده ان
در تأیید این مطلب روایت امام محمدباقر است که می فرماید: 

ــان  ــان حیاتش ــش در زم ــادر خوی ــدر و م ــه پ ــبت ب ــی نس ــا بنده                              ا ی همان
ــردازد  ــد و او بدهــی آن هــا را نمی پ نیکــوکار اســت، ســپس آن هــا می میرن
و بــرای آن هــا آمــرزش نمی خواهــد، خــدا او را عــاق و نافرمــان می نویســد 
ــادر خــود عــاق آن هــا اســت و  ــدر و م ــات پ ــان حی ــده دیگــر در زم و بن
ــا را  ــی آن ه ــد بده ــون مردن ــی چ ــد، ول ــی نمی کن ــا نیک ــه آن ه ــبت ب نس
می پــردازد و بــرای آن هــا آمــرزش می خواهــد و خــدای متعــال او را 

نیکــوکار می نویســد.2
همراهــی بــا والدیــن می توانــد تــا قیامــت باشــد. امــام در دعــای خویــش بــه 

ایــن نکتــه اشــاره می کنــد.
ــِه َو  ــِه َو أَبِیــِه َو صاِحبَتِ إلهــی اأَلمــاَن اأَلمــاَن یــْوَم یِفــرُّ الَْمــْرُء ِمــْن أَِخیــِه َو أُمِّ

1.  صحیفه سجادیه، دعای بیست و چهارم.
2.  كافی، ج 2، ص 163.
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بَنِیــه لـِـکلِّ اْمــِرٍئ ِمْنُهــْم یْوَمئِــٍذ َشــْأٌن یْغنیــه؛ 1
خدایــا امــان از روزی کــه آدمــی از بــرادر، مــادر، پــدر، همســر و پســرانش 

ــد. ــرار می کن ف
ــه روزی  ــواده ک ــراد خان ــه حــدی اســت برخــی اف ــت ب ســختی روز قیام
ــتیم،  ــود می پنداش ــاه خ ــاور و پن ــا را ی ــتیم و آن ه ــان را نداش ــت فراقش طاق
ــواده  ــه خان ــبت ب ــه نس ــه ای ک ــه عاق ــا هم ــان ب ــد.2 انس ــرار می کنن ــا ف از م
خویــش دارد از آنــان دوری می کنــد و شــاید علــت فــرار از آنــان بــه جهــت 
ــواده اش از او به جهــت نجــات از ســختی عــذاب الهــی  ــاری خواســتن خان ی

باشــد.3
در مجمــوع، نقــش پــدر و مــادر در ســعادت و شــقاوت فرزنــدان اشــاره 
ــان ادامــه دارد. والدیــن  ــا آن شــد و این کــه تــا چــه زمانــی ایــن همراهــی ب
ــود  ــدان خ ــه فرزن ــی را ب ــوع مهربان ــن ن ــی بهتری ــای اله ــوان نعمت ه به عن
دارنــد. امــام ســجاد در قالــب دعــا بــا درک عمیــق از حضــور و 
ــد متعــال نجــوا کــرده  ــا خداون ــدان ب ــن در زندگــی فرزن تاثیرگــزاری والدی
ــدان  ــت فرزن ــعادت و تربی ــت، س ــادر در هدای ــدر و م ــه پ ــت و این ک اس

ــد. ــزایی دارن ــش به س نق

نتیجه
پــدر و مــادر از ارکان اصلــی خانــواده بــوده و در قــرآن و روایــات 
جایــگاه رفیعــی دارنــد. عظمــت پــدر و مــادر تــا ایــن حــد اســت کــه امــام 
ــاص  ــوع اختص ــن موض ــه ای ــای 24 را ب ــجادیه، دع ــه س ــجاد در صحیف س
ــدر و  ــش پ ــد. نق ــاره کرده ان ــن موضــوع اش ــه ای ــای ب ــایر دعاه داده و در س
ــراد  ــن اف ــوان مهم تری ــه عن ــن ب ــت دارد. والدی ــد اهمی ــادر در زندگــی فرزن م
ــد  ــا فرزن ــن ب ــی والدی ــد. همراه ــمار می آین ــد به ش ــی فرزن ــزار تربیت تاثیرگ

1.  صحیفه سجادیه، دعای 207، ص 494، بند 8؛ سوره عبس، آیه 24.
2.  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 20، ص 210.

3.  تفسیر احسن الحدیث، ج 12، ص 92.
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ــرام و  ــات، احت ــات و روای ــون آی ــه مضم ــه ب ــا توج ــد. ب ــت می باش ــا قیام ت
تکریــم والدیــن ضــروری اســت. اطاعــت از پــدر و مــادر تــا جایــی واجــب 
اســت کــه آن هــا از فرزنــد درخواســت شــرک بــه خــدا و عــدم مخالــف بــا 
امــر او را نکننــد. پــدر و مــادر در ســعادت و شــقاوت انســان تأثیــر بســزایی 
دارنــد. عاقــه فرزنــد بــه والدیــن و بالعکــس زیــاد بــوده و محبــت والدیــن 

ــه ای از طــرف خداســت. ــدان، فطــری و هدی ــه فرزن ب
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تحلیل دو مفهوم رزق و مصرف بر اساس نظر اسالم
)با تأکید بر مفاهیم صحیفه سجادیه(

حمید میرعباسی1
  چکیده

ــادی  ــی م ــون زندگ ــی، پیرام ــوع جهان بین ــه دو ن ــتار، ب ــن نوش  در ای
ــد  ــه توحی ــر پای ــی ب ــی یک ــن دو جهان بین ــد. ای ــد ش ــه خواه پرداخت
ــرای  ــت. ب ــده اس ــا ش ــتانه بن ــرش دنیاپرس ــاس نگ ــر اس ــری ب و دیگ
توضیــح ویژگی هــای هرکــدام از ایــن جوامــع، ســعی شــده بــا اســتفاده 
از مضامیــن نهفتــه در صحیفــه ســجادیه، ویژگی هــای هــر کــدام 
اســتخراج و ســپس تفاوت هــای ایــن دو بــه صــورت برجســته بررســی 

شــود. 
مهم تریــن مفاهیمــی کــه در ایــن زمینــه بــر اســاس ایــن دو جهان بینــی 
ــا  ــن پژوهــش، ب ــوم رزق و مصــرف اســت. در ای ــد مفه ــتخراج ش اس
ــد.  ــت آم ــه دس ــی ب ــج مختلف ــنادی، نتای ــه اس ــتفاده از روش مطالع اس
ــت  ــن اس ــده ای ــه بیان کنن ــن مطالع ــل از ای ــه حاص ــن نتیج مهم تری
هیچ گونــه  مادی پرســتی  فرهنــگ  بــر  متکــی  جهان بینــی  کــه 
غایت اندیشــی نســبت بــه اعمــال و رفتــار انســان نــدارد و صرفــًا ایــن 
ــود اســت. در  ــی خــود انتخــاب نم ــدف نهای ــوان ه ــه عن ــان را ب جه
حالــی کــه در جهان بینــی متکــی بــر تفکــر توحیــدی، مواهــب مــادی 
ــی  ــال بندگ ــه کم ــیدن ب ــرای رس ــیله ای ب ــوان وس ــه عن ــان ب ــن جه ای
ــود را  ــی خ ــد تکامل ــتفاده از آن رش ــا اس ــرد ب ــود و ف ــرح می ش مط

آغــاز می کنــد.
واژگان کلیدی:  صحیفه سجادیه، رزق، مصرف، هدفمندی جهان.

1. كارشناس ارشد علوم اجتماعی.
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مقدمه
صحیفــه ســجادیه، از جملــه آثــار خــاص می باشــد کــه بــه جنبــه اصلــی زندگــی 
ــه  ــگاه، حاصــل توجــه ب ــن ن ــده اســت. ای ــادی انســان نظــر افکن ــرا م ــی و ف دین
ــی می شــود و  ــادت متجل ــت انســان در عب ــت انســان اســت. عبودی ــه عبودی جنب
ــب  ــوان دارای صــور مختلفــی دانســت؛ یکــی از صــور آن در قال ــادت را می ت عب
دعــا متبلــور می شــود. دعــا، در اصطــاح بــه اســتغاثه، میــل و رغبــت بــه ســوی 
خــدا، طلــب و ســؤال، درخواســت حاجــت از خــدا، نیایــش و یــا از توجــه و روی 
ــه ســوی خــود1 تعریــف می شــود؛  ــرای متوجــه کــردن او ب ــه دیگــری ب آوردن ب
ــه صــورت  ــی ب ــون دین ــول در مت ــای منق ــا در دعاه ــه اســتعمال واژه دع ــرا ک زی
حقیقــت اســت، در حالــی کــه همــه آن هــا توجهاتــی بــه ســوی خداینــد کــه بــا ثنا 

و ســتایش و طلــب آمــرزش و درخواســت کمــک تحقــق پیــدا می کنــد.2
در صحیفــه ســجادیه، مــا بــه گســتره وســیعی از دعاهــا، بــا موضوعــات و مفاهیــم 
مختلفــی مواجــه هســتیم کــه هرکــدام ســعی می کنــد، بــه نوعــی در گســتره زندگــی 
فــرد، جوانــب مختلــف آن را در نظــر گیرنــد. ایــن جوانــب، از یک ســو هشــدار بــه 
انســان بــه عنــوان یــک نیازمنــد اســت و از ســوی دیگــر، نحــوه ارائــه ایــن نیــاز را 
بــه درگاه الهــی نشــان می دهــد. ازایــن رو، صحیفــه ســجادیه یــک جنبــه آموزشــی نیز 
دارد. بــا توجــه بــه ایــن مطالــب، بــه بررســی نظــام اقتصــاد اســامی می پردازیــم. 
زندگــی انســان در جهــان مــادی، موجــب شــده اســت کــه او موجــودی نیازمنــد 
باشــد، ایــن نیازمنــدی، از یک ســو بــه عوامــل طبیعــی عالــم و از ســوی دیگــر، بــه 
ــا مــادی بشــر، امــروزه جــزو  ــاء بشــر می باشــد. نیازهــای اقتصــادی و ی دیگــر ابن
ــرآورده شــدن نیازهــای اقتصــادی  اصلــی زندگــی انســان ها را تشــکیل می دهــد؛ ب
انســان در ایــن دوران بــر اســاس جهان بینــی اســت کــه او می پذیــرد؛ از همیــن رو، 
نحــوه بــرآوردن نیازهــای ضــروری انســان ها متفــاوت اســت. برخــی از انســان ها، 
رویکــرد و جهان بینــی توحیــدی بــرای خــود برگزیده انــد و برخــی دیگــر، از منظــر 
ــه  ــاوت در رویکــرد و نظــر ب ــن تف ــد؛ ای ــگاه می کن ــم ن ــه عال ــادی ب ــی م جهان بین

1. دعا در كالم و نگاه علی، ص 93.
2. دعا در پیوند با خدا، ص 45.
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عالــم موجــب شــده اســت دو نــوع کلــی اقتصــاد در عالــم شــکل گیــرد رویکــردی 
ــدأ فیــض و مســئول  ــد را مب ــدی اســت و خداون ــه بنیان هــای توحی ــد ب ــه معتق ک
رســاندن رزق بــه انســان می دانــد و تفکــر دیگــری کــه انســان را مســئول رســیدن 

بــه محصــوالت مــادی و مصــرف آن معرفــی می کنــد.
در نظــام مبتنــی بــر مصــرف، یــا نظــام مصرف محــور، بنیــاد قوانیــن اقتصــادی 
ــر ایــن اســاس، رویکــرد قوانیــن  ــد در قوانیــن طبیعــی جســتجو نمــود، ب را بای
طبیعــی بــه عنــوان مدخــل ایجــاد نظــام طبیعــی یــاد می شــوند؛ و نظــام طبیعــی 
ــا فهــم  ــذا رویکــرد انســان ب ــر اجتمــاع انســانی را می ســازد. ل قوانیــن حاکــم ب
ــد.1  ــط خــود را برســاخت می کن ــر رواب ــن حاکــم ب ــن آن، قوانی طبیعــت و قوانی
از ســوی دیگــر، در ایــن نظــام فکــری، جایــگاه خاصــی بــه نظــر توحیــدی داده 
نمی شــود و انســان  محــورِ کشــف، تبییــن و اجــرای قوانیــن شــناخته می شــود؛ 
ــرای  ــان، ب ــی انس ــوان معرفت ــی ت ــث ناکاف ــا، بح ــه در این ج ــل توج ــأله قاب مس
ــرد در  ــن رویک ــت، ای ــان اس ــی انس ــای حقیق ــا نیازه ــق ب ــن منطب ــف قوانی کش
نهایــت موجــب می شــود کــه انســان یــک موجــود مصرف گــرا باشــد. مصــرف 
ــان  ــرای انس ــق آن ب ــال تحق ــه دنب ــام ب ــن نظ ــه ای ــت ک ــی اس ــان مطلوبیت هم
اســت. در رویکــرد رزق محــور، بحــث ایــن اســت کــه انســان بنده ایســت کــه 
ــت از  ــت برســد و عبودی ــه عبودی ــادت ب ــا عب ــدی ب ــام توحی ــد در نظ می خواه
راه ایــن جهــان مــادی می گــذرد؛ پــس بــرای گــذران ایــن جهــان، بایــد حوایــج 
ــر  ــاز ب ــن نی ــرآورده شــدن ای ــا ب ــرآورد شــود؛ ام ــاز انســان ب ــادی در حــد نی م
ــد.  ــر می دان ــدگان خــود را بهت ــاز بن ــد نی ــن قاعــده اســت کــه خداون اســاس ای
ــه از دل نظــام  ــی شــناخته می شــود ک ــوان مفهوم ــه عن ــن رویکــرد، رزق ب در ای
توحیــدی متجلــی می شــود. در پــس زمینــه ایــن نــگاه، رزق فقــط مایــه حیــات 

اســت و وســیله ای بــرای زندگــی انســان در ایــن جهــان مــادی. 
در ایــن نوشــتار، ســعی شــده اســت از منظــر صحیفــه ســجادیه، چگونگــی نــگاه 
بــه پدیــده اقتصــاد بــر بســتر زندگی توحیــدی، توجــه و ابعــاد مختلــف آن واکاوی 
ــی  ــه و بررس ــور موردتوج ــاد مصرف مح ــاخصه های اقتص ــویی، ش ــود، و از س ش

1. جایگاه اقتصادی سنت رزق، ص 40-36.
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قــرار گیــرد؛ ازایــن رو، فرضیــه اصلــی ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه نــگاه توحیــدی 
ــرای  ــادی و اقتصــادی انســان دارای چــه شــاخص هایی اســت؟ ب ــی م ــه زندگ ب
ــه عنــوان مــاک فهــم اقتصــاد  ــه ایــن پرســش، متــن صحیفــه ســجادیه ب پاســخ ب
توحیدمــدار بررســی شــده اســت و مؤلفه هایــی کــه در ایــن متــن بــه ایــن جنبــه 

ــرد. ــرار می گی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــردازد، م ــات انســان می پ از حی
در ایــن پژوهــش، از روش مطالعــه اســنادی در کنــار تحلیــل درونــی اســتفاده 
گردیــده اســت. در روش تحلیــل درونــی ســعی می شــود کــه خط هــای اساســی 
ــن  ــه ای ــای فرعــی را ب ــز داده شــود، و جنبه ه ــم تمی ــه از ه ــورد مطالع ــون م مت
ــر  ــا حداکث ــد. ایــن روش ب ــان را بیابن ــاط فکــری آن ــد دهنــد و ارتب خط هــا پیون
بی طرفــی نگارنــده بــه انجــام رســیده اســت1. در ادامــه بــه توضیــح و تبییــن دو 

ــم. ــرف و رزق می پردازی ــوم مص مفه

مصرف و رزق
نظــام مصرف محــور، ایجــاد کننــده ســائل اســت و نظــام رزق محــور، ایجــاد 
کننــده بنــده اســت؛ ســائل کســی کــه هــدف زندگیــش صرفــًا در یافتــن مواهــب 
مــادی در ایــن دنیــا صــرف می شــود و ممکــن اســت بــه مواهــب فــراوان و یــا 
انــدک برســد. و بنــده کســی کــه هــدف زندگیــش دســت یافتــن بــه اوج کمــال 
ــد.  ــر می دان ــن ام ــرای ای ــی ب ــادی را راه ــان م ــت و جه ــد اس ــی خداون بندگ
حــال بــرای توضیــح ایــن مفاهیــم، ابتــدا بــه مفهــوم مصــر و رزق می پردازیــم و 
ســپس از بنــده و ســائل بــودن در نظــام رزق محــور و نظــام مصرف محــور ســخن 

خواهیــم گفــت.

الف( مصرف
مصــرف از دهــه 1970 شــاخصی مهــم بــرای فهــم دنیــای مدرن شــده اســت؛ 
ــدرن  ــع م ــه در جوام ــل در شــکلی ک ــوان گفــت، مصــرف حداق ــن رو، می ت ازای

1. روش های علوم اجتماعی، ص 105.
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ــی اســت.1 در  ــبک های زندگ ــن س ــز بی ــده تمای ــده، ایجادکنن ــی ش ــی متجل غرب
جریــان رواج مصرف گرایــی و امــکان انتخــاب و گزینــش کاالهــا، افــراد صاحــب 
ــل از  ــی حاص ــبک زندگ ــترش س ــانه های گس ــوند. نش ــی می ش ــبک زندگ س
جامعــه مصرفــی را جامعه شناســانی چــون وبلــن، وبــر و زیمــل در اوایــل قــرن 
بیســتم بــه تصویــر کشــیدند.2 به طورکلــی مصرف گرایــی، نوعــی ترکیــب نمــود 
ــرو مصــرف اســت و  ــاختار در قلم ــرد و س ــن ف ــل بی ــی تعام ــی – اجتماع روان
ــون  ــه پیرام ــد دهــه مطالع ــد می دهــد3. طــی چن ــه هــم پیون ــه را ب ــرد و جامع ف
ــز  ــم تمای ــرف از ه ــگ مص ــه فرهن ــرد در مطالع ــه رویک ــرف، س ــوع مص موض
ــرمایه دارانه  ــترده س ــد گس ــای تولی ــر مبن ــرف ب ــدگاه اول، مص ــد. در دی داده ش
کاال قابل فهــم اســت: مصــرف، تابــع تقاضاهــای اقتصــادی اســت. دیــدگاه دوم، 
ــه  ــا را ب ــردم، کااله ــه در آن م ــل دارد ک ــی تمای ــیوه های متفاوت ــه ش ــًا ب اساس
ــدگاه ســوم،  ــد.4 دی ــتفاده می کنن ــی اس ــز اجتماع ــا تمای ــا ی منظــور ایجــاد مرزه
بــر لــذات احساســی مصــرف و رؤیــا و امیــال مرتبــط بــا جهــان کاالهــا مبتنــی 
اســت.5 بــا توجــه بــه ایــن ســه رویکــرد، بــه طــور کلــی می تــوان بیــان داشــت 
کــه جامعــه مبتنــی بــر مصــرف حداقــل دارای پنــج ویژگــی خــاص و منحصــر 

بــه فــرد اســت،6 کــه عبارتنــد از:
ــه  ــه در جامع ــا ک ــن معن ــه ای ــی، جامعــه مصــرف اســت. ب 1. جامعــه مصرف
جدیــد بن مایــه اجتمــاع و ارزش هــای فرهنگــی و عناصــر هویــت فــردی، بیشــتر 
در رابطــه بــا مصــرف تبییــن می شــود تــا ابعــاد دیگــر اجتماعــی ماننــد کار، دیــن 

و غیــره؛
2. جامعــه مصرفــی بــر مبنــای اجتمــاع مبتنــی بــر روابط بــازار شــکل می گیرد. 

1. از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، ص 6؛ دیالکتیک تمایز و تمایز زدایی، ص 2.
2. دین و سبک زندگی، ص 58-51.

3. پیامدهای سیاسی مصرف گرایی، ص 234.
ــی(،  ــای ذوق ــی قضاوت ه ــد اجتماع ــز )نق ــی(، ص 42؛ تمای ــاب عقالن ــی و انتخ ــل عمل ــش )دالی ــه كن 4. نظری

ص 50-15
5. سبک زندگی و پوشش زنان در تهران، ص 67.

6. بدن و فرهنگ مصرفی، ص 163-166.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج2922

ــرف کاالی  ــب مص ــد و در قال ــا می یاب ــازار معن ــطه ب ــه واس ــدرن ب ــرف م مص
خــود را نشــان می دهــد. وجــود بــازار، مبتنــی بــر عقانیــت نمــاد مثبــت بــودن 
ایــن ویژگــی فرهنــگ مصرفــی اســت و در مقابــل مصرف گرایــی، مادی گرایــی، 
ــن  ــی ای ــای منف ــوان ویژگی ه ــه عن ــی ب ــتی و لذت گرای ــی، خودپرس فرصت طلب

نحــوه نگــرش بــه مصــرف محســوب می شــوند.
ــوده ای  ــد ت ــدی بُع ــوان نمایان ــن عن ــرا اســت. ای ــی توده گ ــه مصرف  3. جامع
بــودن مصــرف اســت. بــه ایــن معنــا کــه فــرد، در مراکــز بــزرگ خریــد گــردش 
ــای  ــر مبن ــپس ب ــد و س ــم می کن ــردی را گ ــدا خودف ــی آن، ابت ــد و در پ می کن
عشــق و هــوای نفســانی دســت بــه خریــد می زنــد. در فراینــد خریــد، ابتــدا آزاد 
ــر اســاس یــک  ــرد ب ــده می شــود و ســپس ف ــرد قبوالن ــه ف ــودن در انتخــاب ب ب
هــوس از میــان انبوهــی صورت هــای مختلــف کاال دســت بــه انتخــاب می زنــد.

ــرد در انتخــاب کاال در ســطح  ــر ف ــد. اگ ــردن حــوزه خری ــزه ک  4. دموکراتی
ــد، در  ــه انتخــاب بزن ــلیقه خــود دســت ب ــر اســاس س گســترده آزاد باشــد و ب
ایــن حالــت تولیــد کننــده اســت کــه بایــد بــه دنبــال مصــرف کننــده بــرود. لــذا 
ــد.  ــد می زن ــه تولی ــده، دســت ب ــاز و نظــر مصرف کنن ــر اســاس نی ــده ب تولیدکنن

ــد. ــده می ده ــه مصرف کنن ــاب را ب ــی آزادی در انتخ ــد نوع ــن رون ای
ــه  ــد ک ــح می ده ــل توضی ــن اص ــی. ای ــای مصرف ــودن نیازه ــدود ب  5. نامح
ــر  ــر، ب ــوی دیگ ــی دارد و از س ــای مختلف ــده کاال نیازه ــو، مصرف کنن از یک س
ــا  ــد. ام ــود می آی ــه وج ــون کاال ب ــاد و گونا گ ــد زی ــاز، تولی ــن نی ــاس همی اس
ــرد دارد. در  ــادی کارب ــع م ــث در جوام ــه مباح ــه این گون ــود ک ــه نم ــد توج بای
ــا در  ــه فضاه ــاد این گون ــع ایج ــی مان ــه نوع ــی ب ــش دین ــامی، بین ــع اس جوام
ســبک زندگــی و مصــرف می گــردد. بــا ایــن توضیحــات، بــه ســراغ مفهــوم دوم 

ــت. ــه رزق اس ــم ک می روی

ب( رزق
ــف  ــترده ای تعری ــورت گس ــه ص ــجادیه ب ــه س ــرآن و صحیف ــوم رزق در ق مفه
ــرای آن  ــوان ویژگی هــای خاصــی را ب ــن اســتعمال می ت ــی ای شــده اســت. در پ
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ــه در  ــرآن ک ــات ق ــا و آی ــدا تعــدادی از دعاه ــن بخــش ابت مطــرح نمــود. در ای
ــر اســاس  ــن مفهــوم اســت آورده می شــود و ســپس ویژگی هــای آن ب ــورد ای م

ــود. ــجادیه آورده می ش ــه س صحیف
ــا  ــن معن ــر ای ــی ب ــدی مبتن ــی توحی ــوم رزق در جهان بین ــی مفه ــن ویژگ اولی
ــاء بشــر و هم چنیــن تمــام مخلوقــات  شــکل می گیــرد کــه رزق هــر فــرد از ابن
ــه  ــود ک ــب می ش ــدگاه موج ــن دی ــت. ای ــده اس ــن ش ــط او معی ــد توس خداون
ــام  ــن تفکــر ایجــاد شــود. ام ــه ای ــدان ب ــد در وجــود معتق نوعــی احســاس امی

ــد:  ــجادیه می فرماین ــه س ــای صحیف ــی از دعاه ــراز یک ــجاد در ف س
َو َجَعــَل لـِـکلِّ ُروٍح ِمْنُهــْم قُوتــًا َمْعُلومــًا َمْقُســومًا ِمــْن ِرْزقـِـِه، ال یْنُقــُص َمــْن َزاَدُه 

نَاقـِـٌص، َو ال یِزیــُد َمــْن نََقــَص ِمْنُهــْم َزائـِـٌد؛1
ــی و رزق و روزی  ــوت و قوت ــم ق ــودات عال ــی از موج ــر نوع ــرای ه ب
ــز  ــی را هرگ ــن اله ــمت معی ــه آن قس ــود ک ــمت فرم ــن قس ــوم و معی معل
کســی کــه بــر او زیــاد مقــدر فرمــوده کــم نتوانــد کــرد و نــه آن را کــه کــم 

ــزود. ــد اف مقــدر کــرده اندکــی توان
 از این فراز دعا چند پیام دریافت می شود:

 1. تمــام موجــودات جهــان دارای رزق هســتند و ایــن مســأله ای اســت قطعی 
ــن موضــوع اشــاره کــرده  ــه ای ــرآن در جاهــای مختلــف ب و مســلم، چنان کــه ق
َّــا أَْو إِیاکــْم  ُ َوإِن ــَماَواِت َواألْْرِض ُقــِل اهللَّ اســت؛ مثــًا )ُقــْل َمــن یْرُزُقکــم مِّــَن السَّ
لََعَلــی ُهــًدی أَْو فـِـی َضــاٍل مُّبِیــٍن(؛2 )بگــو کیســت کــه شــما را از آســمان ها و 
زمیــن روزی می دهــد بگــو خــدا و در حقیقــت یــا مــا یــا شــما بــر هدایــت یــا 
ــا کافــران می فرمایــد:  گمراهــی آشــکاریم(. و یــا در جــای دیگــری در جــدال ب
َّــِذی اْختََلُفــواْ فِیــِه َوُهــًدی َوَرْحَمــًة  )َوَمــا أَنَزلْنـَـا َعَلیــک الْکتـَـاَب إاِلَّ لِتُبَیــَن لَُهــُم ال
ــاز  ــد و ســپس آن را ب ــاز می کن ــق را آغ ــه خل ــس ک ــا آن ک ــوَن(؛3 ی ــْومٍ یْؤمِنُ َِّق ل
ــا  ــد آی ــما روزی می ده ــه ش ــن ب ــمان و زمی ــه از آس ــس ک ــی آورد و آن ک م

1. صحیفه سجادیه، ص 23.
2. سوره سبأ، آیه 24.
3. سوره نحل، آیه 64.
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معبــودی بــا خداســت بگــو اگــر راســت می گوییــد برهــان خویــش را بیاوریــد(.
 یکــی از معانــی مســتتر در ایــن آیــات، داللــت بــر ایــن نکتــه دارد کــه رزق 
و روزی دادن بــه بنــدگان از ســوی خداونــد، مهم تریــن دالیــل بــر وجــود خــدا 
در عالــم اســت. از ایــن رو، در ابتــدا ایــن دعــا وقتــی امــام ســجاد می فرماینــد 
ــی در  ــه نوع ــت ب ــوم اس ــی معل ــوت و رزق ــودات ق ــی از موج ــر نوع ــرای ه ب
ــه در  ــن نکت ــد. پــس اولی ــد تذکــر می دهن ــد و جــود خداون ــات توحی ــه اثب زمین

ایــن زمینــه مفهــوم توحیــد اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد.
2. بخــش بعــدی ایــن فــراز از دعــا بیان کننــده حکمــت و تدبیرگــری عالــم 
ــْم رِْزٌق  ــک لَُه ِ ــد: )أُْولَئ ــرآن می فرمای ــد در ق ــت. خداون ــد اس ــط خداون توس
ــام  ــر تم ــر روزی، ب ــر ام ــد داشــت(. تدبی ــن خواهن ــان روزی معی ــوٌم(؛ 1 )آن مَّْعُل
ــرد  ــون صــورت می گی ــه صــورت گوناگ ــان ب ــه خصــوص انس موجــودات و ب
ــِدُر  ْزَق لَِمــن یَشــاُء َویْق ــرِّ چنان کــه در ایــن آیــه می فرمایــد: )إِنَّ َربَّــک یبُْســُط ال
َّــُه کاَن بِعِبـَـادِهِ َخبِیــًرا بَِصیــًرا(؛2 )بی گمــان پــروردگار تــو بــرای هــر کــه بخواهــد  إِن
روزی را گشــاده یــا تنــگ می گردانــد در حقیقــت او بــه ]حــال[ بندگانــش آگاه 

و بیناســت(.
امــام ســجاد غیــر از مبحــث روزی و مدخلیــت تــام خداونــد در وضــع و 
میــزان آن، در فرازهــای مختلفــی از صحیفــه ســجادیه بــه ویژگی هــای رزق اشــاره 

ــد:  ــان می فرماین ــد. ایش می کن
ــِض، َو  ــا أََدَواِت الَْقْب ــَل لَنَ ــِط، َو َجَع ــا آالِت الْبَْس ــَب فِینَ ی َرك ــذِ َّ ِ ال ــُد هلِلَّ َو الَْحْم
ــاِت  ــا بَِطیبَ َ ان ــاِل، َو َغذَّ ــَواِرَح اأْلَْعَم ــا َج ــَت فِینَ ــاِة، َو أَْثبَ ــَأْرَواِح الَْحی ِ ــا ب َمتََّعنَ

ــِه؛3 ــا بَِمنِّ َ ــِه، َو أَْقنَان ــا بَِفْضلِ َ ْزِق، َو أَْغنَان ــرِّ ال
و ســتایش خــدای راســت کــه بــرای مــا، اخــاق نیکــو را برگزینــد و رزق 
و روزی هــای مــا را پیوســته نیکــو و پاکیــزه گردانیــد و غــذای مــا را رزق 
نیکــو و پاکیــزه عطــا کــرد و بــه فضــل خــود مــا را از همــه بی نیــاز نمــود 

و مــا را بــه اِنعــام خــود متنعــم و خشــنود ســاخت.
1. سوره صافات، آیه 41.
2. سوره إسراء، آیه 30.

3. صحیفه سجادیه، ص 27.
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نیکویــی و پاکیزگــی دو صفتــی اســت کــه پیرامــون رزقــی کــه خداونــد بــه 
ــوم  ــن دو مفه ــود. ای ــرح می ش ــجاد مط ــام س ــرف ام ــد از ط ــدگان می ده بن
ــر  ــوره غاف ــه 64 س ــه در آی ــه ک ــان چ ــت چن ــده اس ــز آم ــی نی ــات قرآن در آی

می فرمایــد: 
َركــْم فََأْحَســَن ُصَوَركــْم  ــَماء بِنـَـاء َوَصوَّ ی َجَعــلَ لَکــُم اأْلَْرَض قَــَراًرا َوالسَّ َّــذِ ُ ال اهللَّ

ُ َربُّ الَْعالَِمیــَن؛ ُ َربُّکــْم فَتَبـَـاَرک اهللَّ یبـَـاِت َذلِکــُم اهللَّ َوَرَزقَکــم مِّــَن الطَّ
 و از چیزهــای پاکیــزه بــه شــما روزی داد ایــن اســت خــدا پــروردگار شــما 

بلندمرتبــه و بــزرگ اســت خــدا پــروردگار جهانیــان. 
و در آیه دیگری می فرماید:

ــا  ــُه ِرْزقً ــی ِمْن ــی َوَرَزقَنِ ِّ ب ــن رَّ ــٍة مِّ ــی بَینَ ــُت َعَل ــْم إِن كن ــْوِم أََرأَیتُ ــا قَ ــاَل ی  قَ
َحَســنًا َوَمــا أُِریــُد أَْن أَُخالَِفکــْم إِلـَـی َمــا أَنَْهاكــْم َعْنــُه إِْن أُِریــُد إاِلَّ اإِلْصــاَلَح َمــا 

ــُب؛1  ــِه أُنِی ــُت َوإِلَی ِــاهللِّ َعَلیــِه تََوكْل ــا تَْوفِیِقــی إاِلَّ ب اْســتََطْعُت َوَم
ــنی  ــل روش ــروردگارم دلی ــب پ ــر از جان ــید اگ ــن بیندیش ــوم م ــت ای ق گف
ــا  ــه مــن داده باشــد ]آی ــی ب داشــته باشــم و او از ســوی خــود روزی نیکوی
ــما را  ــه ش ــم در آنچ ــن نمی خواه ــت بردارم[ م ــتش او دس ــم از پرس ــاز ه ب
از آن بــاز مــی دارم بــا شــما مخالفــت کنــم ]و خــود مرتکــب آن شــوم[ مــن 
قصــدی جــز اصــاح ]جامعــه[ تــا آنجــا کــه بتوانــم نــدارم و توفیــق مــن جز 
ــه ســوی او بازمی گــردم. ــر او تــوکل کــرده ام و ب ــه ]یــاری[ خــدا نیســت ب ب
اگــر بخواهیــم بدانیــم معنــی پاکیزگــی چیســت؟ می تــوان گفــت معــادل حــال 
ــد: )َویِحــلُّ  ــه 157 ســوره اعــراف می فرمای ــی کــه در آی ــه صورت ــودن اســت، ب ب
ُم َعَلیهـِـُم الَْخبَآئـِـَث(؛ )بــرای آنــان چیزهــای پاکیــزه را حال و  یبـَـاِت َویَحــرِّ لَُهــُم الطَّ
ــوان پاکیزگــی  ــد(. از این جــا می ت ــر ایشــان حــرام می گردان ــاک را ب چیزهــای ناپ
را بــه همــان حــال تأویــل نمــود. در مــورد صفــت دوم، نیکویــی، می تــوان بــر 

اســاس حدیثــی از امــام صــادق آن را چنیــن تفســیر نمــود:
نیــا  َّنــا آتِنــا فــی الدُّ  امــام صــادق: »عنــه فــی تفســیِر قولـِـِه عّزوجــّل: )رب
ــَعُة فــی  َحَســنًة و فــی اآلِخــَرِة َحَســنًة( ِرْضــواُن اهلّلِ  و الَجنـّـُة فــی اآلِخــَرِة، و السَّ

1. سوره هود، آیه 88.
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نیــا«؛1  زِق و الَمعــاِش و ُحســُن الُخلــِق فــی الدُّ الــرِّ
ــا  ــی عط ــا نیکوی ــه م ــا و آخــرت ب ــا! )در دنی ــروردگار م ــه پ در تفســیر آی
فرمــا( فرمــود: نیکویــی در آخــرت، همــان خشــنودی خــدا و بهشــت اســت 

ــی. ــاش و خوش خوی ــعت روزی و مع ــا، وس ــی در دنی و نیکوی
ــان  ــی بی ــی و نیکوی ــرای دو واژه پاکیزگ ــه ب ــی ک ــن معان ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــوان چنیــن اســتنباط نمــود کــه امــام ســجاد از یک ســو، از خــدا  شــد، می ت
درخواســت روزی حــال می کنــد و از ســوی دیگــر از او می خواهــد کــه ایــن 
روزی را بــرای او وســیع گردانــد، چنــان چــه کــه در جاهــای دیگــر از صحیفــه 

ــد:  ــر می فرمای ــورت صریح ت ــه ص ــوع ب ــن موض ــورد ای ــجادیه در م س
ــٍد َو آلـِـِه، َو اْجبـُـْر بِالُْقــْرآِن َخلَّتَنـَـا ِمــْن َعــَدِم اإْلِْمــالِق، َو  اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ

ُســْق إِلَینـَـا بـِـِه َرَغــَد الَْعیــِش َو ِخْصــَب َســَعِة اأْلَْرَزاِق؛ 
ــرآن  ــطه ق ــه واس ــت و ب ــش درود فرس ــد و آل پاک ــر محم ــروردگارا ب پ
حوائــج و نیازمندی هــای مــا را بــرآور کــه فقــر بــه مــا رو نکنــد و عیــش 
ــراوان و روزی  ــایش و نعمــت ف ــه او وســعت و آس ــی ب خــوش و زندگان

ــا روی آورد.  ــه ســوی م وســیع ب
ــُد، َو  ــزٍّ ال یْفَق ــا بِِع َ ــُد، َو أَیْدن ــْرَوٍة ال تَْنَف ــا بِثَ ِــِه، َو َمتِّْعنَ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل فََص
َّــِذی لـَـْم تَلِــْد َو لـَـْم  َمــُد، ال َّــک الَْواِحــُد اأْلََحــُد الصَّ اْســَرْحنَا فـِـی ُمْلــک اأْلَبـَـِد، إِن

ـَـْم یکــْن لـَـک كُفــواً أََحــٌد؛ ـَـْد َو ل تُول
ای خــدا بــر محمــد و آل پاکــش درود فرســت و مــا را هــم بــه ثــروت و 

ــا2.  ــد فرم ــدارد بهره من ــچ گاه زوال ن ــه هی اســتغنایی ک
ایــن امــر نشــان می دهــد وســعت رزق و حــال بــودن، دو صفتــی اســت کــه 
بــه صــورت خــاص در نــزد امــام ســجاد اهمیــت دارد. بــر اســاس مطالبــی کــه 
ــان  ــجاد بی ــام س ــدگاه ام ــای رزق از دی ــی از ویژگی ه ــد برخ ــان ش ــون بی تاکن
گردیــد در ادامــه، ویژگی هایــی را کــه امــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه در مــورد 

ــود. ــاره می ش ــد، اش ــان کرده ان رزق بی

1. میزان الحکمه، ج 2، ص 291.
2. صحیفه سجادیه، ص 211 و 241.
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جدول شماره 1: ویژگی های رزق از دیدگاه صحیفه سجادیه1

ویژگی های رزق از بر اساس صحیفه سجادیه

نیکو بودن رزق

وسیع بودن رزق

حال بودن رزق
موجب حفظ آبرو بودن رزق

در حد کفایت بودن رزق

بدون مشقت و زحمت بودن رزق
ــجادیه  ــه س ــورد رزق در صحیف ــه در م ــی ک ــا و ویژگی های ــه مؤلفه ه مجموع
 ــجاد ــام س ــه ام ــت ک ــه اس ــن نکت ــیم کننده ای ــی ترس ــت به طورکل ــده اس آم
ــد در  ــرد بتوان ــه واســطه آن ف معتقــد هســتند کــه رزق امــری اســت الزم کــه ب
مســیر بندگــی حرکــت کنــد؛ چنــان چــه کــه مــورد ]بــدون مشــقت و زحمــت به 
دســت آمــدن رزق[ بــه صــورت خــاص ایــن مســأله را می رســاند، »اللَُّهــمَّ َصــلِّ 
ــٍد َو آلـِـِه، َو اکفِنـِـی َمئُونـَـَة ااِلکتَِســاِب، َو اْرُزقْنـِـی مـِـْن َغیــِر اْحتَِســاٍب،  َعَلــی ُمَحمَّ
َلــِب، َو ال أَْحتَِمــَل إِْصــَر تَبَِعــاِت الَْمکَســِب«؛ »مــرا  َفــا أَْشــتَغَِل َعــْن ِعبَاَدتـِـک بِالطَّ
بــدون مشــقت و زحمــت ... روزی عطــا فرمــا، تــا بــا اشــتغال بــه کســب روزی 
ــات انســان ضــروری  ــرای حی ــم«؛2 یعنــی رزق و روزی ب از راه عبادتــت بازنمان
ــن  ــد؛ و ای ــان باش ــی انس ــرای بندگ ــی ب ــد مانع ــر نبای ــن ام ــی ای ــد ول می باش
نظــر امــام ســجاد روشــنگر مواضــع قــرآن و روایــات در ایــن مــورد اســت. 
برداشــت دیگــری کــه می تــوان از دعــا نمــود ایــن اســت کــه آســانی بــرآوردن 

1 . همان، دعای 49؛115؛117؛127.
2. همان، ص 127.
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ــرود و از راه هــای  ــه ســمت حرام خــواری ن رزق موجــب می شــود کــه کســی ب
حــال بتوانــد رزق پــاک بــرای خــود فراهــم نمایــد.

ــت: نظــام  ــوان بیــان داش ــن بخــش می ت ــون ای ــری پیرام ــرای نتیجه گی ب
مصرف محــور، متکــی بــر چگونگــی بــه دســت آوردن ثــروت بیشــتر و مصــرف 
آن در نــزد افــراد اســت. در ایــن نظــام، تمــام تــوان انســان صــرف آن می شــود 
ــه  ــوان بیشــتر مواهــب مــادی را ب ــا اســتفاده از کــدام راه هــا بت ــه و ب کــه چگون
ــدف  ــرف و ه ــت مص ــون غای ــی پیرام ــچ بحث ــام، هی ــن نظ ــت آورد. در ای دس
ــنودی  ــترین خش ــن روی، بیش ــت؛ و از همی ــان نیس ــی در جه ــان از زندگ انس
ــه دســت آورد و  ــروت بیشــتری ب ــد ث وقتــی حاصــل می شــود کــه انســان بتوان

ــد. مصــرف نمای
در مقابــل در نظــام رزق محــور بحــث پیرامــون ایــن نکتــه اســت کــه انســان 
بــرای تأمیــن حوایــج مــادی خــود )کــه از آن بــا عنــوان رزق نــام بــرده می شــود( 
اوالً بایــد تحــت هــر شــرایط هــر چیــزی را بــه دســت نیــاورد )حــال بــودن( و 
ثانیــًا چیــزی کــه بــه دســت می آیــد در حــد کفایــت و نیــاز زندگــی او باشــد؛ 
ــن  ــان در ای ــزود.1 انس ــد اف ــقت او خواه ــج و مش ــر رن ــاز، ب ــتر از نی ــرا بیش زی
رویکــرد بــرای ایــن رزق را بــه دســت مــی آورد کــه بتوانــد بــه وظایــف بندگــی 
خــود در مقابــل خداونــد عمــل کنــد. مطلوبیــت در ایــن نظــام، رســیدن بــه اوج 

کمــال بندگــی انســان اســت.

تفاوت انسان در اقتصاد رزق محور با اقتصاد مصرف محور
ــان رزق و مصــرف وجــود  ــی می ــه تفاوت ــه چ ــد ک ــا مشــخص ش ــا این ج ت
ــی دارد؛ حــال اگــر  ــا نظــام مصرف محــور چــه تفاوت دارد و نظــام رزق محــور ب
ــَل اهلّل  زِق قَبِ ــرِّ ــوراِة: ...َمــن َرِضــی ِمــن اهلّل ِ بالَقلیــِل ِمــن ال 1. امــام صــادق می فرماینــد: »َمکتــوٌب فــی التَّ
ــن  ــَرَج ِم ــبَتُُه، و َخ ــُه، و َزكــْت َمکَس ــْت ُمؤنَتُ ــن الَحــالِل َخفَّ ــن َرِضــی بالیســیِر ِم ــِل، و َم ــن الَعَم ــُه الیســیَر ِم ُ ِمن
َحــدِّ الُفُجــوِر.« در تــورات نوشــته شــده اســت: ...هــر كــه بــه روزی انــدک خــدا راضــی باشــد، خداونــد نیــز بــه 
انــدک عمــِل او رضایــت دهــد و هــر كــه بــه انــدک مــاِل حــالل رضایــت دهــد، رنــج و زحمتــش كــم شــود و 
درآمــدش پاكیــزه گــردد و از مــرز زشــت كاری )افتــادن در ورطــه حــرام( فاصلــه گیــرد )محمــدی ری شــهری، 

میــزان الحکمــه، ج4، ص442(.
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ــان  ــم انس ــم بگویی ــیم می توانی ــه باش ــون پذیرفت ــن بحــث را تاکن مفروضــات ای
ــام  ــد. در نظ ــان می ده ــود را نش ــف خ ــورت مختل ــه دو ص ــام ب ــن دو نظ در ای
رزق محــور هــدف نهایــی ایــن انســان بنــده بــودن در پیشــگاه خداونــد اســت؛ 
ــرای  امــا در نظــام مصــرف محــور هــدف نهایــی ســائل بــودن انســان اســت. ب
تبییــن بهتــر، در ادامــه بــه بررســی ویژگی هــای ایــن دو نــوع تیــپ انســانی بــر 
اســاس نگــرش حاکــم بــر صحیفــه ســجادیه اشــاره شــده و شــاخص های هرکــدام 

بیــان می شــود.

بندگی در جامعه رزق محور
ــروع می شــود؛ افــراد در  بندگــی در محضــر خداونــد از ایــن جهــان ش
جامعــه رزق محــور بــر اســاس میــزان رزق و روزی کــه خداونــد بــه آنــان داده 
ــه  ــه در صحیف ــی ک ــاس نظرگاه ــر اس ــف ب ــن وظای ــد؛ ای ــی دارن ــت، وظایف اس
ســجادیه قابل تشــخیص اســت بــه دو بخــش تقســیم می شــوند؛ یکــی آن دســته 
ــان ها دارد  ــر انس ــدا و دیگ ــق خ ــه خل ــبت ب ــرد نس ــه ف ــت ک ــی اس از وظایف
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد دارد؛ ب ــه خداون ــه نســبت ب ــی اســت ک ــری وظایف و دیگ
تقســیم بندی حــال بــه ســراغ مطالــب صحیفــه ســجادیه در ایــن زمینــه می رویــم.

ــام  ــان ها( ام ــر انس ــه دیگ ــبت ب ــان نس ــه انس ــش اول )وظیف ــورد بخ در م
ــارِ  ــد: »َو إِیثَ ــجادیه می فرماین ــه س ــای صحیف ــی از دعاه ــراز یک ــجاد در ف س
«؛1 »زیــادی مــال دنیــا  ، َو تـَـْرک التَّْعییــِر، َو اإْلِفَْضــاِل َعَلــی َغیــِر الُْمْســتَِحقِّ ــلِ التََّفضُّ
را بــه مســتحقان ایثــار و اعطــا کنــم، هــر چنــد ســخت و مشــکل باشــد، و مــردم 
کمتــر پذیرنــد«. در جــای دیگــر می فرماینــد: »و أَِصــْب بـِـی َســبِیَل الْهَِدایــِة لِْلبـِـرِّ 
فِیَمــا أُنْفِــُق مِنْــُه«؛2 »در آن چــه انفــاق و احســان بــه خلــق می کنــم بــه راه حــق 
ــی  ْل َعَل ــهِّ ــد: »َو َس ــری می فرماین ــای دیگ ــا در ج ــا«؛ ی ــت فرم ــواب هدای و ص
تـِـی فِیَمــا َقَســْمَت لـِـی«؛3  رِْزقـِـی، َو أَْن تَُقنَِّعنـِـی بِتَْقِدیــِرک لـِـی، َو أَْن تُْرِضینـِـی بِِحصَّ

1. صحیفه سجادیه، ص 121.
2. همان، ص 127.
3. همان، ص 203.
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ــدر  ــن مق ــر م ــه ب ــه آن چ ــا و ب ــرر فرم ــان مق ــهل و آس ــم س ــرا ه ــر رزق م »ام
ــه آن چــه بهره ایــم مقــرر داشــتی مــرا راضــی  فرمــوده ای مــرا قانــع گــردان، و ب

ــنود دار«. و خش
در جای دیگری می فرمایند: 

ــِل  ــوِل اأْلََم ــا بُِط ــی آَجالِنَ ، َو فِ ــنِّ ــوِء الظَّ ــا بُِس ــی أَْرَزاقِنَ ــا فِ َّــک ابْتََلیتَنَ ــمَّ إِن اللَُّه
ــاِر  ــی أَْعَم ــا فِ ــا بِآَمالِنَ ــَن، َو َطِمْعنَ ــِد الَْمْرُزوقِی ــْن ِعْن ــک ِم ــنَا أَْرَزاقَ ــی الْتََمْس َحتَّ
ــٍد َو آلـِـِه، َو َهــْب لَنـَـا یِقینــًا َصاِدقــًا تَکِفینـَـا بـِـِه ِمــْن  ِریــَن. فََصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ الُْمَعمَّ

ِة النََّصــب؛1 ــا بَِهــا ِمــْن ِشــدَّ ــا ثَِقــًة َخالَِصــًة تُْعِفینَ َلــِب، َو أَلِْهْمنَ َمئُونـَـِة الطَّ
 خداونــدا، تــو مــا را آزمــودی تــا در کــم و بیــش روزی هایمــان بدگمــان 
شــدیم و در مــدت عمرمــان بــه آرزوهــای دور و دراز گرفتــار آمدیــم، تــا 
آنــگاه کــه روزی خــود از درگاه دگــر روزی خــواران طلبیدیــم و بــه عمــری 
ــا  ــروردگار م ــس ای پ ــع بســتیم. پ ــران کهن ســال طم ــر پی دراز چــون عم
درود فرســت بــر محمــد و آل پاکــش و مــا را بــه یقیــن صــادق برســان کــه 
مــا را از رنــج طلــب معــاش کفایــت کنــد و اطمینانــی خالــص بخــش کــه 

مــا را از شــدت تعــب معــاف دارد.
در قســمت های پیشــین اشــاره شــد خداونــد بــر اســاس حکمــت خــود بــه 
ــن اســت  ــا مســأله اصلــی ای ــزان  مختلفــی روزی می دهــد. ام ــه می ــاء بشــر ب ابن
ــر دو دســته هســتند، یکــی  ــد ب ــت می کنن ــه روزی وســیع دریاف ــه کســانی ک ک
مؤمنــان و دیگــر دنیاپرســتان. خداونــد از مؤمنــان انتظــار دارد کــه از ایــن روزی 
وســیع انفــاق نماینــد؛ از ایــن رو، نــه تنهــا در صحیفــه ســجادیه بلکــه در قــرآن، 
انفــاق کــردن و بخشــش مــال اضافــه بــه فقــرا از جملــه اعمالــی اســت کــه بــه 

صــورت فــراوان مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت؛ 
ــْم  ــا َرَزْقنَاُه ــواْ ِممَّ ــاَلَة َوأَنَفُق ــواْ الصَّ ــْم َوأَقَاُم ِِّه ــِه َرب ــاء َوْج ــُرواْ ابْتَِغ ــَن َصبَ َِّذی َوال

اِر؛2  ــدَّ ــی ال ــْم ُعْقبَ ــک لَُه ــیئََة أُْولَئِ ــنَِة السَّ ــْدَرُؤوَن بِالَْحَس ــًة َوی ا َوَعاَلنِی ــرًّ ِس
ــد و  ــرای طلــب خشــنودی پروردگارشــان شــکیبایی کردن و کســانی کــه ب
ــاق  ــکارا انف ــان و آش ــم نه ــان دادی ــه روزیش ــتند و از آنچ ــا داش ــاز برپ نم

1. همان، ص 179.
2. سوره رعد، آیه 22.
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ــوش  ــام خ ــت فرج ــان راس ــد ایش ــی می زداین ــا نیک ــدی را ب ــد و ب کردن
ــود.  ــد ب ــی خواهن ســرای باق

و در آیه دیگری می فرماید: 
ا َوَعالنِیــًة  ــا َرَزْقنَاُهــْم ِســرًّ ــاَلَة َوینِفُقــواْ ِممَّ َِّذیــَن آَمنـُـواْ یِقیُمــواْ الصَّ ِِّعبـَـاِدی ال قـُـل ل

مِّــن قَْبــِل أَن یْأتـِـی یــْوٌم الَّ بَیــٌع فِیــِه َواَل ِخــاَلٌل؛1 
بــه آن بندگانــم کــه ایمــان آورده انــد بگــو نمــاز را بــر پــا دارنــد و از آنچــه 
ــه  ــش از آنک ــد پی ــاق کنن ــکارا انف ــان و آش ــم پنه ــان روزی داده ای ــه ایش ب

روزی فــرا رســد کــه در آن نــه داد و ســتدی باشــد و نــه دوســتی. 
ــه  ــی ک ــجاد در دعای ــام س ــت. ام ــاد اس ــرآن زی ــابه آن در ق ــوارد مش م
گذشــت، وقتــی در بحــث انفــاق بــه راه صــواب و حــق اشــاره می کنــد آیــات 
ــاق و  ــک تفســیر همــراه نمــوده اســت و آن، انف ــا ی ــاق ب ــورد انف ــرآن را در م ق
بخشــش بــه کســانی باشــد و یــا در راهــی باشــد کــه موجــب اســتحکام نظــام 
ــی  ــه وظایف ــاق از جمل ــای انف ــناخت راه ه ــذا ش ــود. ل ــه می ش ــدی جامع توحی

ــد در نظــر داشــته باشــد. ــن بای اســت کــه ی مؤم
ــورد رزق و روزی  ــد در م ــل خداون ــان در مقاب ــه انس ــر، وظیف ــأله دیگ  مس
اســت کــه بــه او عطــا کــرده اســت. انســان مکلــف بــه سپاســگزاری از خداونــد 
ــواْ  ــود: )َفکُل ــاره می ش ــوم اش ــن مفه ــه ای ــه ب ــن آی ــه در ای ــده اســت. چنان ک ش
ــُدوَن(؛2  ــاُه تَْعبُ ــْم إِی ــَت اهللِّ إِن کنتُ ــکُرواْ نِْعَم ــا َواْش ــااًل َطیبً ــُم اهللُّ َح ــا َرَزَقک مِمَّ
)پــس از آنچــه خــدا شــما را روزی کــرده اســت حــال ]و[ پاکیــزه بخوریــد و 

ــد(.  ــکر گزاری ــتید ش ــا او را می پرس ــر تنه ــدا را اگ نعمــت خ
امام سجاد در یکی از دعاهای خود می فرمایند: 

َل إِلـَـی ِرْزقِی َســبِیاًل، فََلــک الَْحْمُد َعَلــی ابْتَِدائِک بِالنَِّعــِم الِْجَســاِم، َو إِلَْهاِمک  أَْن تَُســهِّ
ْل َعَلــی ِرْزقِی، َو  ــٍد َو آلِِه، َو َســهِّ ــکَر َعَلــی اإْلِْحَســاِن َو اإْلِنَْعــاِم، فََصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ الشُّ
تـِـی فِیَمــا قََســْمَت لـِـی، َو أَْن تَْجَعــَل َما  أَْن تَُقنَِّعنـِـی بِتَْقِدیــِرک لـِـی، َو أَْن تُْرِضینـِـی بِِحصَّ

اِزقِین؛3  َّــک َخیــُر الرَّ َذَهــَب ِمــْن ِجْســِمی َو ُعُمــِری فِی َســبِیِل َطاَعتـِـک، إِن
1. سوره إبراهیم، آیه 31.
2. سوره نحل، آیه 114.

3. صحیفه سجادیه، ص 201 و 203.
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ــزرگ  ــر ب ــو را ب ــس ت ــی پ ــا کن ــان عط ــهل و آس ــی س ــرا از راه رزق م
ــو را شــکر و ســتایش  ــودی ت ــن عطــا فرم ــه م ــدا ب ــای ســابق ابت نعمت ه
ــام  ــم اله ــه قلب ــت را ب ــان و انعام ــکر احس ــه ش ــر اینک ــم ب ــم و ه می کن
کــردی بــاز تــو را شــکر و ســپاس دگــر می گویــم ای خــدا بــاز بــر محمــد 
و آل پاکــش درود فرســت و امــر رزق مــرا هــم ســهل و آســان مقــرر فرمــا 
و بــه آنچــه بــر مــن مقــدر فرمــوده ای مــرا قانــع گــردان و بــه آنچــه بهــره ام 
ــه از  ــر چ ــن ه ــدای م ــنود دار و ای خ ــی و خش ــرا راض ــتی م ــرر داش مق
ــه راه طاعــت خــود مقــرر  جســمم کاســته و از عمــرم درمی گــذرد آن را ب

ــده خایقــی. ــن روزی دهن گــردان ای ذات پاکــی کــه بهتری
امام سجاد شکرگزاری را توضیح داده و می فرمایند: 

ــی  ــی فِ ــَت َعَل ــا أَنَْعْم ــک بَِم َ ــکِر ل ــی الشُّ ــِری فِ ــَد تَْقِصی ــقَّ ِعْن ــی الَْح َو اْرُزْقنِ
ــا  َض ــی َرْوَح الرِّ ــْن نَْفِس َف ِم ــرَّ ــی أَتََع ــَقِم، َحتَّ ــِة َو السَّ حَّ ــِر َو الصِّ ــِر َو الُْعْس الْیْس
ــی بَِمــا یِجــُب لـَـک فِیَمــا یْحــُدُث فِــی َحــاِل الَْخــْوِف َو  ــَة النَّْفــِس ِمنِّ َو ُطَمْأنِینَ

ــِع؛1 ــرِّ َو النَّْف ــْخِط َو الضَّ ــا َو السُّ َض ــِن َو الرِّ اأْلَْم
هنگامــی کــه مــن در مقــام شــکرگزاری از نعمت هایــت کــه بــه مــن عطــا 
ــا  ــم گــردان، ت ــب و روزی کــرده ای معرفــت حــق و فهــم حقیقــت را نصی
بــدان فهــم و معرفــت در نفــس خــود روح مقــام رضــا و تســلیم و دل آرام و 
نفــس مطمئنــه را، خــود مشــاهده کنــم، بــه آن چــه از شــکرگزاری و طاعــت 

بــرای تــو واجــب و الزم اســت در همــه احــوال  قیــام کنــم. 
شــکرگزاری نعمــت پــروردگار در صحیفــه ســجادیه بــه صــورت مــوارد متعدد 
بیــان شــده اســت؛ امــا امــام ســجاد توضیــح می دهــد کــه ایــن شــکرگزاری 
بایــد بــه چــه صــورت باشــد. ایشــان اعتقــاد دارنــد ایــن شــکرگزاری بایــد بــر 
اســاس فهــم و معرفــت انســان نســبت بــه خداونــد صــورت گیــرد تا بــه صورت 
قلبــی و درونــی و از ســر اعتقــاد باشــد در ایــن حالــت، بــر اســاس کام امــام، 
ــام مصرف محــور  ــه در نظ ــزی ک ــد؛ چی ــرد دســت می ده ــه ف ــش ب ــی آرام نوع

ــد. ــرای انســان رخ نمی ده ب
تــا این جــا مشــخص شــد کــه انســان در نظــام رزق محــور در مقابــل رزق و 

1. همان، ص 141.
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روزی کــه بــه دســت مــی آورد هــم نســبت بــه دیگــر انســان ها و هــم نبســت بــه 
خالــق جهــان دارای وظیفــه اســت؛ ایــن وظایــف از یــک ســوی روح و وجــود 
ــی می بخشــد و از ســوی دیگــر مشــکات اجتماعــی حاصــل از  انســان را تعال
ــه  ــی در جامع ــای بندگ ــدادی از مؤلفه ه ــه، تع ــد. در ادام ــش می ده ــر را کاه فق

ــه می گــردد. رزق محــور کــه در صحیفــه ســجادیه آمــده اســت ارائ

نمودار شماره 1: ویژگی بنده در نظام رزق محور1 

سائلی در جامعه مصرف محور
در بخش هــای مختلفــی از صحیفــه ســجادیه وقتــی امــام ســجاد در مــورد 
رزق صحبــت می کننــد بــه بحــث آسیب شناســی رزق اشــاره می نماینــد. 
ــه ســائلی در نظــام  ــه بندگــی ب ــد ســقوط انســان از پای آسیب شناســی رزق مؤی
ــرآوردن نیازهــای انســانی، خواهــان بندگــی  ــل ب ــد در مقاب ــم اســت. خداون عال
ــه ورطــه ســائلی از مواهــب ایــن  انســان اســت. اگــر انســان به جــای بندگــی ب
ــده  ــر او مســلط ش ــی ب ــیبی رزق و روزی دنیای ــه آس ــد در اصــل جنب ــا بیفت دنی
ــه  ــای صحیف ــدادی از دعاه ــه تع ــوع، ب ــدن موض ــخص ش ــرای مش ــت. ب اس

1 . صحیفه سجادیه، دعای 121؛ 125؛ 127؛ 139؛ 141؛ 155؛ 163؛ 203.
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ــود. ــاره می ش ــورد اش ــن م ــجادیه در ای س
ی لـَـْو َحبـَـَس َعــْن ِعبـَـاِدِه َمْعِرفـَـَة َحْمــِدِه َعَلــی َمــا أَباْلُهــْم ِمــْن  َّــذِ ِ ال َو الَْحْمــُد هلِلَّ
فـُـوا فـِـی ِمنَنـِـِه فََلــْم  ِمنَنـِـِه الُْمتَتَابَِعــِة، َو أَْســبََغ َعَلیِهــْم ِمــْن نَِعِمــِه الُْمتََظاِهــَرِة، لَتََصرَّ
ِــک لََخَرُجــوا  ُــوا كَذل َــْو كان ــْم یْشــکُروُه. َو ل ــِه فََل ــی ِرْزقِ ــُعوا فِ ــُدوُه، َو تََوسَّ یْحَم
ــِم  ــی ُمْحک ــَف فِ ــا َوَص ــوا كَم ُ ــِة فَکان ــدِّ الْبَِهیِمی ــی َح َ ــانِیِة إِل ــُدوِد اإْلِنَْس ــْن ُح ِم

كتَابـِـِه: ِ)ْن ُهــْم إاِل كاأْلَنْعــاِم بـَـْل ُهــْم أََضــلُّ َســبِیاًل(؛1  
و ســتایش مخصــوص خدایــی اســت کــه اگــر شــناختن اوصــاف جمــال 
ــا  ــه روی آن ه ــرف را ب ــق مع ــد )و طری ــع کن ــدگان من ــش را از بن و کمال
ــای  ــی و اعط ــان های پی درپ ــه احس ــان ب ــا و امتح ــطه ابت ــه واس ــدد( ب ببن
نعمت هــای گوناگــون، همانــا خلــق بــه ِصــرف نعــم الهــی )از منعـِـم غافــل 
شــده( و ســتایش او نکننــد و بــه توســعه رزق و تعیـّـش پرداختــه و شــکرش 
ــه  ــا از حــدود انســانیت ب ــن شــوند همان ــردم چنی ــد. و اگــر م بجــا نیاورن
ســر حــد حیوانیــت داخــل شــوند چنان کــه خداونــد در کتــاب محکمــش 
ــه  ــوان، بلک ــت حی ــه حقیق ــدا، ب ــل از خ ــردم غاف ــرده: )م ــان ک وصفش

ــد(. ــر از حیوانن گمراه ت
گروهــی کــه در بــاال اشــاره شــد همــان ســائلین دنیــا هســتند کــه بــه دنبــال 
بــه دســت آوردن دنیــا، بــه هــر نحــو هســتند. خداونــد ایــن گــروه را در قــرآن 
بــه دو دســته تقســیم نمــوده اســت، و در ذیــل ایــن آیــه بــه آن اشــاره می کنــد: 
ــْل  ــا فََه ــا لَکــْم تَبًَع َّــا كنَّ ــاء لِلَِّذیــَن اْســتَکبَُرواْ إِن َعَف ــاَل الضُّ ــا فََق ِ َجِمیًع َــَرُزواْ هللِّ َوب
ــْم  ــا اهللُّ لََهَدینَاك َ ــْو َهَدان َ ــواْ ل ُ ــیٍء قَال ــن َش ــَذاِب اهللِّ ِم ــْن َع ــا ِم ــوَن َعنَّ ــم مُّْغنُ أَنتُ

ــٍص؛2  ــن مَِّحی ــا ِم ــا لَنَ ــا َم َ ــا أَْم َصبَْرن ــآ أََجِزْعنَ ــَواء َعَلینَ َس
ــه گردنکشــان  ــان ب ــس ناتوان ــر می شــوند پ ــر خــدا ظاه و همگــی در براب
ــا  ــزی از عــذاب خــدا را از م ــا چی ــم آی ــروان شــما بودی ــا پی ــد م می گوین
ــود قطعــًا شــما  ــا را هدایــت کــرده ب ــد اگــر خــدا م دور می کنیــد می گوین
ــا  ــرای م ــم ب ــر نمایی ــه صب ــم چ ــی کنی ــه بی تاب ــم چ ــت می کردی را هدای

یکســان اســت مــا را راه گریــزی نیســت. 
و در آیه دیگری می فرماید: 

1. صحیفه سجادیه، ص 25.
2. سوره إبراهیم، آیه 21.
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َِّذیــَن اْســتُْضِعُفوا لِلَِّذیــَن اْســتَکبَُروا بـَـْل َمکــُر اللَّیــِل َوالنََّهــاِر إِْذ تَْأُمُرونَنـَـا  َوقـَـاَل ال
ــا  ــَذاَب َوَجَعْلنَ ــا َرأَُوا الَْع ــَة لَمَّ وا النََّداَم ــرُّ ــَداًدا َوأََس َــُه أَن ــَل ل ِ َونَْجَع ِــاهللَّ ــَر ب َّکُف أَن ن

َِّذیــَن كَفــُروا َهــْل یْجــَزْوَن إاِل َمــا كانـُـوا یْعَمُلــوَن؛  اأْلَْغــالَل فِــی أَْعنَــاِق ال
و کســانی کــه زیردســت بودنــد بــه کســانی کــه ]ریاســت و[ برتری داشــتند 
ــا را  ــگاه کــه م ــود[ آن ــگ شــب و روز ]شــما ب ــه[ بلکــه نیرن ــد ]ن می گوین
ــرار  ــی ق ــرای او همتایان ــویم و ب ــر ش ــدا کاف ــه خ ــه ب ــد ک وادار می کردی
دهیــم و هنگامــی کــه عــذاب را ببیننــد پشــیمانی خود را آشــکار کننــد و در 
گردن هــای کســانی کــه کافــر شــده اند غلهــا می نهیــم آیــا جــز بــه ســزای 

ــند.1  ــد می رس ــام می دادن ــه انج آنچ
ــروه  ــور از دو گ ــه مصرف مح ــه جامع ــود ک ــخص می ش ــا مش ــن ج در ای
ــی را  ــان رزق محــدود دنیای ــه آن ــد ب ــه خداون متشــکل شــده اســت؛ کســانی ک
ــام  ــا در قی ــت، ت ــروی داده اس ــت اخ ــل رزق بی نهای ــیار در مقاب ــد بس ــه ح ب
ــه آن  ــه ب ــن آی ــه در ای ــان ک ــند آن چن ــته باش ــدا نداش ــرای خ ــی ب ــچ حجت هی
ــَن  َِّذی ــَن ال ــَخُروَن مِ ــا َویْس نْی ــاُة الدُّ ــُرواْ الَْحی ــَن کَف ــَن لِلَِّذی ــد: )ُزی ــاره می کن اش
َِّذیــَن اتََّقــواْ َفْوَقُهــْم یــْوَم الْقِیاَمــِة َواهللُّ یــْرُزُق َمــن یَشــاُء بَِغیــِر ِحَســاٍب(؛  آَمنـُـواْ َوال
ــخند  ــان را ریش ــت و مؤمن ــده اس ــته ش ــران آراس ــم کاف ــا در چش ــی دنی )زندگ
ــتاخیز از  ــد در روز رس ــه بوده ان ــه تقواپیش ــانی ک ــه[ کس ــال آنک ــد و ]ح می کنن
آنــان برترنــد و خــدا بــه هــر کــه بخواهــد بی شــمار روزی می دهــد(.2 در کنــار 
ایــن گــروه اقلیــت در جامعــه مصرف محــور اکثریتــی هــم هســتند کــه فقــط از 
 ــام ســجاد ــد. ام ــن اجتمــاع تبعیــت می کنن ــر ای دســتورات و نظــام حاکــم ب
در صحیفــه ســجادیه بــه ویژگی هــای هــر دو گــروه اشــاره کــرده اســت کــه مــا 

ــم. ــروه را می آوری ــر دو گ ــن ه ــای ای ــا ویژگی ه ــن ج در ای

1. سوره سبا، آیه 33.
2. سوره بقره، آیه 212.
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نمودار شمار )2( ویژگی های سائل ناتوان از دیدگاه صحیفه سجادیه1
 

 سفاهت عقل داشتن

 ناامید شدن

 محروم شدن

 ذلیل شدن

 هراس داشتن

 ویژگي هاي

سائل ناتوان از 
 دیدگاه

 صحیفۀ سجادیه

نمودار شماره )3( ویژگی سائلین گردنکش2

ــه در  ــای ک ــن ویژگی ه ــدادی از ای ــح تع ــه توضی ــش ب ــن بخ ــه ای در ادام
ــه نوعــی ویژگــی  ــم پرداخــت و ب صحیفــه ســجادیه مطــرح شــده اســت خواهی

ــود. ــم نم ــن خواهی ــح و تبیی ــور را توضی ــرف مح ــه مص ــائل جامع ــان س انس

الف( سفاهت عقل
 عقــل ســلیم بیــان کننــده ایــن موضــوع اســت کــه انســان عقــل نظــری و عقل 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 52؛ 83؛ 123؛ 175.
2 . همان، دعای 61؛ 63؛ 99؛ 127؛181؛ 211؛ 213.
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عملــی خــود را توأمــان بــه کار گیــرد و بــه تنهایــی جانــب یک ســو را نگیــرد.1 
ــزاری  ــی و اب ــل عمل ــث عق ــه مبح ــًا ب ــان ها صرف ــرا، انس ــه مصرف گ در جامع
ــد فــرد  توجــه می کننــد، ازایــن رو، خریــد و مصــرف عاملــی اســت کــه می توان
را در پــس مصــرف بــه آزادی برســاند. زیــرا عقــل نظــری، عقــل چارچــوب ســاز 
ــه انســان مصرف گــرا  ــان داشــت ک ــوان بی ــن مســأله می ت ــح ای اســت. در توضی
ــد می دهــد. همــه  ــی شــدن شــادکامی را نوی ــد، در واقــع همگان در جهــان جدی
ــگاه  ــه وارد فروش ــند ک ــاز باش ــگان مج ــر هم ــد؛ و اگ ــاب کنن ــا انتخ ــد ت آزادن

شــوند، پــس همــگان بــه یکســان شــادمانند.
ــارت  ــی بعــدی عب ــی اســت. دوروی ایــن یکــی از ریاکاری هــای مصرف گرای
اســت از محدودیــت و ناتوانــی آن در زمینــه چیــزی کــه بــه آن وانمــود می کنــد، 
ــل  ــه طــور کام ــی آزادی مصــرف داده شــود،  مســأله آزادی ب ــه وقت ــی این ک یعن
ــی اســت. انســان ها  ــه مصرف گرای ــرو کاســتن آزادی ب ــن ف حــل می شــود. و ای
ــراز  ــرای اب ــه ب ــوند ک ــده می ش ــب ران ــن مطل ــردن ای ــوش ک ــمت فرام ــه س ب
وجــود، راه هــای دیگــری غیــر از صــرف خریــدن محصولــی بهتــر هــم وجــود 
ــازند  ــرا می س ــه مصرف گ ــی را در درون جامع ــرف و آزادی چارچوب دارد2. مص

کــه عقــل عملــی تنهــا ابــزار بــرای ســنجش زندگــی انســان اســت.
ــت؛  ــت اس ــث عدال ــود بح ــرح می ش ــه مط ــن زمین ــه در ای ــر ک ــأله دیگ مس
ــته اید؛  ــرف گذاش ــای مص ــر مبن ــدف را ب ــرا ه ــه مصرف گ ــک جامع ــما در ی ش
ــا  ــه آی ــه اســت ک ــن نکت ــد ای ــه وجــود می آی ــن جــا ب ــه در ای ــا مســأله ای ک ام
ــان دیگــر، در  ــه بی ــگاه انســان اســت؛ ب ــر اســاس شــأن و جای مصــرف واقعــًا ب
جامعــه مصرف گــرای شــأن و جایــگاه و یــا همــان هویــت اجتماعــی انســان در 
ــود  ــه وج ــث ب ــن بح ــا ای ــود؛ از همین ج ــدا می ش ــردن هوی ــرف ک ــب مص قال
ــا  ــرد ی ــت صــورت می گی ــای عدال ــر مبن ــن مصــرف ب ــا ای ــد کــه آی خواهــد آم

ــی اســت؟ ــت دارای چــه مبنای ــر؟ و اساســًا ایــن عدال خی
 این هــا ســؤاالتی اســت کــه جامعــه مصرف گــرا بایــد بــه آن پاســخ دهــد و 

1. حیات معقول، ص 68-67؛ شرح و تفسیر نهج البالغه، ج 24، ص 90.
2. اشارت های پست مدرنیته، ص 370.
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روشــن اســت کــه پاســخ ایــن ســؤاالت بــر اســاس عقــل عملــی و یــا ابزارگــرا 
جــواب داده نخواهــد شــد. بلکــه عقــل نظــری اســت کــه بایــد بــه ایــن ســؤاالت 
پاســخ دهــد. امــا مشــخص اســت کــه در ایــن جامعــه، عقــل نظــری انســان یــا 
بــه حســاب نمی آیــد و یــا از عقــل عملــی جداســت. جــدا بــودن عقــل نظــری 
ــرا  ــه مصرف گ ــر جامع ــه ب ــی فضــای دوگان ــه نوع ــود ک ــث می ش ــی باع و عمل
حاکــم شــود؛ عقــل نظــری در نــزد انســان معتقــد اســت کــه بــا گرفتــن مالیــات 
ــا در  ــرد ام ــم ک ــرف را ک ــا و مص ــه درآمده ــد فاصل ــون بای ــوارض گوناگ و ع
واقــع شــاهد آن هســتیم کــه دولت هــا بــه عنــوان مرکــز کنتــرل جامعــه، ســعی 
ــل  ــه حداق ــد ک ــمتی ببرن ــه س ــان ها را ب ــن انس ــع قوانی ــا زور و وض ــد ب می کنن

بتواننــد در ایــن وضعیــت ناخوشــایند حداقــل وجــود جامعــه را حفــظ کننــد.

ب( هویت سیال سائل در جامعه مصرف محور
در یــک ســطح از مصرف گرایــی، می تــوان مشــاهده کــرد کــه فرهنــگ 
ــاخته اســت  ــر س ــی را متکث ــبک زندگ ــیوه و س ــون، ش ــرق گوناگ ــی از ط مصرف
ــات  ــال و تمای ــن و س ــت، س ــژاد، قومی ــیت، ن ــای جنس ــر حیطه ه و در سرتاس
ــم  ــاخته و از ه ــرح س ــی را مط ــی نوین ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــی هویت ه جنس
متمایــز نمــوده اســت. در ســطح دیگــر و در چارچــوب ایــن فرهنــگ واژگان تــازه، 
فرهنــگ مصرفــی امکانــات بالقــوه پرشــماری بــرای اظهــار شــیوه ها و ســبک های 
ــب هویت هــای  ــاده اســت، چــه در قال زندگــی خصوصــی پیــش روی انســان نه
ناشــی از ســبک زندگــی برســاخته فــردی )ماننــد مدهــا و ســبک های جدیــد در 
ــا  ــه صــورت هــم هویــت شــدن ب ــه( و چــه ب ــه و زنان طراحــی لباس هــای مردان
ــار(. ــان آفریقایی تب ــد امریکایی ــی )مانن ــای جمع ــا و رده ه ــی گروه ه ــیوه زندگ ش
 فرهنــگ مصرفــی، در هــر دو ســطح، گســتره پردامنــه ای از الگوهــا بــه دســت 
انســان می دهــد کــه از آن میــان می تواننــد بــرای برســاختن هویت هــای جدیــد 
ــا ســبک های عرضــه شــده  ــد، خــواه آن هویت ه ــد برگزینن آن چــه را می خواهن

در بازارهــای تجــاری و خــواه بــر ســاخت های فــردی باشــند1.
1. نقد اجتماعی پست مدرنیته بحران های هویت، ص 155-156.
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تکثریابــی و گوناگونــی در جامعــه مصرف گــرا، در بســیاری از مواقــع 
ــث ایجــاد  ــی باع ــه نوع ــاد آزادی و پیشــرفت شــمرده شــده و ب ــوان نم ــه عن ب
ــش اخــاق و  ــر نق ــدیدی ب ــر ش ــن نســبی گرایی، تأثی ــود. ای نســبی گرایی می ش
دیــن در حیــات اجتماعــی می گــذارد؛ بــه بیــان بهتــر، وقتــی فــرد در جامعــه  بــا 
ابعــاد فکــری و روانــی متکثــر برخــورد می کنــد در ایــن حالــت دیــن و اخــاق 
ــرار  ــورد توجــه ق ــدان م ــتند چن ــر هس ــت و الیتغی ــده اصــول ثاب ــان کنن ــه بی ک
نخواهنــد گرفــت؛ زیــرا انســان بــه ظواهــر مختلــف و متکثــر خواهــد پرداخــت 
کــه نســبی هســتند و نســبی بــودن جــزء ذات رفتــار و کنــش انســان در این گونــه 
جوامــع خواهــد شــد. در حالتــی کــه دیــن و اخــاق عناصــر نســبی را نــه تولیــد 
می کننــد و نــه ارائــه می دهنــد. در ایــن حالــت یــا اصــول دیــن و اخــاق بایــد 
بــه ســمت تســامح و تســاهل برونــد و یــا از صحنــه اجتماعــی حــذف گردنــد.

ج( ایجاد ناامیدی در نزد سائل
ــه هویــت مــورد دلخــواه خــود شــکل دهــد در   وقتــی انســان می خواهــد ب
ــی  ــان توانای ــر انســان می ــردازد؛ حــال اگ ــه مصــرف بپ ــد ب ــی بای ــه مصرف جامع
اقتصــادی یــا وســیله و هدفــی کــه او در ایــن زمینــه بــرای خــود در نظــر گرفتــه 
ــای  ــد از راه ه ــگاه انســان ســعی می کن ــی وجــود نداشــته باشــد آن اســت تطبیق
مختلــف ایــن تطبیــق را بــه وجــود آورد امــا بــه وجــود آوردن تطبیــق، همیشــه 
امکان پذیــر نخواهــد بــود. ازایــن رو، در بســیاری از مــوارد فــرد ناامیــد می شــود 
و ممکــن اســت ایــن ناامیــدی تــا جایــی ادامــه یابــد که فــرد اقــدام به خودکشــی 
کنــد. ایــن مســأله از جملــه مســائل رایــج زندگــی در جامعــه مصرف گــرا اســت. 
ــه خاصــه می شــود کــه  ــن نکت ــز در ای ــن مســأله نی ــه وجــود آمــدن ای ــل ب دلی
فــرد نتوانســته احساســات خــام خــود را تربیــت نمایــد. در جامعــه مصرف گــرا 
ــی  ــی ب ــذاری یعن ــن آزاد گ ــت. ای ــذاردن آن اس ــات آزاد گ ــت احساس راه تربی

چارچــوب بــودن، انفعالــی بــودن و هــر لحظــه حالــی داشــتن.
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د( جدی نگرفتن عالم
ــی  ــس از مدت ــد پ ــی می کن ــبک ها، زندگ ــر س ــاختار متکث ــه در س ــانی ک انس
ــب  ــدن موج ــادی ش ــن ع ــود ای ــادی می ش ــری ع ــرای او ام ــرات ب ــن تغیی ای
ــه ایــن تغییــرات نوعــی بی تفاوتــی اختیــار نمایــد.  می گــردد کــه فــرد نســبت ب
ایــن بی تفاوتــی موجــب خواهــد شــد کــه عمــًا در ســطح کان، فــرد نبســت 
ــرای انســان  ــت ب ــن حال ــز بی تفــاوت شــود. در ای ــه جهــان پیرامــون خــود نی ب
ــر  ــدارد؛ خی ــدی وجــود ن ــی و ب ــان خوب ــی می ــه، تفاوت ــن جامع محصــور در ای
ــال و انجــام جــرم  ــه کم ــن ب ــتند. پرداخت ــانی هس ــور یک س ــرای او ام ــر ب و ش
ــیب های  ــش آس ــرد، افزای ــد ک ــدا خواه ــدی پی ــورت واح ــک ص ــت ی و جنای
ــع  ــیاری از مواق ــی در بس ــی اجتماع ــترش بی تفاوت ــن گس ــی و هم چنی اجتماع

ــده اســت. ــن پدی ناشــی از همی

هـ( حداقلی بودن نظم اجتماعی جامعه مصرف محور
ــودن  ــل ب ــد، حداق ــی رســوخ کن ــی در زندگ ــه مصرف گرای ــه ای ک  در جامع
نظــم اجتماعــی اتفــاق خواهــد افتــاد. ایــن مســأله بــه ایــن دلیــل اســت کــه تمــام 
ــاق  ــای رســمی اتف ــطه هنجاره ــه واس ــط ب ــه فق ــن جامع ــی در ای ــم اجتماع نظ
ــر  ــیاری از عناص ــنت ها و بس ــن س ــاق و هم چنی ــن و اخ ــاد و دی ــد افت خواه
ــد  ــر نمی توانن ــه دیگ ــم در جامع ــبی نگری حاک ــر نس ــه خاط ــی ب ــدان جمع وج

بــه عنــوان بنیادهــای اســتوار در زمینــه نظــم اجتماعــی عمــل نمایــد.

و( عدم توجه به بُعد وسیله ای بود عالم مادیات در تفکر جامعه مصرف محور
 مصرف گرایــی و ســیال بــودن هویــت انســان، موجــب می شــود مصــرف نــه 
بــه عنــوان یــک وســیله بــرای رشــد بلکــه بــه عنــوان هــدف مشــخص گــردد. در 
ایــن حالــت، رشــد و پیشــرفت در اجتمــاع معنــا نــدارد زیــرا شــاید به ظاهــر فرد 
ــد  ــوض می کن ــاال ع ــل مدل ب ــک اتومبی ــا ی ــن خــود را ب ــل مدل پایی ــک اتومبی ی
ــرا  ــر کمــال او افــزوده اســت؛ زی ــه ب ــار چگون ــی مشــخص نیســت ایــن رفت ول
کمــال امــری اســت فرامــادی کــه در ایــن جهــان شــروع و در دنیــای دیگــر بــه 
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پیــش خواهــد رفــت. رفتارهــای انســان مصرف کننــده بایــد نشــان دهــد کــه چــه 
ــد  ــا مصــرف فــان محصــول می توان ــرای ایــن دارد کــه فــرد ب شــاخص هایی ب
بــه مراتــب کمــال باالتــری دســت یابــد؛ صــرف مصــرف کــردن مطــرح نیســت، 
بلکــه تأثیــر ایــن مصــرف کــردن در حــوزه بندگــی و عبودیــت مطــرح اســت. 
ــدف  ــود ه ــث وج ــت بح ــرح اس ــرا مط ــه رزق گ ــرگاه جامع ــه در نظ ــه ک آن چ
نهایــی از اعمــال افــراد اســت؛ و ایــن هــدف نهایــی و یــا غایت اندیشــی اســت 
کــه بــه رفتــار ایــن جهانــی انســان معنــا می بخشــد؛ پــس رفتــار از خــود معنــا 
ــا  ــه معن ــم اســت ک ــت عال ــدف و غای ــا ه ــود ب ــف خ ــه در تعری ــد بلک نمی یاب

می شــود.1
ــجادیه  ــه س ــه در صحیف ــی ک ــاس مؤلفه های ــر اس ــد ب ــعی ش ــا س ــا این ج ت
مطــرح بــود برخــی از ویژگی هــای انســان مصــرف محــور مــورد توضیــح قــرار 
ــود کــه شــاخص های توحیــدی زندگــی  ــرد امــا هــدف ایــن نوشــتار ایــن ب گی
ــر  ــاخص ها ب ــن ش ــون ای ــتار تاکن ــن نوش ــود؛ در ای ــخص ش ــان مش ــادی انس م
اســاس نظــر امــام ســجاد توضیــح داده شــد؛ امــا ایــن شــاخص ها هرکــدام 
ــود  ــعی می ش ــه س ــح داد؛ در ادام ــادی را توضی ــی م ــت زندگ ــی از وضعی بخش
کــه بــا طــرح مفهــوم ارزش، چارچــوب نظــری دقیــق در زمینــه زندگــی مــادی 

انســان در پرتــو توحیــد ترســیم گــردد.

ارزش در جامعه مصرف گرا و جامعه رزق گرا
در جامعــه مصرف گــرا، مصــرف کننــدهِ محصــوالت بــودن، مســتلزم فراگیــری 
دســته ای خــاص از نمادهــا و ارزش هــای فرهنگــی اســت. در مصــرف مــدرن، 
ــر؛  ــابی و فراگی ــت اکتس ــزی اس ــرف چی ــدارد، مص ــود ن ــی وج ــز طبیع هیچ چی
ــوند.  ــر می ش ــه آن جامعه پذی ــبت ب ــردم نس ــی از م ــه بعض ــت ک ــزی اس چی
بنابرایــن بــرای این کــه فــروش محصــوالت مصرفــی امکان پذیــر شــود، 
ــل درک شــدن دســته ای از  ــرش و قاب ــه قابل پذی ــدرن وابســته ب ــی م مصرف گرای

ــت. ــردم اس ــای از م ــن گروه ه ــاص بی ــای خ ارزش ه
1. فلسفه و هدف زندگی، ص 67-14.
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کــه  می شــوند  شــامل  را  ارزش هایــی  مصرف مــدار،  ارزش هــای  ایــن 
ــا  ــن ارزش ه ــد. ای ــویق می کنن ــا تش ــاز و ی ــرف آن را مج ــا و مص ــد کااله خری
ــی هســتند  ــه نمادهای ــی فهــم و پاســخ ب ــد آوردن توانای ــن متضمــن پدی هم چنی
ــب زنی  ــن برچس ــن بی ــی آورد. بنابرای ــش در م ــه نمای ــدرن را ب ــرف م ــه مص ک
ــه  ــای خرده فرهنگــی ب ــال ارزش ه ــا، و انتق ــغ آن ه و طراحــی محصــوالت، تبلی

ــود دارد.1 ــی وج ــش متقابل ــف کن ــوالت مختل ــوه محص ــدگان بالق مصرف کنن
 در جامعــه مصرف گــرا، ارزش زاده اندیشــه انســان اســت و بــر محصــوالت 
ــک  ــروت ی ــه ث ــه ای ک ــه گون ــادی اطــاق می شــود؛ ب ــات م ــای حی و ویژگی ه

ــود. ــمرده می ش ــرا ش ــه مصرف گ ــراد در جامع ــرای اف ارزش ب
بــا توجــه بــه ایــن مطالــب، نتیجــه ای کــه حاصــل می شــود ایــن نکتــه اســت 
کــه مصــرف در جوامــع مصرف محــور بــه عنــوان ارزش اصلــی مطــرح و مــورد 
تأکیــد قــرار می گیــرد. در نقطــه مقابــل ایــن بحــث ارزش هــا در جامعــه رزق گــرا 
به طورکلــی چیــز دیگــری تعریــف می شــود. بــر اســاس تفســیر آیــه 13 ســوره 
ــح داد:  ــن توضی ــه رزق محــور چنی ــورد ارزش در جامع ــوان در م حجــرات می ت
»ارزش عبــارت اســت از تقــوا، یــا هرگونــه ســرمایه ای کــه خداونــد متعــال بــه 
انســان اعطــا فرمــوده اســت.« ایــن تعریــف دو جــزء دارد یکــی تقــوا و دیگــری 
ــه  ــتعدادها البت ــورد اس ــت. در م ــان داده اس ــه انس ــد ب ــه خداون ــتعدادهای ک اس
آن چنــان کــه مشــخص اســت بــه هــر فــردی از افــراد انســان، داشــته خاصــی 
ــه محــل  ــا آن چــه ک ــا نیســت؛ ام ــی م ــه محــل بحــث کنون داده شــده اســت ک
بحــث اســت، مفهــوم تقواســت؛ »تقــوا دو جــزء اساســی دارد: الــف( صیانــت از 
ــداری ذات از  ــی و نگه ــات حیوان ــِی محــض و تمای ــای شــئوِن طبیع آلودگی ه
ــه دســت آوردن صفــات  ــاه شــدن در شــعله های ســوزان خودخواهــی؛ ب( ب تب
حمیــده و عالیــه انســانی، ماننــد صــدق و اخــاص و ســبقت در خیــرات و اعتقاد 
بــه قــرار گرفتــن تحــت ســلطه و نظــاره خداونــدی و قــرار دادن خــود در جاذبــه 
کمــال و صعــود بــه مقــام »مــِن حقیقــی« کــه اولیــن پلــه آن، شــناخت و به جــا 

1. مصرف، ص 80-81.
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آوردن »مــن« و »جــز مــن« اســت کــه هــر دو در مســیر الــی اهلل قــرار گرفته انــد.1
ــوس  ــاد نف ــه ی ــا را ب ــی م ــه نوع ــوا ب ــوم تق ــیر، مفه ــن تفس ــاس ای ــر اس ب
ــود و  ــناخت خ ــاره دارد. ش ــه آن اش ــرآن ب ــه ق ــدازد ک ــان می ان ــف انس مختل
ــد،  ــن جهــان زندگــی می کنن ــز در ای ــی نی ــا درک کــه دیگران شــناخت همــراه ب
عناصــری اســت کــه در کنــار انجــام رفتارهــای حســنه کــه مــورد قبــول عامــه 
ــرل  ــر کنت ــوا اســت و از ســوی دیگ ــد تق ــاع اســت یکــی از دو بع ــراد اجتم اف
حیــات طبیعــی بــه صورتــی کــه فقــط آن را ســاحتی بدانــی کــه قــرار اســت بــا 
اســتفاده از آن بــه حیــات جاودانــه برســیم، بخــش اول مفهــوم تقــوا را تشــکیل 

می دهــد.
ــز  ــوم ارزش نی ــه مفه ــوان ب ــوا می ت ــوم تق ــدن مفه ــن ش ــا روش ــال ب ح
پرداخــت و روشــن نمــود کــه ایــن مفهــوم در منظومــی جامعــه رزق گــرا دارای 

ــی اســت. ــه معنای چ
بــر اســاس دیــدگاه موجــود در تفکــر جامعــه رزق گــرا، ارزش نســبی نیســت 
ــه  ــان همیش ــات انس ــخ حی ــول تاری ــرا در ط ــه رزق گ ــای جامع ــرا ارزش ه زی
ــوان ارزش شــمرده شــده اســت. یکــی  ــه عن ــوده و همیشــه ب ــدار ب ــت و پای ثاب
ــه  ــگاه فرامــادی ب از ویژگی هــای مهــم ارزش هــا در جامعــه رزق گــرا، وجــود ن
ــه کوشــش در  ــدار ب ــت ناپای ــن مادی ــرای ای ــًا ب ــان اســت؛ و انســان ها صرف جه

ــد. ــا نمی پردازن ــه ارزش ه ــول ب ــه حص زمین
از ایــن حیــث، نبایــد مفاهیــم مرتبــط بــه ارزش در دیــدگاه جامعــه مصرف گرا 
ــر کام  ــه ظاه ــا ب ــر ارزش ه ــی اگ ــم؛ حت ــرا یک ســان بدانی ــه رزق گ ــا جامع را ب
یک ســان باشــد. آن چــه کــه باعــث تفــاوت ایــن جامعــه در ارزش اســت، بُعــد 
ــرا  ــه مصرف گ ــوان ارزش در جامع ــه عن ــر ب ــرف اگ ــد. مص ــی آن می باش هدف
ــا کــه  ــن معن ــه ای ــر آن اســت ب ــه نوعــی نشــان دهنده ذات متغی قلمــداد شــود ب
ــرای  ــدی از کاال ب ــوع جدی ــادی ن ــات م ــر حی ــق ب ــاع منطب ــر روز در اجتم ه
ــه از  ــدت اســت ک ــان کوتاه م ــد مصــرف، آن چن مصــرف ایجــاد می شــود و رون

ــود. ــتفاده می ش ــرای ترویجــش اس ــی ب ــد مدگرای فرآین
1. شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی، ص 99-100.
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ــرای  ــات ب ــرف کاال و خدم ــرا، اوالً مص ــه رزق گ ــه در جامع ــی ک در صورت
برطــرف کــردن نیــاز اســت.1 و اگــر جنبــه ارزشــی بــه خــود بگیــرد بــه ایــن دلیل 
اســت کــه بــه واســطه یــک کاال و خدمــت بــه فــردی از افــراد انســانی کمــک 
می شــود و نیــاز انســانی نیازمنــد بــرآورده می شــود. و از ســوی دیگــر موجــب 
می شــود کــه فــرد توانایــی الزم را در جهــت قــرب و نزدیکــی بــه خداونــد بــه 
دســت بیــاورد. لــذا ایــن مــوارد اســت کــه رزق و روزی را ارزشــمند می ســازد.
در جمع بنــدی ایــن بخــش می تــوان گفــت: در جامعــه مصرف گــرا بــا نوعــی 
ــان کننــده اســتفاده از مواهــب مــادی  مصــرف نمایشــی2 مواجــه هســتیم کــه بی
ســاخته شــده بشــر بــرای کســب درجــه و یــا وجــه اجتماعــی خــاص اســت؛ بــه 
صورتــی کــه فــرد بــا اســتفاده از ایــن نــوع مصــرف می خواهــد نوعــی تََشــخص 
اجتماعــی را در قالــب هویــت فــردی و جمعــی بــرای خــود احصــا نمایــد. در 
ایــن نــوع گرایــش بــه مصــرف، تأمیــن زندگــی هــدف نیســت بلکــه نمایــش آن 
بــرای دیگــر افــراد مــاک اســت؛ ازایــن رو، می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه 
ــت  ــرف نیس ــرای مص ــدی ب ــای تولی ــی کااله ــای اجتماع ــه نظام ه در این گون
ــه در نظــام مصــرف نمایشــی  ــردی ک ــد می گــردد. ف ــش، تولی ــرای نمای بلکــه ب
قــدم برمــی دارد می گویــد کــه اختیــار دارد، امــا بــه راحتــی می تــوان فهمیــد کــه 
او در درون یــک زنــدان اســت کــه هیــچ گاه از آن نمی تــوان خــارج شــد. فــرد 
ــود و  ــر می ش ــرف کاال ناتوان ت ــل مص ــر روزه در مقاب ــدار ه ــام مصرف م در نظ

خریــد بیشــتر و مصــرف بیشــتر تمــام زندگــی او را تشــکیل می دهــد.
در مقابــل در نظــام رزق مــدار ارزش انســان بــه تقــوای اوســت و ایــن تقــوا 
همــان تــرس از خداونــد و کوشــش در جهــت بندگــی کــردن در عالــم اســت و 
ایــن بندگــی از یک ســو بــا کســب روزی حــال و پاکیــزه بــه دســت می آیــد و 
از ســوی دیگــر بــا کمــک و انفــاق بــه دیگــران تعالــی می یابــد. در ایــن جهــان 
ــد  ــه می توان ــتند ک ــیله ای هس ــادی وس ــور م ــدار، ام ــان رزق م ــرای انس ــادی ب م
ــان دیگــر جهــان  ــه بی ــری در نظــام بندگــی برســاند ب ــگاه باالت ــه جای ــرد را ب ف

1. مبانی مصرف گرایی در دنیای جدید و اصول مصرف در اسالم، ص 14.
2. نظریه طبقة مرفه، ص 135-109.
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ــد  ــداداد می توان ــتعدادهای خ ــتفاده از اس ــا اس ــرد ب ــه ف ــی اســت ک ــادی محل م
رونــد تکاملــی خــود را شــروع نمایــد و در جهــان دیگــر بــه ســرانجام رســاند.

نتیجه 
در ایــن پژوهــش بــر آن بودیــم کــه بــه بررســی دو گونــه جامعــه بپردازیــم 
ــه  ــی جامع ــد؛ یک ــکل گرفته بودن ــی ش ــای خاص ــاس مبن ــر اس ــدام ب ــه هرک ک
ــه  ــری جامع ــود و دیگ ــکل گرفته ب ــرف کاال ش ــای مص ــر مبن ــه ب ــرا ک مصرف گ
رزق گــرا کــه برمبنــای هدفمنــدی و غایت منــدی عالــم شــکل گرفته بــود. بــرای 
ــا اســتفاده از  ــم ب ــن نوشــتار ســعی کردی ــن ای ــه پاســخ ســؤال آغازی حصــول ب
مفاهیــم موجــود در صحیفــه ســجادیه امــام ســجاد بتوانیــم بــه صــورت خــاص 
گوشــه هایی از ویژگــی جامعــه رزق گــرا را توضیــح دهیــم. و در ســمت دیگــر، 

ــح داده شــود.  ــی ویژگــی جامعــه مصرف گــرا توضی ــون غرب ــا اســتفاده از مت ب
ــه  ــه جامع ــت ک ــن اس ــرد ای ــب ک ــوان کس ــه می ت ــوان نتیج ــه عن ــه ب آن چ
ــد؛  ــه می کن ــد غلب ــر در آن غایتمن ــدار اســت و کمت ــرا دارای ذات ناپای مصرف گ
ــه  ــم گرفت ــری تصمی ــل نظ ــه دور از عق ــی و ب ــل عمل ــاس عق ــر اس ــتر ب بیش
ــری  ــام تصمیم گی ــل ت ــوارد عام ــیاری از م ــام در بس ــات خ ــود، احساس می ش
ــرای  ــی ب ــای ثابت ــه پایه ه ــاق ک ــن و اخ ــه ای، دی ــن جامع ــت. در چنی ــرد اس ف
ــورت  ــه ص ــود و ب ــته می ش ــار گذاش ــه کن ــازند ب ــان می س ــری انس تصمیم گی
ــه نســبی  ــوع جامع ــک ن ــرا ی ــه مصرف گ ــردد. جامع ــه آن توجــه می گ نســبی ب
شــده اســت کــه ممکــن اســت هــر روزه قوانیــن و قواعــد آن تغییــر کنــد و البتــه 
ایــن قوانیــن و قواعــد صــوری هســتند و ایــن جامعــه را بــه صــورت حداقلــی 

می کننــد. اداره 
در مقابــل جامعــه رزق گــرا جامعــه اســت کــه ســعی دارد میــان عقــل نظــری 
ــر دو  ــا از ه ــد و در تصمیم گیری ه ــاد کن ــی ایج ــی همراه ــی نوع ــل عمل و عق
اســتفاده کنــد. انســان در این گونــه جامعــه نوعــی نــگاه غایــت اندیشــه را دنبــال 

می کنــد.
ــی  ــوان نتایج ــی می ت ــر زندگ ــانه ب ــرش غایت اندیش ــرات نگ ــورد تأثی در م
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را عنــوان کــرد؛ ایــن نتایــج عبــارت هســتند از 1. ضوابطــی بــر رفتارهــا انســان 
ــح  ــیر و توضی ــودن تفس ــد ب ــه غایتمن ــه ب ــا توج ــا ب ــود؛ 2. رفتاره ــاد می ش ایج
گــردد و صرفــًا انســان بــا دیــد مــادی و ایــن جهانــی بــه رفتارهــا نمی پــردازد؛ 
3. ایــن امــر از یک                    ســو مشــکات روحــی و روانــی را بــرای انســان در زندگــی 
مــادی و ایــن جهانــی از بیــن خواهــد بــرد و از ســوی دیگــر انســان را بــه ســوی 

آزادی و رهایــی واقعــی رهنمــود خواهــد شــد.
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بررسی اصول خوشبختی انسان در صحیفه سجادیه
مجتبی اخوان ارمکی
معصومه نعلچی

چکیده
امــام ســجاد بــه ســالمت جســم و روح انســان ها عالقــه داشــتند؛ 
ــبختی  ــرای خوش ــی را ب ــجادیه اصول ــه س ــای صحیف ــان در دعاه ایش
ــه ای  ــه روش کتابخان ــن مقالهــآل محمــد کــه ب ــد. در ای ــه کرده ان ارائ
ــف  ــای مختل ــاه، دیدگاه ه ــه ای کوت ــد از مقدم ــده اســت، بع انجــام ش

ــود.  ــان می ش ــبختی بی ــه خوش ــیدن ب ــاره رس درب
در بخــش اصلــی مقالــه، بــا مراجعــه بــه صحیفــه ســجادیه بــا 
 زین العابدیــن امــام  حضــرت  نیایش هــای  و  دعاهــا  بررســی 
ــق نشــان  ــن تحقی اصــول خوشــبختی شــرح داده می شــود. یافته هــای ای
ــا مهــرورزی و تــوکل بــه خــدا و صبــر در  می دهــد، کــه انســان ها ب
ــه  ــردم ب ــه م ــبت ب ــی نس ــادمانی و خوش بین ــا ش ــکالت ب ــر مش براب
ــی  ــی و مبتن ــید. روش پژوهــش، کیف ــد رس ــی خواهن ــبختی واقع خوش

ــد. ــی می باش ــی- تحلیل ــرد توصیف ــر رویک ب
ــی،  ــوکل، خوش بین ــدی: صحیفــه ســجادیه، خوشــبختی، ت واژگان کلی

مهــرورزی.

مقدمه
از گذشــته خوشــبختی آرزوی دیرینــه انســان ها بــود. و ایــن آرزو، در مراحــل 
ــری در  ــر کــس از خوشــبختی تصوی ــی داشــت و ه ــف زندگــی جلوه های مختل

ــد. ــن می پرورانی ذه
در روزگار مــا کــه انســان ها راه زندگــی حقیقــی خــود را گــم کــرده و بــدون 
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اینکــه خــود از آن آگاه باشــند، یــک دنیــا رنــج و ســیه روزی را بــه نــام زندگــی 
بــر خــود اســتوار ســاخته اند، یافتــن راه درســت و خوشــبختی واقعــی کار بــس 
دشــواری اســت. کار طاقت فرســا از یک طــرف و زندگــی ماشــینی - کــه باعــث 
کوفتگــی و خســتگی اعصــاب و روان می شــود- از طــرف دیگــر انســان را در 

چــاه مشــکات و ســرگردانی گرفتــار ســاخته اســت.
ــا  ــر ادع ــه ظاه ــبختی هســتند و ب ــه در جســتجوی خوش ــن حــال، هم در ای
ــند.  ــا برس ــن گمشــده نســل ها و عصره ــبختی ای ــه خوش ــد ب ــد، می توانن می کنن
یکــی خوشــبختی را در ثــروت زیــاد، دیگــری در داشــتن مقــام و شــهرت و آن 
ــی  ــبختی واقع ــه آن خوش ــم ب ــدام ه ــد و هیچ ک ــح می دان ــاه و تفری یکــی در رف
نمی رســند، زیــرا اغلــب کســانی کــه بــه خواســته های خــود رســیده اند، 
احســاس رضایــت نمی کننــد. از ایــن رو، دیدگاه هــای متفــاوت و گاهــی متضــاد 
دربــاره خوشــبختی و عوامــل آن بیــان کرده انــد. به گونــه ای کــه برخــی از آن هــا 
ــه  ــت. ب ــده اس ــده ش ــث خن ــدادی باع ــزا و تع ــی حیرت اف ــن، برخ تعجب آفری
ــد:  ــد و می گوی ــش می دان ــه نمای ــا را صحن ــام دنی ــپیر تم ــال: شکس ــوان مث عن
ــش  ــه نق ــتند ک ــف هس ــای مختل ــان پرده ه ــا بازیکن ــان تنه ــردان و زن ــی م تمام
خوشــبختی یــا بدبختــی را ایفــا می کننــد. او هســتی را دارای ورودی هــا و 
نقــش  را صاحبــان  انســان ها  و  خروجی هــای مخصــوص خــود می دانــد 

می بینــد.1
والتراســکات، شــهرت را بنیــان اصلــی خوشــبختی دانســته اســت و در ایــن 
ــرن  ــک ق ــه ی ــا افتخــار و باشــکوه ب ــی ب ــک ســاعت زندگ ــد: »ی ــاره می گوی ب
گمنــام زیســتن مــی ارزد«. کارل ســند بــرگ، زندگــی را ماننــد پیــازی می دانــد 
کــه انســان ها، پوســت های آن را یکی یکــی می کننــد و گاهــی نیــز گریــه 
ــد.  ــوی می دان ــک اراده ق ــعادت را ی ــروزی و س ــرط پی ــه، ش ــد.2 گوت می کنن
ــان  ــه بی ــروه جامع ــه گ ــا س ــبختی را ب ــه خوش ــراد ب ــگاه اف ــز، ن ــک پرل فردری
می کنــد و می نویســد: »دیوانــه می گویــد: مــن ابراهــام لینکلــن هســتم.« 

1 . موریل جیمز، برای خوشبختی و موفقیت آفریده شده ام، ص 112.
2 . المسدن،1381، ص 23.
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ــد:  ــالم می گوی ــودم« و آدم س ــن ب ــام لینکل ــن ابراه ــد: »کاش م ــی می گوی عصب
ــو تویــی«.1 »مــن منــم و ت

ــچ  ــان هی ــا در سرنوشــت آن ــن دنی ــور ای ــه ام ــد ک ــردم معتقدن بســیاری از م
ــچ  ــان هی ــت و آدمی ــر اس ــان در آن بی تأثی ــرد مردم ــل و خ ــدارد و عق ــی ن نقش
درمانــی هــم بــرای آن هــا ندارنــد، بــه همیــن علــت بایــد بپذیرنــد، نیــازی بــه 
تــاش بــرای اداره امــور ندارنــد و ناگزیــر بایــد معیشــت و اداره زندگــی را بــه 

دســت سرنوشــت بســپارند.2 
ــی انســان  ــا بدبخت ــه خوشــبختی ی دیدگاه هــای دیگــری هــم وجــود دارد ک
را بــه دســت خــودش ندانســته، بلکــه آن را امــری جبــری و سرنوشــت قطعــی 
ــد  ــش از تول ــا »پی ــت« ی ــه اس ــی این گون ــت فان ــد: »پیشانی نوش ــد. مانن می دان
ــداق دارد«.  ــش قن ــه دارد از پی ــر ک ــا »ه ــد« ی ــم زده ان ــر او رق ــبختی را ب خوش
ــی را  ــت کس ــه سرنوش ــد ک ــاد دارن ــود اعتق ــود خ ــاق وج ــه از اعم بدین گون

ــدارد. ــم ن ــر آن را ه ــوان تغیی ــس ت ــر داد و هیچ ک ــوان تغیی نمی ت
دیدگاه هــای دیگــری هــم وجــود دارد، مثــًا؛ برخــی »نعــل اســب را ســبب 
ــد  ــومی« می دانن ــبب ش ــد را س ــی«، »جغ ــه بدبخت ــیزده را مای ــبختی«، »س خوش
ــاق  ــان اتف ــر ایش ــه ب ــان و آنچ ــت انس ــد در سرنوش ــا می توان ــد این ه و معتقدن

ــند. ــذار باش ــاد، تأثیرگ می افت
از آنجــا کــه »احســاس خوشــبختی هنــری آموختنــی اســت«3 و آنچــه تاکنــون 
در ایــن بــاره بیــان شــده، دارای نقایــص و کمبــود و کاســتی هایی بــوده اســت. 

ــود: ــرح می ش ــؤال ها مط ــن س ای
ــد  ــه بتوان ــی ک ــی و اخاق ــکات تربیت ــام ســجاد ن ــای ام ــا در دعاه 1. آی
ــه ســوی ســعادت و خوشــبختی ســوق دهــد، وجــود دارد؟ ــه را ب ــراد جامع اف
2. آیــا حضــرت امــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه الگویی برای خوشــبختی 

افــراد جامعــه ارائــه کرده انــد؟

1 . موریل، جیمز، برای خوشبختی و موفقیت آفریده شده ام ، ص 284.
2 . آنتونی گیدنز، جامعه و هویت شخصی، ص 159.

3 . پریور، خوشبختی مقدر است، ص 136.
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3. از دیــدگاه آن حضــرت افــراد جامعــه بــرای رســیدن بــه خوشــبختی چــه 
اصولــی را بایــد رعایــت کننــد؟

حال با مراجعه به صحیفه سجادیه به این سؤاالت پاسخ می دهیم.

اهمیت و ضرورت موضوع
ــد و  ــه خداون ــق ب ــراز عش ــیله اب ــا وس ــه تنه ــامی ن ــه اس ــا در اندیش دع
درخواســت از آن کمــال مطلــق اســت، بلکــه روشــی تاثیرگــذار بــرای تعلیــم و 
تربیــت و تعالــی بخشــیدن بــه روح آدمــی می باشــد. مجموعــه تعالیــم دینــی و 
ــده  ــرح گردی ــی مط ــون دعای ــه در مت ــی ک ــای اله ــی و دانش ه ــای تربیت آموزه ه
اســت، همــه در جهــت پرداختــن بــه دو اصــل مهــم تعلیــم و تربیــت و آموختــن 

ــر اســاس باورهــای دینــی اســت. دانــش و بینــش ب
ــا  ــردن، تنه ــا دراز ک ــق بی همت ــه ســوی خال ــاز ب ــا و دســت نی ــه دع ــا آنک ب
ویــژه تعالیــم اســامی نیســت و در همــه ادیــان و مذاهــب از جایــگاه خاصــی 
ــه  ــی دارد ک ــی خاص ــامی اثربخش ــه اس ــا در اندیش ــا دع ــت، ام ــوردار اس برخ
در همــه ابعــاد زندگــی تاثیرگــذار اســت. دعــا در اســام- بــه غیــر از دعاهــای 
قرآنــی کــه عیــن وحــی اســت- بیــان دیگــری از آموزه هــای فردســاز و جامعــه 
پــرداز وحــی اســت. یعنــی؛ همــان درس هــای قرآنــی اســت کــه خداونــد بــرای 

تربیــت انســان بــه وســیله آیــات آســمانی فرســتاده اســت.1 
ــات  ــن مناج ــت، از بزرگ تری ــرآن اس ــل ق ــه کام ــه نمون ــجادیه ک ــه س صحیف
ــفره  ــم س ــرآن کری ــد ق ــدس مانن ــاب مق ــن کت ــد. ای ــاب می آی ــه حس ــی ب عرفان
الهــی اســت کــه در آن همــه گونــه نعمــت موجــود اســت و هرکــس بــه مقــدار 
ــگاه  ــه جای ــه ب ــا توج ــال ب ــد.2 ح ــتفاده می کن ــود از آن اس ــوی خ ــتهای معن اش
ــی  ــردی و اجتماع ــازندگی ف ــل آن در س ــش بی بدی ــجادیه و نق ــه س واالی صحیف
ــاز و  ــم انسان س ــه تعالی ــمه هم ــه سرچش ــرآن ک ــا ق ــتنی اش ب ــد ناگسس و پیون

ــازد. ــدان می س ــق را دوچن ــن تحقی ــت ای ــت، اهمی ــش اس تعالی بخ
1 . حکیمی، جامعه سازی قرآنی، ص 192.
2 . خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 209.
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پیشینه تحقیق
اگرچــه در زمینــه دعــا و آثــار آن تحقیقاتــی چــون مبانــی اصــول و روش هــای 
ــجادیه،2  ــه س ــه صحیف ــی درون مای ــته های پژوهش ــجادیه،1 بایس ــه س ــی در صحیف تربیت
ــجاد در  ــام س ــی ام ــداف تربیت ــجادیه3 و اه ــه س ــدا در صحیف ــان و خ ــه انس رابط
صحیفــه ســجادیه4 انجــام شــده اســت، امــا تاکنــون تحقیقــی بــا ایــن عنــوان انجــام 

نگرفتــه اســت.
هــدف از ایــن تحقیــق، ارائــه الگویــی کامــل بــرای احســاس خوشــبختی در 

ــرای افــراد جامعــه اســت. دعاهــای انسان ســاز صحیفــه ســجادیه ب

تعاریف واژگان
اصــول؛ واژه اصــول جمــع اصــل اســت، کــه در کتاب هــای لغــت بــه معنــای 

ریشــه ها، بنیادهــا، بیخ هــا، نژادهــا، تبارهــا، گوهرهــا آمــده اســت.5 
ــای  ــا و نیایش ه ــه ای از دعاه ــجادیه مجموع ــه س ــجادیه؛ صحیف ــه س صحیف
حضــرت علــی ابــن الحســین، امــام چهــارم شــیعیان اســت. ایــن کتــاب بــه 

ــده اســت. ــروف ش ــرآن مع ــت ق ــد و اخ ــور آل محم ــت، زب ــل اهل بی انجی
خوشــبختی؛ خوشــبختی حاصــل مصــدر بــه معنــی نیک بختــی، خوش اقبالــی 
ــان شــده اســت: 1.  ــی بی ــف کل ــرای خوشــبختی دو تعری و ســعادت اســت.6 ب
خوشــبختی یعنــی؛ رســیدن بــه لــذت دائمــی در زندگــی؛ 2. خوشــبختی عبــارت 

اســت از رضایــت کلــی از زندگــی و خشــنودی از وضعیــت خویشــتن.7 
معتقــدان بــه تعریــف دوم، بــر ایــن باورنــد، کــه دســتیابی بــه خوشــبختی بــه 
وســیله جســتجو کــردِن ثبــات هیجانــی و تعــادل حیاتــی، ســودمندتر از زندگــی 

1 � علی اصغر ابراهیمی فر، مجله معرفت، 1388.
2 � محسن احتشامی نیا، مجله سفینه،1384.

3 �  حسین انصاریان،1390.
4 �  شبکه اینترنتی آفتاب، 1385.

5 . معین، فرهنگ معین، ج 1، ص 294.
6 . معین، فرهنگ معین، ج1، ص 1456.

7 . كریس. آل. كلینک، رویارویی با چالش های زندگی و فن آوری، ج 2، ص 68.
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ــذر  ــدک زودگ ــای ان ــی و لذت ه ــل پیش بین ــان غیرقاب ــات هیج ــا درج در منته
اســت.1 بــه طــور کلــی، خوشــبختی یــا ســعادت، حالــت و وضعیتــی اســت کــه 
بــا لــذت، آســایش، موفقیــت و نیــل بــه آرزوهــا، و همچنیــن بــا ســرور، بهجــت، 

و رضایــت و خشــنودی از جریــان امــور، همــراه اســت.
ــکار و  ــع، دور از اف ــانس، طال ــد: ش ــن واژه همانن ــوم ای ــه مفه ــی ب ــا نگاه ب
ــه  ــا ژرف نگــری و تحقیــق ب ــار مــا نیســت، آنجــا کــه ب ــار و رفت اندیشــه و گفت
کاری مشــغول شــویم و همــراه بــا تاشــی روزافــزون بــدان بپردازیــم، بی شــک 
موفقیــت و خوشــبختی نصیــب مــا خواهــد شــد. آنــان کــه بــا دانــش و بینــش 
ــا  ــد ب ــی می دانن ــه خوب ــد، ب ــش را دریافته ان ــت هســتی و راز آفرین خــود، حقیق
تخیــات و رؤیاهــای شــیریِن افــکار کودکانــه و یــا تصــورات موهــوم نمی تــوان 
بــه زندگانــی زیبــا و دلخــواه رســید، بلکــه خوشــبخت کســی اســت کــه نخســت 
ــع  ــمند و رفی ــیار ارزش ــت بس ــد و از موقعی ــود را بدان ــانی خ ارزش واالی انس

خویــش در آفرینــش آگاه باشــد.
 اصول خوشبختی انسان در صحیفه سجادیه

ــان  ــم و دانشــمند و متفکــر زم ــن عال ــن برتری ــام زین العابدی حضــرت ام
ــاره آن حضــرت نقــل می کننــد:  ــد. ذهبــی در ســیراعلام النبــلاء درب خویــش بودن
وكان لــه جاللــه عجیبــه، و حــق لــه واهلل ذلــک، فقــد كان اهــال لالمامــه العظمی، 

لشــرفه، و ســودده، و علمــه، و تالهــه، و كمــل عقله؛2 
ــی،  ــم، خداترس ــیادت، عل ــرافت، س ــر ش ــه خاط ــین ب ــن الحس ــی ب عل
خداشناســی و کمــال عقــل بــرای امامــت عظمــای امــت اســامی اهلیــت 

ــت. داش
ــت  ــا رای ــت: »و م ــرده اس ــی ک ــه معرف ــوار را این گون ــام بزرگ ــری آن ام زه
احــدا کان افقــه منــه«؛3 »مــن هیچ کــس را فقیه تــر از علــی بــن الحســین ندیــدم«.

آن واال مقــام کــه در زمــان خــود مأمــن و پناهــگاه خســته دالن و افــراد رنجــور 

1 . مطهری، مجموعه آثار، تهران، ص 148.
2 . ذهبی، سیر اعالم النبالء، ج4، ص 398.

3 . همان، ص 389.
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بودنــد، در البــه الی مناجــات و دعاهــای صحیفــه ســجادیه اصولی را بــرای آرامش 
و رســیدن بــه خوشــبختی ارائــه کرده انــد، کــه بــه یقیــن کســانی کــه ایــن اصــول 
را رعایــت کننــد، بــه آرامــش روحــی، روانــی خــاص خواهنــد رســید و خــود را 

خوشــبخت واقعــی خواهنــد دانســت. ایــن اصــول عبارت انــد از:

1� توکل به خدا
حضرت امام سجاد در دعا می فرمودند: 

اللهــم و اجعلنــی فــی جمیــع ذلــک مــن المصلحیــن بســوالی ایــاک، المنجحیــن 
بالطلــب الیــک غیــر الممنوعیــن بالتــوكل علیــک؛1 

خدایــا، چنــان کــن کــه در همــه ایــن حــاالت، تنهــا از تــو نیــاز بخواهــم و 
از شایســتگان باشــم و بــا درخواســت کــردن از تــو از کام یافتــگان بشــمار 
ــغ  ــان دری ــو از کســانی باشــم، کــه نعمــت را از آن ــر ت ــوکل ب ــا ت ــم و ب آی

نکــرده ای. 
ــد و  ــوکل می کردن ــد ت ــه خداون ــاالت ب ــام ح ــرت در تم ــن، آن حض همچنی

می فرمودنــد: 
لبیــک لبیــک، تســمع مــن شــکاالیک، و تلقــی مــن تــوكل الیــک، و تخلــص 

مــن اعتصــم بــک، و تفــرج عمــن الذبــک؛2 
پیوســته فرمان بــردارم، زیــرا هرکــس شــکایت نــزد تــو آَورد، آن را 
می شــنوی و هرکــس بــر تــو تــوکل کنــد، بــه او روی مــی آوری و هرکــس 
در تــو درآویــزد، او را رهایــی می بخشــی و هرکــس بــه تــو پنــاه آورد غــم 

و اندوهــش را می بــری.
از دیــدگاه طبرســی، تــوکل واگــذاردن و ســپردن امــور خویــش بــه خداونــد 
ــیر  ــی در تفس ــیخ طوس ــت.3 ش ــر اوس ــن تدبی ــه حس ــردن ب ــاد ک ــال و اعتم متع
ــی  ــظ و ول ــای حفی ــه معن ــل ب ــه حــق و وکی ــور ب ــض ام ــوکل را تفوی ــان ت التبی

ــرده اســت. ــه کار ب ب
1 . صحیفه سجادیه، ص 120.

2 . همان، ص 288.
3 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3، ص 562.
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از دیــدگاه عامــه طباطبایــی انســان زمانــی کــه بــه خداونــد تــوکل می کنــد، 
در حقیقــت بــه یــک ســبب و علتــی توســل می جویــد کــه غیرمغلــوب اســت و 

ــن امــر باعــث تقویــت اراده و قــدرت روح او می گــردد.1  همی
ــد،  ــال می دان ــد متع ــه خداون ــی ب ــاد قلب ــوکل را اعتم ــی ت ــن عرب محی الدی
ــرای  ــم ب ــری در عال ــباب ظاه ــدان اس ــورت فق ــان در ص ــه انس ــوری ک ــه ط ب
رســیدن بــه هــدف دچــار اضطــراب نمی شــود و اگــر اضطــراب بــر او مســتولی 
شــد، چنیــن فــردی متــوکل نیســت. لــذا؛ انســانی کــه بــر خداونــد تــوکل دارد، 
ــاح  ــود و ص ــام می ش ــد انج ــت خداون ــه دس ــا ب ــه کاره ــد هم ــون می دان چ
ــکیبایی پیشــه  ــر و ش ــر مشــکات صب ــه دســت اوســت، در براب و مصلحــت ب
ــد  ــه خداون ــوکل ب ــد؛ کــه ت ــی نمی کن ــچ گاه جــزع و بی تاب خــود می ســازد و هی
آثــار فراوانــی چــون قــوت قلــب، حســن یقیــن، آســان شــدن مشــکات، رفــع 
تردیدهــا، ســهولت اســباب، نجــات از حــرص و آز و کفایــت در امــور زندگــی 

ــه همــراه دارد.2  را ب
ــد  ــد و بدان ــوکل کن ــد ت ــه خداون ــور ب ــه ام ــی در کلی ــد در زندگ ــان بای انس
خداونــد هــر چــه برایــش مقــدر ســاخته بــه مصلحــت اوســت. پیامبــر بزرگــوار 
اســام فرمودنــد: »کل مــا اتاکــم اهلل فهــو جمیــل«؛3  »آنچــه از جانــب خداونــد 
ــه انســان می فهمانــد  ــه انســان می رســد، خیــر و زیبایــی اســت«. ایــن اصــل ب ب
کــه نــگاه مــا بایــد بــه مســائل و رویدادهــا مثبــت باشــد. یعنــی، هــم خوشــی ها 
را خیــر و خوبــی بدانیــم و هــم نامایمــات را خیــر تلقــی کنیــم و بدانیــم حوادث 
ــرا ظاهــر و باطــن آن هــر دو پســندیده  شــیرین زندگــی خیــر جلــی اســت. زی
اســت و نامایمــات هــم خیــر اســت امــا آن خیــر خفــی اســت، زیــرا اگرچــه 
ــه مصلحــت ماســت و  ــت ب ــا در حقیق ــه نظــر می رســد، ام ظاهــرش ناپســند ب
ــه کــه حضــرت زینــب بعــد از آن همــه مصائــب  آن هــم خیــر اســت. آن گون
در کربــا و کشــته شــدن بــرادر و بــرادر زاده هایــش وقتــی ســؤال کردنــد چــه 

1 . طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج4، ص 65.
2 . عبدالواحداالمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص197.

3 . دیلمی، ارشاد القلوب، ص 23.
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ــر  ــی و خی ــزی جــز زیبای ــا«؛1 »مــن چی ــا رایــت اال جمی ــد: »م ــدی؟ فرمودن دی
ندیــدم«.

ــم  ــی ه ــی او نامایمات ــر در زندگ ــد، اگ ــوکل می کن ــه خــدا ت ــه ب انســانی ک
پیــش آیــد، آن هــا را خیــر و خوبــی تلقــی خواهــد کــرد و از زندگــی رضایــت 

ــده احســاس نخواهــد کــرد. خواهــد داشــت و خــود را بدبخــت و درمان
ــد: »االیمــان اربعــه ارکان: التــوکل علــی اهلل، و الرضــا  امــام رضــا فرمودن
بقضــاءاهلل، و التســلیم المــراهلل، و التفویــض اهلل«؛2 »ایمــان چهــار رکــن دارد: تــوکل 
بــه خــدا، راضــی بــودن بــه قضــای الهــی، تســلیم بــودن بــه امــر او و واگذاشــتن 

تمــام کارهــا بــه خــدا«. همچنیــن، آن حضــرت فرمودنــد: 
التــوكل درجــات: منهــا ان نثــق بــه فــی امــرک كلــه فیمــا فعــل بــک، فمــا فعــل 
بــک كنــت راضیــا و نعلــم انــه لــم یــا لــک خیــر و نظــرا و نعلمــان الحکــم فــی 
ذلــک لــه، فتتــوكل علیــه بتفویــض ذلــک الیــه و مــن ذلــک ایمــان بغیــوب اهلل 
آلتــی لــم یحــط علمــک بهــا فوكلــت علمهــا الیــه و الــی امنائــه علیهــا و تفــت 

بهــا فیهــا و فــی غیرهــا؛3 
ــه  ــر کاری ک ــه در ه ــت ک ــن اس ــا ای ــی از آن ه ــی دارد؛ یک ــوکل درجات ت
مربــوط بــه توســت بــه او اعتمــاد کنــی و از آنچــه کــه نســبت بــه تــو انجــام 
می دهــد، خشــنود باشــی و بدانــی کــه او جــز خیــر بــرای تــو نمی خواهــد 
و بدانــی کــه حکمــت در ایــن اســت کــه کارت را بــه او واگــذار کنــی و بــه 
او تــوکل نمایــی و دیگــر اینکــه بــه عــام الغیوبــی او کــه علــم تــو بــه آن 
نمی رســد مؤمــن باشــی کــه علــم آن مخصــوص خداســت«. تــوکل، یعنــی؛ 

تســلیم در برابــر اوامــر الهــی و خشــنودی بــه قضــا و فرمــان او اســت.
لذا؛ حضرت امام سجاد می فرمودند: 

اللهــم انــی اخلصــت بانقطاعــی الیــک، واقبلــت بکلــی علیــک، و صرفــت وجهــی 
عمــن یحتــاج الــی رفــدک، ورایتــان طلــب المحتــاج الــی المحتاج ســفه مــن رایه 
و ضلــه مــن عقلــه،4 خدایــا؛ مــن بــا دل بریــدن از همه كــس قلــب خــود را از یــاد 

1 . خوارزمی، مقتل الحسین، ص357.
2 . حرانی، تحف العقول، ص 445.

3 . همان، ص 804.
4 . صحیفه سجادیه، ص 152.
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غیــر تــو پیراســته ام و بــا تمــام وجــودم بــه تــو روی آورده ام و از آن كــس كــه خود 
نیازمنــد احســان توســت، روی حاجــت برگردانــده و دانســته ام كــه نیــاز خواهــی 

انســان نیازمنــد، از نیازمنــدی دیگــر نشــانه كم خــردی و كج اندیشــی اســت.

2� پیروی از پیامبر و خاندانش
 حضــرت امــام ســجاد این گونــه دعــا می کردنــد: »اللهــم و کمــا نصبــت 
بــه محمــدا علمــا للداللــه علیــک، وانهجــت بالــه ســبل الرضاالیــک، فصــل علــی 
محمــدو آلــه«؛1 »خدایــا، همچنــان کــه محمــد را بــه ســبب قــرآن نشــانه راه خــود 
قــرار دادی، تــا مــردم را بــه ســوی تــو راه نمایــد و بــه وســیله خانــدان او راه های 

خشــنودی خــود را روشــن کــردی، بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت«.
ــد کــه آن هــا  ــا انســان بدان  پیــروی از پیامبــر و خاندانــش باعــث می شــود، ت
بــرای رســیدن بــه خوشــبختی و ســعادت چــه راه هایــی را پیمــوده و چــه عواملــی 
ــه  ــه ک ــد. آن گون ــه دهن ــان راه را ادام ــت، هم ــده اس ــان گردی ــتگاری آن ــث رس باع
حضــرت فاطمــه فرمودنــد: »ان الســعید، کل الســعید، حــق الســعید مــن احب علینا 
فــی حیاتــه و بعــد موتــه«؛2 »همانــا خوشــبخت کامــل و حقیقی کســی اســت کــه امام 

علــی را در دوران زندگــی و پــس از مرگــش دوســت داشــته باشــد«.
پیامبر بزرگوار اسام هم دراین باره فرمودند: 

ــت و  ــت و گذش ــروزی، برک ــتگاری و پی ــی و رس ــی، کامیاب ــایش و راحت آس
تندرســتی و عافیــت، بشــارت و خرمــی و رضایتمنــدی، قــرب و خویشــاوندی، 
یــاری و پیــروزی و توانمنــدی، شــادی و محبــت، از ســوی خــدای متعــال، بــر 
ــرد،  ــدارد، والیــت او را بپذی ــن ابی طالــب را دوســت ب ــاد کــه علــی ب کســی ب
بــه او اقتــدا کنــد، بــه برتــری او اقــرار نمایــد، و امامــاِن پــس از او را بــه والیــت 
بپذیــرد. بــر مــن اســت کــه آنــان را در شــفاعتم وارد کنــم. بــر پــروردگار مــن 
اســت کــه خواســته مــرا اجابــت کنــد. آنــان پیــروان مــن هســتند و هرکــه از من 

پیــروی کنــد، از مــن اســت.3

1 . همان، ص 202.
2 . مجلسی، بحاراالنوار، ج 111، ص 256.

3 . همان، ج 27، ص 92.
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3� مهرورزی
حضرت امام سجاد در صحیفه سجادیه این گونه دعا می کردند: 

ــا.  ــیته اختراع ــی مش ــم عل ــا، واخترعه ــق ابتداع ــه الخل ــدع بقدرت الحمدهلل...ابت
ــه؛1  ــه، و بعثهــم فــی ســبیل محبت ــق ارادت ــم ســلک بهــم طری ث

ســتایش بــرای خداســت...که آفریــدگان را بــه قــدرت خــود آفریــد و بــه 
ــه  ــگاه ایشــان را ب ــاند. آن ــه عمــل پوش ــان جامع ــر آن ــش ب خواســت خوی
ــود روان  ــت خ ــاده محب ــه ج ــرد و ب ــپار ک ــت رهس ــه می خواس ــی ک راه

ــد. گردانی
آن حضــرت در دعایــی دیگــر از خداونــد درخواســت می کردنــد کــه 
خداونــدا؛ »و اجــر للنــاس علــی یــدی الخیــر و ال تمحقــه بالمــن«2 دســت مــرا 
ــا کــدورِت  ــا آن بــه مــردم مهربانــی رســد و مخــواه کــه ب وســیله ای کــن کــه ب

ــردد. ــه گ ــادن آمیخت ــت نه من
ــه دیگــران اســت.  ــت ب ــرورزی و محب یکــی از اصــول خوشــبختی، مه
ــای  ــر قلب ه ــت، ب ــر محب ــه خاط ــی ب ــردان اله ــران و م ــه پیامب ــه ک همان گون
ــال  ــوب الرج ــد: »قل ــی فرموده ان ــرت عل ــد. حض ــده بودن ــم ش ــردم حاک م
وحشــیه، فمــن تالفهــا اقلبــت علیــه«؛3 »دل هــای مــردم گریــزان هســتند، پــس بــه 

ــد«. ــت باش ــا محب ــد و ب ــی کن ــه خوش روی ــد ک ــی روی می آورن کس
مهــرورزی از ابزارهــای خوشــبختی و ســعادت اســت، زیــرا دوســتی بــا مــردم 
ــه »صــل  ــذا؛ ســفارش اســام اســت ک ــد.4 ل ــه حســاب می آی ــل ب ــی از عق نیم
رحمــک و لــو بشــربه مــن مــاءو افضــل مــا توصــل بــه الرحــم کــف االذی عنهــا 
وصلــه الرحــم منســاةفی االجــا، محببــه فی االهــل«؛5 »به خویشــاوندانت بخشــش 
کــن، گــر چــه بــه نوشــیدن آبــی باشــد و برتریــن بخشــش بــه خویشــاوندان آن 
اســت کــه بــه آن هــا آزار نرســانی«. صله رحــم مــرگ را بــه تأخیــر می انــدازد و 

1 . صحیفه سجادیه، ص 30.
2 . همان، ص 107.

3 . نهج البالغه، ص 248.
4 . كلینی، اصول كافی، ج 2، ص 643.

5 . محدث نوری، مستدرک الوسایل، ج 12، ص 103.
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 ــام ســجاد ــواده و خویشــاوندان می شــود. حضــرت ام ــه دوســتی در خان مای
بعــد از دعــا بــر پیامبــر و خاندانــش از خــدا درخواســت می کردنــد:

ــی بالبــر،   و ســددنی الن اعــارض مــن غشــنی بالنصــح، و اجــری مــن هجرن
ــن  ــف م ــه، واخال ــی بالصل ــن قطعن ــی م ــذل، و اكاف ــی بالب ــن حرمن ــب م و اثی

ــر، و ان اشــکر الحســنه، و اغضــی عــن الســیئه1  ــی حســن الذك ــی ال اغتابن
و مــرا بــر آن دار، تــا خیرخــواه کســی باشــم، کــه بدخــواه مــن اســت و بــه 
ــه کســی کــه  ــرد، پاســخ نیــک دهــم و ب ــاره می گی آن کــس کــه از مــن کن
ــرد،  ــن می ب ــه از م ــم و کار کســی را ک ــد، بخشــش کن ــرا محــروم می کن م
ــه  ــد، ب ــت می کن ــن غیب ــاره م ــه درب ــم و کســی را ک ــی کن ــتی تاف ــا آش ب
ــم. ــدی چشم پوشــی نمای ــم و از ب ــی را ســپاس گوی ــم و خوب ــاد کن نیکــی ی

مهــرورزی و محبــت بــه یکدیگــر آن قــدر بــاارزش اســت و اثــرات واال بــرای 
فــرد و جامعــه بــه همــراه دارد کــه رســول خــدا فرمودنــد: »التــزال امتــی بخیر 
مــا تحابــوا و اداواالمانــه واجتنبــو االحــرام و قــروا الضیــف واقمــوا الصــاه واتــو 
االــزکاه وفاذالــم یفعلــوا ذالــک ابتلــوا بالقحــط والســنین«؛2 »تــا زمانــی کــه امــت 
ــد  ــد، از حــرام بپرهیزن ــت را بازگردانن ــد، امان اســام همدیگــر را دوســت بدارن
ــر و  ــد، در خی ــته و زکات بپردازن ــا داش ــاز را بپ ــد، نم ــم کنن ــان را تکری و میهم
ــار قحطــی و  ــد، گرفت ــن نکنن ــود و اگــر چنی ــد ب ســعادت و خوشــبختی خواهن

ــد«. ــد ش ــالی خواهن خشک س
ــن  ــی بدی ــتورالعمل جامع ــا دس ــام رض ــدن، ام ــه مهرورزی ــرای چگون ب

ــد:  ــه نموده ان ــرح ارائ ش
واتــق فــی جمیع امــورک و احســن خلقــک، و اجمل معاشــرتک مــع الصغیــر والکبیر 
ــک  ــک و تعاهــد اخوان ــا ملکــت یمین ــق بم ــن وارف ــع العلماءواهــل الدی تواضــع م
و تســارع فــی قضاءحوائجهــم و ایــاک والغیبــه والنمیمــه و ســوءالخلق مــع اهلــک و 
عیالــک واحســن مجــاوره مــن جــاورک فــان اهلل یســالک عــن الجــار وقد نــروی عن 
رســول اللهــان اهلل تعالــی اوصانــی الجــار حتــی ظننــت انــه یرثنــی و بــاهلل التــو فیــق.3 

1 . صحیفه سجادیه، ص 108.
2 . حرعاملی، وسایل الشیعه، ج 15، ص 254.

3 . فقه الرضا، 1406، ص 401.
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ده نکته از حدیث قابل برداشت است:
1. در همه جا و جمیع امور تقوا داشته باش.

2. خلق وخوی خود را نیکو گردان.
3. معاشرت خود را با کوچک و بزرگ نیکو قرار بده.

4. در مقابل علما و دانشمندان تواضع کن.
5. در مقابل دین داران و اهل دیانت متواضع باش.

6. با زیردستان خود با نرمی و رفق رفتار کن.
7. نسبت به برادران دینی متعهد باش.

8. در برآوردن حوائج برادران دینیت تسریع نما.
9. از غیبت کردن و سخن چینی و بدخلقی با اهل وعیال خود پرهیز کن.

10. بــا همســایگان خــود بــه نیکــی رفتــار کــن، کــه خداونــد در مــورد حــق 
همســایه از تــو ســؤال خواهــد کــرد. 

4� خوش بینی
 حضرت امام سجاد از خدا درخواست می کردند

ــی  ــن هجرن ــی م ــح، واجزن ــنی بالنص ــن غش ــارض م ــددنی الن اع  اللهم...س
بالبــر، و اثیــب مــن حرمنــی بالبــدل، واكافــی مــن قطعنــی بالصلــه، و اخالــف 
ــر، و ان اشــکر الحســنه، و اغضــی عــن الســیئه؛1  ــی حســن الذك ــی ال ــن اغتابن م
خدایــا مــرا بــر آن دار کــه خیرخــواه کســی باشــم، کــه بدخــواه من اســت و 
بــه آن کــس کــه از مــن کنــاره می گیــرد، پاســخ نیــک دهــم و بــه کســی کــه 
مــرا محــروم می کنــد، بخشــش نمایــم و کار کســی را کــه از مــن می بــرد، 
ــه  ــد، ب ــت می کن ــن غیب ــاره م ــه درب ــم و کســی را ک ــی کن ــتی تاف ــا آش ب

نیکــی یــاد آورم و خوبــی را ســپاس گویــم و از بــدی چشــم بپوشــم.
 خوش بینــی روشــی بــرای بــاز گردانــدن توجــه از ناخوشــنودی ها بــه 
ــادی آور، وارد  ــش و ش ــور فرح بخ ــن روش ام ــت. در ای ــی اس ــای زندگ خوش ه
فضــای روح و روان انســان می شــود و از شــدت درد و رنــج انســان کاســته می گردد.

1 . صحیفه سجادیه، ص 108.
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از دعــای امــام ســجاد چنیــن برداشــت می شــود کــه خوش بینــی، عــاوه 
بــر ســامت دنیــوی و آرامــش روانــی و نجــات از بیماری هــای روحــی روانــی، 
ــه دارای  ــی ک ــرا »کس ــد. زی ــم می کن ــان فراه ــرای انس ــز ب ــروی نی ــامت اخ س
ــور  ــود«.1 به ط ــل می ش ــت نائ ــوز بهش ــه ف ــد، ب ــد باش ــه خداون ــن ب ــن ظ حس
ــن  ــن را تضمی ــب و ســامتی دی ــی قل ــی، راحت ــن »حســن ظــن و خوش بین یقی
می کنــد«.2 در مقابــل خوش بینــی، بدگمانــی و ســوءظن قــرار دارد کــه خداونــد 
ــا  ــیاری از گمان ه ــا بس ــم(؛3 )همان ــن اث ــض الظ ــد: )ان بع ــرآن می فرمای در ق
گنــاه اســت(. لــذا؛ حضــرت علــی فرمودنــد: »کســی کــه نســبت بــه مــردم 

ــت آورد«.4  ــه دس ــا را ب ــتی آن ه ــد دوس ــد، می توان ــان باش خوش گم
هنگامــی کــه انســان ســوءظن پیــدا کنــد، روح او ناتــوان و فرســوده می شــود 
و بــه جســم اثــر می گــذارد، وقتــی بیمــاری بــه جســم انســان راه پیــدا می کنــد، 
ــوءظن  ــود. س ــز می ش ــر نی ــای دیگ ــرای بیماری ه ــده، پذی ــف ش ــم ضعی جس
 زمینه ســاز بیماری هــای روحــی، روانــی دیگــر نیــز هســت. حضــرت علــی
ــور  ــزه انجــام ام ــد و انگی ــود می کن ــی، کارهــای انســان را ناب ــد: »بدگمان فرمودن

شــر را در او بــه وجــود مــی آورد«.5 
ــه  ــه ب ــود ک ــث می ش ــد و باع ــد می کن ــان را فاس ــای انس ــی کاره بدگمان
خاطــر ایــن حالــت روانــی، دســت بــه هــر کاری بزنــد. کارهــا را بــه پایــان نبــرد 
و آن طــور کــه بایــد، حــق هــر کار را ادا نکنــد. ســوءظن انســان را نه تنهــا گرفتــار 
ــد، بلکــه  ــرس، بخــل و حــرص می کن ــت، تهمــت و جاسوســی، ت بیمــاری غیب
ــه حضــرت  ــی آورد، ک ــود م ــه وج ــا را ب ــه بدی ه ــام هم ــزه انج ــان انگی در انس
علــی فرمودنــد: »ســوءظن انســان ســالم را بیمــار و دل هــای آرام را مضطــرب 

ــازد«.6 ــان می س و پریش
1 . شیخ صدوق، االمالی، ص 430.

2 . عبدالواحد االمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص 253.
3 . سوره حجرات، آیه 12.

4 . عبدالواحد االمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص 253.
5 . شیخ صدوق، االمالی، ص 283.

6 . نهج البالغه، ص 162.
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امام رضا درباره خوش بینی فرمودند: 
عقــل انســان کامــل نمی شــود تــا در او ده خصلــت باشــد: امیــد خیــر در او 
باشــد و از شــر او ایمــن باشــد، خوبــی کــم دیگــران را نســبت بــه خــودش 
ــه  ــم ب ــه دیگــران ک ــراوان خــودش را نســبت ب ــی ف ــد و خوب ــاد می بین زی

حســاب آورد و از اینکــه او چیــزی بخواهنــد خســته نشــود.1 
سپس فرمودند: 

ــر و  ــن بهت ــد: او از م ــود می گوی ــا خ ــه ب ــر اینک ــد مگ ــس را نمی بین هیچ ک
ــر از او  ــر و باتقوات ــه بهت ــد؛ کســانی ک ــردم دو گونه ان ــر اســت. م پرهیزگارت
هســتند و کســانی کــه بدتــر و پســت تر از او هســتند. پــس هــرگاه شــخصی 
ــای او  ــاید خوبی ه ــد: ش ــودش بگوی ــه خ ــد ب ــت ببین ــر از اوس ــه بدت را ک
ــر اســت و شــر  ــن ظاه ــی م ــرای او و خوب ــر اســت ب ــی اســت و بهت مخف
اســت بــرای مــن و وقتــی کســی را دیــد کــه بهتــر و پرهیزگارتــر از اوســت 
برایــش تواضــع می کنــد تــا اینکــه بــه وی ملحــق شــود و وقتــی ایــن کار را 
ــر و ســرآمد اهــل زمانــش می شــود.2  کــرد، عظمتــش بیشــتر و شــهرتش بهت

لذا؛ درخواست امام سجاد از خدا این بود: 
ــن  ــاوزه ع ــرض باالتج ــیئهم، و اع ــان مس ــزی باالحس ــم اج ــی الله وجعلن
ظالمهــم و اســتعمل حســن الظــن فــی کافتهــم، و اتولــی بالبــر عامتهــم، و 

ــا؛3  ــی لهــم تواضع ــن جانب ــه، والی اغــض بصــری عنهــم عف
خدایــا مــرا بــر آن دار کــه رفتــار همســایگان و دوســتان بدکــردار خــود را 
بــه نیکــی پاســخ دهــم و از ستمگرانشــان درگــذرم، بــی آن کــه بــه ایشــان 
ــا  ســتم نمایــم و دربــاره همه شــان گمــان نیــک بــرم و جملگــی آنــان را ب
مهربانــی و نیکــی مددرســانم. بــه خاطــر پاک دامنــی دیــده از نــاروای آنــان 

بــر بنــدم و از ســر فروتنــی بــا ایشــان بــه نرمــی رفتــار کنــم.

5� صبر در برابر مشکالت
حضــرت امــام ســجاد بهشــتیان را کــه خوشــبخت ترین انســان ها 

1 . حرانی، تحف العقول، ص 443.
2 . همان، ص 445.

3 . صحیفه سجادیه، ص 142.
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ــه فرشــتگان  ــد و در صلــوات ب ــر و شــکیبایی معرفــی می کنن هســتند، اهــل صب
و حامــان عــرش آورده انــد: »والذیــن یقولــون: ســام علیکم بمــا صبرتــم فنعــم 
ــر شــما کــه  ــد: ســام ب ــه اهــل بهشــت می گوین ــان کــه ب ــدار«؛1 »و آن ــی ال عقب

ــی دارد«. ــا چــه ســرانجام نیکوی ــد. دنی شــکیبایی ورزیدی
همچنیــن، آن حضــرت از ویژگی هــای شایســتگان و افــراد خوشــبخت 
ــد  ــان از خداون ــد و در دعاهایش ــر می کردن ــکیبایی ذک ــر و ش ــتن صب را، داش
ــه  ــد، در آنجــا ک ــته گردان ــا آراس ــور گران به ــن زی ــا ای ــا او را ب ــتند، ت می خواس

می فرمودنــد: 
ــه  ــه صالحیــن، و البســنی زین ــه، و حلنــی بحلی اللهــم صــل علــی محمــد و آل
ــل  ــم اه ــره، وض ــاء النائ ــظ، و اطف ــم الغی ــدل، و كظ ــط ع ــی بس ــن، ف المتقی
التفرقــه، و اصــالح ذات البیــن، و افشــاء الغارفــه، وســتر الغائبــه، ولیــن العریکه، 
ــه، و  ــب المخالق ــح، و طی ــکون الری ــیره، و س ــن الس ــاح، و حس ــض الجن وخف

ــه؛2  ــی فضیل الســبق ال
خدایــا بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت و مــرا بــه زیــور شایســتگان 
بیــارای. در گســتردن عــدل و داد و فــرو خــوردن خشــم و میرانــدن آتــش 
دشــمنی و بــه هــم پیوســتن دل هــای پراکنــده و بســامان کــردن کار بنــدگان 
ــی و  ــاروا و نرم خوی ــای ن ــاندن کاره ــندیده ها و پوش ــردن پس ــا ک و برم
ــی و پیشــی جســتن در  ــاری و خوش روی ــاری و بردب ــی و خوش رفت فروتن
فضیلت هــا جامــه پرهیــزکاران بپوشــان. دنیــا محــل ســختی ها و مشــکات 

اســت کــه خداونــد فرمودنــد: )لقــد خلقنااالنســان فــی کبــد(.3 
ــم از رســیدن مشــکات  ــا را محــل راحتــی و آســایش می دانی ــا دنی چــون م
ــاره بهتریــن بنــدگان  و ســختی ها آزرده خاطــر می شــویم. از امــام رضــا درب
خــدا ســؤال کردنــد، آن حضــرت فرمودنــد: »الذیــن اذا احســنوا الستبشــروا و اذا 
ــوا«؛4  ــوا عف ــروا و اذا اغضب ــوا صب ــکروا و اذا ابتل ــو ش ــتغفرو اذا اعط ــاروا اس اس

1 . همان، ص 24.
2 . همان، ص 108.
3 . سوره بلد، آیه 4.

4 . شیخ صدوق، االمالی ، ج2، ص 263.



335 بررسي اصول خوشبختي انسان در صحیفه سجادیه

ــاد شــوند  ــد، ش ــه یافتن ــی ک ــد از توفیق ــه چــون نیکــی کنن »کســانی هســتند ک
ــه  ــت ب ــر وق ــد. ه ــرزش خواهن ــدا آم ــد، از خ ــام دهن ــدی انج ــرگاه کار ب و ه
آن هــا عطایــی شــود شــکر گزارنــد و چــون در بایــی افتنــد، شــکیبایی ورزنــد و 

ــد«. هنــگام خشــم از مــورد غضــب درگذرن
ــر علــی البــاء  ــا عیســی اصب ــد: »ی ــه حضــرت عیســی فرمودن ــد ب خداون
و ارض بالقضــا و کــن کمســرتی فیــک فــان مســرتیان اطــاع فــا اعصــی«؛1 »ای 
ــاش کــه مــن خــوش  ــان ب ــن در ده، چن ــه قضــا ت ــر کــن، ب ــا صب ــر ب عیســی ب
دارم و خشــنودی مــن در ایــن اســت کــه اطاعتــم کننــد و نافرمانــی نکننــد«. پــس 
خشــنودی خداونــد از کســانی اســت کــه در مقابــل بایــا صبــر و شــکیبایی دارنــد.
بایــد ایــن حقیقــت را بــاور کنیــم کــه راحتــی بــرای ایــن دنیــا آفریــده نشــده 
ــد: »هــر کــس چیــزی را طلــب کنــد کــه آفریــده  اســت، کــه پیامبــر فرمودن
ــود«.  ــب او نمی ش ــزی نصی ــه و چی ــت انداخت ــه زحم ــود را ب ــت، خ ــده اس نش
ــد: »الراحــه  گفتنــد: »یارســول اهلل آن چیســت کــه خلــق نشــده اســت؟« فرمودن
ــه  ــم ک ــول کنی ــد قب ــت«. بای ــده اس ــق نش ــا خل ــایش در دنی ــا«؛2 »آس ــی الدنی ف
مشــکات قســمتی از زندگــی مــا هســتند کــه »مــع کل فرحــه ترحــه«؛3 »بــا هــر 

ــی وجــود دارد«. آسایشــی مشــکلی و ناراحت
ــه مصلحــت انسان هاســت. آنچــه در  ــر الهــی و ب ــر اســاس تقدی ســختی ها ب
اختیــار ماســت واکنــش مــا نســبت بــه موقعیــت ناخوشــایند و نامایمــات زندگی 
اســت، هــر ســختی مدتــی دارد کــه ســرانجام بــه پایــان می رســد. هنگامــی کــه 
ــن  ــتاد و ای ــش فرس ــلیت نامه ای برای ــر تس ــرد، پیامب ــل م ــن حب ــد معاذب فرزن
ــی  ــدرا«؛4 »بی تاب ــع ق ــا و ال یدف ــرد میت ــه را نوشــت: »و اعلمــان الجــزع الی جمل
کــردن، نــه مــرده را برمی گردانــد و نــه تقدیــر را دفــع می کنــد. پــس بــه نیکــی 
عــزادار بــاش و وعــده الهــی را قطعــی بــدان و نســبت بــه آنچــه بــر تــو و بــر 

1 . حرانی، تحف العقول، ص 593.
2 . شعیری، جامع االخبار، ص 517.

3 . مجلسی، بحاراالنوار، ج 77، ص 187.
4 . حرانی، تحف العقول، ص 59.
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همــه مــردم حتمــی اســت و بــه تقدیــر الهــی نــازل شــده، تأســف نخــور«.
ــه نشــان داده اســت، کــه ســختی های فــراوان آمــده و  از طــرف دیگــر تجرب
رفته انــد و هیچ یــک از آن هــا باقــی نمانــده اســت. حضــرت علــی فرمودنــد: 
»ان بقیــت لــم یبــق الهــم«؛1 »اگــر تــو باقــی بمانــی، انــدوه باقــی نخواهــد مانــد. 
ــه ناخوشــی باقــی  ــدار اســت و ن ــه خوشــی پای ــدار ن ــای ناپای ــن دنی ــذا، در ای ل

می مانــد«.
خداونــد در بعضــی آیــات قــرآن، مؤمنــان را در برابــر حــوادث و رویدادهــای 
ــن الخــوف و  ــد: »و لنبلونکــم شــی م ــداری فرامی خوان ــر و پای ــه صب ســخت ب
الجــوع و نقــص مــن االمــوال و االنفــس و الثمــرات و بشــر الصابریــن«؛2 »و قطعــًا 
شــما را بــه چیــزی از قبیــل تــرس و گرســنگی و کاهــش در امــوال و جان هــا و 

محصــوالت می آزماییــم و شــکیبان را مــژده ده«.
 بــه علــت نقــش مهمــی کــه صبــر در رشــد و تعالــی انســان دارد، پیامبــر
ــاره آن بســیار ســخن گفته انــد و آن را یکــی از ارکان  و ائمــه معصومیــن درب
 مهــم ایمــان و گاهــی برابــر بــا کل ایمــان دانســته اند کــه از جملــه پیامبــر اکــرم
فرمودنــد: »االیمــان نصفــان، نصــف فــی الصبــر و نصــف و فــی الشــکر«؛3 »ایمــان 

دو نیمــه اســت، یک نیمــه صبــر و یک نیمــه شــکر اســت«.
حضــرت امیرالمؤمنیــن هــم فرمودنــد: »االیمــان علــی اربــع دعــا ثــم: علی 
الصبــر و الیقیــن و العــدل و الجهــاد«؛ »ایمــان بــر چهــار ســتون اســتوار اســت؛ 
ــن  ــاور، عــدل و داد و جهــاد و کوشــش در راه دی ــر و شــکیبایی، یقیــن و ب صب
ــیدند:  ــام پرس ــوار اس ــر بزرگ ــر از پیامب ــت صب ــاره اهمی ــن، درب ــدا«. همچنی خ

»ایمــان چیســت؟« حضــرت فرمودنــد: »الصبــر«.4 
هنگامــی کــه روز قیامــت فــرا رســد و همــه مــردم در صحــرای محشــر حاضر 
ــن الصابریــن؟«  ــد: »ای ــد و می گوی ــدا می کن ــد ن ــادی از طــرف خداون شــوند، من

1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 20، ص 340.
2 . سوره بقره، آیه 156.

3 . ابولفتوح، روضه الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج5، ص 168.
4 . غزالی، احیاءعلوم الدین، ج4، ص 91.
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صابریــن کجــا هســتند؟ در ایــن وقــت گروهــی از میــان خایــق بلنــد می شــوند 
ــه  ــدند، ب ــخص ش ــن مش ــه صابری ــی ک ــد. هنگام ــی می کنن ــود را معرف و خ
ــا وارد بهشــت  ــدون حســاب وارد بهشــت شــوید. آن ه ــه می شــود ب ــا گفت آن ه
می شــوند. در بهشــت فرشــتگان از آنــان می پرســتد، کار شــما در دنیــا چــه بــود 
ــا  ــد: »کن ــواب می گوین ــران در ج ــیدید؟ صاب ــت رس ــام و منزل ــن مق ــه ای ــه ب ک
نصبــر علــی طاعــه اهلل و نصبــر عــن معصیــه اهلل« در رابطــه بــا اطاعــت و عبــادت 
الهــی صبــر و شــکیبایی در مقابــل معاصــی و گناهــان خویشــتن داری می کردیــم. 
فرشــتگان می گوینــد: »آری ایــن اجــر و نعمــت عظیــم، حــق کســانی اســت کــه 

ــد«.1  ــل می کردن ــتی عم ــی و درس ــه خوب ــه ب ــا این گون در دنی
از اقســام صبــر، شــکیبایی در برابــر محرمــات و معاصــی از همــه اقســام آن 
واالتــر و باارزش تــر اســت، زیــرا دوری از معاصــی و صبــر در برابــر آن انســان 
ــد.  ــر می کن ــک و نزدیک ت ــه خــدا نزدی ــه ب ــر لحظ ــاند و ه ــال می رس ــه کم را ب

بــه قــول ســعدی:2
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر تا چه حد است مکان آدمیت
لــذا، شــکیبایی بــر بــا پســندیده و زیباســت ولــی بهتــر از آن صبــر در برابــر 

محرمــات اســت.3 
منشین ترش تر از گردش ایام که صبر

گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد.4
 حضــرت امــام ســجاد در دعــا پــس از درود بــر پیامبــر و خاندانــش 
صبــر و شــکیبایی را از خداونــد درخواســت می کردنــد و می فرمودنــد: »و 
ــا نیــت درســت و شــکیبایی  ایدنــی منــک بنیــه صادقــه و صبــر دائــم«؛5 »مــرا ب

ــا«. ــاری فرم پیوســته ی
1 . شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا، ص 175.

2 . سعدی، گلستان، ص 275.
3 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ص 32.

4 . سعدی،  گلستان، ص 184.
5 . صحیفه سجادیه، ص 109.
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برای روبه رو شدن با مشکات، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:
ــان  ــه پای ــی ب ــن ناخوش ــه ای ــد و این ک ــر کنی ــده فک ــی آین ــه خوش ــف( ب ال
ــن  ــن مشــکل و ســختی از بی ــه زودی ای ــد و ب ــد آم می رســد و شــادمانی خواه

ــت. خواهــد رف
ب( اگــر مشــکلی و ســختی بــرای شــما پیــش آمــد، لذت هــا و خوشــی های 
گذشــته را یــادآوری کنیــد و بــه خــود بگوییــد: در کنــار آن همــه خوشــی، ایــن 
ناخوشــی مهــم نیســت. ایــن در کنــار آن همــه نعمــت کــه خداونــد عطــا کــرده 

اســت، تحمــل ایــن مشــکل مهــم نیســت.
ــه  ــد ک ــادآوری کنی ــب را ی ــر در مصائ ــکات و صب ــل مش ــاداش تحم ج( پ
ــرای آن جایگزیــن  ــد ب بــه خاطــر ایــن مصیبــت و ســختی چــه پاداشــی خداون
ــت  ــه باب ــتید ک ــما می دانس ــر ش ــد: »اگ ــرم فرمودن ــر اک ــت. پیامب ــرده اس ک
ــز  ــت، هرگ ــده اس ــره ش ــما ذخی ــرای ش ــی ب ــاداش بزرگ ــه پ ــختی هایتان چ س
ــه  ــد ک ــه یادآوری ــش، ب ــای خوی ــکین درده ــرای تس ــدید«.1 ب ــن نمی ش غمگی
ــدا  ــود را از خ ــراغ هم نشــین خ ــه س ــری ک ــر پیامب ــده اســت، ه ــات آم درروای
ــی داد و  ــان م ــه او نش ــن را ب ــان روی زمی ــن انس ــدا گرفتارتری ــت، خ می گرف

ــت«.2  ــت اس ــو در بهش ــأن ت ــم ش ــرو، او ه ــراغ او ب ــه س ــود: »ب می فرم

6� آسان گرفتن زندگی 
حضــرت امــام ســجاد در دعــا از خداونــد درخوســت می کردنــد: »اللهــم... 
انهــج لــی الــی محبتــک ســبیا ســهله، اکمــل لــی بهــا خیــر الدنیــا و االخــره«؛3 
»خدایــا بــرای رســیدن بــه محبــت خــود، راهــی آســان پیــش پایــم بگــذار و بــا 

آن خیــر ایــن جهــان و آن جهــاِن مــرا کامــل گــردان«.
ــان از  ــود و انس ــی می ش ــی در زندگ ــایش و راحت ــث آس ــه باع ــی ک از اصول
زندگــی خــود لــذت می بــرد، ایــن اســت کــه زندگــی را آســان بگیــرد و راحــت 

1 . ابن حسام هندی، كنزالعمال فی سنن االقوال، ص 614.
2 . حرانی، تحف العقول، ص 405.

3 . صحیفه سجادیه، ص 116.
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ــد:  ــاره فرمودن ــن ب ــوار اســام در ای ــر بزرگ ــد. پیامب ــف زندگــی کن و بی تکل
»اگــر آن گونــه کــه مــن حقیقــت دنیــا را شــناختم، شــما هــم می شــناختید، خیلــی 

ــد«.1  ــی می کردی ــا زندگ ــر از این ه راحت ت
راحتــی و ســختی زندگــی وابســته بــه نگــرش انســان دارد کــه بــا رویدادهــای 
ــش  ــی پی ــیرینی در زندگ ــای ش ــا رویداده ــد، چه بس ــورد کن ــه برخ آن چگون
می آیــد کــه مــا آن را تلــخ و ناپســند می دانیــم و بالعکــس چه بســا رویدادهــای 
تلخــی پیــش می آیــد، ولــی برداشــِت مــا از آن شــیرین اســت. بنابرایــن؛ ایــن مــا 
ــم و خــود  ــان بســیار ســخت می گیری ــه خودم ــه گاهــی زندگــی را ب هســتیم ک
ــی، دور  ــیرین ترین زندگ ــه »ش ــم ک ــر بدانی ــم. اگ ــات می کنی ــور تکّلف را محص

انداختــن تکلــف اســت.«2 آنــگاه خــود را بســیار خوشــبخت خواهیــم دیــد.
تکلف گر نباشد خوش توان زیست     تعّلق گر نباشد خوش توان ُمرد

حضرت امام رضا فرمودند: 
بنی اســرائیل ســخت گرفتنــد، خــدا هــم بــر آن هــا ســخت گرفــت. حضــرت 
موســی بــه آن هــا گفــت: گاوی را ذبــح کنیــد. گفتنــد: رنگــش چگونــه 
باشــد؟ مرتــب ســخت گرفتنــد. تــا اینکــه مجبــور شــدند. گاوی را کشــتند 

و پوســتش را پــر از طــا کردنــد.3 

7� آسایش مطلق وجود ندارد
حضرت امام سجاد می فرمایند: 

و قــد نــزل بــی یــارب مــا قــد تکادنــی ثقلــه، و الــم بــی مــا قــد بهظنــی حملــه، 
وبقدرتــک اوردتــه علــی و بســلطانک وجهتــه الــی، فــال مصــدر لمــا اوردت، 
و ال صــارف لمــا وجهــت، وال فاتــح لمــا اغلقــت، وال مغلــق لمــا فتحــت، وال 

میســر لمــا عســرت، و ال ناصــر لمــن خذلــت؛4 
ای پــروردگار مــن، اینــک بایــی بــر ســرم آمــده کــه ســنگینی آن مــرا بــه 

1 . مجلسی، بحاراالنوار، ج 72، ص 143.
2 . عبدالواحداالمدی، غررالحکم و دررالکلم، حدیث 2964.

3 . مجلسی، بحاراالنوار، ج 72، ص 245.
4 . صحیفه سجادیه، ص 62.
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زانــو در آورده اســت و بــه دردی گرفتــار آمــده ام کــه بــا آن مــدارا نتوانــم 
ــن وارد آورده و روان  ــر م ــش ب ــروی خوی ــه نی ــو ب ــه را ت ــرد. این هم ک
ــه  ــرد و آنچ ــاز نب ــس ب ــن وارد آورده ای، هیچ ک ــه م ــو ب ــه ت کرده ای.آنچ
ــو  ــه ت ــد. دری را ک ــرده ای، هیچ کــس برنگردان ــن روان ک ــه ســوی م ــو ب ت
بســته باشــی، کــس نگشــاید و دری را کــه تــو گشــوده باشــی، کــس نتوانــد 
بســت. آن کار را کــه تــو دشــوار کنــی، هیچ کــس آســان نکنــد و آن کــس 

را کــه تــو خــوار گردانــی، کســی مــدد نرســاند.
آنچــه از کام امــام بزرگــوار برداشــت می شــود، ایــن اســت کــه آســایش و 
 ــه حضــرت موســی ــد ب ــدارد. خداون ــا وجــود ن ــن دنی ــی مطلــق در ای راحت
وحــی فرســتاد کــه یــا موســی مــن آســایش مطلــق را در بهشــت قــرار داده ام، در 
حالــی کــه بنــدگان مــن در ایــن دنیــا در جســتجوی آن هســتند و هرگــز بــه آن 

نخواهنــد رســید.1 
اگــر انســان، دنیــا را خانــه راحــت تلقــی نکنــد و در جســتجوی آســایش و 
راحتــی مطلــق نباشــد و بدانــد کــه ایــن دنیــا محــل آزمایــش اســت، مشــکات و 
ســختی های زندگــی او را از پــای در نمــی آورد و از زندگــی احســاس رضایــت 

ــد. ــش می رس ــه آرام ــد و ب می کن

8� قانع بودن
ــا  ــی م ــم ...واکفن ــد؛ »الله ــا می کردن ــه دع ــجاد این گون ــام س حضــرت ام
ــی  ــتفرغ ایام ــه، واس ــدا عن ــا تســالنی غ ــتعملنی بم ــه، واس ــام ب یشــغلنی، االهتم
فــی مــا خلقتنــی لــه، و اغننــی و اوســع علــی فــی رزقــک، وال تفتنــی بالنظــر«؛2  
ــه کاری  ــاز مــی دارد، بی نیــاز کــن. مــرا ب ــا، از هــرکاری کــه مــرا از تــو ب »خدای
ــرم در  ــای عم ــه روزه ــن ک ــان ک ــید و چن ــی پرس ــردا از آن خواه ــه ف وادار ک
انجــام دادن کاری ســپری شــود کــه مــرا بــرای آن آفریــده ای. بی نیــازم گــردان و 

بــا نگریســتن بــه دارایــی مــردم مــرا بــه فتنــه نینــداز«.
همچنیــن؛ آن حضــرت فرمودنــد: »وال تفتنــی بمــا اعطیتهــم، وال تفتهــم بمــا 

1 . كلینی، اصول كافی، ج 2، ص 250.
2 . صحیفه سجادیه، ص 107.
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منعتنــی فاخســد خلقــک، واغمــط حکمــک«؛1 »مــرا بــه آنچــه بــه دیگــران عطــا 
کــرده ای، میازمــای و آنــان را بــه آنچــه از مــن بازداشــته ای، بــه آفــت سرکشــی 
و تکبــر دچــار مکــن. تــا ســبب شــود بــر آفریدگانــت رشــک بــرم و حکــم تــو 

را خــوار شــمرم«.
قناعــت کلیــد رضایــت از زندگــی اســت کــه ایــن عمــل زندگــی را بســیار 
ــاخته و  ــا س ــع ره ــان را از دام حــرص و طم ــازد و انس ــوارا می س ــیرین و گ ش

ــه پــرواز در مــی آورد. شــادمان هرجــا ب
در شط حادثات برون آی از لباس اول

برهنگیست که شرط شناوری است2
حضــرت امــام صــادق فرمودنــد: »بــه آنچــه خــدا قســمتت کــرده، قانــع 

بــاش تــا زندگــی شــاد و راحتــی داشــته باشــی«.3 
پیامبر بزرگوار اسام هم درباره قناعت فرمودند: 

وال تمــدن عینیــک الــی مــا فــی ایــدی النــاس، فمــن مــد طــال حزنــه و لــم 
ــن  ــی م ــر ال ــکره اهلل فانظ ــل ش ــده فیق ــه اهلل عن ــتصغر نعم ــه و اس ــف غیط یش
ــرا  ــدوز، زی ــم ن ــت چش ــران اس ــت دیگ ــه در دس ــه آنچ ــز ب ــک؛4 هرگ هودون
ــه  ــی ك ــر و نعمت های ــی خواهــد شــد و حســرتت پایان ناپذی ــو طوالن ــدوه ت ان
خداونــد در اختیــارت قــرار ده كوچــک خواهــی شــمرد و در نتیجــه شــکر و 
ســپاس تــو بــه خــدا كــم می شــود. پــس همــواره در زندگــی بــه پایین تــر از 

خــود نــگاه كــن.
انســان در زندگــی بایــد قانــع باشــد و حتــی اگــر خواســت زندگــی خــود را 
ــر  ــی از او پایین ت ــروت دنیای ــا آن کــس بســنجد کــه از لحــاظ ث ــد ب مقایســه کن
اســت، تــا هــم دارایی هــای خــودش برایــش آشــکار شــود و شــکر نعمــت بــه 
جــا آورد و همچنیــن وقتــی خــود را بــا پایین تــر از خــود مقایســه کــرد، خواهــد 
فهمیــد کــه زندگیــش آن قــدر هــم کــه فکــر می کنــد، ســخت و غیرقابــل تحمــل 

1 . همان، ص 182.
2 . سعدی، گلستان، ص 273.

3 . راوندی، قصص االنبیا، ص 159.
4 . شیخ صدوق، االمالی، ص 520.
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نیســت. زیــرا کســان دیگــری هــم هســتند، کــه بــا مشــکات بیشــتر از او زندگــی 
ــی  ــبختی در زندگ ــت و خوش ــاس رضای ــل احس ــی از عوام ــذا؛ یک ــد. ل می کنن

قانــع بــودن اســت.1 
امــام ســجاد می فرماینــد: »اللهم...ســهل علــی رزقــی، و ان تقنعنــی 
بتقدیــرک لــی، و ان ترضینــی بحصتــی فیمــا قســمت لــی«؛2 »خدایــا روزی ام را 
بــه آســانی بــه مــن برســان و مــرا بــه آنچــه قســمتم کــرده ای، راضــی گــردان و 

ــم مقــدر نمــوده ای خشــنود کــن«. ــه آن مقــدار کــه برای ب
البتــه ناگفتــه نمانــد، کــه قانــع بــودن بــا تنبلــی بســیار فــرق دارد. کــه امــام 
ــواری  ــرای خ ــه ای ب ــتی را زمین ــزت و تنگ دس ــه ع ــری را مای ــجاد توانگ س
ــه  ــی ک ــد: »کس ــاره فرمودن ــن ب ــم در ای ــا ه ــام رض ــرت ام ــد.3 حض می دانن
بــرای امــرار معــاش خانــواده اش کار می کنــد، اجــرش از کســی کــه در راه خــدا 

جهــاد می کنــد، بیشــتر اســت«.4 

9� به رضای خداوند راضی بودن
 حضرت امام سجاد می فرمایند: 

الحمــدهلل رضــی بحکــم اهلل، شــهدتان اهلل قســم معایــش عبــاده بالعــدل، واخــذ 
علــی جمیــع خلقــه بالفضــل؛5 

ــنودم و  ــد، خش ــان می ران ــه فرم ــه آنچ ــه ب ــت، ک ــرای خداس ــتایش ب س
گواهــی می دهــم کــه خــدا روزی بندگانــش را بــه عدالــت قســمت نمــوده 
و بــا همــه آفریدگانــش بــه فضــل و احســان رفتــار کــرده، زیراکســی کــه 
فقــط نیــازش را از خداونــد بخواهــد، از کام یافتــگان و افــراد خوشــبخت 

اســت.6 

1 . پسندیده، رضایت از زندگی، ص 98.
2 . صحیفه سجادیه، ص 176.

3 . همان، ص 114.
4 . حرانی، تحف العقول، ص 445.

5 . صحیفه سجادیه، ص 182.
6 . همان، ص 140.
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ــت و  ــت اس ــی در حرک ــت اله ــاس حکم ــر اس ــان ب ــه جه ــم ک ــا معتقدی م
ــه  ــر ب ــت. اگ ــل نیس ــت و دلی ــدون حکم ــان ب ــی انس ــه ای در زندگ ــچ حادث هی
ــم  ــی خواهی ــی زندگ ــایش و راحت ــگاه در آس ــم آن ــت یابی ــی دس ــفه زندگ فلس
ــا،  ــا و گرفتاری ه ــکم مصیبت ه ــد: »در ش ــری می گوی ــهید مطه ــتاد ش ــرد. اس ک

ــت«.1  ــعادت اس س
ــراز  ــت و اب ــان اس ــه انس ــتعدادهای نهفت ــرورش اس ــا پ ــود دنی ــفه وج فلس
ــد. »از کجــا  ــرای انســان پیــش می آی ــی اســت کــه ب ــرورش، ناراحتی های ــن پ ای
ــود  ــرای بهب ــی آورد، ب ــا رو م ــه م ــری ب ــه صــورت ظاه ــه ب ــی ک درد و رنج های
بخشــیدن بیمــاری روانــی مــا مفیــد نباشــد و از رنجــی کــه ظاهــراً بــرای درمــان 
ــا و  ــف روح م ــرای تلطی ــم، ب ــل می کنی ــواده تحم ــدان و خان ــای فرزن بیماری ه
ــی  ــم عل ــد. حکی ــته باش ــده نداش ــان فای ــه اخاقم ــتر و تزکی ــت بیش ــزار محب اب
ــدان اطــاع و راهــی نیســت  االطــاق آن را بهتــر تشــخیص می دهــد و مــا را ب
ــا  ــا را خوشــبخت ســازد. اشــتباه م ــد م ــه می توان ــا تســلیم و رضاســت ک و تنه
این جاســت کــه هــر چــه را خــود طالبیــم و در پــی آن می رویــم و در حســرتش 

ــت.2  ــبختی اس ــیله خوش ــم وس ــور می کنی ــازیم، تص ــاه می س ــری تب عم
ــده ای را  ــا بن ــد، ت ــد: »هــر گاه خــدا اراده کن ــر فرمودن ــام باق حضــرت ام
ــد،  ــن نکن ــر چنی ــد و اگ ــار می کن ــر دچ ــدی و فق ــه نیازمن ــد، او را ب ــم کن تکری
در هنــگام مــرگ بــر او ســخت می گیــرد، تــا بــه ایــن وســیله گناهــش را کیفــر 
دهــد. ولــی اگــر بخواهــد بنــده ای را خــوار کنــد و او حســنه ای داشــته باشــد بــه 
ــر  ــد و اگ ــد، روزی اش را گســترش ده ــن نکن ــر چنی ــد و اگ او ســامتی می ده

چنیــن نکنــد، مــردن را بــر او آســان گیــرد، تــا حســنه او را پــاداش دهــد.«3 
ــه خاطــر از دســت دادن چیزهایــی اســت کــه  ــا ب بســیاری از ناراحتی هــای م
داشــته ایم، حــال آنکــه اگــر چیــزی را از دســت دادیــم، فکــر کنیــم آن را اصــًا 
نداشــته ایم در آرامــش بــه ســر خواهیــم بــرد. حضــرت علــی فرمودنــد: »ان کنــت 

1 . مطهری، مجموعه آثار، ج 1، ص 134.
2 . پریور، خوشبختی مقدر است، ص 142.

3 . كلینی، اصول كافی، ج 4، ص 157.
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جازعــا علــی مــا تفلــت مــن یــدک، فاجــزع علــی کل مــا لــم یصــل الیــک«؛1 »اگــر 
بــرای آنچــه از دســت داده ای ناراحــت باشــی و بی تابــی کنــی، پــس بایــد بــرای 

همــه آن چیزهایــی کــه بــه دســت نیــاورده ای هــم بی تابــی کنــی«.
اگــر حادثه هــای ناخوشــایند زندگــی و کاســتی های آن را حادثــه ای تلــخ ندانیــم، 
تحمــل آن غیرقابــل تحمــل نخواهــد بــود. امــا اگــر آن هــا را از جانــب خــدا و آن 
ســختی را هــم لطــف بدانیــم، آنــگاه هضــم آن برایمــان آســان تر خواهــد بــود. لــذا؛ 
حضــرت امــام ســجاد می فرماینــد: »المــر لــی مــع امــرک، مــاض فــی حکمــک، 
عــدل فــی قضــاوک«؛2 تــا فرمــان تــو هســت، مــرا فرمانــی نیســت. حکــم تــو برمــن 
ــا اال  ــس »ال تبع ــت اســت. پ ــن عدال ــن عی ــو در حــق م جــاری اســت. قضــای ت
لمرضاتــک«3 چنــان کــن کــه جــز در پــی خشــنودی تو نــروم. زیــرا نیکبخت کســی 

اســت کــه بــه تــو روی آورد،4 کــه او را بلندمرتبــه خواهــی کــرد.5 

10� بی اعتنایی به دنیا
ــزع مــن قلبــی حــب  ــد: »اللهــم... ان حضــرت امــام ســجاد دعــا می کردن
دنیــا دنیــه تنهــی عمــا عنــدک، و تصــد عــن ابتغاءالوســیله الیــک، و تذهــل عــن 
ــت را  ــدر و منزل ــای بی ق ــن دنی ــت ای ــم محب ــا... از دل ــک«؛6 »خدای ــرب من التق
ــع  ــی دارد و مان ــاز م ــزد توســت ب ــرا از آنچــه ن ــه م ــی ک ــاز. دنیای ریشــه کن س
ــب  ــرا از تقری ــم آورد و م ــو فراه ــه ت ــیدن ب ــرای رس ــیله ای ب ــه وس ــود ک می ش

جســتن بــه تــو بــاز مــی دارد«.
یکــی از دالیلــی کــه مــا احســاس خوشــبختی نمی کنیــم، بــه خاطــر دنیــا و 
ــه  ــا ک ــد، در آنج ــتمکاران می دان ــه س ــا را خان ــد دنی ــت. خداون ــات آن اس تعلق
بــه حضــرت موســی فرمودنــد: »یــا موســی طــب نفســًا عــن الدنیــا و انطــو 

1 . نهج البالغه، ص 143.
2 . صحیفه سجادیه، ص 118.

3 . همان، ص 272.
4 . همان، ص 34.
5 . همان، ص 200.
6 . همان، ص 266.
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عنهــا فانهــا لیســت لــک و لســت لهــا، مــا لــک و الــدار الظالمیــن اال لعامــل فیهــا 
بالخیــر، فانهــا لــه نعــم دار«1 ای موســی دنیــا را واگــذار، کــه نــه دنیــا بــرای تــو 
اســت و نــه تــو بــرای دنیــا هســتی. تــرا چــه بــه خانــه ســتمکاران؟ جــز اینکــه 

در آن بــکار نیکــی بپــردازی، کــه بــرای ایــن کار خــوش ســرایی اســت.
ــا و ال  ــا اال فیه ــلم منه ــا دار ال یس ــد: »ان الدنی ــی فرمودن ــرت عل  حض
ــد  ــا ســرایی اســت کــه کســی از گزن ــد دنی ینجــی بشــی دکان لهــا و...«؛2 »بدانی
ــی  ــه اعمــال نیکــی کــه در آن انجــام دهــد. رهای ــد، مگــر ب ــان نمی مان آن در ام

ــا باشــد«. ــه در انجــام دادن اعمــال همــه همتــش دنی ــرای کســی ک نیســت ب
چیست دنیا از خدا غافل شدن نی قماش و نقره و فرزند و زن3

حضرت امام رضا می فرمایند: 
ــی عبــد علمــا  ــه و مــا اتوب ــا ذهــب خــوف االخــره مــن قلب مــن احــب الدنی

ــا؛4  ــه غضب ــد او از داد اهلل علی ــن اهلل بع ــا اال ازداد م ــا حب ــازداد للدنی ف
ــا را دوســت دارد، تــرس آخــرت از دلــش بیــرون رود، هیــچ  هــر کــه دنی
بنــده ای نیســت کــه علمــش دهنــد و محبــت دنیــا در دلــش بیفزایــد. جــز 

اینکــه دوری او از خــدا و غصــب خــدا بــر او افــزون گــردد.
حضــرت امــام ســجاد دربــاره بی اعتنایــی بــه دنیــا تــا بــدان جــا اهمیــت 
می دادنــد، کــه از خداونــد درخواســت می کردنــد: »خداونــدا مالــی را کــه بــرای 
مــن خودبزرگ بینــی آورد یــا بــه ســتم منجــر شــود و یــا بــه سرکشــی انجامــد، 

از مــن بگیــر«.5 

11� خوش رویی و احساس شادمانی
ــه را  ــراد خوشــبخت جامع ــای اف ــام ســجاد یکــی از زیوره حضــرت ام
خوش رویــی می دانســتند و می فرمودنــد: »اللهــم حلنی...حســن الســیره، و 

1 . حرانی، تحف العقول، ص 589.
2 . نهج البالغه، ص 129.

3 . مولوی، مثنوی، ج 3، ص 119.
4 . حرانی، تحف العقول، ص 466.

5 . صحیفه سجادیه، ص 156.
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ــی و  ــی و فروتن ــه نرم خوی ــرا ب ــا م ــه«»1 »خدای ــب المخالق ــح، و طی ســکون الری
خوش رفتــاری و بردبــاری و خوش رویــی بیــارای«.

ــی  ــان و نیک ــن احس ــرا بهتری ــت. زی ــی اش اس ــون خوش روی ــان مره انس
ــی  ــرد. خوش روی ــورت می گی ــه ص ــای اولی ــراد در برخورده ــخصیت اف ــه ش ب
ــراد  ــام اف ــرای تم ــه ب ــتی ها و روشــی پرجاذب ــب دوس ــیوه ای شایســته در جل ش
ــن  ــر مؤم ــی در براب ــاداش خوش روی ــد: »پ ــه فرمودن ــرت فاطم ــت. حض اس
ــش  ــذاب آت ــا انســان ســتیزه جو انســان را از ع ــی ب بهشــت اســت و خوش روی

ــاز دارد«.2  ب
ــرده  ــد قســمت ک ــی اش را ص ــروردگار مهربان ــد: »پ ــرم فرمودن ــر اک پیامب
ــن  ــه زمی ــک جــزء آن را ب ــزد خــود نگــه داشــته و ی اســت، 99 بخــش آن را ن
ــت  ــر محب ــه یکدیگ ــردم ب ــه م ــت ک ــدم اس ــن یک ص ــت. از همی ــتاده اس فرس
دارنــد«. همچنیــن فرمودنــد: »بهتریــن کارهــا پــس از ایمــان بــه خــدا، مهربانــی 
و خوش رویــی و شــادمانی اســت«. اساســًا ســرور و شــادمانی یکــی از نیازهــای 
انســان اســت. بــه تعبیــر امیرامومنان »الســرور یبســط النفــس و یثیر النشــاط«؛3 
»شــادمانی موجــب می شــود نفــس انســان گشــوده و نشــاط او برانگیختــه شــود«.
ــه  ــد ک ــل می کن ــد نق ــرت محم ــدا، حض ــول خ ــول رس ــی از ق ــدث قم مح
حضــرت فرمودنــد: »افضــل االعمــال بعــد الصلــوه ادخــال الســرور فی قلــب المومنین 
بمــا ال اثــم فیــه«؛4 »باالتریــن اعمــال بعــد از نمــاز، شــاد کــردن دل مؤمنــان اســت بــه 
آنچــه کــه گنــاه در آن نباشــد«. شــیوه برخــورد انســان مؤمــن بایــد به گونــه ای باشــد 
ــا دیــدن  ــه این کــه ب ــد. ن ــاک و شــادمان گردن کــه دیگــران از دیــدن چهــره او فرحن
 چهــره عبــوس او آتــش غم هــا در دل هایشــان افروختــه شــود. از حضــرت علــی
روایــت شــده کــه فرمودنــد: »المومــن بشــر فی وجهــه و حزنــه فی قلبــه«؛5 »شــادی و 

ســرور مؤمــن در چهــره او و غــم و اندوهــش در قلــب او پنهــان اســت«.
1 . همان، ص 108. 

2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ص 267.
3 . عبدالواحداالمدی، مقتل الحسین، ص 319.

4 . محدث قمی، مستدرک الوسایل، ج 1، ص 614.
5 . نهج البالغه، ص 217.
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ــه احســاس  ــاز ب ــار باشــد، نی ــا دیگــران خوش رفت ــد ب ــرای اینکــه بتوان انســان ب
شــادمانی در وجــود خــود دارد تــا بتوانــد ایــن شــادمانی را در چهره اش آشــکار ســازد.
ــر  ــل امکان پذی ــوارد ذی ــت م ــا رعای ــادمانی ب ــاس ش ــت آوردن احس ــه دس ب

ــود: خواهــد ب
شــیرین  تجربه هــای  و  زندگــی  خــوش  خاطــرات  کنیــم،  ســعی   .1
موفقیت هــای عمــر خــود را بــه خاطــر بیاوریــم و بــرای دیگــران هــم تعریــف 
کنیــم کــه پیامبــر اکــرم فرمودنــد: »فاستکشــفوا مــوارد جمیــل فــی حیاتکــم««1 

ــد«. ــر بیاوری ــه خاط ــی را ب ــای زندگ »زیبایی ه
2. ویژگی های نیکوی خود را روزی چند بار مرور کنیم.

3. کارهایمان را دست کم نگیریم و به خود ببالیم.
4. بــرای زندگــی برنامــه بــا اهــداف واضــح و روشــن داشــته باشــیم و نظــم 

در امــور زندگیمــان حاکــم باشــد.
5. بــرای خودمــان زندگــی کنیــم نــه بــرای دیگــران )منتظــر نباشــیم کــه مــردم 
دربــاره مــا چــه خواهنــد گفــت. آن طور کــه مصلحــت خودمان اســت، زندگــی کنیم.(
6. بــا طبیعــت ارتبــاط داشــته باشــیم، کــه باعــث شــادی روح مــا خواهد شــد. 
ــه  ــگاه ب ــد: ن ــز روح را شــاد می کن ــد: »ســه چی ــام رضــا فرمودن حضــرت ام

آب روان؛ نــگاه بــه ســبزه و نــگاه بــه چهــره زیبــا«.
 7. بــا عالمــان فرهیختــه و دوســتان باوفــا ارتبــاط داشــته باشــیم. پیامبــر اکرم
ــا و بخشــنده اســت و  ــا حی ــرا خــدا ب ــد: »دوســتان بســیار پیــدا کنیــد. زی فرمودن

شــرم دارد کــه روز رســتاخیز بنــده خــود را میــان برادرانــش عــذاب کنــد«.2 
ــاط  ــا نش ــا را ب ــت م ــد از روز اول خلق ــه خداون ــم ک ــود بفهمانی ــه خ 8. ب
ــا  ــه مــا عطــا کــرده اســت. پــس ب آفریــده، روح سرشــار از دانایــی و محبــت ب
آنچــه در وجــود خــود داریــم، از کار و فعالیــت جســمانی و روانــی بــه خوبــی 

ــم.3  ــی کنی ــادمان زندگ ــبخت و ش ــم خوش می توانی
ــادی آور را  ــعرهای ش ــا و ش ــات زیب ــیرین و کلم ــات ش ــدن حکای 9. خوان

1 . شیخ صدوق، االمالی، ص 201.
2 . احمدبن حنبل، مسند، ج 3، ص 436.

3 . پریور، خوشبختی مقدر است، ص 138.
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ــه دل و  ــتی ک ــه درس ــد: »ب ــی فرمودن ــرت عل ــه حض ــم، ک ــوش نکنی فرام
ــا  ــاری را ب ــت و بیم ــن مال ــد، ای ــدا می کن ــت پی ــدن مال ــد ب ــان مانن روح انس

ــد«.1  ــو بزدایی ــازه و ن ــای ت حکمت ه

یافته های تحقیق
ــه ســامت جســم و روح افــراد عاقــه داشــتند  حضــرت امــام ســجاد ب
ــه  ــبختی ارائ ــرای خوش ــی را ب ــجادیه اصول ــه س ــای صحیف ــه الی دعاه و در الب

ــد از: ــول عبارت ان ــن اص ــه ای ــد، ک کرده ان
1. انســان بایــد بــه خــدا تــوکل کنــد و بدانــد کــه هــر چــه از طــرف خداونــد 

بــه انســان می رســد خیــر اســت.
2. از آنجــا کــه پیامبــر بزرگــوار اســام و ائمه معصومیــن بهتریــن راه را برای 
ســعادت و خوشــبختی ارائــه داده انــد و خودشــان افراد خوشــبخت واقعی بودنــد، باید 

انســان ســعی کنــد، در تمــام اعمــال و رفتــار از آن بزرگــواران پیــروی کند.
3. بــه افــراد، خــوش  بیــن باشــد، تــا بتوانــد دوســتی آن هــا را بــه دســت آورد 

و بــه آرامــش قلبــی برســد.
4. در برابــر مشــکات صبــر و شــکیبایی داشــته باشــد و بدانــد هــر مشــکلی 

بــه پایــان خواهــد رســید.
5. زندگی را آسان بگیرد و از تکلف دوری کند.

6. انسان باید بداند که آسایش مطلق در این دنیا وجود ندارد.
7. باید به آنچه خداوند به ما عطا کرده است، قانع باشد.

8. راضی به رضای خداوند بودن یکی دیگر از اصول خوشبختی است.
9. انســان بایــد بــا دیگــران بــا خوش رویــی و شــادمانی برخــورد کنــد و ایــن 

احســاس شــادمانی را در خــود بــه وجــود آورد و بــه دیگــران انتقــال دهــد.
ســجادیه،  صحیفــه  در  خوشــبختی  اصــول  مهم تریــن  و  اصلی تریــن   .10
ــی  ــه شــادمانی و کامیاب ــه انســان را ب ــه دیگــران اســت ک ــت ب مهــرورزی و محب
می رســاند و بامحبــت اســت کــه انســان بــه آرامــش و خوشــبختی واقعــی خواهــد 

رســید.
1 . نهج البالغه، ص 205.
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بررسی مقارن رویکردها و تفاوت ها در صحیفه سجادیه 
و عرفان پست مدرن

عاطفه زرسازان1
چکیده

در ســده اخیــر، بــه دنبــال رشــد تجربه گرایــی و ســرخوردگی انســان 
ــا  ــا، ب ــن عرفان ه ــد؛ ای ــد آمدن ــور پدی ــای نوظه ــاوری، عرفان ه از فن
بازگشــت بــه ســنت های کهــن معنــوی، نظیــر بودیســم و هندوییســم و 
اصــرار بــر مبانــی بنیادیــن مدرنیســم چــون اومانیســم و سکولریســم، 
ــت  ــران معنوی ــل بح ــدد ح ــرده و درص ــدا ک ــت مدرن پی ــی پس ماهیت
برآمدنــد، امــا بــه عطــش معنــوی انســان پاســخ درســت نــداده، بلکــه 
بــر آلم روحــی بشــر افزودنــد. از آنجــا کــه عرفــان نــاب اســالمی در 
ــد  ــرده اســت، می توان ــی ک ــرآن و ســخنان اهل بیــت تجل ــات ق آی

بــه بازشناســی عرفــان حقیقــی از عرفــان کاذب بینجامــد. 
ــا اســتناد  ــن رویکــرد و ب ــا ای ــن منظــور، پژوهــش حاضــر ب ــه همی ب
بــه تعالیــم دینــی امــام ســجاد در قالــب ادعیــه صحیفــه ســجادیه، 
بــه مبانــی فکــری، جهت گیری هــای بنیادیــن و وجــوه اختــالف 
ــه و نشــان داده اســت  ــان پســت مدرن پرداخت ــان اســالمی و عرف عرف
ــای  ــر نیازه ــق ب ــد، منطب ــت توحی ــا محوری ــالمی ب ــاب اس ــان ن عرف
اصیــل انســانی، شــریعت بنیــاد، مســئولیت آفریــن در برابــر جامعــه و 
ــای  ــن مؤلفه ه ــه از مهم تری ــان، تزکی ــن می ــد. در ای ــرا می باش خردگ
ــاء  ــه لق ــیدن ب ــرای رس ــجادیه ب ــه س ــان صحیف ــلوک در عرف روش س
الهــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه عرفــان پســت مدرن در مبانــی، 

ــالمی دارد. ــان اس ــا عرف ــن ب ــای بنیادی ــدف و روش تفاوت ه ه
 واژگان کلیــدی: امــام ســجاد، صحیفــه ســجادیه، عرفــان 

عرفــان. مبانــی  پســت مدرن، 
1. استادیار دانشگاه مذاهب اسالمی.
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مقدمه
پــس از در هــم آمیختــن دیــن و معنویــت بــا خرافــه و جهــل، نه تنهــا ســعادت 
و کامیابــی بشــر افــزون نگردیــد بلکــه بــا هــزاران رنــگ و جلــوه دنیایــی، جــان 
نــاآرام او افســرده تر و بی قرارتــر شــد و ســرانجام در اوج برخورداری هــای 
ــنگین  ــار س ــی و زیرب ــج بی دین ــر رن ــی در براب ــن جهان ــات ای ــادی و تمتع م
بی معنایــی بــه زانــو در آمــد. تجربــه ناگــوار زندگــی بــدون معنویــت از یک ســو 
ــی  ــل از زندگ ــانی های حاص ــا و پریش ــی و رنج ه ــی و روان ــارهای روح و فش
ــوی  ــی از س ــی و مادی گرای ــی از لذت گرای ــم ناش ــر تزاح ــای پ ــی و فض صنعت
ــت،  ــه معنوی ــدار ب ــل و پای ــاز اصی ــرآوردن نی ــرای ب ــا ب دیگــر، او را واداشــت ت
ــام  ــوی، اوه ــن معن ــه الی ســنت های که ــی بســازد و از الب ــای گوناگون مکتب ه
ــرآورد کــه نهایــت سلوکشــان  ــان ب ــام عرف ــه ن ــی ب و خیال هــای خــود، پدیده ای

تماشــای صــور خیالــی بــه جــای حقایــق الهــی اســت.
ایــن مکاتــب، در دوره مدرنیســم - از رنســانس تــا اواخــر قــرن بیســتم- بــا 
ــه  ــی، ســعی در ارای ــزی و دنیاگرای ــا خداگری ــزاری و ب ــرار دادن عقل اب محــور ق
برنامــه ای بــرای زندگــی فــردی و اجتماعــی بشــر داشــتند و بــه زعــم خــود در 
ــه تاریخــی  ــون تجرب ــذا نتوانســتند از آزم ــد، ل ــی بودن ــن ســعادت آدم ــی تأمی پ
ــات  ــم در حی ــون شــبکه ســلطه حاک ــد. اکن ــرون آین ــع بشــری ســربلند بی جوام
طبیعــی معاصــر، بــه فراســت تمــام متوجــه ایــن مشــکل شــده اســت، ازایــن رو، 
ــه  ــدی ب ــی و توحی ــم دین ــه تعالی ــاره بشــریت ب ــال دوب ــری از اقب ــرای جلوگی ب
ــوده اســت.  ــدام نم ــی اق ــی ســکوالر و غیردین ــیوه های عرفان ــغ ش ــداع و تبلی اب
شــالوده ایــن مکتــب عرفانــی را از طرفــی سکوالریســم و اومانیســم و از طــرف 
ــد  ــعی می کن ــب س ــن مکت ــد. ای ــکل می دهن ــم ش ــم و بودیس ــر، هندوییس دیگ
بــدون تمســک بــه دامــان وحــی و مکاتــب آســمانی، دارویــی بــرای درمــان آالم 
ــزی  ــی، خداگری ــد و از چهارچــوب دنیاگرای ــدا کن ــوی انســان پی روحــی و معن
ــد  ــا می کنن ــی، ادع ــه عرفان ــن روی ــداران ای ــارج نشــود. طرف ــان مداری خ و انس
ــأوا  ــود م ــوان در درون خ ــی می ت ــران اله ــدا و پیامب ــه خ ــاد ب ــدون اعتق ــه ب ک
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گزیــد و نشــاط و آرامــش معنــوی را بــه دســت آورد.1 امــا بــه راســتی انســان، 
خواهــان چیســت؟ معنویــت مطلــوب او چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد؟ 
ــی و  ــات اله ــناخت آی ــان، ش ــن می ــت؟ در ای ــدام اس ــا ک ــه آن ه ــیدن ب راه رس
متــون دینــی منبعــی معرفت بخــش و یــک ضــرورت عقلــی در شــناخت اســام 
اســت و بررســی ریشــه ها و اصــول و مبانــی تعالیــم اســامی بــه یقیــن مــا را در 
معرفــت فراگیــر نســبت بــه اســام و کارکردهــای آن کمــک شــایانی می نمایــد؛ 
لــذا محــور بحــث مــا در ایــن پژوهــش، بــر اســاس ادعیــه موجــود در صحیفــه 
ســجادیه کــه بــه تعبیــر امــام خمینــی: »صحیفــه نورانــی الهــی اســت کــه از اســماء 
ــدگان از  ــی بن ــرای رهای ــی سیدالســاجدین ب ــل نوران ــاهلل و عق ــارف ب ــان ع عرف
ســجن طبیعــت و فهمانــدن ادب عبودیــت و قیــام در خدمــت و ربوبیــت نــازل 

ــد. ــت«،2 می باش ــده اس ش
ــی  ــروز نامایمات ــام ســجاد و ب وضعیــت سیاســی ـ اجتماعــی دوران ام
همچــون واقعــه عاشــورا و تســلط قبیلــه بنی امیــه بــر خافــت اســامی باعــث 
ــای  ــه گرایش ه ــد و ریش ــه درگاه خداون ــاء ب ــای التج ــم زمینه ه ــا ه ــد ت ش
ــی  ــا زبان ــد تنه ــا خداون ــه و مناجــات ب ــان ادعی ــی بیشــتر شــود و هم زب عرفان
ــن  ــر ای ــد.3 ب ــان بمان ــان در ام ــد ظالم ــتبرد و گزن ــه و دس ــه از حیط ــد ک ش
اســاس، ســید الســاجدین اســتراتژی اصلــی خــود، بــرای صــاح و ســعادت 
امــت اســامی را ســاح دعــا قــرار داد. صحیفــه کاملــه ســجادیه گنجینــه ای بســیار 
ارزشــمند و حــاوی برخــی از ادعیــه آن امــام همــام اســت. ایــن کتاب، نخســتین 
نیایش نامــه مکتــوب جهــان اســام و ســومین کتــاب مقــدس شــیعیان اســت.4 
ــل  ــه آن را »انجی ــان شــیعیان موجــب شــد ک ــاب در می ــن کت ــع ای ــگاه رفی جای
اهل بیــت«، »زبــور آل محمــد« و »آخــت القــرآن« بنامنــد.5 و همان طــور کــه انجیــل 
عیســی و زبــور داوود ایــن دو کتــاب آســمانی حــاوی علــوم و حکــم 

1. ریالكسیشن و مدیتیشن، ص 180. 183.
2. صحیفه نور، ج 21، ص 210.

3. زندگانی علی بن الحسین، ص 190.
4. صحیفه سجادیه، ص 3.
5. معالم العلماء، ص 135.
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بــوده، صحیفــه ســجادیه هــم علــوم و حکمــی را در بــردارد کــه جهانیــان را بــه 
ــاند.1  ــی می رس ــعادت و نیکبخت س

ــام  ــان ام ــه فرزندش ــجاد ب ــام س ــه ام ــت ک ــامل 54 دعاس ــه ش صحیف
محمدباقــر امــاء کرده انــد و ایــن امــاء در حضــور امــام صــادق بــوده 
اســت2 و دارای محتــوای بســیار غنــی در زمینــه مســائل عبــادی، عرفانی، سیاســی 
و تربیتــی می باشــد. اگــر چــه ظاهــر ایــن کتــاب بــر اســاس راز و نیــاز، دعــا و 
عــرض حاجــت اســت امــا در ایــن پوشــش نیایشــی، بســیاری از مســائل و نکات 
ــز  ــی نی ــی و اجتماع ــی، تربیت ــی و انسان شناس ــاس عرفان ــف و حس ــق، ظری دقی
ــی،  ــتغفارهای پی درپ ــده از اس ــام ســجاد آکن ــه ام مطــرح شــده اســت. ادعی
گریه هــای ممتــد، اظهــار عجزهــا و قصورهــای زیــاد، اقــرار و اعتــراف بــه گنــاه، 
جهــل، ناتوانــی و ابــراز نقص هــا، فقــدان و کوتاهی هاســت. بــه عبــارت دیگــر، 
هــر آنچــه کــه عرفــا در حــوزه نظــر و عمــل در عرفــان از آن یــاد کرده انــد در 
ــن  ــی مهم تری ــا بررس ــن رو، ب ــت. ازای ــده اس ــه آم ــن مجموع ــا در ای ــب دع قال
ــی  ــیر و بازشناس ــه تفاس ــب ب ــن مکات ــلوک، ای ــای س ــدف و روش ه ــی، ه مبان
ــان  ــود عرف ــان ش ــا نمای ــود ت ــه می ش ــان کاذب پرداخت ــی از عرف ــان حقیق عرف

ــاب و راســتین چــه مشــخصاتی را داراســت. ن

1� معناشناسی عرفان
ــه  ــای اســامی، ب ــی شــناختن3 و در اصطــاح عرف ــه معن ــان در لغــت ب عرف
ــه از راه فکــر و اســتدالل، بلکــه از راه  شــناختی از خــدا اطــاق می شــود کــه ن
ــاور  ــن ب ــر ای ــینا ب ــردد.4 ابن س ــل می گ ــی حاص ــت باطن ــی و یاف ــهود درون ش
اســت کــه توجــه مســتمر درونــی و انصــراف فکــری بــه طــرف قــدس جبــروت 
بــه منظــور تابــش نــور حــق، عرفــان اســت.5 بــه اعتقــاد او، عــارف فــردی اســت 

1. صحیفه سجادیه، ص 3.
2. همان، ص 2.

3. لسان العرب، ج 9، ص 236؛ قاموس المحیط، ج 3، ص. 173
4. در جستجوی عرفان اسالمی، ص 36.

5. االشارات و التنبیهات، نمط 9، ص 369.
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ــق باشــد.1  ــوده و در جمــع خاطــرات موف ــن وصــف نفســانی ب ــه دارای چنی ک
وی نقطــه شــروع عرفــان را جداســازی ذات از شــواغل می دانــد کــه بــا دســت 
افشــاندن بماســوی ادامــه یافتــه و بــا دســت شســتن از خویــش و ســرانجام بــا 
ــات حــق  ــع صف ــه جم ــع ک ــام جم ــه مق ــیدن ب ــردن خــود و رس ــا ک ــدا و فن ف
ــه  ــم ب ــارت از عل ــان عب ــر قیصــری، عرف ــه تعبی ــد.2 ب ــال می رس ــه کم اســت، ب
حضــرت حــق از حیــث اســماء و صفــات و علــم بــه حقایــق عالــم و چگونگــی 
ــده  ــلوک و مجاه ــق س ــت طری ــت و معرف ــه ذات احدی ــق ب ــت آن حقای بازگش
بــرای رهــا ســاختن نفــس از تنگناهــای قیــد و بنــد جزییــات و اتصــاف بــه نعــت 
اطــاق و کلیــت اســت.3 در ایــن تعریــف، مجموعــه دریافت هــا و شــهود باطنــی 
ــی  ــرا در جهان بین ــت زی ــده اس ــی ش ــتی معرف ــان و هس ــدا، انس ــارف از خ ع
عارفــان، هســتی حقیقــی منحصــر بــه حضــرت حــق و اســماء و صفــات اوســت.
عرفــان اســامی بــر ایــن بــاور اســت کــه بشــر فقــط در اثــر تــاش پیگیــر 
ــان در اصطــاح  ــا عرف ــد. ام ــل آی ــاءاهلل نائ ــی و لق ــه کمــاالت حقیق ــد ب می توان
مکتــب پســت مدرن و معنویت هــای جدیــد در جوامــع پیشــرفته، صرفــًا فرآینــدی 
ــا عناوینــی همچــون  ذهنــی و خیالــی اســت. آنچــه امــروزه در مغــرب زمیــن ب
معنویــت و باطــن گرایــی یــا عرفــان از آن هــا یــاد می شــود، بــا دیــن و عرفــان 
ــن تفــاوت همــان خــأ  در مفهــوم مصطلــح آن تفــاوت ماهــوی دارد. اصلی تری
ــای  ــداف و جهت گیری ه ــف اه ــاوت دیگــر در تعری ــه خداســت و تف ــاد ب اعتق
دگرگــون بــرای عرفــان و معنویــت اســت. مثــًا در عرفــان بودیســم اساســًا اعتقاد 
بــه خــدا وجــود نــدارد؛ عــارف کســی اســت کــه بــا تمرکــز و رعایــت هشــت 
ــناخت  ــا فراش ــا ی ــه نیروان ــرده و ب ــف ک ــوچ آن را کش ــت پ ــی، حقیق راه رهای
ــه  ــن مکاتــب تصفی ــی ای ــد.4 در نگــرش عرفان برســد و پوچــی و خــأ را دریاب
ــدارد، بلکــه ایــن  باطــن از تعلقــات و طــی مراتــب کمــال معنــوی جایگاهــی ن

1. همان.
2. همان، ص 372.

3. رساله قیصری، ص 17.
4. جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور، ص 158 و 159.
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فرآینــد راهــکاری اســت بــرای جلوگیــری از بــه تحلیــل رفتــن قــوای فکــری، 
ــه  ــت ب ــروزه در حرک ــه ام ــتاب زده ای ک ــی در مســیر ش روحــی و جســمی آدم
ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــدن ب ــان متم ــادی دارد. انس ــرفت م ــای پیش ــوی قله ه س
ــای  ــا در بهره مندی ه ــت ت ــی اس ــه زندگ ــت ذائق ــر موق ــدد تغیی ــان درص عرف
ــی  ــذت را در زندگ ــدی و ل ــی نشــود و بیشــترین بهره من ــادی دچــار یکنواخت م
ــوی در  ــیوه ای معن ــوان ش ــه عن ــت مدرن ب ــان پس ــن، عرف ــرد. بنابرای ــی بب طبیع

ــرد. ــرار می گی ــادی ق ــداف م ــت اه خدم

2� بررسی مبانی عرفان در صحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن
ــان  ــدا، انس ــه خ ــب ب ــن مکات ــرش ای ــای نگ ــه تفاوت ه ــش ب ــن بخ  در ای
ــردد،  ــوب می گ ــا محس ــری آن ه ــی فک ــن مبان ــه مهم تری ــتی ک ــان هس و جه

ــت. ــی آن اس ــاس مبان ــر اس ــب ب ــر مکت ــای ه ــرا بن ــود زی ــه می ش پرداخت
 2-1- جايگاه خدا از منظرصحیفه سجاديه و عرفان پست مدرن

اولیــن ســخن در عرفــان اســامی، شــناخت خداونــد و یگانگــی اوســت. امــام 
ســجاد اســاس اعتقــادی را توحیــد دانســته و چنیــن می گویــد: »و دســتاویزم 
بــه ســویت توحیــد و یگانــه دانســتن تــو اســت و وســیله ام آن اســت کــه چیــزی 
ــرا  ــه ام، زی ــرا نگرفت ــو خدایــی ف ــا ت ــده ام، و ب ــاز نگردانی ــو شــریک و انب ــا ت را ب
ــل  ــد اســت«. چنانکــه مفســران در ذی ــارت از توحی اســاس اعتقــادی اســام عب
ــنَّ َو ااْلنــَس إاِلَّ لِیْعبـُـُدون«1 منظــور از »إاِلَّ لِیْعبـُـُدون« را »ااّل  آیــه »َو َمــا َخَلْقــُت الْجِ
لیوحــدون« می داننــد.2 توحیــد نــزد عرفــا بــه معنــی وحــدت وجــود اســت.3 بــه 
ایــن معنــی کــه از لحــاظ اصالــت وجــود، موجــود حقیقــی همــان وجــود اســت 

1. سوره ذاریات، آیه 56.
2. غریب القرآن، ج 1، ص 365؛ تفسیر قرآن قرطبی، ج 18، ص 55.

ــن وجــود اســت. برخــی در  ــرای آن شــده اســت، مســأله تبیی ــی ب ــه تبیین هــای مختلف 3. یکــی از مســایلی ك
تبییــن آن گفته انــد: غیــر از خداونــد چیــزی وجــود نــدارد و موجــودات دیگــر خیاالتــی بیــش نیســتند. بعضــی 
ــد.  ــا می رســد و از او جــز اســمی باقــی نمی مان ــه مقــام فن ــد: یعنــی ســالک در نهایــت ســیرش ب دیگــر گفته ان
ــد و در نظــر او  ــه جــز خــدا نمی بین ــه مقامــی می رســد ك ــه، ســالک ب ــن اســت ك ــن مدعــا ای شــکل دیگــر ای

ــان اســالمی، ص 51(. ــز در خــدا محــو می شــود )در جســتجوی عرف همــه چی
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و غیــر از او هــر آن چــه کــه تصــور می شــود و تحقــق دارد نمــود آن بــود اســت 
و حمــل وجــود بــر موجــودات دیگــر غیــر از ذات الهــی از بــاب مجــاز خواهــد 
ــچ  ــه جــز خــدا هی ــه مرحل ــد حقیقــی را رســیدن ب ــی توحی ــود.1 جــوادی آمل ب
ندیــدن و عرفــان را طــی طریــق کــردن ایــن مســیر می دانــد.2 بــا ایــن دیــدگاه، 
غیــر خــدا بــه عنــوان اشــیایی کــه در برابــر خــدا قــرار گرفته انــد هرچنــد معلــول 
او باشــند وجــود نــدارد بلکــه وجــود خــدا همــه اشــیاء را در بــر گرفتــه، یعنــی 
ــن  ــند. بنابرای ــد می باش ــات خداون ــات، شــئون و تجلی ــیاء اســماء، صف ــه اش هم
توحیــد اســمای حســنای الهــی، اصــل و محــور هــر دعایــی اســت و هــر چــه 
معرفــت موحــد بیشــتر باشــد دعــای او از مضمــون توحیــدی بیشــتر و بهتــری 
ــذا شــاهدیم زین العابدیــن قبــل از طــرح دعــا، بهتریــن  برخــوردار اســت. ل

ــد:  ــل و تســبیح و تقدیــس خــدا را می کن تهلی
ــناختن سپاســگزاری خــود  ــش را از ش ــر بندگان ــه اگ ســپاس خــدای را ک
ــته  ــش های پیوس ــان داده و بخش ــه ایش ــه ب ــی ک ــای پی درپ ــر نعمت ه ب
ــش  ــه نعمت های ــر آین ــاز می داشــت ه ــده ب ــام گردانی ــا تم ــرای آن ه ــه ب ک
ــه  ــدای را ک ــپاس خ ــد، و س ــپاس نمی گزاردن ــوده او را س ــرف نم را ص
ــش  ــد و یگانگی ــاص در توحی ــر اخ ــاند و ب ــا شناس ــه م ــتن را ب خویش
ــی در امــر  ــان فرمــود، و از عــدول و کــج روی و شــک و دو دل راهنمایی م
ــش  ــای آفرین ــه نیکویی ه ــدای را ک ــپاس خ ــاخت و س ــان س ــود دورم خ
ــد و  ــا روان گردانی ــرای م ــزه را ب ــای پاکی ــد و روزی ه ــا برگزی ــرای م را ب
ــا  ــروی م ــود ب ــوی خ ــز به س ــدی را ج ــه در نیازمن ــدای را ک ــپاس خ س

ــم.3  ــی داری ــپاس او را توانای ــه س ــس چگون بســت پ
پیــام ایــن حمــد و ثنــا آن اســت کــه نبایــد هیــچ ســهمی در هیــچ مقطــع و 

فعلــی بــرای غیــر خــدا قائــل بــود و ایــن، حقیقــت توحیــد اســت.
برخــاف عرفــان صحیفــه ســجادیه کــه بــر مبنــای نگــرش توحیــدی مطــرح 
ــه  ــدا و ماحظ ــی خ ــه فراموش ــت مدرن زمین ــان پس ــری عرف ــی فک ــت، مبان اس

1. انسان كامل، ص 126.
2. مراحل اخالق در قرآن، ص 137.

3. صحیفه سجادیه، دعای 1، 8،10، 17، 19.
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ــان، در تفکــر  ــن می ــی آورد. از ای ــم م ــوان محــور هســتی را فراه ــه عن انســان ب
سکوالریســتی اساســًا اعتقــاد بــه خــدا وجــود نــدارد1 و در آییــن بــودا ســخنی از 
خــدا بــه میــان نمی آیــد.2 در اندیشــه اومانیســتی هــم انســان بــه جهــت ضعــف 
ــوان محــور هســتی مطــرح  ــه عن ــه خــدا، ب ــاد ب ــا خــأ اعتق ــه خــدا ی ــاد ب اعتق
می شــود3 و باالخــره در مکتــب هندوییســم هرگونــه تفــاوت و تمایــزی را میــان 
ــر کــردن خــأ حاصــل از  ــرای پ ــن مکاتــب ب ــد.4 ای خــدا و انســان نفــی می کن
عــدم اعتقــاد بــه خــدا بــه ایــن توهــم روی می آورنــد کــه انســان، خــود محــور 
عالــم هســتی اســت و بــدون تکیــه بــه هــر نــوع نیــروی برتــری، توانایی هــای 
 ــن ــه زین العابدی ــت ک ــی اس ــن در حال ــود دارد ای ــاده ای در درون خ فوق الع
در ادعیــه صحیفــه ســجادیه، خــدا را تنهــا خالــق و آفریننــده جهــان دانســته و بــه 

ــه ایــن حقیقــت اشــاره کــرده اســت آنجــا کــه می فرمایــد:  طــرق مختلــف ب
ــده آســمان ها و  ــد آورن ــو اســت ای پدی ــرای ت ــا ســپاس تنهــا ب ــار خدای ب
زمیــن و ای آفریننــده هــر آفریــده ای5 و تویــی خدایــی کــه جــز تــو خدایــی 
ــا و  ــده ای، و صورت ه ــل و آفری ــا را بی اص ــه چیزه ــی ک ــت، خدای نیس
ــدون  ــده ها را ب ــدا ش ــو پی ــته ای، و ن ــد نگاش ــه و مانن ــا را بی نمون پیکره

ــد آورده ای.6  ــروی )از دیگــری( پدی پی
ــود  ــی خ ــدرت و توانای ــه ق ــد: »ب ــن می خوان ــدا را چنی ــر خ ــای دیگ در دع
ــه وجــود آورد  ــش ب ــه اراده و خواســت خوی ــان را ب ــد، و آن ــدگان را آفری آفری
بــی اینکــه از روی مثــال و نمونــه ای باشــد«.7 از نظــر امــام ســجاد، خداونــد 
ــوی اهلل  ــت و س ــودی اس ــر موج ــر از ه ــدم و مؤخ ــز و مق ــر چی ــر ه اول و آخ
ــه همیــن مناســبت در مناجــات  موجوداتــی هســتند کــه آغــاز و پایــان دارنــد ب
ــی  ــو خدای ــز ت ــه ج ــی ک ــی خدای ــت: »و توی ــده اس ــن آم ــام زین العابدی ام

1. درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر، ص 329.
2. آفتاب و سایه ها، ص 57.

3. درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر، ص 44.
4. عرفان بخش چهارم و دانتا، ص 173.
5. صحیفه سجادیه، دعای 47، فراز 2.

6. همان، فراز 12.
7. همان، دعای 1، فراز 3.
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نیســت، پیــش از هــر یــک اول و آغــازی و پــس از هــر شــمرده شــده آخــر و 
ــی  ــی خدای ــن توی ــد: »همچنی ــرار می کن ــن اق ــی«1 و در جــای دیگــر چنی مرجع
ــام  ــی«.2 ام ــه جاودان ــه ای ک ــو همیش ــن ت ــی و همچنی ــود اول ــت خ ــه در اولی ک
ــد و در  ــق می خوان ــوان خال ــه عن ــدا را ب ــا خ ــته ای از دعاه ــجاد در دس س
دســته ای دیگــر، ســخن از مخلوقــات بــه میــان مــی آورد، بــه تعبیــر دیگــر رابطــه 
ــک از  ــر ی ــت خاصــه نمی شــود؛ بلکــه ه ــا در خالقی ــات، تنه ــا مخلوق خــدا ب
ــودن  ــف ب ــه از مختل ــر نشــأت گرفت ــن ام ــد و ای ــر وجــه اوین ــات، مظه مخلوق

ــه اســت. ــان صحیف ســطوح مخاطب
2-2- جايگاه انسان در عرفان صحیفه سجاديه و پست مدرن

تصویــری کــه عرفــان اســامی از انســان دارد، مقامــی باالتــر از ســایر اجــزای 
ــه او جنبــه  ــم اســت زیــرا خداونــد انســان را بــه صــورت خــود آفریــد و ب عال
ــل  ــورت کام ــودات، ص ــل موج ــن، اکم ــةاهلل در زمی ــان خلیف ــی داد.3 انس الهوت
ــن نگــرش غایــت خلقــت، انســان و  ــا ای حــق و نســخه اکمــل الهــی اســت. ب
ــد  ــی می باش ــات اله ــماء و صف ــع اس ــاندن جمی ــور رس ــه ظه ــان، ب ــت انس غای
ــام  ــود.4 ام ــه اهلل می ش ــا خلیف ــل ی ــان کام ــه انس ــر ب ــودی تعبی ــن موج و از چنی
ــر  ــه برتــری انســان ب ســجاد در ضمــن ســپاس و ســتایش حضــرت حــق ب
تمــام مخلوقــات اشــاره نمــوده اســت، آنجــا کــه می فرمایــد: »و ســپاس خــدای 
را کــه نیکویی هــای آفرینــش را بــرای مــا برگزیــد و روزی هــای پاکیــزه را بــرای 
مــا روان گردانیــد و بــا تســلط و توانایــی مــا را بــر همــه آفریــدگان برتــری داد«.5 
بنابرایــن، معیــار ارزش گــذاری انســان در عرفــان اســامی، معیــاری کمال گــرا و 
آرمانــی و متعالــی اســت و میــزان ارزشــمندی انســان وابســته بــه میــزان معرفــت 
او بــه جایــگاه و موقعیــت خــود در ارتبــاط بــا خدا و میــزان کوشــش و مجاهدت 

ــاط اســت.  ــگاه در ایــن ارتب ــه واالتریــن جای ــرای دســت یابی ب ب
 1همان، دعای 47، فراز 9.
2. همان، دعای 32، فراز 8.

3. شرح گلشن راز، ص 178.
4. همان.

5. صحیفه سجادیه، دعای 1، فراز 17 و 18.
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امــا عرفــان پســت مدرن بــه تبعیــت از اومانیســم غربــی و بــه بهانــه 
ــرار داده  ــادی و خواســته های نفســانی انســان را محــور ق ــد م انســان مداری، بع
و بدین وســیله از بعــد متعالــی و الهــی او غفلــت نمــوده اســت. ازایــن رو، بــرای 
انســان در ســطح یــک موجــود مــادی برتــر ارزش قائــل اســت؛ موجــودی کــه 
ابــزار قــدرت و تســلط و امــکان مصــرف و لذت گرایــی و بهره منــدی مــادی او 
نســبت بــه موجــودات دیگــر بیشــتر اســت و بــه راحتــی می توانــد دیگــران را در 
خدمــت منافــع و تمایــات خــود در آورد.1 بدیــن ترتیــب، مــاک ارزش گــذاری 
ــر اســاس آن  ــه ب ــادی اســت ک ــًا م ــان پســت مدرن ماکــی صرف انســان در عرف
تمایــات بشــر در حیــات طبیعــی اصالــت پیــدا می کنــد و قــوس صعــود و نیــاز 

ــه می شــود. ــده گرفت ــی نادی ــه کل ــی بشــر ب ــی و آرمان تکامل
از دیــدگاه امــام چهــارم انســان آرمانــی انســانی اســت که عــاوه بــر پرورش 
و توجــه بــه روح از جســم خــود نیــز غافــل نباشــد زیــرا جســم، در دنیــای مــادی 

مرکــب روح اســت. ایــن ویژگــی در چندیــن دعــای صحیفــه آمــده اســت: 
و بــر مــن منـّـت گــزار بــه تندرســتی و ایمنــی و ســامتی و رهایــی دیــن و 
بدنــم و بینایــی در دلــم و پیشــرفت در کارهایــم و تــرس بــرای تــو و بیــم 
از تــو و توانایــی بــر طاعــت و فرمانبریــت کــه مــرا بــه آن امــر فرمــوده ای و 
دوری گزیــدن از معصیــت و نافرمانیــت کــه مــرا از آن بازداشــته ای2 و دلــم 
ــو اســت مطمئــن و آرام و قصــد و آهنگــم را یکســره  ــزد ت ــه آنچــه ن را ب
بــرای آنچــه بــرای تــو اســت بگــردان و مــرا بــه چیــزی وادار که خــواص و 
نزدیکانــت را و امیــدواری و هنــگام غفلــت و بی خبــری عقل هــا طاعتــت 
ــایش  ــی و آس ــازی و پاک دامن ــاز و بی نی ــه س ــوط و آمیخت ــم مخل را در دل
ــتن  ــودگی و نداش ــش و آس ــی و آرام ــتی و فراخ ــدی و تندرس و بی گزن

گرفتــاری و بــدی را برایــم فراهــم کــن.3 
ــت و تندرســتی را  ــزه عافی ــه م ــام از خــدا می خواهــد ک در دعــای دیگــر ام

تــا پایــان زندگــی بــه او بچشــاند: 

1. درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر، ص 39 و 40.
2. صحیفه سجادیه، دعای 23، فراز 3.

3. همان، دعای 47، فراز 130.
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و مــرا- ای خــدای مــن- اندوهنــاک نمیــران تــا دعایــم را مســتجاب فرمایی 
و از اجابــت و روا کــردن دعایــم آگاهــم ســازی و مــزه عافیــت و تندرســتی 

را تــا پایــان زندگــی ام بــه مــن بچشــان.1 
ــی  ــای منف ــتی ها و ویژگی ه ــه کاس ــاز ب ــن راز و نی ــجاد در ضم ــام س ام
نفــس اشــاره فرمــوده و نشــان داده انــد اگــر خواســته های نفســانی هــدف قــرار 
گیرنــد مانــع ســیر و ســلوک و رســیدن انســان بــه کمــال می باشــند. ایــن ادعیــه 

ناظــر بــه ایــن امرنــد: 
ــل و  ــود ذلی ــر خ ــّد ب ــاوز از ح ــراط و تج ــبب اف ــه س ــن ب ــا م ــار خدای ب
ــرا هــاک ســاخته و هــوای نفــس و خواهشــم تباهــم  خــوارم، کــردارم م
گردانیــده و شــهوات و پذیرفتــن خواهش هــای نفســم مــرا بی بهــره نمــوده 
ــت  ــن- درخواس ــر م ــی و مهت ــم- ای مول ــت می کن ــو درخواس ــس از ت پ
ــن او از  ــغول و ت ــوده مش ــه کار بیه ــر آرزوی درازش ب ــر اث ــه ب ــی ک کس
ــه ســبب بســیاری  ــر و دلــش ب جهــت آرمیــدن رگ هایــش غافــل و بی خب
ــوا و خواهــش و اندیشــه اش.2  ــرو ه ــار و پی ــر او گرفت نعمــت و بخشــش ب
ــاه  ــدا پن ــه خ ــس ب ــروی نف ــن از پی ــام زین العابدی ــتم ام ــای هش در دع

این گونــه دعــا می کنــد:  می بــرد و 
ــت و  ــت هدای ــوس و مخالف ــروی ه ــو از پی ــه ت ــرم ب ــاه می ب ــا پن خدای
ــر  ــت ب ــق و مداوم ــر ح ــل ب ــار باط ــت و اختی ــواب غفل ــتگاری و خ رس
گنــاه و کوچــک شــمردن معصیــت و نافرمانــی و بــزرگ داشــتن طاعــت و 

ــی.3 بندگ
 بی تردیــد انسان شناســی عرفانــی امــام ســجاد بــه دلیــل توجــه بــه همــه 
ــر  ــناختی دیگ ــای انسان ش ــل دیدگاه ه ــرآمد و مکم ــد س ــی می توان ــاد آدم ابع
مکاتــب باشــد. انسان شناســی صحیفــه کوششــی در جهــت بیــدار کــردن، رشــد 
بــذر و کشــش ربوبــی کــه در انســان بــه ودیعــه گذاشــته شــده، می باشــد. بدیهــی 
اســت وقتــی انســان ارتبــاط خــود را بــا خداونــد قــادر متعــال بــه عنــوان محــور 

1. همان، دعای 48، فراز 14.
2. همان، دعای 52، فراز 7 و 8.

3. همان، دعای 8، فراز 2.
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هســتی فرامــوش کنــد و در زندگــی و ســلوک عرفانــی خــود جایگاهــی بــرای 
ــدار خلقــت  ــوان محــور و م ــه عن ــور اســت خــود را ب ــد نشناســد، مجب خداون
معرفــی کنــد. ایــن امــر پیامدهایــی را بــه دنبــال دارد کــه در ادامــه بــه آن اشــاره 

می شــود.
2-2-1- خودمحوری

ــن  ــوری جایگزی ــت مدرن، خودمح ــی پس ــد و باطن گرای ــت جدی در معنوی
ــان،  ــن در عرف ــوم دی ــتن از مفه ــرو کاس ــا ف ــی ب ــود؛ یعن ــوری می ش خدامح
ســعی در جایگزینــی غایــات اومانیســتی به جــای آن دارد1 کــه محــدود شــدن 
آن بــه حــوزه شــخصی افــراد، خودخواهــی، تحقیــر دیگــران، عــدم توجــه بــه 
ــرد پســت مدرن  ــر خــاف رویک ــرش اســت. ب ــن نگ ــای ای ــوع از پیامده همن
ــه در  ــت چنانک ــته اس ــد داش ــم تأکی ــن مه ــه ای ــامی ب ــان اس ــب عرف در مکت
اکثــر آیــات قــرآن در کنــار »إقــرؤا الصــاة« کــه خصوصی تریــن ارتبــاط بیــن 
ــب  ــن مطل ــزکاة« اشــاره شــده اســت. ای ــوا ال ــه »آت ــود می باشــد ب ــد و معب عب
می توانــد بیانگــر ایــن موضــوع باشــد کــه راه رســیدن بــه حــق از بطــن جامعــه 
ــر همیــن  ــه تــرک خلــق و گوشه نشــینی.2 ب و دســتگیری از خلــق می گــذرد، ن
ــای اســامی  ــیوه عرف ــوع، ش ــه همن ــردم داری و شــفقت و کمــک ب اســاس، م
بــود. ایــن اعتقــاد، باعــث می شــده اســت کــه آنــان از هرگونــه کمــک مــادی 
یــا معنــوی بــه دیگــر انســان ها دریــغ نورزنــد طــوری کــه غافــان و بــدکاران 
ــف  ــای مختل ــم در بخش ه ــن مه ــه ای ــد. ب ــتثنا نبودن ــده مس ــن قاع ــز از ای نی
 ــای هشــتم، حضــرت ســجاد ــه اشــاره شــده اســت چنانکــه در دع صحیف
ــدان و خــوار شــمردن  ــدن ثروتمن ــه خــود نازی ــد: »و از ب ــه دعــا می کن این گون
ــاوردن از  ــا نی ــکر به ج ــتان و ش ــا زیردس ــاری ب ــدان و بدرفت ــراء و نیازمن فق
کســی کــه بــه مــا نیکویــی کــرده بــه تــو پنــاه می بــرم«.3 و در دعــای دیگــر از 

ــد:  ــن می خواه ــدا چنی خ

1. رک: جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور، ص 156.
2. تفسیر نمونه، ج 1، ص 210.

3. صحیفه سجادیه، دعای 8، فراز 3.
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و مــرا توفیــق ده تــا بــا کســی کــه بــا مــن غــّش نمــوده از روی اخــاص 
رفتــار کنــم و کســی را کــه از مــن دوری کــرده بــه نیکویــی پــاداش دهــم و 
کســی کــه مــرا نومیــد گردانیــده بــه بخشــش عــوض دهــم و کســی را کــه 
از مــن بریــده بــه پیوســتن مکافــات نمایــم و از آنکــه از مــن غیبــت نمــوده 

بــه نیکــی یــاد کنــم و نیکــی را ســپاس گــزارده از بــدی چشــم بپوشــم. 1
ــتی  ــن نوع دوس ــای ای ــن روش ه ــده بهتری ــه دربردارن ــم ک ــی و نه ــای س دع
ــه  ــه او را از آزار رســاندن ب می باشــد، سیدالســاجدین از خــدا می خواهــد ک
زن و مــرد مؤمــن و مســلمان بــازدارد و طلــب آمــرزش می کنــد در حــق کســی 
کــه در حــق ایشــان بــدی کــرده و از خــدا می خواهــد کــه او را رســوا نســازد و 
اگــر از جانــب ایشــان ظلمــی بــه کســی شــده اســت خداونــد از جانــب خویــش 
حــق وی را بــی کم وکاســت عطــا فرمایــد.2 در دعــای دیگــر، در راســتای ایفــای 
ــه  ــرا ب ــد: »م ــن می خواه ــد چنی ــه دیگــران از خداون مســئولیت خــود نســبت ب
میانــه روی بهره منــد گــردان و مــرا از درســتکاران و راهنمایــان بــه خیــر و نیکــی 
ــی از دوزخ را  ــت و رهای ــتگاری در قیام ــردان، و رس ــته بگ ــدگان شایس و از بن

روزیــم فرمــا«.3
2-2-2- شريعت گريزی

شــریعت در اصطــاح بــه معنــای مجموعــه قوانینــی اســت کــه مربــوط بــه 
ــاخصه  ــه اســت4. ش ــادل فق ــن اصطــاح مع ــه در ای ــد ک ــری باش ــال ظاه اعم
ــور، همچــون  ــنتی در ام ــان س ــن از ادی ــه گرفت ــد، فاصل ــت جدی ــی معنوی اصل
تفاســیر آزاد از متــون دینــی و خالــی شــدن از مناســک و شــعائر اســت. 
همچنــان کــه جــرج گریســایدز از اندیشــمندان نامــی در حــوزه باطــن گرایــی 

ــد:  ــی می گوی ــن غرب نوی
ــک  ــتن مناس ــای جدیــد، نداش ــری و معنویت ه ــان بش ــری ادی جهت گی
ــج  ــه انســان رن ــه انجــام شــعائر و مناســک آن اســت ک ــرا الزم اســت، زی

1. همان، دعای 20، فراز 9.
2. همان، دعای 39، فراز 1. 4.
3. همان، دعای 20، فراز 18.

4. مرصاد العباد، ص 62.
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ــفه  ــا فلس ــن ب ــد و ای ــوار کن ــود هم ــر خ ــا را ب ــختی حاصــل از آن ه و س
ــدی  ــش و بهره من ــایش و آرام ــر آس ــن حداکث ــی تأمی ــد یعن ــت جدی معنوی

ــارض اســت.1  ــرای انســان در تع ب
لیکــن عرفــان بــرای یــک عــارف مســلمان بــر مبنــای دیــن مطــرح اســت و 
شــاهراه طریقــت بــرای وصــول بــه حقیقــت از متــن شــریعت می گــذرد. ازاین رو، 
در عرفــان اســامی عمــل بــه شــریعت بــرای نیــل بــه حقیقــت امــری ضــروری 
ــدا  ــاهدی پی ــه و ش ــوان نمون ــی نمی ت ــون عرفان ــت. در مت ــر اس و اجتناب ناپذی
کــرد کــه بــر بی اعتنایــی عرفــا بــه شــریعت داللــت داشــته باشــد بلکــه عرفــای 
ــد، ایشــان  ــد بوده ان ــات و تــرک محرمــات مقی ــه انجــام واجب مســلمان نه تنهــا ب
ــت داشــته اند.  ــز مداوم ــات نی ــز از مکروه در به جــای آوردن مســتحبات و پرهی
در حقیقــت ســالک در مســیر ســلوک بــا انجــام فروعــات مــورد عنایــت بیشــتری 
قــرار خواهــد گرفــت و راه هــای هدایــت و رســیدن بــه مقصــود بــر او آشــکار 
ــُدواْ  ــَن َجاَه َِّذی ــد: »َو ال ــال می فرمای ــدای متع ــه خ ــه ک ــد؛ همان گون ــد ش خواه
ــه راه هــای  ــد، ب ــا مجاهــدت کنن ــبَُلنَا« کســانی را کــه در راه م ــْم ُس ِدینهَُّ ــا لَنَهْ فِینَ

ــم.2 ــان می کنی ــش هدایتش خوی
ــی  ــان عمل ــه عرف ــه اجــرای احــکام شــرعی، خــود مقدم ــان صحیف  در عرف
اســت. بــه همیــن ســبب فروعــات دیــن و احــکام مربــوط بــه آن هــا از جملــه 
مســائلی اســت کــه در صحیفــه ســجادیه مطــرح شــده اســت. امــام ســجاد در 
دعاهــای خویــش بــا همیــن روش مــردم را بــه خــدا و اجــرای قوانیــن و احــکام 
ــد:  ــن می فرمای ــاز چنی ــورد نم ــال در م ــوان مث ــه عن ــد. ب ــوت می کن ــن دع دی
ــا حــدود و احکامــش کــه مقــّرر  ــه ب ــر اوقــات نمازهــای پنج گان »مــا را در آن ب
ــرط  ــه ش ــش ک ــروط و اوقات ــرده ای و ش ــه واجــب ک ــش ک ــوده ای و واجبات نم
ــه  ــدا را این گون ــه روزه، خ ــورد فریض ــا«. در م ــده ای آگاه فرم ــن گردانی و تعیی
ــاه  ــان م ــاه رمض ــود م ــاه خ ــه م ــت ک ــی را سزاس ــپاس خدای ــد: »و س می خوان
صیــام و روزه و مــاه اســام و مــاه پاکیزگــی، و مــاه تصفیــه و پــاک کــردن قــرار 

1. تعریف معنویت گرایی جدید، ص 139.
2. سوره عنکبوت، آیه 69.
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ــا را در  ــد: »و م ــه و می فرمای ــه موضــوع زکات پرداخت ــرازی دیگــر ب داد«.1 در ف
آن مــاه توفیــق ده، و دارایی هایمــان را از مظالــم و آنچــه از راه ظلــم و ســتم بــه 
دســت آمــده خالــص و آراســته نمایــی ام و آن هــا را بــا بیــرون کــردن زکات هــا 
پــاک کنیــم«.2 ایــن بدین جهــت اســت کــه رعایــت تقــوا و انجــام فرایــض دینــی 
ــه  ــت مصــداق آی ــا شــخص در نهای ــداوم آن ه ــا ت ــه ب ــان اســت ک ــه عرف مقدم
ــا نَاِظــَرة« در آن روز چهره هایــی هســت زیبــا و  َّاِضــَرٌة إِلــی َربهَِّ »ُوُجــوٌه یْوَمئــٍذ ن
درخشــان، کــه ســوی پروردگارشــان نظــر می کننــد.3 قــرار می گیــرد و بــه فنــاء 
فــی اهلل دســت می یابــد. ابــن عربــی ایــن آیــه را بیانگــر وجــود عشــق و اشــتیاق 
ــا دیــدار جمــال حــق، بــه وصــال محبــوب حقیقــی  در بندگانــی می دانــد کــه ب

ــیده اند.4 ــود رس خ
2-2-3- سلطه پذيری

ــع  ــود و مطی ــم موج ــلیم نظ ــردم را تس ــند م ــور، می کوش ــای نوظه معنویت ه
قدرت هــای فائــق گرداننــد و ســکوت در برابــر ســتم را بــه عنــوان ارزش اخاقــی 
و معنــوی تعلیــم می دهنــد. ایــن معنویت هــا روحیــه عــزت و آزادگــی را در قلــب 
ــا  ــد انســان را ب ــان پســت مدرن می خواه ــان دیگــر عرف ــه بی ــد. ب ــردم می میرانن م
وضعیــت تمــدن امــروز مطابقــت دهــد و در مقابــل هیچ گونــه تاشــی در جهــت 
تغییــر و تطبیــق نظــام سیاســی و اجتماعــی بــا نیازهــای اساســی و فطــری انســان 
ــی  ــلوک عرفان ــوان روش س ــه عن ــن5 ب ــت مدیتیش ــن جه ــد. از ای ــام نمی ده انج
ــرش  ــاوت و تســلیم و پذی ــه نگــرش بی تف ــه نتیجــه آن رســیدن ب پســت مدرن ک
ــی-  ــرد سیاس ــود. کارک ــی می ش ــت، معرف ــکات اس ــارها و مش ــر فش در براب
اجتماعــی ایــن روش نهادینــه کــردن روحیــه ســلطه پذیری و بی تفاوتــی در افــراد 
ــت  ــه محرومی ــه در نتیج ــلطه پذیری ک ــناختی س ــی روان ش ــت. ویژگ ــه اس جامع
حســی حاصــل از مدیتیشــن در افــراد پدیــد آمــده بی تفاوتــی آن هــا را در مقابــل 

1. صحیفه سجادیه، دعای 44، فراز 3.
2. همان، فراز 10.

3. سوره قیامت، آیات 22 و 23.
4. تفسیر ابن عربی، ج 2، ص 390.

5. رک: ص 18 همین مقاله.
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ســلطه دیگــران بــاال می بــرد و قــدرت درک سیاســی اجتماعــی فــرد را تضعیــف 
می کنــد و در مقابــل تبلیغــات و تلقینــات او را منفعــل می گردانــد، زیــرا از 
ــن  ــه مهم تری ــری از جمل ــی و تلقین پذی ــاالت ادراک ــناختی اخت ــدگاه روان ش دی
آثــار محرومیــت حســی اســت.1 نتیجــه حاصــل از ایــن وضعیــت و فشــار تبلیغاتی 
رســانه های ســرمایه داری از طــرف دیگــر چیــزی جــز تثبیــت و تحکیــم ســاختار 
ــه  ــه ب ــت ک ــر نیس ــان معاص ــی جه ــات طبیع ــه حی ــلطه پذیران ــلطه گرانه و س س
شــکل نســبی گرایی اخاقــی، مصرف گرایــی اقتصــادی و غوغــا ســاالری سیاســی 
ــه  ــی هم ــامی، عرفان ــان اس ــی عرف ــن نگرش ــل چنی ــود.2 در مقاب ــر می ش جلوه گ
ــرای خــود زندگــی نمی کنــد؛  ســو نگــر اســت. در چنیــن مکتبــی انســان تنهــا ب
بلکــه نســبت بــه مــردم و جامعــه خــود احســاس مســئولیت می کنــد. بنابراین ســیر 
و ســلوک عرفانــی صرفــاً یــک تحــول و ســیر درونــی نیســت، بلکــه در چگونگــی 
ارتبــاط انســان عــارف بــا جامعــه و مــردم و نیــز کیفیــت تعامــل او بــا اربابــان زر 
و زور تأثیــر مســتقیم دارد. ازاین جهــت، عرفــان اســامی باألخــص عرفــان شــیعی 

همیشــه رنــگ اجتماعــی و سیاســی داشــته اســت.
 عرفــان امــام ســجاد نیــز کــه خــود پرورش یافتــه ایــن مکتــب اســت، عرفان 
حضــور اســت؛ نــه عرفــان انــزوا و پرهیــز؛ ایــن حضــور گاه بــه شــکل کمــک و 
ــاه رمضــان حضــرت  ــرا رســیدن م دســتگیری از دیگــران می باشــد. چنان کــه در ف
از خداونــد توفیــق خدمــت بــه مــردم را طلــب می کنــد: »مــا را در آن مــاه توفیــق 
ده کــه بــا نیکــی فــراوان و بخشــش، بخویشــان خــود نیکــی کنیــم، و بــا احســان 
ــی  ــروف و نه ــکل امربه مع ــه ش ــویم«.3 و گاه ب ــا ش ــایگانمان جوی ــا از همس و عط
ــر  ــدی ضمــن نیایش هــای خــود ب ــوارد چن ــام در م ــه ام از منکراســت. چنان ک
ــن شــب  ــد: »و ای ــه می فرمای ــرده اســت، آنجــا ک ــد ک ــن موضــوع تأکی ــت ای اهمی
ــدی و  ــی و دوری از ب ــام نیک ــرای انج ــا ب ــا فرم ــق عط ــان توفی ــه روزهایم و هم
سپاســگزاری از نعمت هــا و پیــروی از ســنت ها و تــرک بدعت هــا و امربه معــروف 

1. روانشناسی احساس و ادراک، ص 128 و 129.
2. جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور، ص 179.

3. صحیفه سجادیه، دعای 44، فراز 10.
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و نهــی از منکــر و حفــظ و نگهــداری اســام«.1 و گاهــی بــه شــکل ظلم ســتیزی و 
ــدا  ــات از خ ــه دفع ــرت ب ــه حض ــد. چنان ک ــری می کن ــتم، جلوه گ ــا س ــارزه ب مب
ــار ســتم  ــه خــود زیــر ب ــد و ن ــه دیگــران بیاب ــه فرصــت جــور ب می خواهــد کــه ن
دیگــران قــرار گیــرد: »بــار خدایــا بــر محمــد و آل او درود فرســت، و )مــرا در پنــاه 
رحمــت خــود حفــظ فرمــا تــا( ســتم دیــده نشــوم کــه تــو بــر جلوگیــری از ســتم 
بــه مــن توانایــی، و نــه مــن )بــه دیگــری( ســتم نمایــم کــه تــو می توانــی مــرا )از 
ســتم نمــودن( بــاز داری«.2 در جایــی دیگــر از پــروردگار چنیــن می خواهــد: »و مــرا 
پشــتیبان ســتمگران و بــر نابــود کــردن کتــاب خــود یــار و کمک ایشــان قرار مــده«.3 
ــی و  ــای دین ــا باارزش ه ــت مدرن نه تنه ــان پس ــت عرف ــوان گف ــوع می ت در مجم
توحیــدی مغایــرت دارد بلکــه باارزش هــای فطــری بشــر، از قبیــل آزادی و آزادگــی 

و غیــرت و مردانگــی نیــز در تضــاد و تعــارض اســت.
2-2-4- عقل گريزی

 یکــی از راه هایــی کــه ایــن مکاتــب بــرای خاصــی از ســازوکارهای زندگــی 
ــردی و  ــل و تجســم ف ــوه تخی ــه ذهــن و ق ــردن ب ــاه ب ــد پن ــن پیشــنهاد داده ان نوی
زندگــی در دنیــای توهمــات اســت. ایــن مکاتــب بشــر را بــه آرامشــی که ناشــی از 
دو امــر اســت، فــرا می خواننــد: الــف( آرامشــی کــه بــر اثــر بــی درکــی، جهالــت، 
غفلــت و عــدم احســاس مســئولیت پدیــد می آیــد. ب( آرامشــی کــه جنبــه تخدیــر 
ــدون  ــوم و ب ــا، حــرکات و اذکار نامفه ــواد و داروه ــا برخــی م ــن دارد و ب و تلقی
هــدف بــه طــور موقــت ایجــاد می شــود4 کــه پیامــد آن عقــل گریــزی و دوری از 
اســتدالالت عقلــی اســت. آن هــا ادعاهایــی را بــدون ارائــه هیــچ دلیلــی و صرفــاً بــا 

ــد.5 ــه مطــرح می کنن ــه افســانه، ضرب المثــل، ســخن و خطاب اســتناد ب
در ایــن میــان مکتــب عرفانــی اســام بــرای عقــل و فکــر و اســتدالل، نهایــت 
احتــرام را قائــل اســت. ایــن کتــاب آســمانی عقــل را اصلی تریــن ســرمایه درونــی 

1. همان، دعای 6، فراز 18.
2. همان، دعای 20، فراز 14.
3. همان، دعای 47، فراز 132.

4. همان، ص 170. 176
5. همان.
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انســان دانســته و ایمــان را رهــاورد عقــل بــر می شــمارد. اگــر چــه عناصــری چــون 
تقــوا و عبــادت نیــز در ایــن ارزیابــی ســهم دارنــد، امــا تقــوا و عبــادت نیــز بــدون 
تعقــل و تفکــر شــأن چندانــی نــدارد، خداونــد در ســوره مجادلــه بــه ایــن امر اشــاره 
َِّذیــَن أُوتـُـواْ الْعِْلــَم َدَرَجاٍت(؛  َِّذیــَن َءاَمنـُـواْ مِنکــْم َو ال ُ ال داشــته و می فرمایــد: )یْرَفــِع اهللَّ
)خــدا آن هایــی را کــه ایمــان آورده انــد و کســانی را کــه دانــش یافته انــد بــه درجاتــی 
برافــرازد(.1 مفســران قائل انــد ایــن آیــه بیانگــر فضیلــت علمــا و ترغیــب ســایرین 
ــر علم آمــوزی اســت زیــرا می فرمایــد: »خداونــد مؤمنیــن را درجــه می دهــد امــا  ب
علمــا را درجــات می بخشــد«.2 لــذا می تــوان گفــت انســان کامــل در ایــن مکتــب، 
انســانی اســت کــه کمــال عقلــی پیداکــرده باشــد. ازایــن رو، نــه تنهــا تفکــر بــرای 
ســیر و ســلوک الزم اســت بلکــه بایــد گفــت آوای انســان ســالک، همــان عقــل و 
فکــر او اســت3. در صحیفــه ســجادیه نیــز سیدالســاجدین بــا طــرح مباحثــی چون 
خداشناســی، نبــوت، معادشناســی، امام شناســی، انسان شناســی و غیــره، آدمــی را بــه 
تفکــر می انــدازد کــه چه بســا محصــول ایــن تفکــر، معرفــت و معرفــت مقدمــه ای 
ــام ســجاد وقتــی انســانیت انســان را تشــریح  ــرای ســیر و ســلوک اســت. ام ب
ــد:  ــد و می فرمای ــّوم انســان می دان ــه فصــل مق ــه منزل ــد، ســتایش خــدا را ب می کن

و ســپاس خــدای را کــه اگــر بندگانــش را از شــناختن سپاســگزاری خــود 
ــته  ــش های پیوس ــان داده و بخش ــه ایش ــه ب ــی ک ــای پی درپ ــر نعمت ه ب
ــش  ــه نعمت های ــاز می داشــت، هــر آین ــده ب ــا تمــام گردانی ــرای آن ه ــه ب ک
ــد از  ــن می بودن ــر چنی ــد و اگ ــپاس نمی گزاردن ــوده او را س ــرف نم را ص
ــه  ــد ک ــان بودن ــد و چن ــت روی می آوردن ــرز بهیمی ــه م حــدود انســانیت ب
در کتــاب محکــم و اســتوار خــود وصــف فرمــوده: اْن ُهــْم االَّ کاألْنْعــامِ بـَـْل 
ُهــْم اَضــلُّ َســبیًا، یعنــی ایشــان )ناسپاســان( جــز ماننــد چارپایــان نیســتند 

ــد.5  ــد ش ــد.4 خواه ــه گمراه ترن بلک

1. سوره مجادله، آیه 14.
2. المحرر الوجیز، ج 5، ص 280؛ كشف االسرار و عده االبرار، ج 10، ص 19.

3. مراحل اخالق در قرآن، ص 271.
4. سوره فرقان، آیه 44.

5. صحیفه سجادیه، دعای 1، فراز 8.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج3702

بــه ســخن دیگــر، اگــر انســان بیندیشــد و حقیقــت خــود را بشناســد چیــزی 
در حقیقــت خــود جــز یــاد و نــام حــق، کــه ولــّی نعمــت او اســت، نمی یابــد.

2-3- جايگاه طبیعت در عرفان صحیفه سجاديه و عرفان پست مدرن
ــود  ــگاره وهم آل ــار دو ان ــان دچ ــان و جه ــورد انس ــت مدرن در م ــان پس عرف
اســت؛ اول اینکــه ایــن دنیــا همچــون چشــم بندی ســاحرانه ای خالــی از حقیقــت 
اســت و دوم، توهــم قدرتمنــدی انســان بــدون تکیــه بــر نیــروی برتــر و مطلــق 
ــن  ــه ای ــج ب ــه تدری ــال ب ــم خی ــی در عال ــارت دیگــر آدم ــه عب هســتی اســت. ب
گمــان می رســد کــه همــه ایــن عالــم یــک بــازی موهــوم اســت1. ایــن در حالــی 
اســت کــه عــارف اســامی سراســر عالــم امــکان را جلــوه حــق دانســته و همــه 
ــه حــق  ــاط ب ــق و ارتب ــن تعل ــد و عی ــات خداون ــی اســماء و صف اشــیاء را تجل
ــه جــای خــود و  ــد. عرفــان اســامی هــر یــک از موجــودات جهــان را ب می دان
در حــد خــود، اثــری از حضــرت حــق و جلــوه ای از جلــوات اســماء و صفــات 
ــل  ــرای اه ــا ب ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــد ک ــی می دان ــات ربوب ــی از آی ــق و آیت ح
عرفــان و صاحبــان بصیــرت حکایتــی از جمــال و جــال وجــه حــق و خبــری 
از اســماء و صفــات او دارد.2 بــه همیــن ســبب، قــرآن بــه کــرات بــا بیــان کــردن 
و یــادآوری آیــات آفاقــی و انفســی انســان را دعــوت بــه تعقــل و تدبــر می کنــد 
(3 )زودا  َّــُه الحْــقُّ )َســنُرِیهِْم َءایاتِنـَـا فــی ااَلَْفــاِق َو فــی أَنُفِســهِْم َحتــی یتَبَیــنَ َ لَُهــْم أَن
ــا نشــان  ــه آن ه ــان ب ــاق و در وجــود خودش ــدرت خــود را در آف ــات ق ــه آی ک

خواهیــم داد تــا برایشــان آشــکار شــود کــه او حــق اســت(.
ــاره ای از  ــه پ ــن ک ــرازی از دعــای ششــم بعــد از ای سیدالســاجدین در ف
ــه  ــم و هم ــح در آمدی ــه صب ــد: »ب ــرد، می فرمای ــام می ب ــدا را ن ــات خ مخلوق
ــده ســاختی  چیزهــا از آســمان و زمینشــان و آنچــه در هــر یــک از آن دو پراکن
ــه و آنچــه  ــاال رفت ــده آن و آنچــه در هــواء ب ــده و ایســتاده و رون از آرام و جنبن
در زیــر خــاک پنهــان اســت، بــه صبــح در آمدنــد در حالــی کــه همــه ملــک تــو 

1. جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور، ص 173.
2. كیمیای وصال، ص 147.
3. سوره فصلت، آیه 53.
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هســتیم«.1 و چنیــن ادامــه می دهــد: »بــه صبــح در آمدیــم در پنجــه )قــدرت( تــو 
کــه پادشــاهی و تواناییــت مــا را فــرا می گیــرد و اراده و خواســت تــو مــا را گــرد 
ــم و  ــا دســت می بری ــه در کاره ــو اســت ک ــان ت ــر و فرم ــی آورد و از روی ام م
در تدبیــر تــو رفــت و آمــد مــی نمایــی ام از هــر ســودی جــز آنچــه فرمــان تــو 
ــه  ــا نیســت2 و ب ــرای م ــر نیکــی جــز آنچــه بخشــیده ای ب ــه و از ه ــر آن رفت ب
ــی از جمــال  ــرق کــه هــر یــک حکایت ــر و رعــد و ب ــه اب ــگام نظــر کــردن ب هن
و جــال وجــه حــق دارنــد، چنیــن مناجــات می کنــد: بــار خدایــا ایــن بــرق و 
ــه  ــد ک ــو و دو خدمتگــزار از خدمتگــزاران توان ــد دو نشــانه از نشــانه های ت رع
ــان رســان  ــا عــذاب زی ــده ی ــو برســاندن رحمــت ســود دهن ــری از ت در فرمان ب
می شــتابند.3 یعنــی همه چیــز از آن توســت و حقیقــت وجــود تویــی و مــا بقــی 

بــا تجلــی تــو آشــکارند«.
حــال ســؤال ایــن اســت رابطــه چنیــن انســانی بــا طبیعــت و هســتی چگونــه 
ــا طبیعــت و هســتی را رابطــه  ــه انســان ب ــان اســامی رابط رابطــه ای اســت؟ عرف
ــان  ــه بی ــد. ب ــد و مســجد6 می دان ــازرگان و تجــارت5 و عاب ــه،4 ب کشــاورز و مزرع
دیگــر بــرای کشــاورز، مزرعــه هــدف نیســت ولــی وســیله اســت. در واقــع طبیعت، 
مــادر انســان اســت کــه بایــد در دامــن او تکامــل یافــت و عــروج کــرد. از منظــر 
ــال  ــق شــکوه جم ــارف را از ســه طری ــان هســتی، انســان ع ــری جه ــه جعف عام
هســتی، جــال قانونمنــدی هســتی و احســاس حیــات در عالــم طبیعت بــه ملکوت 
خــود رهنمــون می گردانــد.7 در بــاور ایشــان زمانــی جمــال و جــال هســتی، ســالک 
را بــه مقصــد می رســاند کــه انســان یقیــن بــه این کــه دنیــا میدانــی بــرای تکاپــو و 

1. صحیفه سجادیه، دعای 6، فراز 9.
2. همان، دعای 6، فراز 10 و 11.

3. همان، دعای 36، فراز 1.
4. بحاراالنوار، ج 7، ص 107.
5. نهج البالغه، حکمت 131.

6. همان.
7. عرفان اسالمی، ص 65
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مســابقه در خیــرات اســت، پیــدا کنــد.1 در نتیجــه از اساســی ترین شــرایط ورود بــه 
عرفــان، تلقــی کــردن جهــان هســتی به عنــوان میــدان مســابقه و تاش مســتمر برای 
ــه هــدف اســت. از دیــدگاه صاحب نظــران باطــن گرایــی غربــی انســان  رســیدن ب
مــدرن در پــی یافتــن راه هایــی اســت کــه بــه وســیله آن هــا بتوانــد حداکثــر لــذت و 
ــه انســان یــاد می دهــد کــه  بهره منــدی را از دنیــا داشــته باشــد. عرفــان ســکوالر ب
چگونــه هــر چــه بیشــتر توانایــی خــود را بــه کار گیــرد تــا کامیاب تــر و موفق تــر و 
راحت تــر در دنیــا و بــرای دنیــا کار کنــد. پــی گیــری چنیــن هدفــی بیش از هــر چیز، 
بیانگــر راهبــرد دنیاگرایانــه گفتمــان عرفــان پســت مدرن اســت. امــا از منظــر عرفــان 
اســامی تعلــق بــه دنیــا بــرای ســالک، مانعــی اســت کــه قــدرت را از وی ســلب 
می کنــد. از ایــن رو تــاش قــرآن و روایــات، بــر ایــن اســت کــه انســان را نســبت بــه 
دنیــا بی رغبــت کنــد و بگویــد در عیــن حــال کــه دنیــا محــل رشــد ســالک اســت 
لکــن اگــر هــدف قــرار گیــرد جــز ابــزار و متــاع پرفریــب، چیــز دیگــری نیســت »َو 
نْیــا إاِلَّ َمتـَـُع الُْغــُرورِ«2 و ایــن زندگــی دنیــا جــز متاعــی فریبنده نیســت  َمــا الَْحیــوُة الدُّ
در واقــع بــرای رســیدن بــه »مــا عنــداهلل« چــاره ای جــز تــرک متــاع فریــب کــه همراه 
ــرآن  ــه ق ــام دارد.3 چنان ک ــد« ن ــرک »زه ــن ت ــد و ای ــت، نمی باش ــی اس ــا بی رغبت ب
نَّ َعینَیــک إِلــی َمــا َمتَّْعنـَـا بـِـهِ أَْزَواًجا  کریــم بــه پیامبــر اکــرم می فرمایــد: )َو اَل تَُمــدَّ
ِّــک َخیــْرٌ َو أَبَْقــی(؛4 )اگــر زنــان  ــْم فِیــهِ َو رِْزُق َرب نْیــا لِنَْفتِنَهُ ــْم َزْهــَرَة الحْیــوةِ الدُّ مِّنْهُ
ــه آن هــا  ــو ب ــی از آن هــا را از یــک زندگــی خــوش بهره منــد ســاخته ایم، ت و مردان
منگــر ایــن بــرای آن اســت کــه امتحانشــان کنیــم. رزق پــروردگارت بهتــر و پایدارتر 
اســت(. یعنــی بــه شــکوفه هایی کــه در دســت دیگــران اســت و مــا بــه آنــان دادیــم 
ــا آن شــکوفه ها بیازماییــم ولــی رزق  چشــم مــدوز زیــرا مــا می خواهیــم آنــان را ب
پــروردگار تــو بهتــر و ماندنی تــر اســت زیــرا شــکوفه های دنیــا بــرای کســی، میــوه 
نخواهــد شــد. عالــم طبیعــت چنــان ســرد اســت کــه تــا ایــن شــکوفه بخواهــد بــه 

1. همان.
2. سوره آل عمران، آیه 185.

3. االشارات و التنبیهات، نمط 3، ص 384؛ منازل السایرین، ص 60.
4. سوره طه، آیه 181.
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ــار بنشــیند ســرمای زودرس طبیعــت از راه می رســد و شــکوفه می ریــزد1 ب
فرازهــای بســیاری از ادعیــه زین العابدیــن بــرای رهــا کــردن متــاع پرفریــب 
ــد:  ــن درخواســت می کن ــه سیدالســاجدین از خــدا چنی ــوی اســت. چنان ک دنی
»مــرا بــر اثــر آنچــه بــه ایشــان داده ای پریشــان مگــردان کــه بــر آفریدگانــت رشــک 
ــاز  ــن ب ــر آنچــه از م ــر اث ــان را ب ــو را خــوار شــمارم، و آن ــدر ت ــرده و قضــا و ق ب
داشــته ای گرفتــار مکــن. و حاجــت و نیازمندیــم را از دنیــا جــدا ســاز«.2 در دعــای 
دیگــر از هیجــان حــرص بــه خــدا پنــاه می بــرد و می فرمایــد: »بــار خدایــا بــه تــو 
پنــاه می بــرم از حــرص و آز و تنــدی غضــب و تســّلط حســد و رشــک و سســتی 
صبــر و شــکیبایی و کمــی قناعــت و خرســند نبــودن بــه کمــی قســمت و بهــره«. 
3امــام ســجاد محبــت دنیــا را از عوامــل آســیب زا و بزرگ تریــن مانــع در ســیر و 
ســلوک می دانــد و از خــدا چنیــن می خواهــد: »و دوســتی دنیــای پســت را کــه از 
ــد و از طلبیــدن وســیله و دســت آویز به ســوی  ــع می نمای ــو اســت من ــزد ت آنچــه ن
تــو بــاز مــی دارد و از تقــرب و نزدیــک شــدن بــه )طاعــت( تــو غافــل و بی خبــر 
می گردانــد از دلــم بــر کــن«.4 و در دعایــی دیگــر از خــدا درخواســت می کنــد کــه 
دلــش را از محبــت و دوســتی غیــر خــدا خالــی کنــد و بــه یــاد خود مشــغول بــدارد: 
بــار خدایــا مــرا درهرحــال بــه ســتایش و نیایــش و سپاســگزاریت بــر گمــار تــا 
بــه آنچــه از دنیــا بــه مــن داده ای شــاد نگــردم و بــه آنچــه مــرا از آن باز داشــته ای 
اندوهگیــن نشــوم و شــعار دلــم را بــه پرهیــزکاری از خــود بنمــا و بدنــم را در 
آنچــه از مــن می پذیــری بــکار دارو مــرا از هــر چــه بــه مــن رو آورد بــه طاعــت 
و بندگیــت وادار تــا چیــزی را کــه تــو بــه خشــم می آیــی دوســت نداشــته و از 

چیــزی کــه رضــا و خوشــنودی تــو اســت بــه خشــم نیایــم. 5
در نیایشــی دیگــر خواســتار معرفــت و بینشــی اســت کــه در زهــد احســاس 

آســایش و آرامــش کنــد: 

1. مراحل اخالق در قرآن، ص 171.
2. صحیفه سجادیه، دعای 35، فراز 2.

3. همان، دعای 8، فراز 1.
4. همان، دعای 47، فراز 109.
5. همان، دعای 21، فراز 9.
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بــار خدایــا بــر محمــد و آل او درود فرســت، و اعتــراف بــه حــق را هنــگام 
کوتاهــی در سپاســگزاری تــو بــه آنچــه در آســایش و ســختی و تندرســتی 
و بیمــاری بــه مــن نعمــت داده ای روزیــم گــردان تــا هنــگام تــرس و ایمنــی 
و خوشــنودی و خشــم و زیــان و ســود در آنچــه پیــش آیــد شــادی رضــا 
ــو واجــب اســت  ــرای ت ــه آنچــه ب و خوشــنودی و آرامــش دل خــود را ب

دریابــم1 
ــن تندرســتی در  ــن ک ــد: »روزی م ــن می خواه ــد چنی ــت از خداون و در نهای
عبــادت و آســایش در زهــد و دوری از دنیــا و علــم بــا عمــل و پرهیــزکاری از 

ــه روی«.2 روی میان

 3� هدف در عرفان صحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن
ــد،  ــض خداون ــی مح ــام بندگ ــه مق ــیدن ب ــامی رس ــان اس ــوس عرف در قام
ــن  ــد. در ای ــرار می ده ــر ق ــالک آن را مدنظ ــه س ــت ک ــی اس ــن هدف عالی تری
ــع  ــه منی ــه قل ــه ب ــرای این ک ــالک ب ــود، س ــح داده می ش ــان توضی بخــش از عرف
انســانیت -توحیــد- برســد از کجــا بایــد آغــاز کنــد و چــه منــازل و مراحلــی را 
بــه ترتیــب طــی کنــد. عــارف بــا طــی ایــن مراحــل بــه هــدف و پایــان راه، کــه 
ــی  ــاء ف ــزی جــز »فن ــر شــده اســت، می رســد و حقیقــت، چی ــه حقیقــت تعبی ب
اهلل« کــه بــا تعابیــر »عنــداهلل« و »لقــاءاهلل« نیــز از آن یــاد شــده و در قــرآن ریشــه 

نمی باشــد.3 دارد، 
در عرفــان صحیفــه، هــدف لقاءاهلل دانســته شــده چنانکه ســید الســاجدین در 
فــرازی از دعــای ســی و شــش چنیــن می گویــد: »جــز تــو خدایــی نیســت مرجــع 
و بازگشــت به ســوی تــو اســت«. 4در دعایــی دیگــر خــدا را چنیــن می خوانــد: »و 
ــدار خویــش  ــو اســت شــوق و دوســتی دی ــزد ت رغبــت و خواســتم را در آنچــه ن

1. همان، دعای 22، فراز 11.

2. همان، دعای 20، فراز 27.
3. سوره بقره 94، كهف 110.

4. صحیفه سجادیه، دعای 36، فراز 7.
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ــدار خــود  ــرای دی ــرا ب ــه از خــدا می خواهــد: »روزی کــه م ــرار ده«.1 در روز عرف ق
برمی انگیــزی، خــوار و شــرمنده مکــن«.2 بــه اعتقــاد امــام ســجاد تــاش بــرای 
ــت )جــای  ــرا از مقام ــد: »و م ــد شــوق انگیز باش ــروردگار بای ــای پ ــه لق ــیدن ب رس
ــاز«.3 از  ــده س ــتاق و دل کن ــدارت مش ــرای دی ــان و ب ــی( بترس ــاب و بازپرس حس
منظــر او لقــاء الهــی همــان آرامشــگاه بشــری اســت کــه وی در فــرازی از دعــای 
مــکارم اخــاق از خــدا آن را طلــب می کنــد: »و بــرای مــن نــزد )رحمــت( خــود 
آرامشــگاهی کــه در آن آرامــش گیــرم و جایگاهــی کــه در آن جــای گزینــم و چشــم 
را روشــن ســاز قــرار ده«.4 بــا وجــود چنیــن هــدف و آرمــان بلنــدی، دیگــر رســیدن 
بــه آرامــش روحــی و روانــی، طمــع بهشــت یــا تــرس از دوزخ حتــی توانایــی بــر 
انجــام کارهــای خارق العــاده و کرامــات، نمی توانــد غــرض و هــدف اصلــی عــارف 
ــان پســت مدرن  ــه عرف ــی اســت ک ــن در حال ــی باشــد ای در مســیر ســلوک عرفان
ــا کمــک گرفتــن از نیروهــای  ــاً ب ــه انســان تلقیــن می کنــد کــه او می توانــد صرف ب
درونــی خــود بــه نشــاط و آرامــش معنــوی دســت یابــد. بنابرایــن وقتــی انســان بــا 
ــی در  ــرد و حق تعال ــرار می گی ــت او ق ــت و اجاب ــورد رأف ــوس گشــت، م خــدا مأن
ایــن مقــام بــا اســم قریــب خــود، در قلــب او جلــوه می کنــد چنیــن کســی جهــان 
را آیــات او می بینــد و آن کــه صاحــب کشــف گشــت بــه دیــدن اســماء و صفــات 
حــق بــار می یابــد و آن کــه اهــل شــهود گشــت بــه لقــای ذات دســت می یابــد و 
خداونــد را بــه خــود و همه چیــز نزدیــک می بینــد.5 امــام ســجاد ایــن مطلــب 
را در دعایــی گوشــزد کــرده و چنیــن می گویــد: »بــه کســی کــه قصــد تقــّرب بــه 
)رحمــت( تــو کنــد نزدیکــی«.6 ایشــان در مناجات هــای مختلــف از خداونــد ایــن 
ــم ها  ــه چش ــد: »و ای آنک ــن می گوی ــد و چنی ــب می کن ــی را طل ــرب و نزدیک ق
ــرب  ــه ق ــا را ب ــت، و م ــد و آل او درود فرس ــر محم ــد ب ــاز می مانن ــدن او ب از دی

1. همان، دعای 54، فراز 4.
2. همان، دعای 47، فراز 114.

3. همان، فراز 126.

4. همان، فراز 129.
5. كیمیای وصال، ص 240

6. صحیفه سجادیه، دعای 45، فراز 21.
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ــوی  ــه س ــس را ب ــر ک ــد: »ه ــه می گوی ــا«.1 و در ادام ــک نم ــود نزدی ــت( خ )رحم
خــود نزدیــک گردانــی غنیمــت و ســود می بــرد«.2 کــه ایــن ســود و غنیمــت چیــزی 
جــز ســعادت و نیکبختــی نمی باشــد و در دعــای دیگــر چنیــن می خوانــد: »و مــرا 
از مقامــت بترســان و بــرای دیــدارت مشــتاق و دل کنــده ســاز، و بــه توبــه خالــص و 
پاکیــزه ای کــه گناهــان کوچــک و بــزرگ را بــا آن باقــی نگــذاری و گناهان آشــکار و 

نهــان را بــا آن وا مگــذاری توفیقــم ده«. 3
ــرای  ــدن و مادی گ ــع متم ــت در جوام ــران معنوی ــت مدرن بح ــان پس  در عرف
ــاختگی و  ــای س ــور معنویت ه ــرای ظه ــه را ب ــتر و زمین ــاعدترین بس ــرب، مس غ
کاذب فراهــم آورده اســت و انســان گرفتــار آمــده در جوامــع مدرنیتــه بــرای کاســتن 
فشــارهای روحــی و روانــی و اســترس های جامعــه صنعتــی بــه نوعــی بــه آرامــش 
درونــی نیــاز دارد، لــذا هــدف عرفــان پســت مدرن، ارائــه جایگزیــن مناســب بــرای 
بــر طــرف نمــودن نیازهــای معنــوی انســان و تســهیل شــرایط روحــی و روانــی و 
تأمیــن آرامــش فکــری بشــر امــروزی جهــت بهره منــدی هرچــه بیشــتر از زندگــی 
مــادی و دنیــوی اســت بــدون اینکــه در مــورد سرنوشــت انســان بعــد از مــرگ و 
ــه  ــدف و نتیجــه ای ک ــد.. ه ــته باش ــه ای داش ــر و برنام ــن موردنظ ــف او در ای تکلی
ــت  ــر ماهی ــد، بیانگ ــف می کنن ــرای آن تعری ــت مدرن ب ــان پس ــردازان عرف نظریه پ
ــان  ــری عرف ــا جهت گی ــی ب ــن گرایش ــت و چنی ــرای آن اس ــدار و مادی گ دنیام
ــی آن  ــری کل ــی جهت گی ــه عرفان ــن روی ــرا در ای ــت زی ــارض اس ــامی در تع اس
ــیوه هایی را  ــی ش ــای اله ــتفاده از آموزه ه ــی و اس ــک وح ــدون تمس ــه ب ــت ک اس
ارائــه کننــد. شــاگتی گوایــن بــه عنــوان یکــی از طرفــداران ایــن طــرز تفکــر و از 
ــرای  ــه ب ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــان پســت مدرن ب نویســندگان صاحب نظــر در عرف
ــاوراء  ــه یکــی از آرمان هــای م ــق زندگــی کــردن الزم نیســت ب خوشــبخت و موف

طبیعــی یــا بــه قدرتــی بیــرون از خــود ایمــان و اعتقــاد داشــته باشــید4.

1. همان، فراز 4.

2. همان، فراز 9.
3. همان، دعای 47، فراز 125 و 126.

4. تجسم خالق، ص 19.
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4� روش سلوک عرفان صحیفه سجادیه و عرفان پست مدرن
عرفــان اســامی، نفــس انســان را از عوامــل آســیب زا در ایــن مســیر می دانــد 
کــه مانــع رشــد ســالک اســت. در ایــن مکتــب نفــس بــه عنــوان یــک دشــمن 
درونــی بــرای انســان تلقــی می شــود و جهــاد بــا آن، بزرگ تریــن جهــاد قلمــداد 
ــی  ــک آلت ــدوک نفس ــدی ع ــد: أع ــام فرموده ان ــه پیامبراس ــردد. چنان ک می گ
بیــن جنبیــک1. امــام ســجاد نیــز بــه ایــن امــر توجــه داشــته و در بســیاری از 
دعاهــا آن را گوشــزد می کننــد. بــه طــور مثــال در دعــای ســی و یکــم از نفــس 

ــه خــدا شــکایت می کنــد و چنیــن می فرماینــد:  ســرکش ب
ــه دســت  ایــن جــای کســی اســت کــه دســت های گناهــان او را دســت ب
ــه و  ــر او غلب ــیطان ب ــیده اند، و ش ــا او را کش ــای خطاه ــد، و مهاره داده ان
ــر نمــوده ای از روی تجــاوز  ــه آن ام ــو ب چیرگــی نمــوده، پــس از آنچــه ت
ــن  ــرده ای از روی غــرور و فریفت ــرده، و آنچــه نهــی ک از حــد کوتاهــی ک

ــام داده.2 انج
 بــه همیــن دلیــل، خودســازی در ایــن مکتــب از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــه  ــر از توج ــزی مهم ت ــان، چی ــرورش انس ــرای پ ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــت، ب اس
مســتمر بــه دل، یعنــی معرفــت، مراقبــت و محاســبت نفــس نیســت. بــر همیــن 
ــمرده  ــر برش ــد پیامب ــداف بلن ــازی را از اه ــه و خودس ــرآن تزکی ــاس ق اس

ــد: ــه می فرماین ــا ک ــت، آنج اس
ُ َعلــی الُْمْؤِمنِیــَن إِْذ بََعــَث فِیِهــْم َرُســواًل مِّــْن أَنُفِســِهْم یْتُلــواْ َعَلیْهِــْم   َلقــد َمــنَّ اهللَّ
ــی  ــُل لَِف ــن قَْب ــواْ ِم ُ ــَة َو إِن كَان ــاَب َو الِْحکَم ــُم الْکتَ ــْم َو یَعلُِّمُه ــِه َو یَزكیِه َءایاتِ

ــٍن.3  ــاَلٍل مُّبِی َض
ــام و  ــدن ریشــه های اوه ــا و کن ــردن از آلودگی ه ــاک ک ــه را پ ــی تزکی طالقان
 ،ــام ســجاد ــر ام ــد4. از نظ ــو می دان ــراه رشــد و نم ــه هم ــای پســت، ب خوه
تزکیــه درون، زمینه ســاز کســب فیــض الهــی اســت. لــذا در یکــی از دعاهایــش 

1. محجه البیضاء، ج 5، ص 6.
2. صحیفه سجادیه، دعای 31، فراز 6.

3. سوره آل عمران، آیه 168.
4. پرتوی از قرآن، ج 3، ص 87.
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ــد:  ــن می فرمای چنی
بــار خدایــا پــس بــر محمــد و آل او درود فرســت، و بــا آمــرزش خــود بــه 
مــن رو آور چنانکــه مــن بــا اعتــراف خویــش بــه تــو رو آوردم، و مــرا از 
افتــادن گاه  گناهــان بــردار چنانکــه خــود را بــرای تــو پســت ســاخته ام و مــرا 
در پــرده )رحمــت( خــود بپوشــان )بیامــرز( چنانکــه در انتقــام و بــه کیفــر 

رســاندن مــن درنــگ نمــودی.1 
ــی و همیشــگی  در دعــای دیگــر از خــدا می خواهــد: از رحمــت و مهربان
توفیــق و راهنمایــی خــود بــه مــن ببخــش آنچــه کــه آن را نردبــان قــرار دهــم 
ــت آورم(  ــه دس ــاال روم )آن را ب ــنودیت ب ــوی خوش ــیله آن به س ــه به وس ک
ــه  ــذا توب ــان. 2ل ــن مهربان ــردم، ای مهربان تری ــن گ ــرت ایم ــاب و کیف و از عق
 ــام ــای ام ــه در نیایش ه ــت ک ــری اس ــم دیگ ــای مه ــذار از مؤلفه ه و اعت
ــش  ــش مهمــی در پاالی ــه نق ــرا توب ــژه ای برخــوردار اســت زی ــگاه وی از جای
ــزل  ــن من ــا دارد3 و اولی ــه ضعــف و نادانی ه ــی ب ــه نفــس، آگاه درون و تزکی
ــزون  ــت 4. اف ــدگان اس ــای جوین ــی از مقام ه ــن راه و اول مقام ــازل ای از من
بــر آن در مکتــب عرفانــی اســام جهــت بــاز داشــتن نفــس از هــوا و هــوس 
ــد.  ــش گرفته ان ــت را پی ــوال، راه ریاض ــرداری از م ــه فرمان ب ــان دادن ب و فرم
ــی  ــت و اهل ــرای تربی ــاش انســان ب ــای ت ــه معن ــی ب ــان عرب ــن واژه در زب ای
کــردن اســب اســت5. خواجــه نصیرالدیــن طوســی قائــل بــر ایــن امــر اســت 
کــه اگــر قــوه حیوانیــه کــه در انســان مبــدأ ادراکات و افعــال حیوانــی اســت، 
ــی  ــار پای ــون چه ــد، همچ ــه اش نگردان ــه را ملک ــوه عاقل ــردن از ق ــان ب فرم
ــاس  ــر اس ــًا ب ــه طبع ــت ک ــه اس ــی نیافت ــه تعلیم ــه هیچ گون ــود ک ــد ب خواه
انگیزه هــای مختلــف او را بــه طــرف مایمــات خــود بــه حرکــت درمــی آورد 
ــا اگــر قــوه  در نتیجــه فرماندهــی عالــی از آن قــوه حیوانــی خواهــد بــود؛ اّم

1. صحیفه سجادیه، دعای 31، فراز 12.
2. همان، دعای 49، فراز 17.
3. همان، دعای 12، 20، 31.
4. رساله قشیریه، ص 136.

5. لسان العرب، ج 7، ص 164.
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ــوای  ــد ق ــرار ده ــم ق ــت تعلی ــد و تح ــت ده ــی را ریاض ــوه حیوان ــه، ق عاقل
ــت.1 ــد گش ــه خواهن ــوه عقلی ــر ق ــلیم و فرمان ب ــر تس دیگ

در تعلیــم باطن                                      گرایــی امــروزی، انســان صاحــب توانایی هــای بزرگــی 
معرفــی می شــود کــه بایــد از راه ریاضــت و تمرکــزی ویــژه بــه آن دســت یابــد، 
ــه انســان  ــن توانایی هــا ب ــر عــدم تعلــق ای ــا اشــاره ای ب ــح ی ــدون آنکــه تصری ب
شــود.2 بــه تعبیــر دیگــر، هــدف از ریاضــت در ایــن مکاتــب بــه دســت آوردن 
قــدرت بــرای انجــام کارهــای خارق العــاده اســت. در برخــی از ایــن مکاتــب بــه 
ریاضت هــای شــاقی چــون کناره گیــری از زن و فرزنــد و تــرک هرگونــه لــذت 
دنیــوی، عــدم توجــه بــه ظواهــر و غیــره روی آورده انــد 3 و در دســته ای دیگــر 
مدیتیشــن بــه عنــوان روش ســلوک پیشــنهاد می گــردد، ایــن روش نوعــی مراقبــه 
ــک موضــوع  ــم ی ــرای فه ــه ب ــز ن ــه؛ تمرک ــی اســت، البت ــل ذهن ــز و تأم و تمرک
ــت ادراکات اســت. نتیجــه  ــری از کارکــرد اندیشــه و فعالی بلکــه جهــت جلوگی
مــورد انتظــار از ایــن روش ســلوک فکــری آن اســت کــه ســالک خــود را از بنــد 
ــه در  ــت برســد ک ــی ســکوت و عزل ــد و به نوع ــی برهان ــر ذهن ــکار و تصاوی اف
ورای تفکــر یــا تعمــق بــر روی موضوعــی یــا مضمونــی قــرار دارد.4 ایــن روش 
ســلوک، چهــار رکــن دارد کــه عبارت انــد از: یــک مــکان آرام، وضعیــت راحــت، 
ــه  ــه ب ــدی ک ــاوت. فرآین ــرای توجــه و مشــغولیت و نگــرش بی تف ــی ب موضوع
ــی می رســد  ــه حالت ــرد ب ــاد می شــود. ف ــارم مدیتیشــن از آن ی ــوان رکــن چه عن
کــه دیگــر بــه آنچــه در ذهــن او می گــذرد، اهمیتــی نــداده و ذهنیــات خــود را 
ــد و بدین وســیله از ســطح متاطــم  مجموعــه ای از تخیــات و توهمــات می دان

ذهــن بــه عمــق آرام آن دســت یابــد و ریاکــس شــدن را تجربــه کنــد.5

1. شرح االشارات و التنبیهات، ص 1054 و 1055.
2. نقدی برتلفیق عرفان دینی با باطن گرایی جدید، ص 89.

3. دین و عرفان، ص 188.
4. ریالكسیشین و مدیتیشن، ص 179.

5. همان، ص 180. 181
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نتیجه
ــرا  ــاری کمال گ ــا معی ــرد خدامحــور و ب ــا رویک ــجادیه ب ــه س ــان صحیف عرف
میــزان ارزشــمندی انســان را وابســته بــه میــزان معرفــت او بــه جایــگاه و موقعیت 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــدت ب ــزان کوشــش و مجاه ــا خــدا و می ــاط ب خــود در ارتب
واالتریــن جایــگاه در ایــن ارتبــاط می دانــد. ازایــن رو، هــدف در عرفــان اســامی 
رســیدن بــه اوج کمــال مطلــوب آدمــی در ارتبــاط بــا خداونــد اســت کــه از آن 
ــه و خودســازی  ــه آن تزکی ــه راه وصــول ب ــر می شــود ک ــی اهلل تعبی ــای ف ــه فن ب
ــیاء را  ــه اش ــوه حــق و هم ــان هســتی جل ــه جه ــب ب ــن مکت اســت. نگــرش ای
تجلــی اســماء و صفــات خداونــد و عیــن تعلــق و ارتبــاط بــه حــق می دانــد. در 
عرفــان صحیفــه بایــد در دنیــا بــرای آخــرت تــاش کــرد و درعین حــال خــود 

را از محبــت و تعلــق آن آزاد کــرد.
عرفــان پســت مدرن بــا رویکــرد انســان مدار و خداگریــز، ســعی در بــرآورده 
ــدن  ــت انســان متم ــردن خــأ معنوی ــر ک ــوی انســان دارد. پ ــداف دنی شــدن اه
بریــده از ادیــان الهــی و کمــک بــه بازیابــی توانایی هــای جســمی و روحــی او از 
جملــه مهم تریــن ایــن اهــداف اســت. عرفــان ســکوالر بــه انســان یــاد می دهــد 
ــر و  ــا کامیاب ت ــرد ت ــه کار گی ــی خــود را ب ــر چــه بیشــتر توانای ــه ه ــه چگون ک
ــوان  ــه عن ــن ب ــد. مدیتیش ــا کار کن ــرای دنی ــا و ب ــر در دنی ــر و راحت ت موفق ت
روش ســلوک ایــن مکتــب پیشــنهاد می گــردد، در ایــن روش ســالک خــود را از 
بنــد افــکار و تصاویــر ذهنــی می رهانــد و بــه نوعــی پوچــی و عزلــت می رســد.

ــن  ــای دی ــر مبن ــه ســجادیه ب ــرای یــک عــارف مســلمان در صحیف ــان ب عرف
ــری  ــت ام ــه حقیق ــل ب ــرای نی ــریعت ب ــه ش ــل ب ــن رو عم ــت ازای ــرح اس مط
ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت و انســان کامــل در ایــن مکتــب، انســانی اســت 
کــه کمــال عقلــی پیــدا کــرده باشــد. در ایــن مکتــب راه ســلوک عــارف از میــان 
مــردم می گــذرد. بــر همیــن اســاس مــردم داری و شــفقت و کمــک بــه همنــوع، 
شــیوه عرفــای اســامی بــود. چنیــن فــردی در برابــر جامعــه مســئول اســت لــذا 
ملــزم بــه اجتنــاب از ســلطه طاغــوت و حفــظ کرامــت انســانی خــود و دیگــران 

اســت.
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ــی  ــوری و انزواطلب ــج خودمح ــاس تروی ــر اس ــت مدرن ب ــان پس ــم عرف تعالی
ــه  ــل ســلطه دیگــران ب ــراد را در مقاب ــزه مقاومــت اف ــذا انگی ــا شــده اســت. ل بن
ــران  ــلطه گ ــر س ــا در براب ــلیم آن ه ــی و تس ــبب بی تفاوت ــرد و س ــل می ب تحلی
ــن  ــه گرفت ــب فاصل ــن مکت ــی ای ــاخصه اصل ــردد. ش ــی می گ ــی و اجتماع سیاس
ــختی  ــج و س ــا رن ــام آن ه ــه انج ــرا الزم ــت. زی ــی اس ــعائر دین ــک و ش از مناس
اســت کــه بــا فلســفه ایــن مکاتــب یعنــی تأمیــن حداکثــر آســایش و آرامــش و 

ــت. ــارض اس ــان در تع ــرای انس ــدی ب بهره من
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واکاوی رویکرد امام سجاد در تربیت اخالقی؛ 
با تکیه بر صحیفه سجادیه

حسین مهدوی منش1
         چکیده

ــر از  ــان مهم ت ــرای انس ــخ ب ــول تاری ــأله ای در ط ــچ مس ــک، هی ــدون ش ب
ــن  ــت. از ای ــت نیس ــم و تربی ــه تعلی ــت یابی ب ــای دس ــعادت و روش ه س
نقطه نظــر، الگوهــای موفقــی همچــون امــام ســجاد جایگاهــی بــس 
عظیــم را در ایــن حــوزه بــه خــود اختصــاص می دهنــد. در ایــن میــان، جــای 
ــل  ــه دلی ــی آن حضــرت در صحیفــه ســجادیه، ب تأمــل در رویکــرد تربیت
اینکــه مراحــل فرآینــد تربیــت و مســیر آن را بــا یــک نــگاه کل نگــر و 
جامــع بــه مــا ارائــه می دهــد، خالــی بــه نظــر می رســد. از طــرف دیگــر، 
چــون رویکــرد تربیتــی علــی بــن حســین، نســخه شــفابخش و شــگرد 
ــان از  ــد، نش ــمار می آی ــه ش ــت ب ــی آن حضــرت در تربی ــدی و مبنای کلی
ــت اندرکاران  ــرای دس ــته و ب ــوار داش ــزد آن بزرگ ــژه آن در ن ــت وی اهمی
تعلیــم و تربیــت در راه پــر پیــچ و خــم رشــد جامعــه انســانی راهگشاســت. 
بنابرایــن، تحقیــق موردنظــر بــا نگاهــی متفــاوت، در پــی ارائــه دیــدگاه 
ــل و  ــز عوام ــی و نی ــت اخالق ــجاد در تربی ــام س ــرد ام و رویک
ــه  ــن ادعی ــر مت ــد ب ــا تأکی ــرد، ب ــه آن رویک ــوط ب ــای مرب عملکرده
ــه  ــن ب ــق، پرداخت ــن تحقی ــر ای ــد دیگ ــد. بع ــجادیه می باش ــه س صحیف
ــن  ــه از ای ــت ک ــی اس ــب تربیت ــهور ســایر مکات ــای مش رویکرده
 ،رهگــذر، در کنــار فهــم عمیق تــر رویکــرد تربیتــی امــام چهــارم
ــب را  ــب آن حضــرت و ضعف هــای ســایر مکات برجســتگی های مکت

ــد. ــان می ده ــز نش نی
واژگان کلیــدی: امــام ســجاد، صحیفــه ســجادیه، انســان، رویکرد 

تربیتــی، اخــالق، معرفت.
1. دانشجوی دكتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.
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1� مقدمه
1- 1- مسأله پژوهش

ــوان  ــه عن ــا ب ــت ت ــدان اس ــت فرزن ــن، تربی ــم والدی ــف مه ــی از وظای یک
یــادگاری از اعمــال صالــح خــود، در جامعــه باقــی بگذارنــد. امــام ســجاد بــه 
عنــوان یکــی از مربیــان موفــق بشــریت، از پرداختــن بــه ایــن امــر مهــم فروگــذار 
ــز همــت  ــه اســامی نی ــت جامع ــه تربی ــدان خــود، ب ــر فرزن نکــرده و عــاوه ب
گماشــتند تــا امــروزه رفتــار، گفتــار و کــردار ایشــان ســرلوحه فعالیت هــای مــا 

در حــوزه تعلیــم و تربیــت قــرار گیــرد.
علیرغــم شــرایط دشــوار در زمــان امــام ســجاد، ایشــان از هــر موقعیتــی 
بــرای ادای رســالت خویــش در جهــت رهبــری و تربیــت جامعــه اســتفاده کــرده 
ــای  ــه وســیعی از آموزه ه ــب مجموع ــردی ایشــان در قال و روشــنگری های راهب
ــه منصــه ظهــور  ــی کــه در صــدر همــه آن هــا صحیفــه ســجادیه اســت، ب تربیت
رســید و امــروزه کلیــد حــل مشــکات مــا در بخــش تعلیــم و تربیــت جامعــه 
ــن  ــی در عی ــه لســان دعاســت ول اســامی می باشــد. صحیفــه ســجادیه گرچــه ب

حــال کتــاب تربیــت و تهذیــب نیــز بــه شــمار مــی رود.
ــی  ــری تربیت ــرد و جهت گی ــری از رویک ــیم تصوی ــد ترس ــر می رس ــه نظ ب
ــد،  ــت می باش ــیب تربی ــده راه پرفرازونش ــوار کنن ــه هم ــجاد، ک ــرت س حض
نیــاز اصلــی ماســت. زیــرا تأکیــدات آن حضــرت بــر موضوعــی خــاص، نشــانگر 
اهمیــت ویــژه آن موضــوع بــه عنــوان ســرنخ و شــگردی کلیــدی در تربیت اســت 
ــن،  ــرد. بنابرای ــرار گی ــن عرصــه ق ــا در ای ــد اســاس سیاســت گذاری م و می توان
مطالعــه پیــش رو در پــی یافتــن پاســخ بــه ایــن ســؤاالت می باشــد کــه: آیــا امــام 
ســجاد بــه عنــوان یــک مربــی، در صحیفــه ســجادیه دارای رویکــردی تربیتــی 
ــر یــک نظــام باشــد بوده انــد؟ و در صــورت مثبــت بــودن پاســخ،  کــه مبتنــی ب
چــه رویکــردی بــر نظــام تربیتــی ایشــان در مقابــل رویکردهــای ســایر مکاتــب 

تربیتــی، حاکــم اســت؟
ــان شــده و  ــی نمای ــای نوران ــن آموزه ه ــم ای ــگاه عظی ــن صــورت، جای در ای
الگــو و راهنمایــی، بــرای دغدغــه منــدان تربیــت جامعــه نیــز ترســیم می گــردد. 
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ضمــن اینکــه عرضــه ایــن رویکــرد تربیتــی، از طــرف جامعــه علمــی و محققــان 
علــوم انســانی و اســامی مــورد انتظــار جــدی اســت.

1-2- سابقه پژوهش
بــرای آگاهــی از پیشــینه پژوهــش در بیــن کارهایــی کــه تاکنــون انجــام شــده 
اســت، در برخــی مــوارد تنهــا بــه شــماری از عناصــر تربیتــی مثــل مبانــی، اصــول 
و روش هــای تربیــت پرداختــه شــده اســت. اثــری بــه نــام »بررســی نظــام تربیتــی 
ــی  ــر تربیت ــنده آن، عناص ــه نویس ــت ک ــه اس ــن نمون ــجادیه«1 از ای ــه س صحیف
مذکــور را بــا توجــه بــه صحیفــه ســجادیه جمــع آوری نمــوده و اهــداف تربیتــی 

امــام ســجاد را نیــز بــه آن افــزوده اســت.
ــی،  ــدان رویکــرد تربیت ــر فق ــن دســت، عــاوه ب ــواردی از ای ــن در م همچنی
ــه در آن  ــم، ک ــز مواجهی ــد نی ــد نظام من ــک دی ــود ی ــدم وج ــا ع ــی ب ــه نوع ب
ــگاه  ــی کــه ن ــدارد. در حال ــط متقابلــی وجــود ن ــی، رواب ــن اندیشــه های تربیت بی
سیســتماتیک در تعلیــم و تربیــت، یــک اصــل مهــم و اساســی محســوب می شــود. 
زیــرا در یــک فرآینــد تربیتــی، مجموعــه ای از عوامــل، نقــش دارنــد. و بی توجهــی 
ــاب روش  ــان را در انتخ ــا، انس ــا و متغیره ــه ظرافت ه ــه ی ب ــی کم توج و حت

ــازد. ــه می س ــا مواج ــا خط ــی ب تربیت
ــأله  ــه مس ــت2 ب ــر و اهل بی ــی پیامب ــیره تربیت ــاب س ــان، در کت ــن می در ای
ــر  ــده، ب ــل ذکرش ــنده در فص ــی نویس ــده ول ــه ش ــی پرداخت ــای تربیت رویکرده
یادکــرد و طبقه بنــدی رویکردهــای متفکــران تعلیــم و تربیــت در غــرب و اســام 
متمرکــز گردیــده و رویکــرد تربیتــی امــام ســجاد، در کتابــش مــورد بحــث 
جــدی قــرار نگرفتــه اســت. کاری کــه در مقالــه »رویکردهــا و روش هــای تربیــت 
ــوق  ــز شــاهدیم، از ویژگــی ف ــی و ارزشــی، بازنگــری و نوع شناســی«3 نی اخاق

مســتثنا نیســت.

1. علی اصغر ابراهیمی فر، بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه.
2. محمد داوودی، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ج 3.

3. مقالــه »رویکردهــا و روش هــای تربیــت اخالقــی و ارزشــی، بازنگــری و نــوع شناســی«؛ ســیدمهدی ســجادی؛ 
تهــران: مجلــه پژوهش هــای علــوم انســانی؛ ص 159-156.
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ــرد  ــری و رویک ــک جهت گی ــای ی ــد، ج ــاره ش ــه آن اش ــه ب ــه آنچ در هم
اصولــی کــه برخاســته از مکتــب تربیتــی ائمــه باشــد، خالــی اســت؛ چــه رســد 
ــه  ــن در صحیف ــام زین العابدی ــی ام ــام تربیت ــرد و محــور نظ ــه رویک ــه اینک ب
ــود،  ــای موج ــفانه در نگاه ه ــرا متأس ــرد؛ زی ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــجادیه م س
پرداختــن بــه رویکردهــای کل نگــر و نســبتًا جامــع، در مقایســه بــا برداشــت های 

ــدا نکــرده اســت. ــگاه خــود را پی ــوز جای ــی، هن جزی
1-3- اهمیت پژوهش

مطالعــه رویکردهــای تربیتــی از ایــن جهــت مهــم اســت کــه زمینــه آشــنایی 
ــکان را  ــن ام ــا ای ــه م ــاخته و ب ــم س ــت را فراه ــد تربی ــل فرآین ــه مراح ــا کلی ب
ــه دســت آمــده از پژوهش هــای انجــام  ــدی اطاعــات ب ــه طبقه بن ــا ب می دهــد ت
ــم و در نتیجــه تصــوری نســبتًا  ــی صحیفــه ســجادیه بپردازی شــده در نظــام تربیت

ــم. ــه دســت آوری ــی ب ــت اخاق ــارم در تربی ــام چه ــای ام ــع از تاش ه جام
مطالعــه و بررســی نظــام تربیتــی امــام ســجاد از زاویــه ای خــاص بــرای 
ــه ممکــن اســت  ــت دارد ک ــا آنجــا اهمی ــدی ت ــک موضــوع کلی ــه ی ــیدن ب رس
ــاه  ــه ای کوت ــت، در فاصل ــم و تربی ــوار تعلی ــی و دش ــت آن، راه طوالن ــا رعای ب
ــی  ــف، برداشــت رویکــرد تربیت ــن توصی ــا ای ــه ســهولت طــی شــود. ب ــز ب و نی
امــام ســجاد، از کارهایــی اســت کــه بایــد بــرای درونــی ســاختن ارزش هــای 
ــت  ــوزه تربی ــا در ح ــدی م ــای ج ــرد و ضعف ه ــرار گی ــت ق ــامی در اولوی اس
دینــی بــه دلیــل پیچیدگی هــای روزافــزون مناســبات اجتماعــی و پیشــرفت های 

ــوژی، شــاهد مــا در ایــن مدعاســت. تکنول
1-4- هدف پژوهش

ــن اهدافــی را کــه ایــن جســتار در نظــر دارد، توصیــف و ترســیم  مهم تری
ــه  ــت ک ــجادیه اس ــه س ــارم در صحیف ــام چه ــر ام ــان از نظ ــری از انس تصوی
ــک نظــام  ــرا همــه اجــزای ی ــی می باشــد؛ زی ــای همــه رویکردهــای تربیت مبن
تربیتــی، ناظــر بــه انســان اســت. بعــد از آن، پرداختــن بــه رویکردهــای مهــم 
ــر  ــه ذک ــردد ک ــد می گ ــرد. تأکی ــرار می گی ــت ق ــی در اولوی ــب تربیت مکات
ــط  ــه فق ــت؛ بلک ــی نیس ــک کار تطبیق ــام ی ــور انج ــه منظ ــا ب ــن رویکرده ای
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ــام ســجاد، آن  ــی ام ــه بررســی رویکــرد تربیت ــت دارد ک ــن جهــت اهمی از ای
ــج در  ــه های رای ــا آراء و اندیش ــنایی ب ــد آش ــجادیه، نیازمن ــه س ــم در صحیف ه

ــی اســت. ــت اخاق ــای تربی رویکرده
 ــن ــام زین العابدی ــارک ام ــود مب ــی وج ــرد اصل ــی رویک ــه، بررس در ادام
در رشــد و تربیــت انســان، مــورد نظــر اســت؛ ضمــن اینکــه بــا بیــان رویکــرد 
ــا  ــب ب ــراوان آن مکات ــه ف ــت، فاصل ــجاد در تربی ــام س ــی ام ــی و اصل مبنای
رویکــرد تربیتــی آن حضــرت و اوج تعالــی آموزه هــای آن حضــرت نیــز خــود 
را نشــان می دهــد. بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف، ابتــدا تبییــن مفهــوم تربیــت 

ــد. ــروری می نمای ــی ض اخاق
در پایــان امیــد مــی رود تــا رابطــه و نحــوه عملکــرد عواملــی کــه در تربیــت 
نقــش ایفــا می کننــد و مؤلفه هــای رویکــرد امــام ســجاد در تربیــت 
ــان،  ــای مربی ــخگوی نیازه ــد پاس ــا بتوان ــود، ت ــه ش ــد ارائ ــورت نظام من به ص

ــرد. ــرار گی ــی ق ــی و پرورش ــام آموزش ــان نظ ــان و متولی متربی

2� مفهوم شناسی
2-1- تربیت

ــه  ــب« دانســته اند.1 البت ــو« و »رب ــاده »رب تربیــت را در کتاب هــای لغــوی از م
ــت،  ــی اس ــی و فرع ــه، اصل ــن دو ریش ــک از ای ــدام ی ــه ک ــان در اینک لغت دان

ــد.2 ــر دارن اختاف نظ
ــزودن،  ــای اف ــه معن ــود ب ــی خ ــتگاه اصل ــو« در خواس ــه »رب ــت از ریش تربی
تغذیــه و رشــد و نمــو بــوده و بیشــتر بــه پــرورش جســمانی و مــادی مربــوط 

1. معجم مقاییس اللغة، ج 2، ص 483؛ مفردات راغب، ص 182؛ تاج العروس، ج 10، ص 142.
2. از ظاهر كالم لغت شناسان دو قول استفاده می شود:

 الــف( از ظاهــر كالم راغــب برمی آیــد كــه »ربــب« )رّب( از »ربــو« مشــتق شــده و »ربــو« ریشــه اصلــی اســت 
و »ربــب« ریشــه فرعــی واژه »تربیــت« اســت.

ب( از كالم كســانی ماننــد زبیــدی در تــاج العــروس برمی آیــد كــه »ربــی« در اصــل »ربــب« و مضاعــف بــوده 
كــه بــه دلیــل ایجــاد ســهولت در تلفــظ و تخفیــف، »بــاء« دوم تبدیــل بــه حــرف علــه شــده و ســپس مصــدر آن 

بــر وزن »تفعلــه« آمــده اســت.
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ــور،  ــاح ام ــردن، اص ــل ک ــتی، کام ــد سرپرس ــری مانن ــی دیگ ــده و معان می ش
تدبیــر، تأدیــب، چیــزی را ایجــاد کــردن و بــه تدریــج از حالــت نقــص بــه حــد 
تمــام رســاندن و هدایــت چیــزی بــه ســمت کمــال، کم کــم بــا ورود بــه فرهنــگ 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــده اند. ب ــن واژه وارد ش ــی ای ــوزه معنای ــه ح ــامی ب اس
صحیفــه ســجادیه، بــرای تبییــن مفهــوم و تعریــف تربیــت اســامی از واژه »ربــو« 

بایــد بــه ســراغ معنــای تدبیــر و هدایــت انســان بــه ســوی کمــال رفــت.
در علــم تعلیــم و تربیــت، همــه اندیشــمندان نــگاه واحــدی بــه ایــن مقولــه 
ــوان  ــن رو، می ت ــد. ازای ــف کرده ان ــود تعری ــرش خ ــه نگ ــد و آن را از زاوی ندارن
بــه صــورت اجمالــی بــه ایــن تعاریــف اشــاره کــرد: ارســطو تربیــت را »ایجــاد 
ــی  ــعادت آدم ــر س ــری از عناص ــود عنص ــه خ ــی ک ــد؛ فضائل ــل« می دان فضائ
ــر  ــت روح ب ــان در فعالی ــعادت انس ــخن، »س ــر س ــه دیگ ــد. ب ــمار می آین ــه ش ب
ــطو  ــر ارس ــرورش از نظ ــوزش و پ ــدف آم ــت«.1 ه ــل اس ــت کام ــاس فضیل اس
تربیــت انســان هایی بــا فضیلــت اســت و ایــن هــدف جــز بــا تربیــت بــه دســت 

نمی آیــد.
همچنیــن در تبییــن دیگــری از ایــن مفهــوم آمــده اســت: »تعلیــم و تربیــت، 
عبارتســت از فراهــم کــردن زمینه هــا و عوامــل بــه فعلیــت رســاندن یــا شــکوفا 
ســاختن اســتعدادهای شــخصی انســان، در جهــت رشــد و تکامــل اختیــاری او 
ــده«.2 از  ــنجیده ش ــای س ــاس برنامه ه ــر اس ــوب و ب ــای مطل ــوی هدف ه ــه س ب
ــوی  ــادی و معن ــی م ــای زندگ ــام جنبه ه ــه، تم ــن نظری ــت در ای ــه تربی ــا ک آنج
ــگاه  ــف در جای ــن تعری ــرد، ای ــی را در برمی گی ــل اخاق ــم از فضائ ــان، اع انس

ــرد. ــرار می گی ــبی ق مناس
از نظــر ارســطو »در شــکل گیری رفتــار و شــخصیت انســان ســه عامــل مؤثــر 
اســت: طبیعــت، عــادت و خــرد. بــه خــاف عــادت کــه تغییرپذیــر اســت، طبیعت 
تغییرپذیــر نیســت و بــه همیــن جهــت، بــرای تربیــت انســان بــا فضیلــت بــه ناچار 

بایــد عادت هایــی در او پــرورش یابــد کــه بــا خــرد او هماهنــگ باشــد«.3
1. Philosophy made Simple, p80.

2. انسان از دیدگاه اسالم، ج 1، ص 336.
3. ‘’Aristotle’’ in Thinkers on Education, Vol 1, p41.
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2-2- ترکیب تربیت و اخالق
ــو« ماحظــه  ــر ریشــه »رب ــا ب ــت« بن ــه ]اصــِل[ واژه »تربی ــام ب ــا نگاهــی ع ب
ــرورش دادن و  ــی پ ــرورش را می رســاند«؛1 یعن ــم کــه »تربیــت، مفهــوم پ می کنی
بــه فعلیــت در آوردن اســتعدادهای درونــی ای کــه بالقــوه در یــک شــیء موجــود 
اســت. و لهــذا تربیــت فقــط در مــورد جاندارهــا یعنــی گیــاه و حیــوان و انســان 
صــادق اســت. بــا ایــن توصیــف از نظــر تربیــت فرقــی نمی کنــد کــه بــر اســاس 
ــت، شــاهد قداســت  ــرد. در نتیجــه در اصــِل واژه تربی ــی صــورت گی چــه هدف

نمی باشــیم.
امــا در مفهــوم واژه »اخــاق«، قداســت وجــود دارد و از ایــن جهــت اســت 
کــه ایــن کلمــه بــرای حیــوان کاربــردی نــدارد و اختصــاص بــه انســان دارد. بــه 
ــر  ــه ب ــان اســت ک ــه دار در انس ــی ریش ــر اخــاق، خــوی و صفات ــارت دیگ عب
خواســت، پنــدار، رفتــار و گفتــار تأثیــر می گــذارد؛ اخــاق این گونــه بــه عمــل، 

ــره می خــورد.2 ــدار گ ــول، حــال، احســاس، اندیشــه و پن ق
ــود  ــه وج ــدی ب ــای جدی ــاق، معن ــت و اخ ــب دو واژه تربی ــس از ترکی پ
می آیــد. بــا توجــه بــه ایــن ترکیــب، تربیــت اخاقــی، پــرورش دادن فضائــل و 
ــه فعلیــت درآوردن  ــر دیگــر »ب ــه تعبی ــل اخاقــی اســت و ب ــردن رذائ ــن ب از بی

ــم. ــمار می آوری ــه ش ــی ب ــت اخاق ــری« را تربی ــوه فط ــتعدادهای بالق اس
ــه عنــوان  ــار اندیشــمندان مســلمان، ب عمومــًا مفهــوم تربیــت اخاقــی، در آث
بخشــی از علــم اخــاق در نظــر گرفتــه شــده اســت. البتــه الزم بــه ذکر اســت این 
اصطــاح در منابــع اســامی تــا چندیــن ســال پیــش مطــرح نبــود و مدت زمــان 
ــی  ــد واژه های ــر چن ــذرد؛ ه ــک رشــته علمــی نمی گ ــه ی ــل آن ب ــادی از تبدی زی
ماننــد تهذیــب اخــاق و تزکیــه نفــس و حتــی تربیــت بــه کار می رفتــه اســت. 
بــه نظــر می رســد کــه تربیــت اخاقــی، ترجمــه »Moral Education« اســت و به 
ســبب آشــنایی متفکــران تربیتــی معاصــر بــا آراء و اندیشــه های تربیتــی متفکــران 

1. تعلیم و تربیت در اسالم، ص 56.
2. نظام اخالقی اسالم، ص 26.
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غربــی، وارد فرهنــگ تربیتــی مســلمانان و از جملــه ایرانیــان شــده اســت.1
یالِجــن معتقــد اســت: »تربیــت اخاقــی اســامی، عبــارت اســت از پــرورش 
کــودک بــر اســاس اصــول اخاقــی از راه ایجــاد احســاس و بصیــرت اخاقــی 

ــد«2 ــا باش ــده بدی ه ــرد کنن ــا و ط ــرای خوبی ه ــه پذی ــه ای ک به گون
ــول و  ــه ای از اص ــی مجموع ــت اخاق ــد: »تربی ــز می گوی ــوان نی ــح عل ناص
ــرد و کســب  ــد طفــل آن هــا را بپذی ــی اســت کــه بای ــاری و وجدان ــل رفت فضائ

ــد«.3 ــا عــادت نمای ــه آن ه ــد و ب کن
در مجمــوع می تــوان گفــت در تعریــف تربیــت اخاقــی در میــان متفکــران 

مســلمان دو نظریــه وجــود دارد:
ــی  ــات اخاق ــرورش صف ــر پ ــه ب ــا تکی ــی ب ــت اخاق ــف تربی ــف( تعری ال
ــمندان  ــه دانش ــی ک ــن، تعریف ــانی. بنابرای ــل نفس ــه رذای ــام و تزکی ــوب اس مطل
مســلمان متقــدم از تربیــت اخاقــی ارائــه می دهنــد در ایــن گرایــش قــرار دارد.
 ب( تعریــف تربیــت اخاقــی بــا تکیــه بــر پــرورش شــناخت ها، گرایش هــا 
و رفتارهــای اخاقــی. بــر ایــن اســاس، تعریــف یالِجــن و علــوان در ایــن گرایش 

ــرد. ــرار می گی ق
2-3- رويكرد

ــه یــک موضــوع و مطالعــه و بررســی  ــای توجــه کــردن ب ــه معن رویکــرد، ب
ــن  ــی از ای ــت اخاق ــا در تربی ــه رویکرده ــه ای خــاص اســت. مطالع آن از زاوی
ــوع  ــه ای از موض ــا جنب ــن رویکرده ــک از ای ــر ی ــه ه ــت دارد ک ــت اهمی جه
تربیــت اخاقــی را موردتوجــه قــرار داده و زاویــه ای تاریــک از آن را بــرای مــا 
روشــن می کنــد.4 بدین ســبب، آشــنایی بــا رویکردهــا زمینــه ای بــرای آشــنایی بــا 
تمامــی مراحــل فرآینــد تربیــت اخاقــی فراهــم مــی آورد و بــه مــا ایــن امــکان را 
می دهــد تــا اطاعــات بــه دســت آمــده از بررســی پیشــینه پژوهش هــای انجــام 

1. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ص 9.
2. جوانب التربیة االسالمیة االساسیة، ج 1، ص 206-309.

3. تربیة االوالد فی االسالم، ص 167.
4. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ص 9.
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شــده در تربیــت اخاقــی را تلخیــص و طبقه بنــدی کنیــم و در نتیجــه تصــوری 
ــام  ــای انج ــی و تاش ه ــت اخاق ــای تربی ــب و نظام ه ــع از مکات ــبتًا جام نس
گرفتــه در ایــن زمینــه بــه دســت آوریــم. ایــن بحــث را بــا بررســی رویکردهــای 

ــم. ــری می کنی ــی پیگی ــت اخاق ــه تربی متفکــران غــرب ب

3� رویکردها در تربیت اخالقی
امــروزه بــا پیدایــش روان شناســی نویــن و رشــد آن، تحقیقــات تــازه ای درباره 
ــوزه،  ــن ح ــی در ای ــه تجربیات ــا ارائ ــده و ب ــام ش ــی انج ــت اخاق ــد و تربی رش
افق هــای نوینــی گشــوده شــده اســت. از آنجــا کــه توجــه بــه ایــن دســتاوردها، 
 عــاوه بــر یــاری کــردن مــا در فهــم رویکــرد تربیــت اخاقــی امــام ســجاد
ــد  ــن حــوزه، می توان ــن در ای ــرب زمی ــای مغ ــا پژوهش ه ــا ب ــودن م ــنا نم و آش
ــات  ــوزه مطالع ــجاد در ح ــام س ــای ام ــت آموزه ه ــی و جامعی ــر تعال بیانگ
تعلیــم و تربیــت باشــد، در اینجــا بــه اختصــار بــه بیــان برخــی از رویکردهــای 

ــم. ــی می پردازی ــت اخاق ــان تربی متخصص
در بــاب شــمار و چیســتی رویکردهــای موجــود در تربیــت اخاقــی در میــان 
صاحب نظــران اتفاق نظــری وجــود نــدارد. برخــی معتقدنــد در تربیــت اخاقــی 
ــور.  ــرد اصل مح ــور و رویک ــت مح ــرد فضیل ــت: رویک ــم اس ــرد حاک دو رویک
گرچــه ابتــدا رویکــرد فضیلــت محــور رواج داشــت، امــا پــس از اجــرای یــک 
تحقیــق و بــه دســت آمــدن نتایــج آن، ایــن رویکــرد بــا انتقــاد مواجــه شــد و از 

رونــق افتــاد.1
ــود دارد:  ــاوت وج ــرد متف ــه رویک ــی س ــت اخاق ــد در تربی ــی گفته ان برخ
ــر از  ــی دیگ ــا؛2 برخ ــرد منش ه ــا و رویک ــرد بینش ه ــا، رویک ــرد ارزش ه رویک
ــناختی  ــرد ش ــد: رویک ــخن گفته ان ــی س ــت اخاق ــی در تربی ــرد اصل دو رویک
ــت  ــم در تربی ــرد مه ــج رویک ــز از پن ــاس نی ــان الی ــش؛3 ج ــرد تربیت من و رویک
اخــاق  عقل گــرا،  اخــاق  فضیلت گــرا،  اخــاق  می بــرد:  نــام  اخاقــی 
1. The Conflict In Moral Education: Teaching Principles Or Virtues?, p293.
2.Values, Views Or Virtues?”, Vol 18, p72.
3. Moral Education in the Zone of Proximal Development”, Vol 27, p141-142.
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اجتماعــی.1 نقــد  بــر  مبتنــی  عدالت گــرا، اخــاق مراقبت گــرا و اخــاق 
ــد در تربیــت اخاقــی دو اردوگاه اصلــی وجــود  ــز معتقدن  برخــی دیگــر نی
ــرون  ــن و اف ــش. بولوتی ــرورش من ــا و اردوگاه پ ــوزش ارزش ه دارد: اردوگاه آم
نیــز معتقدنــد تربیــت اخاقــی هفــت شــهر دارد: شــهر پــرورش منــش، میــراث 
ــالمت آمیز،  ــتی مس ــوزش همزیس ــب، آم ــه مراق ــادل، جامع ــه ع ــی، جامع فرهنگ

تحقیقــات اخاقــی و عمــل اجتماعــی.2
جرالــد آل. گوتــک معتقــد اســت کــه مکاتب فلســفی در حــوزه تربیــت از این 
قــرار اســت: »مکتــب تعلیــم و تربیــت ایدئالیســتی افاطــون، مکتــب رئالیســتی 
ارســطو، مکتــب تومیســتی یــا رئالیســم خداباورانــه تومــاس آکوینــاس، مکتــب 
ــب اگزیستانسیالیســتی  ــی، مکت ــی دیوی ــب عمل گرای ــی روســو، مکت طبیعت گرای
ژان پــل ســارتر، مکتــب تحلیل گــرا، مکتــب ایدئولــوژی محــور، مکتــب 
ملی گرایــی قومــی، مکتــب لیبرالیســتی جــان الک، مکتــب محافظه کارانــه 
ــتی  ــب مارکسیس ــرت اون، مکت ــهرگرایی راب ــان ش ــب آرم ــه، مکت ــد برک ادمون
ــی،  ــور افراط ــه مح ــب نظری ــتی، مکت ــی و نژادپرس ــب حزب گرای ــس، مکت مارک
مکتــب ماهیت گرایــی آرتــور بســتور، مکتــب پایدارگرایــی ژاک مارتیــن، مکتــب 
ــس  ــب بازســازی اجتماعــی جــورج اس. کاونت ــک، مکت پیشــرفت گرایی کیلپتری

ــاس«.3 ــه هابرم ــب نقادان و مکت
ســجادی نیــز ده رویکــرد را در تربیــت اخاقــی معرفــی کرده اســت: »رویکرد 
غیرمســتقیم یــا رویکــرد ضمنــی و تلویحــی )در انتقــال عقائــد مذهبــی(، رویکــرد 
ــاژه  ــرد پی ــا )رویک ــاق و ارزش ه ــی اخ ــای ذهن ــر جنبه ه ــد ب ــر تأکی ــی ب مبتن
ــرد  ــی(، رویک ــئولیت اجتماع ــا مس ــی )ی ــاق مراقبت ــرد اخ ــان(، رویک و نوکانتی
پیامــد گــرا )توجــه بــه اثــر و علــت رفتارهــای اخاقــی(، رویکــرد الهیاتــی )کــه 
رفتارهــای اخاقــی را فــرا انســانی می دانــد(، رویکــرد علمــی )توجــه بــه آثــار 
بیرونــی و عینــی رفتارهــای اخاقــی(، رویکــرد تبییــن ارزش هــا )بــه جــای تلقین 
ــی(،  ــای اخاق ــی آن ارزش ه ــه چرای ــا )توجی ــل ارزش ه ــا(، رویکــرد تحلی آن ه
1.philosophy of Education: classic and contemporary, p58.
2. Seven Worlds of Moral Education, p525.

3. مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ص 16-5.
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رویکــرد روان تحلیل گــری )کنتــرل تحریــکات ناشــی از رفتارهــای انســان کــه 
ــری اجتماعــی )آمــوزش انجــام  ریشــه در ناخــودآگاه او دارد( و رویکــرد یادگی
ــتفاده از  ــا اس ــده، ب ــت ش ــای تقوی ــاهده رفتاره ــی از راه مش ــای اخاق رفتاره

آمــوزش مســتقیم، الگوســازی و تقلیــد(.1
بدیــن ترتیــب، روشــن می شــود کــه می تــوان رویکردهــای مطــرح در تربیــت 
ــفی؛  ــه فلس ــا صبغ ــی ب ــرد: رویکردهای ــدی ک ــطح رتبه بن ــه س ــی را در س اخاق

رویکردهایــی بــا صبغــه روان شــناختی؛ و رویکردهایــی بــا صبغــه تربیتــی.
از آنجــا کــه رویکردهــای تربیتــی ناظــر بــه تربیــت اخاقــی هســتند و دیگــر 
ــا را  ــن رویکرده ــوان ای ــد می ت ــر می گذارن ــی تأثی ــت اخاق ــر تربی ــا ب رویکرده
بــه دو دســته کلــی تقســیم کــرد: رویکردهــای ناظــر بــه اخــاق و رویکردهــای 
ــته اند:  ــز دو دس ــاق نی ــه اخ ــر ب ــای ناظ ــی. رویکرده ــت اخاق ــه تربی ــر ب ناظ

رویکردهــای فلســفی و رویکردهــای روان شــناختی. 
ــور،  ــاق فضیلت مح ــی، اخ ــاق الهیات ــرا، اخ ــاق پیامدگ ــای اخ رویکرده
ــتی  ــاق همزیس ــت، اخ ــاق مراقب ــت، اخ ــاق عدال ــور، اخ ــاق اصل مح اخ
مســالمت آمیز و اخــاق نقــد اجتماعــی، رویکردهــای فلســفی بــه اخاق هســتند. 
ــری اجتماعــی  رویکــرد شــناختی، رویکــرد روان تحلیل گــری و رویکــرد یادگی
نیــز رویکردهــای روان شــناختی بــه اخــاق هســتند. رویکــرد پــرورش شــناخت 
و فهــم اخاقــی، رویکــرد پــرورش منــش، رویکــرد تحقیقــات اخاقــی، رویکــرد 
بینــش، رویکــرد تبییــن ارزش هــا، رویکــرد ضمنــی، رویکــرد عمــل اجتماعــی، 
ــه  ــه رویکــرد تربیتــی ب رویکــرد جامعــه مراقــب و جامعــه عــادل نیــز متعلــق ب

اخــاق هســتند.2

1. مقاله »رویکردها و روش های تربیت اخالقی و ارزشی، بازنگری و نوع شناسی«، ص 159-156.
ــرای آگاهــی بیشــتر از رویکردهــای مذكــور  2. ســیره تربیتــی پیامبــر و اهل بیــت، ص 48-50؛ نیــز ب

ــود: ــنهاد می ش ــار پیش ــن آث ای
مکاتــب فلســفی و آراء تربیتــی، ص 5-16؛ ســیره تربیتــی پیامبــر و اهل بیــت، ج 3 ص 44-64؛ ســیدمهدی 
ســجادی، مقالــه »رویکردهــا و روش هــای تربیــت اخالقــی و ارزشــی، بازنگــری و نوع شناســی«، تهــران: مجلــه 

پژوهش هــای علــوم انســانی، 1379، ص 159-156.
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4� انسان شناسی، مبنای رویکردهای تربیتی
بــدون تردیــد، رویکــرد هــر مکتــب بــه مســأله تعلیــم و تربیــت، بــه جهانبینی، 
اعتقــادات فلســفی و نــوع نگــرش آن مکتــب بــه انســان برمی گــردد و در عمــل 
می توانــد تربیــت، رفتــار و شــیوه زندگانــی انســان را تحــت تأثیــر جــدی قــرار 

. هد د
ــدی در  ــؤاالت کلی ــن س ــه ای ــخ ب ــًا در پاس ــب بشــری قطع ــی مکات جهان بین
مــورد انســان اســت کــه تفــاوت خــود را از یکدیگــر نشــان می دهــد؛ ســؤاالتی 
از ایــن قبیــل کــه: انســان کیســت؟ در ایــن عالــم چــه جایگاهــی دارد؟ کمــال او 
در چیســت؟ انســان آرمانــی چگونــه بایــد باشــد؟ هــدف آفرینــش و زندگانــی 
وی چیســت؟ هــر مکتــب و هــر انســانی، اگــر بــه دنبــال هــدف، حیــات پرمعنــا، 
ــن  ــرای ای ــتی ب ــار بایس ــت ناچ ــد اس ــب امی ــی و کس ــت پوچ ــروج از حال خ

ســؤاالت، پاســخی داشــته باشــد.
ــد  ــم می مانن ــه ه ــی ب ــک ویژگ ــب[ در ی ــر ]مکات ــای دیگ فلســفه ها و باوره
و آن جدایــی کامــل دو مرحلــه دنیــا و آخــرت از یکدیگــر اســت؛ ولــی آن هــا 
ــه  ــن دو مرحل ــک از ای ــی آن در کدام ی ــر و تعال ــوع بش ــای ن ــه بق ــاره اینک درب
صــورت می گیــرد، بــا هــم اختــاف فــراوان دارنــد؛ توضیــح آنکــه، در حالــی کــه 
برخــی از آن هــا از ورای مهــی غلیــظ و متراکــم از شــناخت و رفتــار و ارزش هــا، 
ــه  ــن م ــیر در ای ــداوم س ــر ت ــی دیگ ــد، برخ ــرت روی می آورن ــت آخ ــه بهش ب
متراکــم و درهــم و برهــم را رد کــرده و اقامــت در بهشــتی در زمیــن در طــول 

ــد.1 ــا را برگزیده ان ــی دنی زندگ
ــه  ــد؛ ب ــا و آخــرت می دان ــه دنی ــی بشــر را در دو مرحل ــام ســجاد تعال ام
ــازی و  ــه آماده س ــه مرحل ــرت، ک ــده آخ ــل کنن ــا کام ــا نه تنه ــه دنی ــوری ک ط
ــا تأســی  ــه آن وادی جاودانگــی اســت. ایشــان ب ــرای ورود ب ــش انســان ب پاالی
بــه قــرآن کریــم، بشــر را موجــودی دو جهانــی معرفــی می کنــد کــه زندگانیــش 
ــرای او  ــرگ ب ــه م ــت، بلک ــوی نیس ــات دنی ــادی و حی ــان م ــه جه ــدود ب مح

ــان جــاودان آخــرت اســت. ــه جه ــی ب همچــون پل
1. فلسفه تعلیم و تربیت، ص 59.
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ــر می کشــد  ــه تصوی ــن حقیقــت را ب ــه ای آن حضــرت، در جای جــای صحیف
و نشــان می دهــد کــه یــک انســان وارســته عــاوه بــر دغدغــه درســت زیســتن 
در دنیــا، دارای حیاتــی جــاودان در عالمــی دیگــر اســت کــه هرگــز از آن غافــل 
ــارم  ــام چه ــه ام ــرای نمون ــت. ب ــش اس ــردار خوی ــرو ک ــرا در گ ــردد؛ زی نمی گ
ــی رود  ــار م ــا کن ــه پرده ه ــا[ در روزی ک ــد: »]باراله ــرض می کن ــد ع ــه خداون ب
]قیامــت[، مــرا هــاک مگــردان« و در عیــن حــال کــه حضــرت ایــن خواســته را 
ــه از  ــز این گون ــش را نی ــوی خوی ــع نیازهــای دنی ــه رف ــد، بافاصل عــرض می کن
ــا[ و  ــی ]از نارواه ــق[ و پاک دامن ــازی ]از خل ــد: »و بی نی ــب می کن ــد طل خداون
آســایش ]در زندگــی[ و بی گزنــدی و تندرســتی و فراخــی ]در روزی[ و آرامــش 

و آســودگی و نداشــتن گرفتــاری و بــدی را برایــم فراهــم کــن«.1
ــودی  ــه موج ــر اینک ــاوه ب ــجاد، ع ــام س ــی ام ــب تربیت ــان در مکت انس
ــز  ــری نی ــاص دیگ ــای خ ــت، دارای ویژگی ه ــاده اس ــر از م ــی و فرات دو جهان
می باشــد و آن حضــرت بنابــر همیــن خصوصیــات انســانی، بــه تربیــت و رشــد 
ــی آن  ــدگاه انسان شناس ــه دی ــردن ب ــی ب ــدم پ ــد. ع ــه او می پردازن ــه جانب هم

ــردد. ــان می گ ــی ایش ــیره واالی تربیت ــص س ــب درک ناق ــرت، موج حض
ــد از  ــجاد عبارت ان ــام س ــی ام ــای انسان شناس ــر مؤلفه ه ــه ای از دیگ گوش
اینکــه: انســان بــه عنــوان موجــودی کمال جــو و جاودانــه خــواه، برتریــن آفریــده 
ــو،  ــرت خداج ــت فط ــه از موهب ــت.2 ک ــن اس ــین او در زمی ــه جانش ــدا و بلک خ
اختیــار و ظرفیت هــای اخاقــی ـ رفتــاری متعالــی برخــوردار بــوده3 و بــه تبــع آن 
ــتی  ــتی، نوع دوس ــر خوددوس ــاوه ب ــد و ع ــف می باش ــئول و مکل ــودی مس موج
ــی او  ــای منف ــه ویژگی ه ــن اینک ــت.4 ضم ــده اس ــاده ش ــت او نه ــز در سرش نی

همچــون ضعــف، جهــل، غفلــت و دنیادوســتی را نیــز نبایــد فرامــوش کــرد.5

1. صحیفه سجادیه، دعای 47، بند 130.
2. صحیفه سجادیه، دعای 54، بند 4؛ دعای 1، بند 17؛ دعای 25، بند 1؛ بند 2.

3. همان، دعای 1، بند 3 و 4؛ دعای 47، بند 67.
4. همان، دعای 7، بند 1؛ دعای 20، بند 12؛ دعای 44، بند 10.

5. همان، دعای 47، بند 109؛ دعای 51، بند 14.
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5� رویکرد تربیتی امام سجاد
ــی از  ــی بخش ــای اخاق ــل و رفتاره ــن تمــام فضائ ــیره معصومی در س
دســتورهای دینــی اســت و چیــزی مســتقل از آن نمی باشــد و از آنجــا کــه ایــن 
فضائــل و ارزش هــا بــه عنــوان بخشــی از دســتورات دیــن مبیــن اســام مطــرح 
ــه یعنــی دیــن و اخــاق پــی  اســت، می تــوان بــه درهــم تنیدگــی ایــن دو مقول

بــرد.1
ــال  ــد متع ــارم از خداون ــام چه ــر شــد، ام ــه ذک ــی ک ــه معنای ــا توجــه ب ب

ــد:  ــت می نمای ــن را درخواس ــن دی ــه ای ــی ب ــن واقع تدی
خدایــا، پــس اینــک کــه مــا را یــاری نمــودی تــا آن را ]قــرآن[ تــاوت کنیم 
و عبــارات نیکــوی آن را بــه زبــان مــا روان ســاختی، مــا را از آنــان قــرار ده 
ــا اعتقــاد و تســلیم نســبت  ــد و ب کــه حــق رعایــت قــرآن را بجــا می آورن
بــه آیــات محکــم آن، متدیــن بــه دیــن تــو هســتند و نســبت بــه متشــابهات 

و آیــات روشــن قــرآن، اقــرار دارنــد.2 
پــس بــه عنــوان کلیدی تریــن نکتــه در ایــن مــورد، بایســتی رویکــرد تربیــت 
اخاقــی حضــرت امــام ســجاد را برگرفتــه از دیــن الهــی اســام دانســت، کــه 

در قــرآن کریــم و ســیره پیامبــر و معصومیــن متجلــی شــده اســت.
ــات  ــر را اثب ــب اخی ــه، مطل ــن ادعی ــر مت ــاوه ب ــه ع ــواردی ک ــه م از جمل
ــر  ــه ب ــت ک ــجادیه اس ــه س ــارف در صحیف ــودن مع ــع ب ــوع و جام ــد، تن می کن
ــه شــده اســت. از همیــن جــا  ــه معرفت هــا ارائ ــه این گون ــاز انســان ب اســاس نی
ــه اوج  ــرای رســاندن انســان ب ــام ســجاد ب روشــن می شــود کــه رویکــرد ام
ــا  مراتــب قــرب الهــی مبتنــی بــر شــناخت و معرفــت اســت.3 در بــدو امــر و ب
نگاهــی ســطحی بــه ایــن مجموعــه نفیــس، شــاید ایــن توهــم ایجــاد شــود کــه 
ــن  ــه ای ــوان ب ــی، ص 8(، می ت ــالق« )طبرس ــکارم االخ ــم م ــت التم ــا بعث ــل »انم ــی مث ــر احادیث ــالوه ب 1. ع
حدیــث نیــز بــه عنــوان مویــد در ایــن زمینــه اشــاره كــرد: اكمــل المومنیــن ایمانــا احســنهم خلقــا )كافــی، ج 2، 

99(؛ كــه هــر دو از وجــود مبــارک حضــرت رســول اكــرم نقــل گردیــده اســت.
ــْن یْرَعــاُه  2. »اللَُّهــمَّ فـَـِإْذ أَفَْدتَنـَـا الَْمُعونـَـَة َعَلــی تاَِلَوتـِـِه، َو َســهَّْلَت َجَواِســی أَلِْســنَتِنَا بُِحْســِن ِعبَاَرتـِـِه، فَاْجَعْلنـَـا ِممَّ
ــاِت  ــابِِهِه، َو ُموَضَح ــَراِر بُِمتََش ــی اإْلِْق َ ــَزُع إِل ــِه، َو یْف ــلِیِم لُِمْحکــِم آیاتِ ــاِد التَّْس َــک بِاْعتَِق ــُن ل ــِه، َو یِدی ــقَّ ِرَعایتِ َح

بَینَاتِــِه« )صحیفــه ســجادیه، دعــای 42، بنــد 4(.
3. رک. بحاراالنوار، ج 94، 128؛ صحیفه سجادیه، دعای 1، بند 10.



399 واکاوي رویکرد امام سجاد در تربیت اخالقي؛ با تکیه بر صحیفه سجادیه

ایــن کتــاب صرفــًا دعــای محــض اســت؛ در صورتــی کــه دریایــی اســت بیکــران 
از علــوم و معــارف اســامی کــه طــی آن مســائل عقیدتــی، فلســفی، جهان بینــی، 
مســائل اجتماعــی، سیاســی و بســیاری از قوانیــن طبیعــی و احــکام شــرعی در 

قالــب دعــا مطــرح شــده اســت.
چه بســا بــا شــرائط اختنــاق آور آن روز و تبلیغــات ســوء حکومــت اســتبدادی 
ــارزه علیــه  ــوع مب ــان در تحریــف حقائــق دیــن، اتخــاذ ایــن روش، یــک ن اموی
ــش،  ــام حســین و یاران ــت شــهادت ام ــرا عل ــوده اســت. زی ــه باطــل ب جبه
ــود.  ــه ب ــم بنی امی ــتگاه حاک ــردم توســط دس ــتثمار م ــی و اس ــی، کم معرفت ناآگاه
ــه  ــجاد ب ــام س ــا، ام ــخ کرب ــه تل ــوع حادث ــس از وق ــت پ ــوان گف ــذا می ت ل
بازســازی بنــای عقیــده و اخــاق مــردم کــه بــه دســت تبهــکار بنی امیــه ویــران 
ــم را  ــن مه ــق ای ــرای تحق ــزار ب ــیله و اب ــن وس ــت و بهتری ــود، پرداخ ــده ب ش
ــده  ــجادیه فهمی ــه س ــه از صحیف ــی ک ــه آن معنائ ــا ب ــرا دع ــا می دانســت؛ زی دع
ــی  ــی و عقیدت ــات روح ــع آف ــاز در رف ــریع و کارس ــت س ــک حرک ــود، ی می ش
جامعــه اســت. و ناگفتــه پیداســت کــه بــرای تجدیــد حیــات اســام و بازآفرینــی 
ــن  ــی و محوری تری ــه، مبنای ــردم در آن جامع ــت م ــز تربی ــامی و نی ــام اس نظ

ــوده اســت. موضــوع، معرفــت بخشــی ب
5-1- معرفت گرايی، به مثابه يک مبنا

در منابــع مربــوط بــه تربیــت اخاقــی، یــک رویکــرد روان شــناختی مطــرح 
شــده و آن رویکــردِ شــناختی اســت؛ کــه توجــه محققــان بســیاری را در تربیــت 
ــا نظــر بــه مبنــای شــناخت و بینــش،  اخاقــی بــه خــود جلــب کــرده اســت. ب
ــار  ــای رفت ــرد، از ویژگی ه ــه ف ــن معناســت ک ــه ای ــا ب ــی ارزش ه ــت اخاق تربی
موردنظــر آگاهــی یافتــه باشــد و رفتــارش مبتنــی بــر ایــن آگاهــی ظهــور کنــد. به 
عبــارت دیگــر در ایــن بُعــد تربیــت ارزشــی، در پــی آنیــم کــه نوعــی شــناخت 
و معرفــت را در مــورد ارزش هــا و هنجارهــای اخاقــی در فــرد ایجــاد کنیــم ]و 

رشــد دهیــم[.1
ــش  ــی دان ــناخت اخاق ــی ش ــرورش توانای ــر رشــد و پ ــرد، ب ــن رویک در ای

1. مقاله »راهنمای درونی كردن ارزش های اخالقی از طریق برنامه درسی«، ص 92.
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آمــوزان و باالبــردن میــزان آگاهــی آن هــا از اخــاق و ارزش هــای اخاقــی تأکیــد 
ــوزان از  ــش آم ــرگاه دان ــه ه ــن رویکــرد آن اســت ک ــروض ای شــده اســت. مف
ارزش هــای اخاقــی و رفتارهــای درســت آگاه شــوند، خــود بــه خــود بــه ســوی 
ــای  ــد و از رفتاره ــام می دهن ــا را انج ــرده و آن ه ــدا ک ــش پی ــا گرای آن رفتاره
ــرب[،  ــی ]در غ ــناخت گرای ــدگاه ش ــن دی ــد.1 بنابرای ــت دوری می کنن ناشایس
چنــان کــه از نــام آن پیداســت، مبنــای شــناختی را زیرســاز اصلــی رفتــار انســان 

ــرد. ــر می گی در نظ
ریشــه ایــن رویکردهــا را می تــوان در یونــان باســتان و در نظریــات ســقراط 
جســتجو کــرد. وی معتقــد بــود ریشــه تمــام رفتارهــای نادرســت انســان، جهــل 
ــًا از زشــتی رفتارهــای خــود آگاه  ــی اســت. اگــر انســان زشــت کار واقع و نادان
باشــد، هیــچ گاه مرتکــب آن نخواهــد شــد.2 بــر همیــن اســاس، ســقراط و بــه تبع 
او افاطــون نیــز کــه هــدف تربیــت اخاقــی را دســتیابی بــه زندگی ســعادتمندانه 

می داننــد، معتقدنــد ایــن مهــم تنهــا بــا شــناختن حقیقــت بــه دســت می آیــد.3
رویکــرد شــناختی در روانشناســی بــا تحقیقــات پیــاژه،4 بــه اوج خــود رســید. 
وی در اوان قــرن بیســتم )1932( بــا گرایــش بــارز شــناختی، بــه نــگارش کتــاب 
»داوری اخاقــی« پرداخــت. ولــی ایــن رویکــرد مــورد انتقــاد روانشناســان واقــع 

ید. گرد
ــوان همــه  ــن رویکــرد آن اســت کــه نمی ت ــر ای ــن نقــد وارد شــده ب مهم تری
ــرد؛  ــن ک ــیر و تبیی ــی او تفس ــناخت و آگاه ــاس ش ــر اس ــان را ب ــای انس رفتاره
زیــرا رفتارهــای انســان، افــزون بــر شــناخت، از عوامــل دیگــری ماننــد عواطــف، 
احساســات ]اراده و عمــل[ و عوامــل محیطــی نیــز تأثیــر می پذیــرد.5 بــا توجــه 
بــه ایــن نقــد، پیــاژه در نیمــه دوم قــرن بیســتم )1962( در یادداشــت کوتاهــی بــا 
اشــاره بــه عرصــه اخــاق و ارزش هــا از »اراده و عمــل« ]نیــز[ ســخن بــه میــان 
1.Moral Education in the Zone of Proximal Development, Vol 27, p142.

2. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ص 57-56.
3. همان، ص 23.

4. Piaget.
5. روان شناسی شخصیت: نظریه و تحقیق، ج 1، ص 315-314.
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ــا آنچــه آن را »مســأله  ــه او ب ــه نحــوه مواجه ــا شــایان توجــه اســت ک آورد. ام
ــرد.1 ــناخت صــورت می گی ــر عرصــه ش ــا تأســی ب ــان ب ــد، همچن اراده« می نام

بــه دنبــال ایــن نقدهــا و در جهــت رفــع آن هــا، کلبــرگ2 ایــن رویکــرد را وارد 
عرصــه روانشناســی اخــاق کــرد و بــا اســتفاده از آن کوشــید رشــد اخاقــی در 
انســان را بررســی و مراحــل آن را تبییــن کنــد.3 در نتیجــه رویکــرد دیگــری کــه 
بیشــتر متأثــر از رویکــرد شــناختی بــود، بــه نــام پــرورش توانایــی شــناخت، فهــم 

و اســتدالل اخاقــی، مطــرح گردیــد.
ــناخت  ــد ش ــه رش ــی، در مطالع ــناختی در روان شناس ــرد ش ــرد رویک  کارب
اخاقــی، بــه نتایجــی دربــاره ســن پیدایــش، فهــم و درک اخاقــی در کــودکان، 
چگونگــی رشــد و تکامــل فهــم و درک اخاقــی، مراحــل آن و عوامــل مؤثــر بــر 
ــه  ــه کار گرفت ــی ب ــت اخاق ــا در تربی ــن یافته ه ــد. ای ــل آن انجامی رشــد و تکام
ــرای  ــه ب ــیدند ک ــن رس ــده بنیادی ــن قاع ــه ای ــن رویکــرد ب ــداران ای شــد و طرف
رســیدن بــه هــدف تربیــت اخاقــی، راهــی جــز پــرورش و رشــد دادن توانایــی 
فهــم و درک کــودکان از ارزش هــای اخاقــی و رفتارهــای درســت و نادرســت 
ــک  ــه ی ــت ک ــی آن اس ــت اخاق ــی تربی ــدف اساس ــن ه ــدارد. بنابرای ــود ن وج
ــا  ــد ت ــی کن ــان معرف ــه معلم ــی را ب ــد و روش های ــن نمای ــی تدوی ــه درس برنام
بتواننــد بــه بهتریــن وجــه، توانایــی شــناخت اخاقــی کــودکان را رشــد دهنــد.4

در ایــن دیــدگاه ]نیــز بــر خــاف نظــام تربیتــی صحیفــه ســجادیه[، عواطــف، 
گرایش هــا و نیــز اراده و اختیــار، جایــگاه ویــژه و متمایــزی ندارنــد. بــه همیــن 
ــه »داوری  ــتر ب ــاق، بیش ــه اخ ــان در زمین ــناخت گرای ــای ش ــل پژوهش ه دلی

اخاقــی«5 معطــوف شــده کــه ناظــر بــر جنبــه شــناختی اخــاق اســت.6
بــا کاوشــی در ســیره گفتــاری و رفتــاری امــام ســجاد، بــه نظــر می رســد 

1. مقاله »راهنمای درونی كردن ارزش های اخالقی از طریق برنامه درسی«، ص 86.
2 Kohlberg

3. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ص 57-56.
4. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ص 57.

5 Moral Judgment
6. مقاله »راهنمای درونی كردن ارزش های اخالقی از طریق برنامه درسی«، ص 86.
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کــه در ادعیــه ایشــان، شــناخت و معرفــت مبنــای گرایــش بــه خــدا و اطاعــت 
از او و نیــز بــه عنــوان یــک عمــل ارادی ذکــر شــده باشــد؛ آنجــا کــه حضــرت 
ــرار ده کــه )نفــس( خویــش  ــرا از کســانی ق ــد: »و م از خــدا درخواســت می کن
را شــناختند و بــه محــل آرامــش ابدی شــان یقیــن پیــدا کردنــد؛ پــس در نتیجــه 
عمرهایشــان در راه اطاعــت تــو ســپری گردیــد.1 در نتیجــه، معرفــت و شــناخت، 
یکــی از هدف هــای واســطه ای تربیــت در صحیفــه ســجادیه بــرای رســیدن بــه 
هــدف نهایــی، یعنــی قــرب الهــی بــوده و رویکــرد مبنایــی امــام چهــارم در 

ــد. ــه شــمار می آی ــی ب تربیــت اخاق
ازایــن رو، می تــوان گفــت صحیفــه ســجادیه، مبتکــر نوعــی تربیــت انســانی بــا 
محوریــت عرفــان و شــناخت اســت، کــه در آن انســان لحظــه ای از دایــره فیــض 
ــه ای  ــه گون ــاب ب ــن کت ــوری در ای ــود. خدامح ــارج نمی ش ــی خ ــت اله و عنای
ــود  ــرح می ش ــدا مط ــا خ ــد ب ــر در پیون ــارف دیگ ــه مع ــه هم ــد ک ــوج می زن م
و ازایــن رو امــام ســجاد بــه احســاس حضــور و توجــه بــه حضــرت حــق، 
عنایتــی ویــژه دارد؛ به گونــه ای کــه ایــن احســاس را در همــه حــاالت خویــش، 
اعــم از مصائــب و خوشــی ها از خداونــد مســألت می نمایــد. و همیــن حضــور 
مــداوم در محضــر ربوبــی اســت کــه انســان را هــر لحظــه بــه خــدا نزدیک تــر 
می ســازد. و اساســًا شــناخت هــر چــه بیشــتر خــدا، نقــش مهمــی در نزدیکــی 
ــر  ــه او امکان پذی ــدن ب ــک ش ــد، نزدی ــناخت خداون ــدون ش ــته و ب ــه او داش ب

نیســت.2
ــه  ــد، عرض ــا خداون ــاز ب ــن راز و نی ــجادیه، ضم ــه س ــرت در صحیف آن حض

ــی دارد:  م
ای معبــود مــن، تنهــا تــو شایســته حمــد و سپاســی و مــن تــو را بــر رفتــار 
نیکویــت در حــق خــود و بــر وفــور نعمت هایــت و افزونــی عطاهایــت بــر 
مــن، و بــر رحمتــی کــه به واســطه آن مــرا برتــری بخشــیدی و بــر نعمتــی 

ِهم،  ــتََقرِّ ــوا بُِمس ــُهم، وأیَقن ــوا أنُفَس ــن َعَرف ــَن الّذی ــا ِم ــاِء -: »واجَعلن ع ــی الدُّ ــَن- ف ــُن العابدی ــاُم زی 1. اإلم
ــوار، ج 94، ص 128(. ــی« )بحاراالن ــک تَفن ــی طاَعتِ ــم ف ــت أعماُرُه َ فکان

2. مراحل اخالق در قرآن، ص 41.
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ــو در حــق  ــم، به راســتی ت ــودی شــکر می کن ــازل فرم ــن ن ــر م ــه آن را ب ک
مــن لطف هایــی نمــوده ای کــه مــن از شــکر و ســپاس آن هــا عاجــزم. و اگــر 
احســان و ریــزش نعمت هــای تــو بــر مــن نبــود، مــن بــه بهــره و ســودی 
نمی رســیدم و توفیــق اصــاح نفســم را پیــدا نمی کــردم، امــا تــو در حــق 
ــه  ــورم را ب ــت در همــه ام ــردی و کفای ــاز ک ــه احســان و نیکــی آغ ــن ب م
مــن ارزانــی داشــتی و بــا را از مــن دور کــردی و عواقــب دردنــاک قضــا 

و قــدر را از مــن بــاز داشــتی.1
بــا توجــه بــه ایــن دعــا روشــن اســت کــه در دیــدگاه امــام ســجاد، اعتقــاد 
نظــری بــه توحیــد، انســان را بــه ایــن شــناخت می رســاند کــه همــه کمــاالت و 
ــن و راز و  ــق ســخن گفت ــد اســت و از طری ــا، منحصــر در ذات خداون زیبایی ه
ــد، می تــوان همــه کمــاالت انســانی و وظایــف فــردی و  ــا خداون ــاز کــردن ب نی

اجتماعــی را بــاز شــناخت.
ــه همــراه توجــه،  ــه آن ب ــی ب ــت حقیق ــد و معرف نتیجــه اینکــه، نقــش توحی
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــا ب ــایر بینش ه ــاس س ــه و اس ــه پای ــه منزل ــر ب ــر و تفک تذک
ــه  ــه او ب ــر آنک ــود، مگ ــل نمی ش ــارش کام ــه رفت ــان نســبت ب ــش انس ــه بین البت
خــود، جهــان پیرامــون، جهــان آخــرت و حقایقــی ماننــد مــرگ و زندگــی، آگاهی 
داشــته باشــد. بنابرایــن، دگرگونــی در بینــش انســان کــه نوعــی تحــول درونــی و 
باطنــی نیــز می باشــد، یکــی از عوامــل تغییــر در رفتــار انســان و روشــی تربیتــی 

اســت.2
5-1-1- اهمیت معرفت

محــور بــودن معرفــت بــه خداونــد و نیــز ناممکــن بــودن دیــن داری بــدون 
شــناخت خــدا، در معــارف اســامی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.3 در نتیجــه 
1. »إِلَِهــی أَْحَمــُدک َو أَنـْـَت لِْلَحْمــِد أَْهــٌل َعَلــی ُحْســِن َصنِیِعــک إِلـَـی، َو ُســبُوِغ نَْعَمائـِـک َعَلــی، َو َجِزیــِل َعَطائِک 
ْلتَنـِـی بـِـِه ِمــْن َرْحَمتـِـک، َو أَْســبَْغَت َعَلــی ِمــْن نِْعَمتـِـک، فََقــِد اْصَطنَْعــَت ِعْنــِدی َمــا یْعِجــُز  ِعْنــِدی، َو َعَلــی َمــا فَضَّ
ــالَح  ــی، َو ال إِْص ــَراَز َحظِّ ــُت إِْح ــا بََلْغ ــی َم ــک َعَل ــبُوُغ نَْعَمائِ ــی َو ُس َ ــانُک إِل ــْو ال إِْحَس َ ــکِری. )2( َو ل ــُه ُش َعْن
ــالِء، َو  ــی َجْهــَد الْبَ نَْفِســی، َو لَکنَّــک ابْتََدْأتَنِــی بِاإْلِْحَســاِن، َو َرَزْقتَنِــی فِــی أُُمــوِری كلَِّهــا الْکَفایــَة، َو َصَرْفــَت َعنِّ

َمنَْعــَت ِمنِّــی َمْحــُذوَر الَْقَضــاِء« )صحیفــه ســجادیه، دعــای 51، بنــد 2-1(.
2. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، ص 75

3. قال علی: من عرف نفسه فقد عرف ربه )ترجمه و شرح نهج البالغه، ص 2(.
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اولیــن قــدم در مســیر تقــرب بــه خــدا، شــناخت آن ذات متعــال اســت.
حضــرت ســجاد از همــان دیباچــه و آغــاز صحیفــه ســجادیه، بــه شــناخت 
ــام شــکر و  ــر اله ــه خاط ــدا را ب ــاره دارد و خ ــری اش ــت فط حضــوری و معرف
ــا و  ــه آن ه ــش ب ــم و قدرت ــود، عل ــاندن وج ــان و شناس ــه آدمی ــود ب ــپاس خ س
راهنمایــی فطــری و درونــی بــه ســوی خویشــتن مــورد حمــد و ســتایش قــرار 

می دهــد: 
ســپاس خــدای را کــه خــود را بــه مــا شناســاند و شــکر و ســپاس خویــش 
را بــه مــا الهــام نمــود و درهــای علــم بــه ربوبیتــش را بــر مــا گشــود و بــر 
ــی کــرد و از شــک و دو  ــا را راهنمای ــد و یگانگیــش، م اخــاص در توحی

دلــی در امــر خــود )معرفــت ذات و صفــات( دور ســاخت.1
ــدگان  ــه بن ــدا ب ــوی خ ــی از س ــدا، عنایت ــناخت خ ــه ش ــت ک ــه پیداس ناگفت
می باشــد تــا بتواننــد ولی نعمــت خــود را بشناســند و وظایــف خــود را از 
قبیــل شــکرگزاری و ایمــان بــه او، انجــام دهنــد. خداونــد، در برابــر نعمت هــای 
متوالــی کــه بــر مــردم عطــا کــرده، شــناخت حمــد خــود را از آن هــا بــاز نداشــته 
ــه  ــدگان ب ــای بن ــا ابت ــش را ب ــای خوی ــد و ثن ــناخت حم ــر ش ــه »اگ اســت؛ ک
ــدون  ــدگان ب ــود، بن ــغ می نم ــراوان دری ــان های ف ــون و احس ــای گوناگ نعمت ه
ــد و رزق و روزی  سپاســگزاری و شــکر، در نعمت هــای الهــی تصــرف می کردن
ــارج  ــانیت خ ــرز انس ــورت از م ــن ص ــد و در ای ــترش می دادن ــش را گس خوی
شــده و بــه حــّد حیوانیــت ســقوط می کردنــد«.2 بنابرایــن معرفــت خــدا، مبنــا و 

معنــای انســانیت اســت.
البتــه اولیــن مرحلــه بــرای شــناخت خــدا، توجــه بــه نفــس روحانــی خویــش 
 و یافتــن و شــناخت آن اســت. و از همیــن رو در روایتــی از امیرمؤمنــان علــی

1. »و الحمــد هلل علــی مــا عرفنــا مــن نفســه و الهمنــا مــن شــکره، و فتــح لنــا مــن ابــواب العلــم بربوبیتــه و دلنــا 
علیــه مــن االخــالص لــه فــی توحیــده، و جنبنــا مــن االلحــاد و الشــک فــی امــره« )صحیفــه ســجادیه، دعــای 

1، بنــد 10(.
ــبََغ  ــِة، َو أَْس ــِه الُْمتَتَابَِع ــْن ِمنَنِ ــْم ِم ــا أَباْلُه ــی َم ــِدِه َعَل ــَة َحْم ــاِدِه َمْعِرفَ ــْن ِعبَ ــَس َع ــْو َحبَ َ ی ل َّــذِ ِ ال ــُد هلِلَّ 2. »َو الَْحْم
ــُعوا فِــی ِرْزقِــِه فََلــْم یْشــکُروُه )9( َو لـَـْو  فُــوا فِــی ِمنَنِــِه فََلــْم یْحَمــُدوُه، َو تََوسَّ َعَلیِهــْم ِمــْن نَِعِمــِه الُْمتََظاِهــَرِة، لَتََصرَّ
كانـُـوا كَذلـِـک لََخَرُجــوا ِمــْن ُحــُدوِد اإْلِنَْســانِیِة إِلـَـی َحــدِّ الْبَِهیِمیــة...« )صحیفــه ســجادیه، دعــای 1، بنــد 9-8(.
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چنیــن آمــده اســت: هرکــس خــود را بشناســد خــدای خــود را خواهد شــناخت.1
ــر در  ــام باق ــه ام ــت ک ــدری واالس ــه ق ــت، ب ــوع معرف ــن ن ــت ای اهمی
ــی  ــچ معرفت ــد: هی ــی دارد، می فرمای ــد جعف ــن یزی ــر ب ــه جاب ــه ب ــی ک سفارش
ــراد  ــن م ــت.2 همچنی ــودت نیس ــه خ ــبت ب ــو نس ــناخت ت ــت و ش ــل معرف مث
ــد آن را  ــن باش ــر در چی ــی اگ ــده حت ــه ش ــات توصی ــه در روای ــی ک از علم
ــی  ــی، گرایش ــه خداجوی ــا ک ــت.3 و از آنج ــس اس ــت نف ــم معرف ــد، عل بجویی
فطــری در سرشــت همــه انسان هاســت، در نتیجــه شــناخت نفــس و توجــه بــه 
آن، رجــوع بــه فطــرت بــوده و دروازه معرفــت و شــناخت خداســت و بالتبــع 
ــه خــدا  ــرب ب ــه آن، انســان را از شــناخت و ق ــت و بی توجهــی نســبت ب غفل

ــاز مــی دارد. ب
5-1-2- موانع معرفت

ــی اند و در  ــود فراموش ــبب خ ــت و س ــع معرف ــل از موان ــا و رذای حجاب ه
مقابــل، توجــه، تعقــل و بــه خــود اندیشــیدن موجــب وجــدان و عرفــان نفــس 
ــد  ــت: »مانن ــده اس ــورت آم ــن ص ــه ای ــم ب ــرآن کری ــا در ق ــن معن ــد. ای می باش
کســانی نباشــید کــه خــدای خــود را از یــاد بردنــد پــس خداونــد خودشــان را 

ــرد«.4 از یادشــان ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــانی ب ــوای نفس ــه ه ــات، ب ــری از آی ــمت دیگ در قس
مهم تریــن حجاب هــا کــه بــر روی قــوه شــناخت و معرفــت یعنــی عقــل قــرار 

ــت: ــده اس ــاره ش ــود اش ــد آن می ش ــرد مفی ــع کارک ــرد و مان می گی
پــس آیــا دیــدی کســی را کــه هــوس خویــش را معبــود خــود قــرار داده 

1. »مــن عــرف نفســه عــرف ربــه« )تصنیــف غررالحکــم و دررالکلــم، ص 232(؛ یــا در روایتــی دیگــر چنیــن 
آمــده اســت: »اعرفکــم بنفســه، اعرفکــم بربــه«: آنکــه خــود را بهتــر بشناســد، خــدای خــود را بهتــر می شناســد 

)جامــع األخبــار، ص 4؛  روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظیــن، ج 1، ص، 20(.
ــِه لِجابٍِرالُجعفــی -: »ال َمعِرفــَة كَمعِرفَتِــک بِنَفِســک«. تحــف العقــول عــن آل  2. اإلمــاُم الباقــُر- فــی َوِصیتِ

ــول، ص 286. الرس
بِّ َعــزَّ  یــِن َو ُهــَو ِعْلــُم َمْعِرفـَـِة النَّْفــِس َو فِیــِه َمْعِرفـَـُة الــرَّ 3. َو قـَـاَل َعلِــی علیــه الســالم: »اْطُلبـُـوا الِْعْلــَم َو لـَـْو بِالصِّ

َو َجــل« )بحــار االنــوار، ج 2، ص 32(.
4. »وال تکونوا كالذین نسوا اهلل فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون« )سوره حشر، آیه 19(.
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ــر گــوش او و دلــش ُمهــر زده  ــده و ب و خــدا او را دانســته، گمــراه گردانی
و بــر دیــده اش پــرده نهــاده اســت؟ بعــد از خــدا چــه کســی او را هدایــت 

ــد؟1 ــد نمی گیری ــا پن ــرد؟ آی ــد ک خواه
امــام چهــارم در مــوارد مختلفــی بــه ویژگــی غفلــت، بــه عنــوان ریشــه 
و  گمراهــی  زمینه ســاز  را  آن  و  پرداختــه  نفســانی  و حجاب هــای  رذایــل 

گناهــکاری معرفــی می کنــد. از جملــه می فرمایــد: 
ــش ســتم  ــر خوی ــن خــود ب ــه م ــی البت ــذاب کن ــرا ع ــو م ــر ت ــا[ اگ ]خدای
کــرده ام و راه تضییــع و خطــا و تقصیــر و قصــور پیــش گرفتــه ام و از حــظ و 
بهــره خــود غفلــت ورزیــده ام و اگــر گناهانــم را ببخشــی، تــو مهربان تریــن 

مهربانــان هســتی.2 
نتیجــه اینکــه انســان در نتیجــه غفلــت از خــدا بــه رذایــل روی آورده و آلــوده 
می گــردد. آن حضــرت در فــرازی دیگــر نشــان می دهــد کــه غفلــت، بشــر را از 
هــدف آفرینشــش یعنــی گام برداشــتن در مســیر تکامــل، بندگــی حضــرت حــق 
و عمــل بــه مســؤولیت هایش دور می کنــد، »ای وای از غفلــت و بی خبــری 

ــاره ام خواســته می شــود«.3 مــن، از آن چــه درب
بنابرایــن یکــی از مهم تریــن راه هایــی کــه انســان را در مقابــل موانــع تربیــت، 
مقــاوم ســاخته و بــا نظــر بــه هــدف غایــی تربیــت، او را بــرای رســیدن بــه قــرب 
ــی اســت.  ــوه عقان ــری ق ــه کارگی ــی و ب ــت زدای ــی کمــک می رســاند، غفل اله
زیــرا گاهــی اوقــات، معرفــت انســان نســبت بــه خــودش، معرفــت نیســت بلکــه 
توهــم یــک ســری اعتباریــات اســت. در عالــم ذهــن آن هــا را بــه هــم پیوســته 
ــق  ــدم در طری ــن ق ــد. و اولی ــر می نمای ــه روز هــم پیوندشــان را محکم ت و روز ب
پــاک شــدن، کنــار زدن توهــم، خیــال و بــه تعبیــر دیگــر، نفــی خواطــر اســت. 

ــِرِه  ــی بََص ــَل َعَل ــِه َوَجَع ــْمِعِه َوقَْلبِ ــی َس ــَم َعَل ــٍم َوَختَ ــی ِعْل ُ َعَل ــُه اهللَّ ــواُه َوأَضلَّ ــُه َه ــَذ إلَه ــِن اتََّخ ــَت َم 1. »أفََرأی
ــه 23(. ــه، آی ــوره جاثی ــُروَن« )س ــاَل تََذك ِ أفَ ــِد اهللَّ ــْن بَْع ــِه ِم ــاَوًة فََمنْ یْهِدی ِغش

ــَت  ــْر فََأنْ ــی، َو إِْن تَْغِف ــظَّ نَْفِس ــُل َح ــُع الُْمْغِف ــُر الُْمَضجِّ ــُم الُْمَقصِّ ــُع اآْلثِ ُط الُْمَضی ــرِّ ــُم الُْمَف ِ ال ــا الظَّ َ ْب فََأن ــذِّ 2. إِْن تَُع
ــد 14(. ــای 51، بن ــجادیه، دع ــه س ــَن )صحیف اِحِمی ــُم الرَّ أَْرَح

َعــْت أَْوَصالـِـی،  قَــْت أَْعَضائـِـی، َو تََقطَّ 3. َمــْواَلی َو اْرَحْمنِــی ِعْنــَد تََغیــِر ُصوَرتـِـی َو َحالـِـی إَِذا بَلِــی ِجْســِمی، َو تََفرَّ
ــا یــَراُد بـِـی )صحیفــه ســجادیه، دعــای 53، بنــد 6(. یــا َغْفَلتِــی َعمَّ
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ــد  ــی مانن ــه اخاق ــات رذیل ــرک صف ــه ت ــارف اســام، انســان را ب ــن رو مع از ای
ــه  ــل آن، تشــویق ب ــس و در مقاب ــوای نف ــت و ه ــو، غفل ــو، له ــر، لغ حســد، کب

ــد. ــادات و ذکــر تشــویق می نمای حضــور قلــب در عب
پــس رذائــل و امیــال حیوانــی، معرفــت نفــس را کــم کــرده و در اولیــن گام، 
ــه  ــت ک ــرد. و اینجاس ــان می گی ــود را از انس ــن خ ــه و یافت ــی توج ــدان یعن وج
ــازد؛  ــان می س ــود را نمای ــناخت خ ــل و ش ــش، تعق ــش بین ــش از پی ــت بی اهمی
ــه تنهــا  ــی ن ــر دیگــر تربیــت عرفان ــه تعبی ــرا خودشناســی و خداشناســی و ب زی
در پــی بیــرون آوردن انســان از غفلــت اســت، بلکــه خــود عیــن »بیــرون آمــدن« 
اســت. یعنــی انســان بایــد خــود دروغیــن را ویــران کنــد و خویشــتن را تســلیم 

خــدا کنــد تــا بــه هســتی واقعــی خویــش نائــل گــردد.
بــا ایــن توصیــف، آن چــه در فراینــد تعلیــم و تربیــت از وظایــف مهــم مربــی 
ــرب  ــی و ق ــدس باری تعال ــه ذات اق ــی ب ــه دادن مترب ــی رود، توج ــمار م ــه ش ب
ــا توجــه و یــاد خــدا انجــام دهــد  بــه اوســت. بــه طــوری کــه همــه امــور را ب
ــی او  ــت عقان ــی در تربی ــعادت مترب ــه س ــر اینک ــد. و مهم ت ــت نیفت ــه غفل و ب
ــت،  ــع تربی ــل موان ــی را در مقاب ــه مترب ــرا آنچ ــت؛ زی ــه اس ــی نهفت ــط مرب توس
یعنــی هواهــای نفســانی، مقــاوم ســاخته و بــا نظــر بــه هــدف غایــی تربیــت، او 
ــوه  ــن ق ــه کارانداخت ــد، ب ــرب الهــی کمــک می کن ــام ق ــه مق ــرای وصــول ب را ب

ــت و شــناخت اســت. ــر، دوری از غفل ــه آن، تذک ــه مقدم ــی اســت؛ ک عقان
5-1-3- کارکرد فطرت در معرفت افزايی

ــن آن  ــارف و تبیی ــع مع ــع موان ــه رف ــادی ب ــانی ع ــا لس ــاء ب ــاء و اولی انبی
پرداخته انــد و روی طریــق فطــرت کــه در همــه انســان ها مشــترک اســت تأکیــد 
ــه  ــاره ب ــی دوب ــان رجوع ــر بحــث از مباحــث ایش ــد. ه ــرده و ســخن گفته ان ک
فطــرت اســت و برخــاف اکثــر علــوم اســتداللِی ســاخت بشــر اســت کــه مطالب 
بعــدی آن هــا روی مطالــب قبلــی بنــا شــده و اگــر مطالــب اولیــه آن هــا مشــکوک 

ــز سســت می شــود. ــب آن هــا نی ــه مطال ــه بقی واقــع شــد، پای
ــه معتقــد اســت خیــر هــر موجــودی در همــان اســت  ارســطو در ایــن زمین
کــه طبیعتــًا بــه دنبــال آن اســت. بنابرایــن، خیــر انســان نیــز همــان اســت کــه وی 
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بنــا بــر طبیعــت خــود در جســتجوی آن اســت و آن جــز زندگــی ســعادتمندانه 
نیســت. امــا او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه زندگــی ســعادتمندانه، بــه عنــوان 
ــه فعلیــت  هــدف تربیــت اخاقــی چیســت، می گویــد: »زندگــی ســعادتمندانه ب

رســاندن قــوای موجــود در روح انســانی اســت«.1
ــاک  ــاز از هــر مقدمــه ای اســت کــه تنهــا پ فطــرت ســرمایه مشــترک و بی نی
شــدن و پــاک مانــدن را می خواهــد. حالــت فطــری انســان همــان نفســی اســت 
کــه هــر کــس او را شــناخت، پــروردگارش را شــناخته و بــه مبــدأ و معــاد یقیــن 
پیــدا می کنــد. راه معرفــت نفــس هــم، بــه درون خــود فــرو رفتــن و توجــه بــه 
ــه و  ــف، توج ــن توصی ــا ای ــود اســت. ب ــا ذات خ ــود ی ــه وج ــن نقط درونی تری
شــناخت هــر چــه بیشــتر فطــرت، بــه همــان انــدازه بــه معرفــت افزایــی انســان 

می انجامــد.
امــام ســجاد در نخســتین دعــای صحیفــه ســجادیه بــه فطــرت خداجــوی 

ــد: انســان اشــاره کــرده و می فرمای
 ]خداونــد[ پدیده هــا و مخلوقــات را بــا قــدرت و مشــیت خویــش آفریــد 
و ســپس آنــان را در راه اراده و خواســت خویــش روان گردانیــد و آنــان را 
در راه محبــت بــه خــود برانگیخــت ]و بــه بیــان دیگــر آن هــا را بــه گونــه ای 

فطــری، خداجــو و خدادوســت آفریــد[.2
 شهید مطهری در ارتباط با همین مطلب تأکید دارد و می گوید: 

مفــاد عبــارت آخــر دعــا ایــن اســت کــه تمــام ایــن حرکت هــا و تکاپوهــای 
ــی  ــت خداســت. حت ــق محب ــد، در طری ــد و چــه نفهمن ــق، چــه بفهمن خل
ــت،  ــت وجوی خداس ــد، جس ــدا را می جوی ــر خ ــه غی ــی آنک ــزه اصل انگی

ولــی در مصــداق اشــتباه کــرده اســت.3
ــر  ــیری ب ــع تفس ــی، در واق ــاره خداجوی ــجاد درب ــام س ــش ام فرمای

1 ‘’Aristotle’’ in the International Encycolopedia of Philosophy, p161.
2. ابْتَــَدَع بُِقْدَرتـِـِه الَْخْلــَق ابْتَِداعــًا، َو اْختََرَعُهــْم َعَلــی َمِشــیتِِه اْختَِراعــًا. ثُــمَّ َســَلک بِِهــْم َطِریــَق إَِراَدتـِـِه، َو بََعثَُهــْم 
ــُه ...  ــْم َعْن َرُه ــا أَخَّ َــی َم ــًا إِل م ــتَِطیُعوَن تََقدُّ ــِه، َو اَل یْس ــْم إِلَی َمُه ــا قَدَّ ــراً َعمَّ ــوَن تَْأِخی ــِه، اَل یْملِک ــبِیِل َمَحبَّتِ ــی َس فِ

ــد 3-4(. ــه ســجادیه، دعــای 1، بن )صحیف
3. تعلیم و تربیت در اسالم، ص 253.
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ــت  ــی اس ــش خداخواه ــودن گرای ــری ب ــورد فط ــرآن در م ــخن ق ــن س ای
ــی  ــه ذات باری تعال ــا ک ــد دارد. آنج ــر آن تأکی ــرت ب ــریفه فط ــه ش ــه آی ک

 : یــد ما می فر
پــس روی خــود را بــا گرایــش تمــام بــه حــق بــه ســوی ایــن دیــن کــن بــا 
همــان سرشــتی کــه خــدا مــردم را بــر آن سرشــته اســت آفرینــش خــدای 
ــردم  ــتر م ــی بیش ــدار، ول ــن پای ــان دی ــت هم ــن اس ــت. ای ــر نیس تغییرپذی

نمی داننــد.1
ــه معنــوی در همــه انســان ها، از هــر  ایــن گرایــش و کشــش درونــی و جذب
نــژاد و قبیلــه ای و از هــر جنســی وجــود دارد. دل انســان نمی توانــد بــدون خــدا 
آرام بگیــرد، گرچــه در تعییــن مصــداق، گاهــی بــه خطــا مــی رود.2 و ایــن انتخاب 
خطــا، بــه غبارآلــود بــودن فطــرت بــه خاطــر وجــود رذایــل برمی گــردد؛ زیــرا 
ــر آلودگــی،  ــاب وجــود انســان اســت و در اث ــه حقیقت ی ــه آین ــه مثاب فطــرت ب
ــه  ــده و او ب ــلب ش ــان س ــل از انس ــدان و فضائ ــل، وج ــود، تعق ــه خ ــه ب توج

ــردد. ــار می گ ــت دچ غفل
5-1-4- نحوه عملکرد تفکر و تعقل برای دستیابی به معرفت

توجــه و یــا رجــوع بــه فطــرت، اســاس افعــال و در واقــع ســبب ایجــاد 
ــس  ــناخت نف ــت و ش ــد معرف ــد کلی ــه ش ــه گفت ــور ک ــوده و همان ط ــا ب آن ه
اســت و بســیاری از انســان ها آن را در گرفتاری هــا و هنــگام دعــا و عبــادت 
و مــرگ می یابنــد. همیــن توجــه و یافتــن خــود کــه مقدمــه وجــدان اســت، 
ــام  ــا چشــم عقــل اســت، تعقــل ن ــام دارد و آن وجــدان کــه دیــدن ب تفکــر ن
ــازد.  ــل وارد می س ــر و عق ــه وادی فک ــان را ب ــر، انس ــن تذک ــا اولی دارد و ب
ــم  ــیط، عل ــارف بس ــه مع ــه و ب ــود را یافت ــس خ ــا آن نف ــه ب ــزاری ک ــس اب پ
ــی  ــوان حجــت و رســول باطن ــا عن ــم، عقــل اســت کــه از آن ب ــدا می نمایی پی

ــود. ــاد می ش ی

ــُم  ــُن الَْقی ی ِــک الدِّ ِ َذل ــِق اهللَّ ــَل لَِخْل ــا اَل تَْبِدی ــاَس َعَلیَه ــَر النَّ ــی فََط َّتِ ِ ال ــَرَة اهللَّ ــا فِْط ــِن َحنِیًف ی ــْم َوْجَهــک لِلدِّ 1. »فََأقِ
ــه 30(. ــوره روم، آی ــوَن« )س ــاِس اَل یْعَلُم ــَر النَّ ــنَّ أَكثَ َولَک

2. اسالم و تعلیم و تربیت، ج 1، ص 31.
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امــام ســجاد در صحیفــه هنــگام یادکــرد از عقــل، او را موجــودی زنــده و 
ــه  مســتقل معرفــی می کنــد کــه اســتعداد حمــد الهــی را دارد. ایشــان خطــاب ب

ــد: ــی می فرمای ــرت باری تعال حض
جــان و زبــان و عقــل مــن تــو را ســپاس می گوینــد، سپاســی کــه بــه حــد 
کمــال و بــه حقیقــت شــکر می رســد، سپاســی کــه نهایــت رضایــت تــو از 

مــن اســت، پــس مــرا از خشــم و غضــب خــودت برهــان.1
ــت بیشــتری  ــل، از اهمی ــف عق ــف و توصی ــه تعری ــه نســبت ب ــا آنچــه ک ام
برخــوردار اســت، یافتــن ایــن نیــروی فوق العــاده و اســتفاده از آن اســت؛ 
نیرویــی کــه یکــی از طــرق دســتیابی بــه علــم، دانــش و آگاهــی اســت و قــدرت 

ــی از آن اوســت. ــخ و وجــدان آدم توبی
افاطون در مورد چگونگی علم پیدا کردن به حقیقت امور می گوید: 

بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ارجمنــد یعنــی ســعادت، الزم اســت توانایی 
ــوه  ــرورش ق ــرای پ ــگاه وی ب ــد. آن ــرورش یاب ــل( پ ــان )عق ــناخت انس ش
ــا  ــنایی ب ــی آن آش ــه پایان ــه نکت ــد ک ــنهاد می کن ــه ای پیش ــناخت برنام ش

ــو«2 اســت. ــن »گفتگ ــارت در ف ــی و مه ــات، فلســفه و ورزیدگ ریاضی
ــد،  ــته باش ــری داش ــر و عمیق ت ــناخت دقیق ت ــس ش ــر ک ــه ه ــه اینک  نتیج

می کنــد.3 عمــل  اخاقی تــر 
عقــل نــوری اســت کــه مشــترکًا بــه همــه انســان ها اعــم از مؤمــن و کافــر داده 
شــده اســت. امــا مؤمنــان بــه خــاف کافــران از آن اســتفاده کــرده و بــر نورانیــت 
خــود افزوده انــد. ایــن قــوه خــدادادی بــا تذکــر، دچــار خــواب و غفلــت نشــده 

و موفــق بــه تنبــه و توجــه دائمــی می گــردد.
ــه  ــروف ب ــه مع ــریف، ک ــه ش ــجاد در صحیف ــام س ــای ام ــرازی از دع ف
دعــای روز عرفــه اســت، مؤیــد ایــن مطلــب می باشــد؛ آنجــا کــه حضــرت بــه 

ــی دارد:  پیشــگاه خــدا عرضــه م

ــکِر، َحْمــداً یکــوُن َمْبَلــَغ ِرَضــاک َعنِّــی،  1. »تَْحَمــُدک نَْفِســی َو لَِســانِی َو َعْقلِــی، َحْمــداً یْبُلــُغ الَْوفـَـاَء َو َحِقیَقــَة الشُّ
نـِـی ِمــْن ُســْخِطک« )صحیفــه ســجادیه، دعــای 51، بنــد 6(. فَنَجِّ

2. Dialectic.
3. مربیان بزرگ، ص 24.
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... ]بارالهــا[ و آن هنــگام کــه عقــل از بندگــی تــو غفلــت می کنــد، قلبــم را از 
یــادت پــر کــن و در مــن و بــرای مــن بی نیــازی، عفــت، آرامــش، عافیــت، 

صحــت، گشــایش، اطمینــان و ســامتی را جمــع گــردان.1
ــه ایــن معنــی اســت کــه  ــودن خداشناســی گفتــه شــد، ب آنچــه در فطــری ب
ــت؛  ــر اس ــق آن تذک ــت و طری ــر اس ــده ای« میس ــل و تفکرکنن ــر »عاق ــرای ه ب
ــه آیــات الهــی، کــه راهنمــای همیشــگی انسان هاســت. »و در  همچــون تذکــر ب

ــد؟«.2 ــا نمی نگری ــت[، آی ــانه هایی اس ــات و نش ــما ]آی ــود ش درون خ
ــراه  ــر هم ــر تذک ــان ب ــاق، بدین س ــکارم االخ ــای م ــجاد در دع ــام س ام
بــا تفکــر تأکیــد ورزیــده و آن را تدبیــری نجات بخــش در برابــر شــیطان و هــر 
دشــمن دیگــر می دانــد: »بــار خدایــا! آنچــه شــیطان از دروغ و گمــان و رشــک در 
ــت و عاقبت اندیشــی  ــت و اندیشــه در توانایی ــاد بزرگی ــه ی ــد، ب ــن می افکن دل م

بــر دشــمنت، مبــدل گــردان«.3
ــه  ــه مرحل ــی س ــت عقان ــد تربی ــه در فرآین ــدگاه صحیف ــه، از دی در نتیج
قابل تصــور اســت: ذکــر و یــاد عظمــت خــدا؛ تفکــر در قــدرت الهــی و تدبیــر 
 و عاقبت اندیشــی در برابــر دشــمن )شــیطان(. مرحلــه اول کــه امــام چهــارم
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــی اســت. مترب ــم مترب ــادآوری عل ــد، ی ــر« می نام آن را »ذک
انســان، بــه طــور طبیعــی در معــرض فراموشــی یــا غفلــت واقــع می شــود. از آن 
جــا کــه تذکــر از جانــب مربــی و ذکــر از ســوی متربــی، بــه عنــوان یــک اصــل 
مهــم در تعلیــم و تربیــت اســامی موردتوجــه اســت، مربــی در اولیــن مرحلــه 
تربیــت عقانــی، بایــد ذهــن متربــی را تحریــک کــرده و دانســته های فطــری و 

اکتســابی او را بــه همــراه عظمــت و بزرگــی خــدا بــه یــادش آورد.
یــادآوری، خــود، انگیــزه تفکــر و تعقــل پیرامــون مســائل گوناگــون را در او 
ــدرت  ــت دار در ق ــری جه ــه تفک ــد او را ب ــی بای ــن مرب ــد. بنابرای ــاد می کن ایج

ــَة  حَّ َعــَة َو الُْمَعافـَـاَة َو الصِّ 1. »... َو أَْشــِرْب قَْلبـِـی ِعْنــَد ُذُهــوِل الُْعُقــوِل َطاَعتـَـک، َو اْجَمــْع لـِـی الِْغنـَـی َو الَْعَفــاَف َو الدَّ
َمْأنِینـَـَة َو الَْعافِیــَة ...« صحیفــه ســجادیه، دعــای 47، بنــد 130. ــَعَة َو الطُّ َو السَّ

2. »و َفِی أَنُْفِسکْم أَفاَل تُْبِصُروَن« )سوره ذاریات، آیه 21(.
3. »اللهــم اجعــل مــا یلقــی الشــیطان فــی روعــی مــن التمنــی و التظنــی و الحســد ذكــرا لعظمتــک و تفکــرا فــی 

قدرتــک و تدبیــرا علــی عــدوک« )صحیفــه ســجادیه، دعــای 13، بنــد 20(.
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الهــی رهنمــون ســازد. نتیجــه ایــن دو مرحلــه، »تدبیــر« را بــه دســت خواهــد داد. 
متربــی پــس از ذکــر و تفکــر، بــه قدرتــی عقانــی دســت می یابــد کــه می توانــد 
بــه تدبیــر و دوراندیشــی در برابــر موانــع تربیــت پرداختــه و مســأله را خــود حــل 
ــا درخواســت توفیــق از خــدا و یــاری او ممکــن  کنــد و البتــه ایــن امــر جــز ب

نخواهــد بــود.
 ،ــارت دیگــر، ایــن ســه مرحلــه در رویکــرد تربیتــی امــام ســجاد ــه عب ب
ــای  ــا و انگیزش ه ــا، گرایش ه ــرورش بینش ه ــاد و پ ــری از ایج ــش دیگ خوان
ــوان  ــه عن ــت، ب ــش و معرف ــه بین ــتیابی ب ــاس دس ــن اس ــت. بنابرای ــاری اس رفت
ــانی  ــس انس ــت نف ــن حقیق ــه و یافت ــارم، توج ــام چه ــرد ام ــن رویک اصلی تری
اســت. و از آن بــا تعبیــر تفکــر و تعقــل یــاد شــده، راهنمــای انســان بــه ســوی 
خداشناســی و معرفــت اهلل اســت؛ زیــرا تفکــر و تعقــل، رکــن دیــن داری اســت. 

ــا او می رســد. ــس ب ــاد خــدا و ان ــر، ی ــه ذک ــت ب ــس از آن نوب و پ
ــه اینکــه آموزه هــای اخاقــی مبتنــی بــر خداشناســی و در  ــا توجــه ب پــس ب
ــم  ــل و فه ــوان گفــت برخــورداری از عق نتیجــه بخشــی از اســام اســت، می ت
منتهــی بــه معرفــت، رکــن اساســی تخلــق بــه اخــاق اســامی نیــز هســت؛ کــه 

هدفــی مثــل تقــرب الهــی را نشــانه گرفتــه اســت.
از روایــات معصومیــن بــه دســت می آیــد کســی کــه اهــل تعقــل و فهــم 
نباشــد، رفتارهــای اخاقــی او نیــز ارزشــی نــدارد؛ پــس رســتگار نیــز نمی شــود.1 
چــون یکــی از شــرط های رســتگاری، پایبنــدی بــه اخــاق اســت. نتیجــه اینکــه 
ــی  ــاداش اله ــه پ ــته و ب ــی ارزش داش ــی در صورت ــای اخاق ــه رفتاره ــدام ب اق
منتهــی می شــود، کــه همــراه بــا فهــم، درک، تعقــل و شــناخت اخاقــی باشــد. و 
بنــا بــر روایــت امــام صــادق، هــر انــدازه صاحــب عمــل از عقــل و معرفــت 

بیشــتری برخــوردار باشــد، ارزش و پــاداش او نیــز بیشــتر خواهــد بــود.2
ــتگار  ــد رس ــل نمی كن ــه تعق ــی ك ــل كس ــد: »ای مفض ــل می فرمای ــه مفض ــادق ب ــام ص ــه ام ــرای نمون 1. ب
ــم اســت، بزرگــوار خواهــد  ــه اهــل فه ــزودی كســی ك ــد و ب ــل نمی كن ــدارد تعق ــم ن ــه عل نمی شــود و كســی ك

ــی، ج 1، 26(. ــد« )رک. كاف ش
یَلِمــی َعــْن  ــِد بـْـِن ُســَلیَماَن الدَّ ِ َعــْن إِبَْراِهیــَم بـْـِن إِْســَحاَق اأْلَْحَمــِر َعــْن ُمَحمَّ ــِد بـْـِن َعْبــِد اهللَّ 2. »َعلِــی بـْـُن ُمَحمَّ
ِ ع فُــاَلٌن ِمــْن ِعبَاَدتـِـِه َو ِدینـِـِه َو فَْضلِــِه فََقــاَل كیــَف َعْقُلــُه قُْلــُت اَل أَْدِری فََقــاَل إِنَّ  أَبِیــِه قَــاَل قُْلــُت أِلَبـِـی َعْبــِد اهللَّ
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 ،از آنچــه گفتــه شــد روشــن می شــود کــه در مکتــب تربیتــی امــام ســجاد
پــرورش شــناخت و فهــم اخاقــی، مقــدم بــر پــرورش فضائــل اخاقــی اســت؛ 
زیــرا پــرورش فضائــل و پیرایــش رذائــل، مبتنــی بــر معرفــت و شــناخت اخاقــی 
ــه طــور  ــا ب ــد ت ــاری می کن ــی را ی ــه مترب اســت. و از آن رو ارزشــمند اســت ک
ــای درســت را از نادرســت  ــراوان[، رفتاره ــر ف ــد ]و تذک ــدون تقلی مســتقل و ب
تمییــز دهــد و وظیفــه اخاقــی خویــش را در موقعیت هــای مختلــف، بــه رغــم 

وجــود موانــع درونــی و بیرونــی، بــاز شناســد و بــه آن هــا عمــل کنــد.1
پــس رویکــرد اصلــی امــام ســجاد در تربیــت اخاقــی، پــرورش توانایــی 
تشــخیص وظیفــه اخاقــی و پــرورش توانایــی عمــل بــه آن اســت. و از ایــن راه، 
متربــی را در رســیدن بــه »خودفرمانــی عقانــی« یــاری می رســاند؛ زیــرا بــدون آن 

حرکــت در مســیر زندگــی تــوأم بــا عبودیــت، ســخت و ناممکــن خواهــد بــود.
ــت و  ــن از معرف ــی متفکری ــامی، برخ ــوم اس ــت در عل ــر اس ــه ذک الزم ب
شــناخت اخاقــی کــه موضــوع شــناخت و فهــم اخاقــی مبتنــی بــر آن اســت، 
ــل  ــم عق ــای مه ــت را از کارکرده ــن معرف ــرده و ای ــر ک ــی تعبی ــل عمل ــه عق ب

ــت. ــم پرداخ ــه آن خواهی ــا ب ــه در اینج ــی ک ــته اند؛ موضوع دانس
5-1-4-1- عقل نظری و عملی

عقــل در اصــل بــه معنــای امســاک و استمســاک2 یــا عقــد و امســاک اســت.3 
ــر و فهــم  ــوه تدب ــی ق ــه معن ــل، ب ــه عق ــه شــده ک ــی، گفت ــن معان ــر ای عــاوه ب
ــیله تفکــر و  ــا،5 وس ــده انســان از ســقوط در مهلکه ه ســخنان دیگــران،4 بازدارن
اســتدالل و ترکیــب تصــورات و تصدیقــات و تمییــز حســن و قبــح، خیــر و شــر 

ــد.6 ــز می باش ــل نی و حــق و باط

الثََّواَب َعَلی قَْدِر الَْعْقل...« )كافی، ج 1، ص 12(.
1. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ص 72.

2. مفردات راغب، ص 578.
3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 251.

4. رافعی، ص 423.
5. لسان العرب، ج 9، ص 326.

6. المعجم الوسیط، ج 2، ص 616-617.
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ــمان،  ــال و ریس ــی عق ــل یعن ــد: »عق ــبحانی می گوی ــت اهلل س ــن آی همچنی
عقالــی کــه هــم از لغــزش در اندیشــه و هــم از لغــزش در عمــل بــاز مــی دارد«.1 
اینکــه عقــل، در هــر انســان، وجــودی واحــد و یگانــه دارد نــه متعــدد و دوگانــه، 
از دو وجــه علمــی و عملــی برخــوردار اســت. لغویــان دربــاره وجــه نخســت، 
ــر و  از مفاهیمــی چــون معرفــت، ادراک، فکــر، اســتدالل، تشــخیص، فهــم، تدب
ــاره وجــه دوم از مفاهیمــی چــون نهــی، زجــر، حبــس، ضبــط،  ماننــد آن و درب
حفــظ، منــع، کــف، امســاک، استمســاک، حصــن و ماننــد آن نــام برده انــد کــه از 
آن هــا مفاهیــم بســتن، نــگاه داشــتن، و بــه ویــژه، بازداشــتن اخــذ شــده اســت؛ 

ــا دو ویژگــی شــناختن و بازداشــتن مشــخص می شــود.2 بنابرایــن، عقــل ب
تقســیماتی کــه از عقــل ارائــه شــده اســت، گویــای ایــن مــوارد اســت: عقــل 
مطبــوع و مســموع، عقــل رعایــی و روایــی، عقــل معــاش و معــاد، عقــل ســالم و 

فاســد، عقــل کامــل و ناقــص، عقــل نظــری و عملــی.3
بــه دلیــل اهمیــت جایــگاه عقــل نظــری و عملــی، بایســتی گفــت: گروهــی از 
اندیشــمندان اســامی، بــر آن انــد کــه انســان بــه وســیله عقــل نظــری، بــه معرفت 
ــل می شــود کــه شــأن آن هــا عمــل نیســت؛ برخــاف عقــل عملــی  امــوری نائ
ــی،  ــه طباطبای ــرادی چــون: عام ــال ارادی اســت )اف ــناخت اعم ــیله ش ــه وس ک
اســتاد مطهــری، اســتاد مظفــر و ...(. در برخــی از کتاب هــا، از ایــن دیــدگاه، بــه 

»دیــدگاه معــروف« تعبیــر شــده اســت.4
در مقابــل، گروهــی دیگــر از فیلســوفان و اندیشــمندان اســامی، ایــن دیــدگاه 
ــد کــه همــه مــدرکات )اعــم از نظــری و عملــی( در محــدوده  را اتخــاذ کرده ان
ــه ادراک.  ــت، ن ــک اس ــدأ تحری ــی، مب ــل عمل ــد و عق ــرار دارن ــری ق ــل نظ عق
ــبزواری  ــم س ــن رازی و حکی ــی، قطب الدی ــن طوس ــینا، خواجه نصیرالدی ابن س
از متقدمــان و اســتاد جــوادی آملــی از متأخــران از جملــه کســانی هســتند کــه 

1. حسن و قبح عقلی، ص 39.
2. آیین خردپروری، ص 49-50.

3. همان، 90-80.
4. حسن و قبح عقلی، ص 44.
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ایــن دیــدگاه را پذیرفته انــد. طبــق ایــن اصطــاح، عقــل نظــری و عقــل عملــی، 
ــدأ  ــری مب ــدأ ادراک و دیگ ــی مب ــه، یک ــتند؛ چ ــی هس ــترکات لفظ ــل مش از قبی

تحریــک اســت.1
بوعلــی ســینا در نمــط ســوم کتــاب الاشــارات و التنبیهــات، کار عقــل عملــی 
را تدبیــر بــدن می دانــد.2 خواجه نصیرالدیــن طوســی نیــز در شــرح ایــن کتــاب، 
عقــل عملــی را »مؤثــر در بــدن و مکمــل آن« معرفــی کــرده اســت.3 قطب الدیــن 
رازی، نویســنده المحاکمــات نیــز عقــل عملــی را »مبــدا فعــل و مؤثــر در بــدن« 
ــم ســبزواری4 و اســتاد جــوادی  ــه شــد، حکی می شناســد. و همان طــور کــه گفت

ــد.5 ــف دوم را پذیرفته ان ــز تعری ــی نی آمل
ــرا  ــت؛ زی ــده اس ــته ش ــودن آن دانس ــر ب ــول، جامع ت ــن ق ــح ای ــل ترجی دلی
طبــق اصطــاح دوم، عقــل، افــزون بــر آنکــه منشــأ درک و شــناخت تمــام امــور 
ــا نظــری و عملــی اســت، مبــدأ همــه اعمــال درســت و  تکوینــی و تشــریعی ی
مشــروح جوانحــی )از قبیــل اراده، ایمــان و ...( و جوارحــی )ماننــد راســت گویی، 
غــض بصــر و ...( نیــز هســت. و ایــن وجــه دوم، نکتــه ای اســت کــه در اصطــاح 
ــرد  ــک کارک ــط ی ــل، فق ــق اصطــاح اول، عق ــرا طب ــدارد؛6 زی ــی ن اول، جایگاه
دارد و آن، ادراک »چیــزی اســت کــه ســزاوار اســت دانســته شــود«؛7 امــا می دانیــم 
کــه شــأن حکمــت عملــی کــه بخشــی از تعلیمــات دیــن اســت، فقــط دانســتن 
ــل  ــز هســت، برخــاف حکمــت نظــری، از قبی ــردن نی نیســت؛ بلکــه عمــل ک
اینکــه خــدا هســت، روح هســت، ملکــوت هســت، نبــوت و رســالت هســت، 

معــاد هســت و ... کــه شــأن آن فقــط دانســتن اســت.8

1. آیین خردپروری، ص 93-91.
2. ابن سینا، ج 2، ص 352.

3. همان، ص 352.
4. سبزواری، ص 310.

5. مراحل اخالق در قرآن، ص 237-238؛ ص 188.
6. آیین خردپروری، ص 95.

7. ما ینبغی أن یُعلم.
8. رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه، ج 1، 128؛ 158.
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ــجاد از  ــام س ــول از ام ــات منق ــا روای ــاب، ب ــن انتخ ــر ای ــوی دیگ از س
ــه ادعیــه و روایــات امــام  ــا رجــوع ب نظــر تربیــت اخاقــی ســازگارتر اســت. ب
ســجاد مشــخص می شــود، عقــل در صــورت توجــه و تذکــر خــدا و دوری 
از غفلــت، هــم وســیله معرفــت و ُمــدرک شــناخت ُخُلــق و هــم عامــل تحریــک 
ــای از  ــرازی از دع ــرت در ف ــت. آن حض ــل اس ــرک رذای ــل و ت ــام فضائ انج

ــد:  ــا می کن ــال تقاض ــد متع خداون
ــرای  ــن، و قصــدم را ب ــزد توســت، مطمئ ــه آنچــه ن ــم را ب ــروردگارا[ دل ]پ
آنچــه بــرای توســت، یکســره قــرار ده. و مــرا بــه آنچــه دوســتانت را بــه آن 
می گمــاری، وادار کــن و دلــم را هنــگام غفلــِت عقل هــا، بــه طاعــت خــود 
ســیراب کــن و بی نیــازی و پاک دامنــی و آســایش و ســامتی و تندرســتی 

و فراخــی و آرامــش و عافیــت را، برایــم فراهم ســاز.1
 بیانــات امــام چهــارم دربــاره ویژگی هــای انســان عاقــل همچــون: میانــه روی، 
عمــل بــه وعــده، حلــم، گفتــن دانســته ها و عمــل بــه گفته هــا، پرهیــز از بــدکاری، 
ــکان،  ــا نی ــینی ب ــتیزی، هم نش ــوس س ــت گویی، ه ــدارا، راس ــاری، م ــار، بردب وق
اغتنــام فرصت هــا، توشــه انــدوزی بــرای معــاد، حفــظ زبــان، اســتغفار، فروختــن 
ــا و  ــتن از آرزوه ــوب، کاس ــت از عی ــاه و نزاه ــز از گن ــرت، پرهی ــه آخ ــا ب دنی
اجتهــاد در عمــل، کظــم غیــض، رغبــت و رهبــت، همگــی ناظــر بــه شــأن عقــل 

عملــی اســت و بــا تعریــف دوم مطابقــت و ســازگاری دارد.2
قابل ذکــر اســت، دو اصطــاح عقــل نظــری و عقــل عملــی بــا صراحــت در 
بیانــات امــام زین العابدیــن مطــرح نشــده و فقــط می تــوان آن هــا را از بیــن 
ســخنان آن حضــرت فهــم کــرد. بــرای نمونــه می تــوان در توجــه آن حضــرت بــه 
عقــل نظــری بــه ایــن دعــای وارد شــده از ایشــان اشــاره کــرد. ایشــان بــه درگاه 
خــدا عــرض می کنــد: »... ]بارالهــا[ و دانســتم کــه حاجــت خواســتن محتــاج از 

ــی ُمْســتَْفَرغًا لَِمــا ُهــَو لـَـک، َو اْســتَْعِمْلنِی بَِمــا تَْســتَْعِمُل بـِـِه َخالَِصتـَـک،  1. َو اْجَعــْل قَْلبـِـی َواثِقــًا بَِمــا ِعْنــَدک، َو َهمِّ
ــَة َو  حَّ ــاَة َو الصِّ ــَة َو الُْمَعافَ َع ــاَف َو الدَّ ــی َو الَْعَف ـِـی الِْغنَ ــْع ل ــک، َو اْجَم ــوِل َطاَعتَ ــَد ُذُهــوِل الُْعُق ــی ِعْن ــِرْب قَْلبِ َو أَْش

َمْأنِینَــَة َو الَْعافِیــَة )صحیفــه ســجادیه، دعــای 47، بنــد 130( ــَعَة َو الطُّ السَّ
 ،249-283؛ مســند االمــام الســجاد ابــی محمــد علــی بــن الحســین ،2. تحــف العقــول عــن آل الرســول

ج 2، 415-323؛ حائــری بــی تــا: 169-247.
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محتــاج دیگــر، بــه خاطــر ســبک رایی و گمراهــی عقــل اوســت«.1
افــزون بــر اینکــه در موضــوع عقــل عملــی نیــز، دعــای مــکارم االخــاق کــه 
سرشــار از ذکــر فضائــل اخاقــی اســت، نمونــه ای قابــل اســتناد اســت. ایشــان 

ــد:  ــا از خــدا مســألت می نمای در آن دع
خداونــدا بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت و مــرا بــه زینــت 
ــتردن  ــان در گس ــن بپوش ــه م ــزکاران را ب ــور پرهی ــارا و زی ــتگان بی شایس
ــد دادن  ــه و پیون ــش( کین ــاندن )آت ــم و فرونش ــردن خش ــدل و فروب ع
ــاندن  ــی و پوش ــردن نیک ــکار ک ــردم و آش ــن م ــاح بی ــدگان و اص پراکن
ــی  ــار و خوش خوی ــاری و وق ــی و خوش رفت ــی و فروتن ــب و نرم خوی عی
ــرزنش و  ــرک س ــان و ت ــدن احس ــت و برگزی ــه فضیل ــن ب و پیشــی گرفت
ــه شایســته احســان نیســت و ســخِن حــّق  ــه کســی ک احســان نکــردن ب
ــردارم،  ــار و ک ــمردن نیکــی گفت ــم ش ــد و ک ــن، اگرچــه ســخت باش گفت
ــار و کــردارم، اگرچــه  ــدی گفت اگرچــه بســیار باشــد و بســیار شــمردن ب
ــگی و  ــت همیش ــا اطاع ــن ب ــرای م ــاف( را ب ــن )اوص ــد و ای ــم باش ک
ــه رأی  ــه ب ــر ک ــت و ه ــل بدع ــذاردن اه ــت و فروگ ــا جماع ــی ب همراه

ــردان.2 ــل گ ــد، کام ــل می کن ــود عم ــاختگی خ س
 ــجاد ــام س ــی ام ــرد مبنای ــت، رویک ــوان گف ــب می ت ــن مطال ــه ای ــر ب ناظ
در تربیــت، رویکــرد پــرورش معرفــت، تفکــر و تعقــل اســت؛ کــه دربردارنــده 
علــم و عمــل اخاقــی اســت. ایــن ســخن بــدان معناســت کــه مکتــب تربیتــی 
امــام ســجاد، محــدود بــه همیــن یــک رویکــرد نیســت و از حیــث اشــتمال 
بــر همــه ابعــاد و رویکردهــای الزم و ضــروری در تربیــت انســان، از جامعیــت 
1. »َو َرأَیــُت أَنَّ َطَلــَب الُْمْحتَــاِج إِلـَـی الُْمْحتَــاِج َســَفٌه ِمــْن َرْأیــِه َو َضلَّــٌة ِمــْن َعْقلِــِه« )صحیفــه ســجادیه، دعــای 

28، بنــد 5(.
الِِحیــَن، َو أَلْبِْســنِی ِزینَــَة الُْمتَِّقیــَن، فِــی بَْســِط الَْعــْدِل، َو  ــٍد َو آلـِـِه، َو َحلِّنِــی، بِِحْلیــِة الصَّ 2. اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
كْظــِم الَغیــِظ، َو إِْطَفــاِء النَّائـِـَرِة، َو َضــمِّ أَْهــِل الُْفْرقَــِة، و إِْصــاَلِح َذاِت الْبَیــِن، َو إِْفَشــاِء الَْعاِرفَــِة، َو َســْتِر الَْعائِبَــِة، َو 
ــْبِق إِلـَـی الَْفِضیَلــِة،  یــِح، َو ِطیــِب الْمَخالََقــِة، َو السَّ ــیَرِة، َو ُســکوِن الرِّ لِیــِن الَْعِریکــِة، َو َخْفــِض الَْجنـَـاِح، َو ُحْســِن السِّ
، َو اْســتِْقاَلِل الَْخیــِر  ، َو الَْقــْوِل بِالَْحــقِّ َو إِْن َعــزَّ ــِل، َو تـَـْرک التَّْعییــر، َو اإْلِْفَضــاِل َعَلــی َغیــِر الُْمْســتَِحقِّ َو إِیثـَـاِر التََّفضُّ
اَعــِة،  ــرِّ َو إِْن قَــلَّ ِمــْن قَْولـِـی َو فِْعلِــی، َو أَْكِمــْل ذلــک لـِـی بـِـَدَواِم الطَّ َو إِْن كثـُـَر ِمــْن قَْولـِـی َو فِْعلِــی، َو اْســتِکثَاِر الشَّ
ــَرِع« )صحیفــه ســجادیه، 1381: دعــای 20،  اْی الُْمْختَ ــرَّ ــَدِع، َو ُمْســتَْعِمِل ال ــِل الْبِ ــِض أَْه ــِة، َو َرْف ُــُزوِم الَْجَماَع َو ل

بنــد 10(.
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ــای  ــی و رویکرده ــب تربیت ــایر مکات ــا س ــه ب ــردی ]در مقایس ــه ف ــر ب منحص
مذکورشــان[ برخــوردار اســت.

ــخیص  ــی و تش ــناخت حقیق ــت و ش ــت، اوالً معرف ــه داش ــد توج ــه بای البت
رفتارهــای خــوب و بــد، تنهــا بــا تکیــه بــر عقــل و بــدون رجــوع بــه وحــی الهــی 
امکان پذیــر نیســت و عقــل ســلیم، خــود را مســتغنی از وحــی نمی دانــد. و ثانیــًا 
در تربیــت اخاقــی عــاوه بــر اســتفاده از ایــن عوامــل درونــی، کــه نقــش مبنایــی 
و ریشــه ای در پــرورش فضائــل و پیرایــش رذایــل دارنــد، بایــد از عوامــل بیرونــی 
نیــز مــدد گرفــت؛ یعنــی عواملــی کــه فــرد را از بیــرون بــه وســیله امــر و نهــی 

ــاز مــی دارد. ــا از عملــی غیراخاقــی ب ــار اخاقــی ســوق داده و ی به ســوی رفت
ــز در تربیــت  ــن روش نی ــام ســجاد از ای ــن ســبب در مکتــب ام ــه همی ب
 می فرمایــد: »علــی بــن حســین اخاقــی اســتفاده شــده اســت. امــام باقــر
ــا  ــا کوچــک، جــدی ی ــزرگ ی ــد، ب ــود: از دروغ بپرهیزی ــش می فرم ــه فرزندان ب
ــرأت  ــز ج ــزرگ نی ــر دروغ ب ــد ب ــر دروغ کوچــک بگوی ــرد اگ ــه م ــوخی، ک ش
پیــدا می کنــد«.1 همچنیــن آن حضــرت ایــن روش را بــه طــور فــراوان در دعــای 

بیســتم صحیفــه ســجادیه، بــه کار بــرده اســت.2
پــس از دانســتن جایــگاه برجســته معرفــت و بینــش در مکتــب تربیتــی امــام 
ــاس  ــد، براس ــر می زن ــان س ــه از انس ــاری ک ــر رفت ــت: ه ــد گف ــجاد، بای س
ــارش  ــه رفت ــه از آن هــا دارد. هــر چــه بینــش انســان نســبت ب بینشــی اســت ک

ــود. ــد ب ــر خواه ــز صحیح ت ــا نی ــد، رفتاره ــر باش کامل ت
ــایر  ــراه س ــه هم ــن روش ب ــتفاده از ای ــه اس ــرد ک ــاره ک ــد اش ــان بای در پای
آموزه هــا، ســیره ها و رویکردهــای تربیتــی امــام ســجاد، نشــانگر کمــال و 
ــی شــرق  ــب تربیت ــا ســایر مکات ــی ایشــان در مقایســه ب ــب تربیت ــت مکت جامعی
ــی و  ــوزه جهان بین ــدی در ح ــای ج ــر ضعف ه ــاوه ب ــه ع ــت، ک ــرب اس و غ
ــص  ــور ناق ــه ط ــم ب ــت، آن ه ــی از تربی ــاد و رویکردهای ــه ابع ــناختی، ب انسان ش

اشــاره کرده انــد.
1. كافی، ج 2، ص 338.

2. ترجمه صحیفه سجادیه، ص 125-113.



419 واکاوي رویکرد امام سجاد در تربیت اخالقي؛ با تکیه بر صحیفه سجادیه

5-1-6- ساير رويکردهای تربیتی
قبــًا اشــاره شــد کــه بــا توجــه بــه صحیفــه ســجادیه، مکتــب تربیتــی امــام 
چهــارم، محــدود بــه رویکــرد پــرورش معرفــت، تفکــر و تعقــل نیســت و از 
همــه ابعــاد و رویکردهــای الزم و ضــروری در تربیــت انســان، برخــوردار بــوده 

و دربردارنــده علــم و عمــل اخاقــی اســت.
 ــجاد ــام س ــی ام ــی و مبنای ــرد اصل ــه رویک ــد ک ــه دســت آم ــن ب همچنی
در صحیفــه ســجادیه بــرای تربیــت اخاقــی، ناظــر بــه شــناخت گرایی و 
ــناخت ها،  ــذاری ش ــت از اثرگ ــه تربی ــح ک ــن توضی ــا ای ــی اســت. ب معرفت افزای
ــار  ــا آث ــده و ب ــل ش ــاب، حاص ــر اراده و انتخ ــی ب ــای مبتن ــا و رفتاره گرایش ه
خــود در وجــود انســان، نقش آفرینــی می کنــد. بــه عبــارت روشــن تر، از 
بررســی متــون اســامی ]ماننــد صحیفــه ســجادیه[، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
ــه  ــود ک ــه می ش ــی خاص ــای اساس ــوع مبن ــه ن ــت کم در س ــل، دس ــی عم مبان
ــاری[  ــا رفت ــاری ]ی ــی شــناختی، گرایشــی و ارادی ـ اختی ــوان آن هــا را مبان می ت
نامیــد؛ و بــروز و ظهــور آن مبانــی، در رویکــرد تربیتــی امــام چهــارم، کــه مبتنــی 
بــر رشــد معرفــت اســت، و بــا پــرورش فضائــل و پیرایــش رذایــل بــه عنــوان 
گرایش هــای مطلــوب ادامــه یافتــه و بــه ذکــر و انــس مــداوم بــا خــدا، عبودیــت 

ــل مشــاهده اســت. ــی می شــود، قاب ــی منته ــتورات اله ــه دس ــل ب و عم
ــر اســت؛ چنانکــه  ــرد مؤث ــر ]گرایش هــا و[ هیجان هــای ف ــای شــناختی ب مبن
ــه  ــواره ب ــناخت هم ــد. ش ــر می گذارن ــناختی تأثی ــای ش ــر مبن ــز ب ــا نی هیجان ه
تصویــر و تصــوری کــه از عمــل و نتایــج آن داریــم، مربــوط اســت. امــا گرایــش 
و هیجــان، ناظــر بــر احساســات مثبــت یــا منفــی در زمینــه ایــن عمــل اســت. در 
خصــوص ]اراده و عمــل نیــز بــه عنــوان[ مبنــای ســوم، شــناخت و احســاس در 
تصمیــم و انتخــاب موثرنــد، چنانکــه تصمیــم و انتخــاب نیــز بــه نوبــه خــود، بــر 

ــد.1 ــر می گذارن ــی تأثی شــناخت و احســاس آدم
پیونــد انســان بــا خــدا در صحیفــه ســجادیه ]اعــم از ارتبــاط نظــری و عملی[، 
ــادت،  ــب عب ــی در قال ــای عمل ــا گرایش ه ــود و ب ــاز می ش ــدا آغ ــت خ از معرف

1. مقاله »راهنمای درونی كردن ارزش های اخالقی از طریق برنامه درسی«، ص 85-83.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج4202

ــداف  ــی اه ــای کل ــد. محوره ــترش می یاب ــره گس ــکرگزاری و غی ــوکل، ش ت
تربیتــی در رابطــه بــا خداونــد در شــناخت خــدا، ایمــان بــه او، بندگــی و تقــوای 
الهــی، شــکرگزاری ]بــا تأکیــد بــر ذکــر و یــاد خــدا[ و در نهایــت یقیــن، خاصــه 

می شــود.1
ــن  ــحون از زیباتری ــز مش ــریف نی ــه ش ــاق در صحیف ــکارم االخ ــای م دع
ــد  ــترین تأکی ــا بیش ــن دع ــت. در ای ــن اس ــن و متقی ــاری صالحی ــای رفت الگوه
ــل و  ــرورش فضائ ــت پ ــی در جه ــای ایمان ــا و گرایش ه ــک انگیزه ه ــر تحری ب
ــه برخــی از  ــی ب ــه اســت و در بحــث از عقــل عمل ــرار گرفت ــل ق پیرایــش رذائ

ــد.2 ــه ش ــای آن پرداخت فرازه
گرایــش بــه ایــن رفتارهــا، در عمق بخشــی بــه شــناخت ها نیــز مؤثــر اســت 
و بــه تقویــت ایمــان و در نهایــت یقیــن می انجامــد. بــا ایــن توصیــف، از دعــای 
مــکارم االخــاق بــر می آیــد کــه هــدف دعــا، تنهــا درخواســت بخشــش گنــاه و 
دریافــت اجــازه ورود بــه بهشــت ]و فقــط ذکــر فضائــل و رذایــل[ نیســت، بلکــه 
بخش هــای فراوانــی از آن درخواســت، فراهــم شــدن پایگاه هــای عمیــق علمــی 
و عملــی اســت. در دعــای یــاد شــده، امــام ســجاد از خــدا می خواهــد تــا او 
را آگاه، عــارف، اهــل تشــخیص و تحقیــق کنــد تــا از تقلیــد صــرف، تحجــر و 
جمــود رهایــی یابــد.3 بنابرایــن بــا توجــه بــه صحیفــه ســجادیه، در کنــار رویکرد 
رشــد معرفت هــا و شــناخت ها، از نــگاه بــه پــرورش فضائــل و پیرایــش رذایــل 
بــه عنــوان گرایش هــای مطلــوب نیــز فروگــذار نشــده اســت. گرایش هایــی کــه 

انگیــزه عمــل و فعــل اخاقــی را ایجــاد می کننــد.
ــه[ ایمــان و تقــوا و تــوکل  ــه اخــاق الهــی، داشــتن ]گرایــش ب آراســتگی ب
بــه خــدا در گــرو شــناخت هــر چــه کامل تــر اوســت. شــناخت ســطحی، پیونــد 
ــترده تر و  ــناخت، گس ــه ش ــر چ ــس ه ــر عک ــد و ب ــا می کن ــی را اقتض ضعیف

1. نــک. صحیفــه ســجادیه، دعــای 20، بنــد 2-1؛ دعــای 45، بنــد 15؛ دعــای 47، بنــد 123؛ دعــای 20، بنــد 
3؛ دعــای 1، بنــد 10؛ دعــای 54، بنــد 3.

2. نک. همان، دعای 20، بند 10.
3. مراحل اخالق در قرآن، ص 348.
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عمیق تــر باشــد زمینــه ارتبــاط مســتحکم تر می شــود.1 و در نتیجــه همیــن 
شــناخت عمیــق اســت کــه انســان کســی غیــر از خــدا کســی را شایســته انــس 

ــد. ــو نمی بین و گفتگ
ــر  ــا تعبی ــه دع ــه از آن ب ــاری را ک ــاط رفت ــوع ارتب ــن ن ــجاد ای ــام س ام
می شــود، فرمــان الهــی معرفــی می کنــد: »و مــن ای خــدا، بنــده تــوأم کــه او را 
ــروردگار اینــک  ــان اظهــار کــرد کــه ای پ ــه دعــا امــر فرمــودی و او لبیک گوی ب

ــاده اســت«.2 ــه خــاک ذلــت و عبودیــت افت ــده ای کــه در پیشــگاهت ب ــم بن من
ــه او  ــه ب ــخصی ک ــن ش ــا چنی ــو ب ــتمر و گفتگ ــاط مس ــر ارتب ــان در اث انس
ــی آورد و در  ــت م ــه دس ــز ب ــت او را نی ــتگی محب ــرده، شایس ــدا ک ــت پی معرف
ــد.  ــر می آی ــا او ب ــت ب ــام صحب ــوده و در مق ــاد او ب ــه ی ــه حــاالت خــود، ب هم
ــه عنــوان رویکــرد ســوم امــام ســجاد در تربیــت  ایــن عمــل و رفتــار عبــادی ب
اخاقــی، از ادعیــه امــام در صحیفــه قابــل برداشــت اســت؛ آنجــا کــه حضــرت 

ــد:  ــا می کن ــدا تقاض از خ
ــی  ــا گواه ــی ی ــی و عیب گوی ــا عیب جوی ــنام و ی ــای دش ــه ج ــا[ ب  ]باراله
ــرادر  ــه ب ــا ناســزا گفتــن ب ــرادر مؤمــن و ی ــا غیبــت کــردن ب دادن باطــل ی
حاضــر و چیزهایــی شــبیه آن، بــر زبانــم ســپاس گویــی و ســتایش فــراوان 
ــت و  ــای فراوان ــکر نعمت ه ــمردن و ش ــزرگ ش ــت در راه ب خــود و حرک

ــت را جــاری کــن.3  ــر شــمردن نعمت های ــه نیکــی و ب ــراف ب اعت
ــوان  ــان قلــب،4 می ت ــه اطمین ــر رســیدن ب از نتایــج چنیــن ارتباطــی عــاوه ب
بــه تخلــق بــه اخــاق الهــی و رفتــار بــر اســاس خواســت او نیــز اشــاره کــرد.

حاصــل ســخن اینکــه، امــام ســجاد بــا تکیــه بــر شــیوه گفتگــو و انــس 
ــر معرفــت و بینــش کامــل اســت، انســان  ــا خــدا در قالــب دعــا کــه مبتنــی ب ب
ــی را در وجــود او  ــرده و ارزش هــای اخاق ــت ک ــه صــورت ریشــه ای تربی را ب
درونــی می ســازد. و بــه تعبیــر دیگــر ریشــه آراســتگی بــه فضائــل و پیراســتگی 

1. بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه، ص 128.
2. صحیفه سجادیه، دعای 16، بند 13.
3. صحیفه سجادیه، دعای 20، بند 13.

4. »اال بذكر اهلل تطمئن القلوب« )سوره رعد، آیه 28(.
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از رذایــل را در متربــی بــه وجــود آورده و او را بــه حصــن توحیــدی خــدا، کــه 
ــه  ــد؛1 البت ــوظ اســت، وارد می نمای ــی محف ــل غیراخاق ــر فع ــان در آن از ه انس
بــه شــرطی کــه انســان بــا ارتبــاط و انــس دائمــی خــود بــا خــدا و عبودیــت او، 

از ایــن حصــن بیــرون نیایــد.
آنچــه گفتــه شــد، برخاســته از رویکــرد ]مبنایــی[ پــرورش معرفــت و بینــش، 
ــریف  ــه ش ــجاد در صحیف ــام س ــه ام ــه از ادعی ــت ک ــش اس ــش و کن گرای
برداشــت گردیــد و بــه عنــوان یــک برنامــه تربیتــی، توســط مربیــان، والدیــن و 
متربیــان آن هــا قابل اجراســت. بــا دقــت در صحیفــه می تــوان ایــن رویکردهــا را 
در جای جــای آن مشــاهده کــرد و بــه تربیتــی کــه در اثــر ایــن معرفــت و تقــرب 
بــه خــدا بــه دســت می آیــد، نائــل آمــد؛ بــدون اینکــه مربــی مجبــور باشــد در 
هــر حــال متربــی را بــه ســوی فضائــل امــر و از رذایــل نهــی کنــد؛ زیــرا انســانی 
کــه دل مشــغولی و اهتمــام او، عبودیــت پــروردگار باشــد، عالــم را محضــر خــدا 
دانســته و خــود بــه خــود بــه ســوی رفتارهــای الهــی گرایــش پیــدا کــرده و آن ها 
ــن  ــه ای ــه هم ــد و ب ــی دوری می کن ــر اله ــای غی ــد و از رفتاره ــام می ده را انج

امــور، بــا نیــت عبــادت و قــرب بــه خــدا جامــه عمــل می پوشــاند.
بــا توجــه بــه رویکردهــای بینشــی و معرفــت گــرا، گرایشــی و ارزش گــرا و 
کنشــی و عمل گــرا، کــه از صحیفــه امــام ســجاد برداشــت گردیــد، می تــوان 
ــا و  ــا، بینش ه ــرد ارزش ه ــه رویک ــود س ــه وج ــل ب ــه قائ ــرادی را ک ــده اف ای
منش هــا در تربیــت اخاقــی هســتند2 و نیــز نظــر برخــی دیگــر ماننــد پیــاژه را 
کــه معتقــد بــه رویکــرد شــناختی و رویکــرد تربیــت منــش در تربیــت اخاقــی 
ــا  ــه ب ــک دانســت؛ البت ــای آن حضــرت نزدی ــه رویکرده ــا تســامح ب ــد،3 ب بودن
1. فقــال ]علــی بــن موســی الرضــا[ علیــه الّســالم: حّدثنــی أبــی موســی بــن جعفــر الکاظــم، قــال حّدثنــی أبــی 
جعفــر بــن محّمــد الصــادق، قــال حدثنــی أبــی محّمــد بــن علــی الباقــر، قــال حّدثنــی أبــی علــی بــن الحســین 
زیــن العابدیــن قــال: حّدثنــی أبــی الحســین ابــن علــی شــهید أرض كربــال، قــال: حّدثنــی أبــی أمیــر المؤمنیــن 
علــی بــن أبــی طالــب شــهید أرض الکوفــة، قــال: حّدثنــی أخــی و ابــن عّمــی محّمــد رســول اهلّل، ال إلــه 
اهلّل حصنــی، فمــن قال هــا دخــل حصنــی، و مــن دخــل حصنــی أمــن مــن عذابــی، صــدق اهلّل ســبحانه، و صــدق 

جبرئیــل و صــدق رســوله و صــدق األئّمــة )مســند االمــام الرضــا، ص 59(.
2 Values, Views Or Virtues?”, Vol 18, p72.
3.Moral Education in the Zone of Proximal Development”, Vol 27, p141-142.
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ــارم  ــام چه ــی ام ــب تربیت ــی مکت ــای واالی اخاق ــه ارزش ه ــه ک ــن نکت ــر ای ذک
را، کــه برخاســته از معــارف نــاب توحیــدی اســت، هیــچ گاه نمی تــوان در کنــار 
نظریه هــای مذکــور قــرار داده، و حتــی بــا هــم در نظــر گرفــت و مقایســه نمــود. 
زیــرا فاصلــه فــراوان اهــداف تربیــت در مکتــب غــرب و مکتــب امــام بــا رجــوع 

ــل مشــاهده اســت. ــه، قاب ــه آموزه هــای خدامحــور ایشــان در صحیف ب

نتیجه
مطالعــه نظــام تربیتــی امــام ســجاد از زاویــه ای خــاص بــرای رســیدن بــه 
ــه ممکــن  ــت دارد ک ــا آنجــا اهمی ــدی ت ــدگاه کلی یــک سررشــته راهگشــا و دی
ــه ای  ــت، در فاصل ــم و تربی ــوار تعلی ــی و دش ــت آن، راه طوالن ــا رعای ــت ب اس
کوتــاه و نیــز بــه ســهولت طــی شــود؛ کــه از آن بــه رویکــرد تربیتــی آن حضــرت 

ــود. ــر می ش تعبی
ــام  ــی ام ــی و مبنای ــه آموزه هــای صحیفــه ســجادیه، رویکــرد اصل ــا توجــه ب ب
ــی  ــناخت گرایی و معرفت افزای ــه ش ــر ب ــی، ناظ ــت اخاق ــرای تربی ــجاد ب س
ــات  ــب را اثب ــن مطل ــه، ای ــن ادعی ــر مت ــه عــاوه ب ــواردی ک ــه م اســت. از جمل
ــرت  ــه آن حض ــت؛ ک ــمند اس ــه ارزش ــارف آن صحیف ــت مع ــد، جامعی می کن
بدیــن وســیله پــس از شــهادت امــام حســین، بــه بازســازی و احیــاء اصــول 

ــد. ــه آن روز مســلمانان پرداختن ــی جامع ــادی و اخاق اعتق
ــای  ــش را مبن ــناخت و بین ــز ش ــرب نی ــناختی در غ ــردِ ش ــرف                                      داران رویک ط
اصلــی رفتــار انســان در نظــر می گیرنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه فــرد، از ویژگی هــای 
رفتــار موردنظــر آگاهــی یافتــه و رفتــارش مبتنــی بــر ایــن آگاهــی ظهــور کنــد. با 
ایــن تفــاوت کــه معرفــت گرایــی بــه مثابــه یــک مبنــا به صــورت جامع تــری در 
ــه ای تر  ــر و ریش ــده و عمیق ت ــس ش ــن منعک ــام زین العابدی ــی ام ــام تربیت نظ

بــه آن پرداختــه شــده اســت.
ــام  ــی ام ــرد اصل ــوان رویک ــه عن ــت، ب ــش و معرف ــه بین ــتیابی ب ــد دس کلی
ــت؛  ــانی اس ــس انس ــت نف ــن حقیق ــرت و یافت ــه فط ــوع ب ــه، رج ــارم، توج چه
ــوی  ــه س ــان ب ــای انس ــده و راهنم ــاد ش ــل ی ــر و تعق ــر تفک ــا تعبی ــه از آن ب ک
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ــی  ــای اخاق ــه آموزه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــت اهلل اس ــی و معرف خداشناس
ــم  ــل و فه ــورداری از عق ــت برخ ــوان گف ــت، می ت ــی اس ــر خداشناس ــی ب مبتن
معرفت محــور، رکــن اساســی تخلــق بــه اخــاق اســامی نیــز بــه شــمار مــی رود.
ــی  ــه تنهای ــی ب ــل اخاق ــرورش فضائ ــام ســجاد، پ ــی ام ــب تربیت در مکت
ــرا  ــد؛ زی ــرورش یاب ــد تعقــل اخاقــی پ ــر آن، بای کافــی نیســت، بلکــه مقــدم ب
ــی  ــت اخاق ــم معرف ــر اصــل مه ــی ب ــل، مبتن ــش رذای ــل و پیرای ــرورش فضائ پ
ــخیص  ــی تش ــرورش توانای ــرت، پ ــی آن حض ــرد مبنای ــن، رویک ــت. بنابرای اس
ــاندن  ــا رس ــا ب ــد؛ ت ــه آن می باش ــل ب ــی عم ــرورش توانای ــی و پ ــه اخاق وظیف
ــرای  ــی، ب ــای وحیان ــایر آموزه ه ــی«، او را در س ــی عقان ــه »خودفرمان ــان ب انس

ــاده ســازد. ــی آم ــرب اله ــب ق ــه اوج مرات وصــول ب
رویکــرد معرفــت محــور امــام ســجاد، گرایــش انســان را کــه بــا توجــه، 
ــه ســوی  ــه معرفــت اهلل رســیده، ب تعقــل و تذکــر، از معرفــت نفــس خویــش ب
ارتبــاط و انــس بــا پــروردگار خــود ســوق داده و بــا تکیــه بــر شــیوه گفتگــو و 
انــس بــا خــدا در قالــب دعــا، انســان را بــه صــورت مبنایــی و عمیــق و در عیــن 
ــی  ــود او درون ــی را در وج ــای اخاق ــرده و ارزش ه ــت ک ــال تدریجــی تربی ح

ــاند. ــی می رس ــته های اله ــودن خواس ــی نم ــه عمل ــه ب ــازد و در نتیج می س
امــام ســجاد در صحیفــه بــه دنبــال تغییــر نگــرش متربــی نســبت بــه نظــام 
ــد.  ــی می باش ــرب اله ــه ق ــاندن او ب ــه رس ــان ها و در نتیج ــایر انس ــان و س جه
ــان،  ــای ایش ــایر آموزه ه ــراه س ــه هم ــرت ب ــی آن حض ــرد تربیت ــن رو رویک ازای
نشــانگر کمــال، تعالــی، جامعیــت و در عیــن حــال عمــق مکتــب تربیتــی ایشــان 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــرب اســت؛ ک ــی شــرق و غ ــب تربیت ــایر مکات ــا س در مقایســه ب
ــی،  ــی و معرفت شناس ــی، هستی شناس ــوزه انسان شناس ــدی در ح ــای ج ضعف ه
تنهــا بــه ابعــاد و رویکردهایــی از تربیــت، آنهــم بــه طــور ناقــص اشــاره کرده انــد.
بــا توجــه بــه صحیفــه ســجادیه، مکتــب تربیتــی امــام چهــارم، محــدود بــه 
رویکــرد پــرورش معرفــت، تفکــر و تعقــل نیســت و از همــه ابعــاد و رویکردهای 
الزم و ضــروری در تربیــت انســان، برخــوردار بــوده و دربردارنــده علــم و عمــل 
ــا ایــن توصیــف، رویکــرد تربیتــی امــام  اخاقــی بــه صــورت توأمــان اســت. ب
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ــه  ــد و ب ــش می باش ــش و کن ــش، گرای ــت و[ بین ــرورش ]معرف ــجاد، پ س
عنــوان یــک برنامــه تربیتــی، توســط مربیــان و متربیــان قابــل اجراســت.

رویکــرد تربیتــی امــام چهــارم، کــه مبتنــی بر رشــد معرفت اســت، بــا پرورش 
فضائــل و پیرایــش رذائــل بــه عنــوان گرایش هــای مطلــوب و قابــل انجــام ادامــه 
یافتــه و بــه ذکــر و انــس مــداوم بــا خــدا، عبودیــت و عمــل بــه دســتورات الهــی 
ــام ســجاد، شــناخت و  ــی ام ــن رو در لســان دعای منتهــی می شــود. و از همی
ــه هــدف علــم تربیــت و اخــاق و  ــه مثاب ــه خــدا ب ــای گرایــش ب معرفــت، مبن
همچنیــن عبودیــت و اطاعــت از او بــه عنــوان یــک عمــل ارادی و انســان ســاز 

ذکــر شــده اســت.
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مؤلفه های عرفانی صحیفه سجادیه ناظر به معنویت های نوظهور 
)شادی نزد داالیی الما(

محمدتقی فعالی1*
چکیده

یکــی از مفاهیمــی کــه توســط جریانــی معنــوی بــا عنــوان لمائیســم 
و توســط دالیــی لمــا مطــرح شــده، مفهــوم شــادی و شــادمانه زیســتن 
اســت. دالیــی لمــا هــدف زندگــی را شــاد زیســتن معرفــی می کنــد. 
مقالــه حاضــر ضمــن بررســی واژه هایــی نظیــر فــرح، ســرور و نشــاط 
ــود  ــی می ش ــن نتیجــه منته ــه ای ــجادیه، ب ــه س ــرآن و صحیف ــر ق از نظ
کــه اســالم و پیشــوایان آن طرفــدار انــدوه و مخالــف شــادی نیســتند. 
ــدادادی  ــه خ ــت ک ــان اس ــی انس ــای طبیع ــی از ویژگی ه ــادی یک ش
ــی  ــجادیه ویژگی های ــه س ــات صحیف ــرآن روای ــه در ق ــد چنانک می باش
بــرای شــادی بیــان شــده اســت. نکتــه مهــم اینکــه در اســالم فقــط بــه 

شــادی جهــت خاصــی داده شــده اســت.
واژگان کلیدی: فرح، سرور، غم، کرب، نشاط، قرب و حالوت.

طرح مسأله؛ هدف زندگی
ــک  ــم. هری ــور مواجه ای ــای نوظه ــوذ معنویت ه ــا نف ــروزه در کشــورمان، ب ام
ــاالت،  ــی از ح ــه یک ــبت ب ــته، نس ــی داش ــز ثقل ــدا مرک ــای نوپی از معنویت ه
ــًا  ــد؛ مث ــروز می ده ــود ب ــیتی از خ ــی حساس ــای درون ــات و پدیده ه احساس
ــو  ــن اش ــی آورد. آیی ــان م ــه ارمغ ــش ب ــان آرام ــرای انس ــت ب ــی اس ــوگا مدع ی
ــه  ــه درون وجه ــن ب ــان دارد. پرداخت ــرای انس ــق ورزی ب ــق و عش ــای عش ادع

ــت. ــام یوگانانداس ــه ن ــدی ب ــی هن ــت مرتاض هم
1* عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات عالی.
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ــان  ــران بودائی ــی از رهب ــط یک ــه توس ــا ک ــای زیب ــم و واژه ه ــی از مفاهی یک
جهــان مطــرح شــد، شــادی، نشــاط و فرحنــاک بــودن اســت. امــروزه از یک ســو 
ــازِ بشــِر خســته از تمــدن ماشــینی اســت و از ســوی دیگــر شــادی  شــادی، نی
مفهومــی اســت اساســی کــه در آییــن بــودا بــه صــورت جــدی مطــرح اســت. 
داالیــی المــا ایــن واژه زیبــا را بــا روایتــی جدیــد و بیان هــای زیبــا بــه صحنــه 
آورد. او کــه رهبــر بودائیــان تبــت اســت، بــر اســاس آموزه هــا و تعالیــم معنــوی 
بــودا، مفهــوم شــادمانه زیســتن و باشــگاه خنــده را بــه عنــوان امــری معنــوی کــه 

ــرار داد. ــِش روِی بشــریت ق ــد هــدف زندگــی باشــد، پی حتمــی می توان
بــا مطالعــه کتاب هــا و متــن ســخنرانی های داالیــی المــا بــه راحتــی می تــوان 
نظــر او را در بــاب هــدف زندگــی انســان دانســت. او در ابتــدای هــر کتــاب و یــا 
آغــاز هــر ســخنرانی بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد و محــور کار خــود را بــر اســاس 
ــر هــوارد. ســی.  ــه دکت ــرار می دهــد. ازاین روســت ک ــی هــدف زندگــی ق آن یعن

کاتلــر، اصــل پیــام او را از میــان ســخنانش این گونــه اســتخراج کــرده اســت:
بــه اعتقــاد مــن مهم تریــن هــدف زندگــی مــا رســیدن بــه شــادی اســت. چــه 
انســان معتقــد بــه اصــول مذهبــی باشــد، چــه نباشــد و هــر مذهبــی کــه داشــته 
باشــد، همــه مــا در جســتجوی رســیدن بــه چیــز بهتــری در زندگیمــان هســتیم. 
بنابرایــن مــن فکــر می کنــم حرکــت و فعالیــت مــا بــه ســوی دســت یافتــن بــه 

شــادی اســت....1
ــه گونه هــای  ــن مطلــب را ب ــز ای ــا در کتاب هــای دیگــر خــود نی ــی الم داالی
مختلفــی بیــان کــرده اســت. بــه نظــر او، هــر انســان در کنــار احســاس فطــری 
ــر  ــن ام ــز دارد و ای ــج نی ــر رن ــه ب ــبختی و غلب ــود، آرزوی خوش ــه خ ــبت ب نس
محــدود بــه نــوع بشــر نیســت. از نظــر یــک بودایــی، حتــی کوچک تریــن حشــره 
ــه  ــد ب ــا ظرفیــت وجــودی خــود ســعی می کن ــق ب ــن حــس را دارد کــه مطاب ای

ــد.2 شــادمانی برســد و از شــرایط ناخوشــایند دوری کن
داالیــی المــا مهم تریــن هــدف زندگــی را شــادمانی می دانــد و معتقــد اســت 

1. داالیی الما، هنر شاد زیستن، ص 21.
2. همان، عشق و همدردی، ص 4- 5
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ایــن مقصــود هیــچ ارتباطــی بــا ســواد، مــال، ملیــت، نــژاد، جایــگاه اجتماعــی و 
ــودن اســت؛  ــی شــاد ب ــی مقصــود از زندگ ــر موقعیت ــدارد و در ه ــوژی ن ایدئول
ــه  ــر صحیف ــاه و خوشــبختی ب ــده تندرســتی و شــادابی و آســایش و رف ــرا ای زی

باطــن انســان ترســیم شــده اســت.1
در کتــاب هنــر شــاد زیســتن کــه دکتــر هــوارد، ســی. کاتلــر ســعی دارد آموزه هــای 
اصلــی داالیــی المــا را بــه شــکلی امروزیــن در کنــار مطالب روانــکاوی و با مقایســه 
ــار2 جماتــی از داالیــی المــا نقــل  ــه دســت دهــد، چنــد ب ــا مطالعــات جدیــد ب ب
ــن  ــودن دانســته اســت. از ای ــه صراحــت هــدف زندگــی را شــاد ب ــه ب ــد ک می کن
جالب تــر، کتــاب زندگــی در راهــی بهتــر اســت کــه در واقــع متــن ســخنرانی های داالیی 
ــتان اســت.  ــن بودیســم در هندوس ــه آیی ــدان ب ــان و عاقه من ــع بودائی ــا در جم الم
ایــن کتــاب مشــتمل بــر شــش ســخنرانی از داالیــی الماســت کــه بــا پیشــگفتاری 
از المــا توبتــن زوپــا ریــن پوچــه، اثــری ممتــاز بــرای شــناخت افــکار داالیــی المــا 
ــد. تمامــی ســخنرانی های او گــرد محــور هــدف زندگــی اســت.  ــه شــمار می آی ب
او پنــج ســخنرانی خــود را بــا ذکــر هــدف زندگــی کــه رســیدن بــه شــادی و پرهیــز 
از درد و رنــج اســت، شــروع کــرده و در ســخنرانی ســوم نیــز پــس از بیــان مطالــب 
مقدماتــی، هــدف زندگــی انســان را بررســی کــرده اســت.3 البتــه داالیــی الما، شــادی 

ــد: ــل اســت. او می گوی ــی قائ ــرای آن مراتب ــد و ب ــه نمی دان ــه یک گون را ب
ــای  ــه انگیزه ه ــم ب ــاز ه ــه ب ــت ک ــبختی اس ــه خوش ــیدن ب ــا رس ــان م آرم
خــودش بســتگی دارد. خوشــبختی می توانــد گــذرا یــا همیشــگی باشــد. 
ــویم.  ــه زاده می ش ــی ک ــتری دارد.... از زمان ــای بیش ــگی به ــبختی همیش خوش
ــت از  ــدار می بایس ــی پای ــم و نیکبخت ــدا می کنی ــودن را پی ــبخت ب ــق خوش ح
ــه مــا ببخشــد و هیــچ عامــل  ــد آن را ب درون خودمــان برخیــزد. کســی نمی توان

ــد.4 ــئول آن باش ــد مس ــی ای نمی توان بیرون

1. همان، كوچک عقل و خرد، ص 13، 36 و 61.
2. همان، هنر شاد زیستن، ص 21، 24، 45، 73، 102، 161 و 305.

3. همان، زندگی در راهی بهتر، ص 26، 51، 60، 61، 82، 85، 103، 127 و 157.
4. همان، ص 60- 61.
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نکتــه مهــم اینکــه داالیــی المــا ایــن مطلــب مهــم را ـ کــه در جهــان معاصــر 
طــرف                                                                 داران بســیاری نیــز داردـ از دل مکتبــی کهــن و باســتانی، یعنــی آییــن بــودا 

اســتخراج کــرده و ایــن بیانگــر هنرمنــدی اوســت. وی می گویــد:
ــودا ســومین »راســتی شــریف« را آمــوزش داده و گفــت  ازاین روســت کــه ب
کــه رنــج بــا رســیدن بــه نیروانــه، یــا حالــت نیکبختی سرشــار از ســرور بــه پایان 
ــوان  ــودن آن می ت ــا پیم ــه ب ــت ک ــخن گف ــی س ــن از راه ــد. او همچنی می رس
ــتین  ــان راه راس ــه هم ــی ک ــاخت؛ راه ــدا س ــج را هوی ــتادن رن ــاز ایس ــت ب حال
ــج و  ــی و رن ــی نیکبخت ــا بررس ــریف« همان ــه ش ــتی های چهارگان ــت. »راس اس

ــی اســت.1 ــه نیکبخت ــا رســیدن ب ــا هســتند. هــدف زندگــی م ــای آن ه انگیزه ه
ایــن کام او بــه خوبــی برداشــت جدیــد داالیــی المــا را نشــان می دهــد کــه 
ــد  ــان جدی ــای انس ــتای نیازه ــوان در راس ــن می ت ــی که ــان مطالب ــه از می چگون
موضوعاتــی مناســب مــردم امــروز را برداشــت کــرد و بــه دســت داد. بنابرایــن 
ــی زندگــی را شــاد زیســتن  ــا هــدف نهای ــی الم ــه نظــر می رســد اینکــه داالی ب
ــر، او  ــان دیگ ــه بی ــوده اســت. ب ــب ب ــردن مطل ــاده ک ــرای س ــا ب ــرار داده، تنه ق
خواســته اســت موضــوع را در ســطح عامــه مخاطبــان بگویــد؛ زیــرا هــدف نهایی 
زندگــی انســان در بودیســم رســیدن بــه نیروانــه اســت. او پــس از اینکــه تمــام 
ادیــان را در رســاندن نــوع بشــر بــه آرامــش متحــد و موافــق می دانــد، در بیــان 

ــد: ــی می گوی ــدف زندگ ه
هــدف نهایــی رســیدن بــه »موکشــا« یــا آزادی اســت. موکشــا حالتــی ذهنــی 
ــه رو  ــن تر، از هم ــات خش ــه ذهنی ــوده ب ــات آل ــه احساس ــه در آن هم ــت ک اس

ــت.2 ــی اس ــی ذهن ــه ویژگی ای ــا نیروان ــا ب ــده اند. موکش ــازی ش پاک س
او سپس این حالت را بودا شدن می داند:

ــه  ــردن هم ــان ب ــای از می ــه معن ــت، ب ــدن اس ــودا ش ــه ب ــا ک ــدف م ه
اســت کــه  آثــاری  یــا  از جملــه گرایش هــا  منفــی ذهــن  آالیش هــای 

1. همان، ص 61.

2. همان، ص 82.
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شــده اند.1 خوانــده  شــدن«  بــوده  راه  فــرار  »تیرگی هــای 
ــد،  ــخن بگوی ــم س ــل بودیس ــاس اص ــر اس ــد ب ــر او بخواه ــه اگ ــم ک می بینی
ــروزی  ــرای بشــر ام ــه آن ب ــیدن ب ــود و رس ــن می ش ــدری دور از ذه ــب ق مطال
دور از واقعیــت خواهــد بــود. لــذا داالیــی المــا بــه ساده ســازی بودیســم دســت 
ــن  ــر تعی ــدن از ه ــا ش ــق و ره ــی آزادی مطل ــی آن، یعن ــدف نهای ــده و ه یازی
وجــودی )نیروانــه( را بــه شــادی تقلیــل داده تــا بــرای انســان معاصــر ملموس تــر 
و دســت یافتنی تر شــود. هرچنــد بــه ایــن هــدف نیــز مراتبــی داده معتقــد اســت 

شــادی گــذرا مطمــح نظــر او نیســت.
در اینجا نکاتی قابل ذکر است:

1� هدف زندگی در قرآن و صحیفه
ــادی  ــی دارد و آن ش ــدف نهای ــک ه ــا ی ــا تنه ــی الم ــر داالی ــی از نظ زندگ
ــادمانه  ــودن و ش ــاد ب ــتن، ش ــدف از زیس ــن ه ــت مهم تری ــد اس ــت. او معتق اس
زیســتن اســت. معیــار یــک زندگــی خــوب از نظــر او، زندگــی همــراه بــا شــادی 
و خوشــبختی اســت. امــا اســام و قــرآن دیــدگاه متفاوتــی دارد. در قــرآن کریــم 
ــش  ــدف از آفرین ــر ه ــه تمام ت ــوح هرچ ــا وض ــه ب ــم ک ــی برمی خوری ــه آیات ب
انســان را بیــان می دارنــد. انســان بــه دنیــا آمــده اســت تــا »بندگــی خــدا« کنــد 

و ایــن غایــت آفرینــش انســان و هــدف زیســتن اوســت.
یکــی از آیاتــی کــه ایــن مضمــون را روشــن بیــان داشــته اســت آیــه ای اســت 
ــد:  ــان می کن ــدف از آن را بی ــاره دارد و ه ــی اش ــری و آدم ــت پ ــه خلق ــه ب ک
ــُدوِن2؛ و جــن و انــس را نیافریدیــم مگــر  ــَس إاِلَّ لِیْعبُ ــا َخَلْقــُت الِْجــنَّ َواإْلِن »َوَم
بــرای اینکــه مــرا پرســتش کننــد«. در ایــن آیــه نکاتــی بــه چشــم می آیــد؛ اوالً 
ــن  ــت ج ــه خلق ــت ک ــت آن اس ــت، عل ــده اس ــدم ش ــن مق ــور ج ــه مزب در آی
نســبت بــه انســان مقــدم اســت و ایــن آیــه هــم دربــاره خلقــت ســخن بــه میــان 

1. همان، ص 85.
2. سوره ذاریات، آیه 56.
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ــوان  ــه دی ــُموم1ِ؛ و طایف ــارِ السَّ ــْن نَ ــُل مِ ــْن َقبْ ــاُه مِ ــانَّ َخَلْقنَ آورده اســت: »َوالَْج
ــان  ــه مذکــور درصــدد بی ــًا آی ــم«. ثانی ــق کردی ــده خل ــر از آتــش گدازن را پیش ت
هــدف آفرینــش اســت، خداونــد انســان را آفریــد و از ایــن آفرینــش غــرض و 
ــان  ــه بی ــن آی ــد آوردن انســان ها در ای ــش را از پدی ــی دارد. او هــدف خوی هدف
ــن  ــی اینکــه ای ــه گفتن ــد. نکت ــش کنن ــته اســت و آن اینکــه انســان ها بندگی داش
هــدف، نفعــی بــرای خالــق نــدارد بلکــه تمامــی منافــع آن مربــوط بــه مخلوقــی 
ــازی  ــد کامــل مطلــق اســت و بی نی ــرا خداون ــام انســان و جــن اســت؛ زی ــه ن ب
از صفــات اوســت. اگــر خــدا انســان را آفریــد و بــرای حیــات او هدفــی مقــرر 
ــدا.  ــه خ ــت ن ــان اس ــای انس ــدة نیازه ــرض تأمین کنن ــدف و غ ــن ه ــود، ای نم
خداونــد انســان را نیافریــد تــا خــودش کامــل شــود بلکــه آدمــی را پدیــد آورد 
ــه عبــارت دیگــر هــدف مذکــور در آیــه،  ــد. ب ــه کمالــی دســت یاب ــا انســان ب ت
هــدف فاعــل نیســت بلکــه هــدف فعــل اســت و ایــن غــرض نفعــی بــرای خالــق 
نــدارد بلکــه کمالــی بــرای مخلــوق محســوب می شــود. خــدا خواســت رحمتــش 
فراگیــر شــود، خــدا خواســت جمالــش شــامل ماســوا گــردد و خــدا خواســت 
حــب و لطــف و عفــوش ســرازیر شــود، لــذا مخلوقــات و در رأس آن هــا انســان 
را آفریــد تــا از ایــن دریــای بیکــران لطــف و رحمــت بهــره گیــرد و خــودش راه 
وصــول بــه ایــن لطــف بی حــد و پایــان را بیــان نمــود و آن تنهــا بندگــی اســت.
ــا زندگــی کنــد بلکــه آمــده  ــا نگذاشــت ت بنابرایــن انســان در ایــن جهــان پ
ــتی  ــی بهش ــدا، حیات ــی خ ــار بندگ ــد در سایه س ــد، او بای ــی کن ــا بندگ ــت ت اس
روی زمیــن بــرای خــود بســازد لــذا کســی کــه در ایــن جهــان بــه دنبــال زندگــی 
اســت او نــه بندگــی کــرده اســت و نــه زندگــی بلکــه تنهــا مردگــی نصیــب او 
خواهــد شــد ولــی کســی کــه بــه دنبــال بندگــی اســت او هــم بنــده خداســت و 

هــم حقیقتــًا »زندگــی« کــرده اســت.
ــازد: »َواَل  ــر س ــش را فراگی ــت خوی ــا رحم ــد ت ــان را آفری ــد، انس خداون
ــم  ــا ه ــا ب ــل دنی ــْم2؛ مل ِــک َخَلَقُه ــک َولَِذل ُّ ــَم َرب ــْن َرِح ــَن إاِلَّ َم ــوَن ُمْختَلِفِی ُ یَزال

1. سوره حجر، آیه 27.
2. سوره هود، آیات 118- 119.
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در اختــاف خواهنــد بــود مگــر آن کــس کــه خــدا او را رحمــت کنــد و بــرای 
ــه  ــه اشــاره ب ــْم« ک ـِـک َخَلَقُه ــر »ِلَذل ــی اینکــه تعبی ــده شــدند.« گفتن ــن آفری همی
علــت و غایــت دارد، بــه رحمــت ارجــاع دارد نــه بــه اختــاف1، بدیــن معنــا کــه 
خداونــد می فرمایــد: مــن انســان ها را آفریــدم تــا بــه آن هــا رحمــت رســانم امــا 
ــا یکدیگــر می پردازنــد و بــه همیــن دلیــل از رحمــت  ــه اختــاف ب خودشــان ب
ــتن از  ــق، کاس ــران ح ــت بیک ــه رحم ــتیابی ب ــذا راه دس ــوند، ل ــن دور می ش م

ــت. ــجام اس ــدت و انس ــوی وح ــه س ــن ب ــا و رفت اختاف ه
ــا، کاســتی ها، نداشــته ها  ــه ضعف ه ــه انســان ب ــادت آن اســت ک حقیقــت عب
ــر  ــام فق ــه مق ــان ب ــر انس ــرد. اگ ــی ب ــش پ ــت خوی ــر و ذل ــک کام فق و در ی
حقیقــی خویــش واقــف و واصــل شــد و بــه ایــن حقیقــت »معرفــت« یافــت، او 
ــردد و از  ــدا می گ ــداده خ ــرد و دل ــباب می ب ــام اس ــده از تم ــع ش ــره منقط یکس
ــه معنــای »معرفــت« بیــان  همین جاســت کــه بعضــی از احادیــث »عبــادت« را ب

کرده انــد.2
ــتغراق وجــود ســالک در  ــرب، اس ــه خداســت و ق ــرب ب ــت، ق ــت خلق غای
دریــای بیکــران رحمــت الهــی اســت تــا جایــی کــه ســالک، قــرب خــود را نبینــد 
و در حــق فانــی گــردد. عارفــی می گویــد: »قــرب« نزدیکــی بــود بــه طاعــت و 
متصــف شــدن انــدر دوام اوقــات بــه عبــادت وی و قــرب بنــده نبــود بــه حــق 

مگــر بــه بعــدش ز خلــق، و ایــن از صفــات دل هــا بــود.3
قرب حق از حبس هســتی رستن استقــرب نه باال و پســتی جســتن اســت
غرة هســتی چه داند »نیســت« چیســتکارگاه قــرب حــق در نیســتی اســت
ــاگفــت پیغمبــر کــه معــراج مــرا ــس اجتب ــراج یون ــر مع ــت ب  نیس
 ز آن که قرب حق برون است از چیستآِن مــن بــر چــرخ و آِن او بــه نشــیب

1. سیدمحمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 18، ص 286.
2. همان، ص 290.

3. ابوالقاسم قشیری، ترجمه رساله قشیریه، ص 285.
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ــدا.  ــه خ ــان ب ــرب انس ــان و ق ــه انس ــدا ب ــرب خ ــت؛ ق ــه اس ــرب دو گون ق
گاه ســخن از نزدیکــی خــدا بــه انسان هاســت و زمانــی ســخن از تقــرب 
یافتــن بنــدگان بــه خــدا. قــرب اول علــت قــرب دوم اســت؛ از آنجــا کــه خــدا 
ــک و  ــه نزدی ــرب یافت ــه او تق ــد ب ــان می توان ــت، انس ــک اس ــان نزدی ــه آدمی ب
ــا مراتبــی بیــان شــده اســت؛  ــا ب ــه بنــدگان گوی نزدیک تــر شــود. قــرب خــدا ب
ــر اســت:  ــه او نزدیک ت ــار محتضــر ب گاهــی خــدا می فرمایــد از حاضــران در کن
»َونَْحــُن أَقْــَرُب إِلَیــِه مِنْکــْم َولَکــْن اَل تُبِْصــُروَن1؛ مــا از شــما بــه او نزدیک تریــم 
امــا شــما نمی بینیــد«؛ گاهــی خــدای ســبحان خــودش را از شــریان حیــات بــه 
ــا از  ــِد2؛ م ــِل الَْورِی ــْن َحبْ ــِه مِ ــَرُب إِلَی ــُن أَقْ ــد: »َونَْح ــر می دان ــان نزدیک ت انس
ــر  ــه بنــدگان را کامل ت ــم«؛ گاهــی قــرب خویــش ب ــه او نزدیک تری رگ گــردن ب
کــرده، میــان خــود و بنــده اش پیامبــر را هــم در نظــر نمی گیــرد: »َوإَِذا َســَألَک 
ــؤال  ــو س ــن از ت ــارة م ــن درب ــدگان م ــرگاه بن ــٌب3؛ ه ــی َقِری ِّ ــی َفإِن ــادِی َعنِّ ِعبَ
کردنــد مــن نزدیکــم«. در ایــن آیــه هفــت نکتــه زیبــا و جالــب دربــاره دعــا و 

ــود دارد.4 ــتجابت آن وج اس
اول اینکــه خداونــد معمــوالً در قــرآن هــرگاه می خواهــد از خــود نامــی بــرد 
بــه صــورت غایــب یــاد می کنــد؛ مثــل »هــو«. در مــوارد کمتــری کــه بخواهــد 
ــا«. در  ــن و انزلن ــا، نح ــل »انّ ــا« مث ــد: »م ــد می گوی ــان ده ــود را نش ــور خ حض
مــواردی انــدک از خــودش بــه عنــوان »مــن« یــاد می کنــد مثــل: »َفاْدُخلـِـی فـِـی 
ــوده  ــه فرم ــت مرتب ــد هف ــه خداون ــک آی ــا در ی ــی«5 تنه ِ ــی َجنَّت ِ ــادِی َواْدُخل ِعبَ
اســت »مــن« و ایــن یــک آیــه، همــان آیــه پیــش گفتــه اســت. در اینجــا خداونــد 
بــا کمــال حضــور، صمیمیــت و مؤانســت بــا بندگانــش مواجــه شــده و بــه آن هــا 

اجــازه تشــرف بــه محضــر خــود را داده اســت.
ــه  ــای اینک ــه ج ــن. ب ــدگان م ــی بن ــادی« یعن ــود: »عب ــه فرم ــه دوم اینک نکت

1. سوره واقعه، آیه 85.
2. سوره ق، آیه 16.

3. سوره بقره، آیه 186.
4. تفسیر المیزان، ج 2، ص 30.

5. سوره فجر، آیه 29- 30.
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بگویــد: »نــاس« یعنــی مــردم. ســوم اینکــه در اینجــا واســطه حــذف شــده اســت 
و فرمــود: هــرگاه بنــدگان مــن دربــاره مــن از تــو ســؤال کردنــد، مــن نزدیکــم. 
در حالــی کــه بایــد می فرمــود: بــه آن هــا بگــو کــه مــن نزدیکــم. در رابطــه میــان 
خــدا و بنــده اش حتــی پیامبــر را هــم در نظــر نگرفــت. چهــارم اینکــه بــا »اّن« 
ــرد:  ــان ک ــه صــورت صفــت بی ــرب را ب ــود. پنجــم اینکــه مفهــوم ق ــد فرم تأکی
»انـّـی قریــب« و نــه به صــورت فعــل تــا داللــت بیشــتری بــر ثبــات و دوام قــرب 
کنــد. ششــم اینکــه اجابــت را فقــط مشــروط بــه دعــا کــرد؛ یعنــی دعــا کــردن 
همــان و اجابــت همــان. چنانکــه در آیــه دیگــر فرمــود: »أْدعونــی اِســتَجْب لَُکْم«1 
و آخریــن نکتــه اینکــه خــودش انســان را دعــوت کــرد و فرمــود: »دعــوت مــن 

را اجابــت کنیــد و از مــن بخواهیــد تــا بــه شــما بدهــم«.
ــی  ــرب و نزدیک ــی ق ــه گاه ــدگان اینک ــه بن ــدا ب ــرب خ ــارم ق ــه چه مرحل
ــان  ــن می ــد: م ــی می گوی ــه آدم ــاند و ب ــه اوج می رس ــان را ب ــه انس ــش ب خوی
َ یُحــوُل بَیــَن الَْمــْرءِ َوَقْلبـِـِه2؛ و بدانیــد کــه  تــو و تــو ایســتاده ام: »َواْعَلُمــوا أَنَّ اهللَّ
خــدا میــان آدمــی و قلبــش حائــل اســت«. در ایــن آیــه لطیفــه ای وجــود دارد؛ 
بــا توجــه بــه اینکــه اّوالً: »قلــب« بــه معنــای حقیقــت انســان اســت و ثانیــًا: آیــه 
ــور اوج  ــه مزب ــه انســان می باشــد، آی ــرب خــدا ب ــه شــدت ق ــام توجــه ب در مق
حضــور خــدا در تمامــی ابعــاد وجــودی انســان را بیــان می فرمایــد. نکتــه اینکــه 
ــه  ــرای دســت یابی ب ــل باشــد ب ــزی حائ ــان انســانی و انســان دیگــر چی اگــر می
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــای آی ــن ژرف ــل گذشــت. بنابرای ــد از حائ ــر بای ــرف دیگ ط
خــدا میــان هــر انســانی و خــودش حائــل اســت، پــس وصــول بــه خــود ممکــن 
ــی  ــن خودشناس ــی عی ــن خداشناس ــدا؛ بنابرای ــذر از خ ــد از گ ــر بع ــت مگ نیس
ــه  ــه مراتــب قــرب خــدا را نســبت ب ــر آن. آیــات پیــش گفت ــا مقــدم ب اســت ی
انســان بیــان داشــت، هرچنــد خداونــد بــه ماســوا نهایــت نزدیکــی را دارد ولــی 

ایــن مراتــب و مراحــل را جهــت فهــم آدمــی بیــان نمــوده اســت.
ــه  ــه بنــدگان مراحلــی داشــت، نزدیکــی انســان ب از آنجــا کــه قــرب خــدا ب

1. سوره مؤمن، آیه 60.
2. سوره انفال، آیه 24.
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خــدا هــم دارای مراتبــی اســت. تنهــا چیــزی کــه انســان بــرای تقــرب در اختیــار 
ــا تضــرع و نیایــش  ــا، تنه ــچ نیســت مگــر دع ــک هی دارد، دعاســت. انســان مال
ــی در  ــرت عل ــت. حض ــار اوس ــوده در اختی ــان ب ــوک انس ــه ممل ــت ک اس
عــا« تنهــا  دعــای کمیــل فرمــود: »یــا َســریُع الّْرضــا اِْغفــر لَمــْن ال یَْملــُک ااِّل الدُّ
ــگ  ــه جن ــا ســاح ب ــه انســان دارد، اکســیر اشــک اســت. انســان ب ســاحی ک
دشــمن مــی رود. تنهــا وســیله ای کــه بنــده را در برابــر شــیطان مســلح می کنــد، 
گریــه اســت. اشــک و آه، بهتریــن جلــوه خشــوع و تضــرع اســت. گریــه انســان 
را تســلیم خــدا می کنــد و تضــرع و تســلیم بــرای شــیطان بســیار زجــرآور اســت 

و بــرای خــدا بســیار شــیرین.
ــا  ــت، دع ــیب اس ــت و آس ــرای عل ــا ب ــت، دع ــد اس ــل بعی ــدای اه ــا ن دع
ــده  ــه بن ــارتی ب ــا اش ــه از خــدا دور اســت، دع ــه انســان اســت ک هشــداری ب
ــرای  ــط ب ــان را فق ــان و پری ــد آدمی ــت و خداون ــرب اس ــان تق ــه زم ــت ک اس
عبــادت و عبودیــت آفریــد: »َوَمــا َخَلْقــُت الِْجــنَّ َواإْلِنــَس إاِلَّ لِیْعبـُـُدون«1 عصــارة 
ــد  ــش اســت، بای ــرای بندگــی و نیای ــادت، دعاســت. اگــر خلقــت انســان ب عب
ــنود و  ــده اش را می ش ــای بن ــته داد. او دع ــخ شایس ــت پاس ــای خلق ــه اقتض ب
درخواســتش را بــرآورده می ســازد. نیایــش وصــول بــه رحمــت بیکــران الهــی 
ــا خــدا  ــاز ب ــاران رحمــت الهــی را موجــب می شــود و راز و نی ــا ب اســت، دع

می زدایــد. را  آلودگی هــا 
بــه هــر تقدیــر، هــدف از زندگــی، قــرب بــه خداســت، آدمــی بــه دنیــا آمــده 
اســت تــا از ماســوا غایــب گــردد، خانــه دل را صیقــل دهــد و ســر خویــش را بــا 
خــدا مأنــوس کنــد. قــرب بــه یــار، انســان را از هســتِی وابســته می رهانــد، انــس 
ــش عشــق را در دل او شــعله ور  ــرد و آت ــه معــراج می ب ــی را ب ــا دوســت، آدم ب
ــد و  ــف می ده ــوش از ک ــال، ه ــرب و وص ــن تق ــدا در حی ــرد خ ــد، م می کن
تنهــا لقــاء حــق، مدهــوش را بــه هــوش مــی آورد. ســالِک عاشــق، امیــدوار بــه 
رحمــت الهــی بــوده تمنــای وصــال دارد. لــذت باطنــی بــا طلــوع نــور محبــوب 
حقیقــی در اختیــار مؤمــن قــرار می گیــرد و انــس بــا او وحشــت را از دل بــرده، 

1. سوره ذاریات، آیه 56.
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ــه جــای آن می نشــاند. حضــور و عشــق را ب
حضــرت امــام ســجاد در فــرازی بــه زیبایــی تمــام هــدف خلقــت یعنــی 

ــی دارد: ــان م ــه بی ــرب را این گون ق
ــَک  ــُت ذل ــمَّ اَتْبَْع ــه ثُ ــُرِب ب ــَک ااِّل بالتََّق ــٌد ِمْن ــُرُب اََح ــا ال یَْق ــک بِم ــُت اِلَی بْ تََقرَّ
ــِة بمــا  َــَک َو ُحْســِن الّظــنِّ بــْک َو الثََّق ُــِل َو ااْلِْســتکانِة ل ــَک َو التََّذل ــُة اِلَْی بِااْلِناب

ــه راِجیــک؛1  ــُب َعَلی ــلَّ مــا یَِخی َّــذی قَ ــَک ال ــّفَعْتُه بَِرجائ ــَدَک َو َش عْن
و بــه آنچــه کســی جــز بــا درخواســت قــرب و نزدیــک شــدن بــه آن بــه 
تــو نزدیــک نشــود، طلــب قــرب و نزدیــک شــدن بــه درگاه تــو نمــوده ام 
ســپس توبــه و بازگشــت بــه ســوی تــو و خــواری و زاری در درگاه تــو و 
گمــان نیــک بــه تــو و اعتمــاد بــه آنچــه نــزد توســت را در پــی طلــب قــرب 
ــه تــو از آن  ــه تــو را کــه هیــچ گاه امیــدوار ب ــه تــو قــرار داده ام و امیــد ب ب

ــوده ام. ــراه آن نم ــردد، هم ــد نمی گ نومی
ــی  ــرای او حکایت ــت، ماج ــاز اس ــین ای ــه دل نش ــالک، قص ــرد س ــت م حکای
شــنیدنی دارد. ســلطان محمــود خادمــان متعــددی داشــت، ولــی بــه یکــی از آن ها 
ــلطان  ــن رو س ــد، ازای ــد بودن ــران گله من ــد. دیگ ــه ارادت می ورزی ــش از هم بی
ــراه  ــادی هم ــترهای زی ــفر ش ــول س ــب داد. در ط ــفری ترتی ــه س ــود برنام محم
خــود بــرد؛ امــا در جهــاز یکــی از شــتران جواهــر و گوهرهــای فراوانــی گذشــت 
و دســتور داد تــا زیــر آن را پــاره کننــد بــه گونــه ای کــه در طــول مســیر جواهــر 
یکی یکــی می افتادنــد. تمــام خادمــان و ســواران و پیــادگان در طــول مســیر بــه 
یغمــای جواهــر ســلطان محمــود مشــغول شــدند، جــز یــک نفــر و آن کســی نبــود 
جــز ایــاز. ســلطان محمــود لحظــه ای پشــت ســر خــود را نگریســت، کســی را 
ندیــد جــز ایــاز. از او پرســید تــو چــرا بــه جمــع جواهــر نپرداختــی؟ ســعدی 

پاســخ ایــاز را چنیــن زیبــا و دل نشــین بــه نظــم درآورده اســت:
ــممــن انــدر قفــای تــو می تاختــم ــت نپرداخت ــه نعم ــت ب  ز خدم
تو در بند خویشــی، نه در بند دوستگر از دوســت چشــمت به احسان اوست
کاولیــا بــود،  طریقــت  خــاف  ــدا  ــز خ ــدا ج ــد از خ ــا کنن   تمن

1. صحیفه سجادیه، دعای 47
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2� جایگاه شادی از نظر قرآن و صحیفه
غــور در بیکرانــة آیــات و روایــات نــگاه زیبایــی نســبت بــه مســأله شــادی 
و ســرور بــه مــا می دهــد. در صحیفــه آســمانی در ایــن رابطــه حداقــل دو واژه 
قابــل جســتجو اســت: یکــی فــرح و دیگــری ســرور. )واژه بهجــت ارتباطــی بــه 

انســان نــدارد.(
الف( فرح

ــوان آن هــا  ــاره فــرح وجــود دارد، می ت ــات متعــددی درب ــد آی ــرآن مجی در ق
ــت  ــه از حال ــی اســت ک ــته اول، آیات ــود؛ دس ــیم نم ــی تقس ــته کل ــه دو دس را ب
فــرح معنــای منفــی بــه دســت می دهنــد. یکــی از ایــن آیــات، ناظــر بــه ســنت 
ــن  ــان ها از ای ــی انس ــی بعض ــی و روان ــت روح ــد. وضعی ــتدراج« می باش »اس
ــت  ــه حال ــد ب ــرار می گیرن ــواری ق ــختی و دش ــرگاه در س ــه ه ــت ک ــرار اس ق
ــیان  ــت، نس ــخ گذش ــه تل ــه آن حادث ــگاه ک ــا آن ــد ام ــرع می افتن ــاس و تض التم
ــد  ــد می فرمای ــوند. خداون ــنگدل می ش ــه س ــا را فراگرفت ــود آن ه ــت وج و غفل
ــم.  ــه می کن ــا روان ــوی آن ه ــوی را به س ــای دنی ــن نعمت ه ــگام م ــن هن در ای
چیزهایــی نظیــر ثــروت، اوالد، تندرســتی، رفــاه، امنیــت و توانمنــدی تــا اینکــه 
بــه آن هــا حالــت مســتی دســت دهــد و وجودشــان از »شــادمانی دنیــوی« لبریــز 
گــردد. چنیــن وضعیتــی را قــرآن حالــت اســتدراج می نامــد یعنــی بــه تدریــج و 

ــوند. ــرق می ش ــتر غ ــرداب، بیش ــته در م آهسته آهس
ــود  ــته های خ ــه داش ــه ب ــه ک ــن لحظ ــت در همی ــد درس ــد می فرمای خداون
دل خــوش داشــته اند آن داشــته ها را می گیــرم و وضعیــت آن هــا را کامــًا 
دگرگــون می کنــم، روز آن هــا شــب و شــب آن هــا تیــره و تیرگــی آن هــا فزونــی 
ــاد و خــوش  ــا آن ش ــه ب ــی داشته هایشــان ک ــاگاه تمام ــه ن ــه ب ــا اینک ــد ت می یاب
ــب  ــردد.1 مطل ــدل می گ ــرت ب ــم و حس ــی، غ ــه ناخوش ــه ب ــن رفت ــد از بی بودن
ــا  ِــِه َفتَْحنَ ــُروا ب ــا ُذک ــوا َم ــا نَُس ــت: »َفَلمَّ ــاهده اس ــه قابل مش ــن آی ــور در ای مذک
ــس  ــًة2؛ پ ــْم بَْغتَ ــوا أََخْذنَاُه ــا أُوتُ ــوا بَِم ــی إَِذا َفِرُح ــی ءٍ َحتَّ ــَواَب کلِّ َش ْ ــْم أَب َعَلیهِ

1. تفسیر المیزان، ج 7، ص 91.
2. سوره انعام، آیه 44.
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چــون آنچــه بــه آن هــا تذکــر داده شــد همــه را فرامــوش نمودنــد مــا هــم ابــواب 
هــر نعمــت را بــه روی آن هــا گشــودیم تــا بــه نعمتــی کــه بــه آن هــا داده شــد 
شــادمان و مغــرور شــدند پــس نــاگاه آن هــا را گرفتیــم.« پیداســت کــه در ایــن 

ــرح، ارزش منفــی دارد. ــه، ف آی
آیــه دیگــر یکــی از مصادیــق آیــه ســابق را نشــان می دهــد، قــارون از قــوم 
ــار  ــا در کن ــود ام ــراوان ب ــای ف ــا و توانمندی ه ــت و دارای گنج ه ــی اس موس
داشــته های خویــش حالــت تکبــر، ظلــم و اســتقال طلبی داشــت. او بــه پول هــا، 
ثروت هــا، قدرت هــا و دانــش خــود می نازیــد و بــه آن هــا اعتمــاد وافــر داشــت 
و بــر ایــن اســاس بــه تعبیــر قــرآن حالــت شــادی، ســرور و »فــرح« داشــت امــا 
َ اَل  ــرا: »إِنَّ اهللَّ ــاش زی ــه شــاد نب ــه این گون ــت ک ــرار گرف ــر ق ــن تعبی مخاطــب ای

یِحــبُّ الَْفِرِحیــَن1؛ خــدا هرگــز مــردم پرغــرور و نشــاط را دوســت نمــی دارد.«
فــرح بــه معنــای حالــت شــادمانی اســت کــه از دنیــا و زخــارف آن بــه دســت 
آیــد. کســی کــه تعلــق و وابســتگی شــدید بــه دنیــا دارد و آخــرت را فرامــوش 
ــذا معمــوالً ایــن وضعیــت روحــی  ــد؛2 ل ــدا می کن ــت فــرح پی کــرده اســت حال
 ُ بــا حالــت تکبــر، عجــب و فخرفروشــی قریــن اســت:3 َ»فَْرُحــوا بَِمــا آتَاکــْم َواهللَّ
اَل یِحــبُّ کلَّ ُمْختـَـاٍل َفُخــور4ٍ؛ بــه آنچــه بــه شــما رســد دل شــاد نگردیــد و خــدا 
دوســتدار هیــچ متکبــر خودســتایی نیســت«. امــام ســجاد در فــرازی مضمــون 
ــْل...  ــمَّ اْجَع ــد: »اَلّلُه ــان می دارن ــن بی ــا حمــد خــدا چنی ــور را همــراه ب ــه مزب آی
ــار  ــا؛ و ب نْی ــَن الدُّ ــی مِ ــا آتَیْتْن ــَرُح بِم ــی ال اَفْ ــی َحتّ ــی ُکلِّ حاالت ــَک ف َ ــدی ل َحْم
خدایــا مــرا در هــر حــال بــه سپاســگزاری ات برگمــار تــا بــه آنچــه از دنیــا بــه 

مــن داده ای شــاد نگــردم.«5
لطیفــه ای کــه در آیــه مربــوط بــه قــارون وجــود دارد اینکــه قــرآن در ادامــه 
ــه او توصیــه  او را ترغیــب بــه برگزیــدن آخــرت می کنــد. در عیــن حــال کــه ب

1. سوره قصص، آیه 76.
2. تفسیر المیزان، ج 16، ص 76؛ مفردات، ص 375.

3. تفسیر المیزان، ج 19، ص 167.
4. سوره حدید، آیه 23.

5. صحیفه سجادیه، دعای 21



443 مؤلفه هاي عرفاني صحیفه سجادیه ناظر به معنویت هاي نوظهور )شادي نزد داالیي الما(

ــا و  ــان دنی ــدگاه قــرآن جمــع می ــد یعنــی دی ــا را هــم فرامــوش نکن ــد دنی می کن
ــی افراطــی معتقــد نیســت، از ســویی دیگــر  ــه دنیاگرای ــرآن ب آخــرت اســت، ق
ــادل و  ــه تع ــد ب ــه معتق ــد بلک ــاز نمی دان ــم مج ــی را ه ــی تفریط آخرت گرای
ــد  ــان می خواه ــد و از انس ــرت می کن ــا و آخ ــان دنی ــع می ــوده، جم ــوازن ب ت
ــرده  ــوش نک ــش را فرام ــای خوی ــی دنی ــد یعن ــته باش ــت« داش ــی در جه »دنیای
ــان را در  ــن جه ــی ای ــرد و آبادان ــره برگی ــود به ــت خ ــرای ابدی ــه از آن ب بلک
ــت  ــن اس ــرآن چنی ــای ق ــر زیب ــد. تعبی ــرار ده ــود ق ــدی خ ــات اب ــتای حی راس
ُ إِلَیــک؛1 و تــا توانــی )بــه خلــق( نیکــی کــن چنانچــه  »َوأَْحِســْن کَمــا أَْحَســَن اهللَّ

ــرده«. ــی و احســان ک ــو نیکوی ــه ت خــدا ب
ــد او باشــند. خــدا داشــته های  ــان می خواهــد همانن ــارون و قارونی خــدا از ق
بی پایانــی دارد امــا هرگــز آن هــا را بــرای خــود نگــه نمــی دارد بلکــه بــه دیگــران 
ــی  ــدا از آدم ــت. خ ــای اوس ــادیش در عط ــد، ش ــاد باش ــدا ش ــر خ ــد. اگ می ده
ــه باشــد. شــادی واقعــی انســان در جمــع آوری و نگهــداری  می خواهــد این گون
مــال نیســت، بلکــه در بخشــیدن آن اســت. ثــروت واقعــی، بخشــیدن اســت نــه 
ــه  ــذت و شــادمانی نهفت ــی می دانســت در بخشــش چــه ل ــر آدم نگه داشــتن. اگ
ــن اســت  ــرای خــودش نگــه نمی داشــت. ســّر آن ای ــزی را ب ــز چی اســت هرگ
کــه انســان بــا بخشــش هماننــد خــدا می شــود، چــه زیباســت ایــن ســخن امیــر 

مؤمنــان کــه فرمــود:2 »کســی شــاد می شــود کــه دیگــران را شــاد کنــد«.
آیــه دیگــری کــه در دســته اول قــرار می گیــرد مربــوط بــه کســانی اســت کــه 
بــه رفتــار زشــت خویــش دل خــوش داشــته اند و دوســت دارنــد مــورد ســتایش 

قــرار گیرنــد امــا نســبت بــه صفــات مثبتــی کــه در آن هــا نیســت می فرمایــد: 
َِّذیــَن یْفَرُحــوَن بَِمــا أَتـَـوا َویِحبُّــوَن أَْن یْحَمــُدوا بَِمــا لـَـْم یْفَعُلــوا فـَـاَل  اَل تَْحَســبَنَّ ال

تَْحَســبَنَُّهْم بَِمَفــاَزٍة ِمــْن الَْعــَذاِب َولَُهــْم َعــَذاٌب أَلِیٌم؛3 
ای پیغمبــر مپنــدار آنــان کــه بــه کــردار زشــت خــود شــادمان اند و دوســت 

1. سوره قصص، آیه 77.
2. نهج البالغه، حکمت 257.
3. سوره آل عمران، آیه 188.
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دارنــد کــه مــردم بــه اوصــاف پســندیده ای کــه هیــچ در آن هــا وجــود نــدارد 
ــی  ــدا رهای ــذاب خ ــه از ع ــدار ک ــان م ــه گم ــد البت ــتایش کنن ــا را س آن ه
دارنــد کــه آن هــا را ســتایش کننــد البتــه گمــان مــدار کــه از عــذاب خــدا 

رهایــی دارنــد کــه آن هــا را عــذاب دردنــاک خواهــد بــود. 
ــد و  ــًا ندارن ــه واقع ــی اســت ک ــا از چیزهای ــت شــادی ی ــور حال ــه مزب در آی
توهــم داشــتن آن را دارنــد یــا اینکــه از رفتــاری اســت کــه واقعًا زشــت و ناپســند 
ــد و آن را شایســته انســان  ــت نمی دان ــه شــادمانی ها را مثب ــرآن این گون اســت. ق

ــد. ــی نمی کن الهــی و آســمانی تلق
قــرآن کریــم در آیــه ای دیگــر بــه وضعیــت روحــی ـ روانــی انســان ها اشــاره 
می کنــد اگــر بــه انســان بعــد از محنــت و شــدت و ســختی نعمــت داده شــود، در 
ــان حــال او ایــن اســت  ایــن صــورت حالــت روحــی خاصــی پیــدا می کنــد. زب
کــه ســختی ها رفــت و اکنــون زمانــه شــادی اســت در حالــی کــه ممکــن اســت 
ایــن وضعیــت، »ابتــا« باشــد. لــذا صــرف رفــاه بعــد از شــدت، شــادی آور نیســت 
بلکــه حالــت شــادمانی بایــد سمت وســوی الهــی و آســمانی داشــته باشــد: »َولَئـِـْن 
َّــُه لََفِرٌح َفُخــوٌر1؛ و  ــیئَاُت َعنِّی إِن ــتُْه لَیُقولـَـنَّ َذَهــَب السَّ اَء َمسَّ اََذقْنـَـاُه نَْعَمــاَء بَْعــَد َضــرَّ
اگــر آدمــی را بــه نعمتــی پــس از محنتــی رســانیم گوید: کــه دیگــر روزگار زحمت 

و رنــج مــن ســرآمده ســرگرم شــادمانی و مفاخــرت گــردد.«
ــه  ــد ک ــه دســت می آی ــد ب ــرار گرفتن ــه در دســته اول ق ــی ک از مجمــوع آیات
حالــت شــادی و ســرور به صــورت طبیعــی در انســان ها یافــت می شــود، 
ــی  ــا امکانات ــته ای ی ــه داش ــرگاه ب ــه ه ــن اســت ک ــان ها ای ــادی انس ــت ع رهیاف
ــه  ــرآن این گون ــد. از نظــر ق ــدا می کنن ــذت پی ــرح و ل ــت ف ــد حال دســت می یابن
شــادی ها هیــچ ارزش نداشــته بلکــه ممکــن اســت »اســتدراج« یــا »ابتــا« باشــد، 
ــد  ــه شــاد می شــوند از محبــت خــدا دورن از ســوی دیگــر کســانی کــه این گون
و خداونــد آن هــا را دوســت نــدارد. لــذا هرگونــه شــادمانی کــه از دنیــا بــوده یــا 
نتیجــه کــردار زشــت آدمــی یــا بــر اثــر نــگاه اســتقالی بــه اســباب دنیــوی باشــد 

از نظــر خداونــد مــردود اســت و فاقــد ارزش خواهــد بــود.

1. سوره هود، آیه 10.
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در رابطــه بــا شــادی کــه از نظــر داالیــی المــا هــدف نهایــی زندگــی تلقــی 
ــا  ــی الم ــا داالی ــیم، گوی ــان می رس ــر مؤمن ــمانی از امی ــی آس ــه کلمات ــود ب می ش
ــن  ــا چنی ــی از نامه ه ــی در یک ــرت عل ــت. حض ــوده اس ــان ب ــب ایش مخاط

فرمــود: 
ــیء  ــی الّش ــُزن َعَل ــه َو یَْح ــْن لیَفوتَ ــْم یَُک َ ّــذی ل ــیء ال ــَرَح بالّش ــرَء لَیَْف ــانَّ الَْم فَ
َّــذی لـَـْم یَُکــْن لیَصیْبــُه، فَــال یَُکــْن اَْفَضــَل مــا نلــَت فــی نَْفســَک مــْن ُدنْیــاَک  ال
ــْن  ــقٍّ َو لیَک ــاء ح ــٍل اَْو احی ــاَء باط ــْن اَْطف ــٍظ َو َكَم ــفاٍء َغْی ــّذٍة او ش َ ــوِغ ل بُُل
ــوت؛1   ــدَ الُْم ــا بَْع ــَک فیم ــَت وَ َهمُّ ــا َخَلْق ــی م ــفَک َعل ــْت وَ اَس َم ــا قَدَّ ــروُرَک بم ُس
ــواه  ــه خ ــود ک ــاد می ش ــزی ش ــه چی ــن ب ــرای دســت یافت ــی ب ــا آدم همان
ــن  ــزی اندوهگی ــه چی ــن ب ــرای دســت نیافت ــد و ب ــه او می رس و ناخــواه ب
ــن هــدف  ــد باالتری ــن، نکن ــه او نمی رســد. بنابرای ــچ گاه ب ــه هی می شــود ک
ــا فــرو نشــاندن خشــمی]از طریــق  ــی ی ــه لذت ــا رســیدن ب ــو در ایــن دنی ت
انتقــام[ باشــد، بلکــه بایــد هدفــت خامــوش کــردن باطلــی یــا زنــده کــردن 
حقــی باشــد و بایــد شــادی تــو بــه خاطــر آن چیــزی باشــد کــه پیشــاپیش 
بــه ســرای آخــرت فرســتاده ای و اندوهــت بــرای آن چیــزی باشــد کــه بــه 

جــا گذاشــته ای و همــه اهتمامــت آنچــه پــس از مــرگ اســت باشــد.
دســته دوم، آیاتــی اســت کــه بــه شــادی مثبــت اشــاره می کننــد. آنــگاه کــه 
خداونــد کتــاب خویــش را فــرو فرســتاد بعضــی از ایــن کتــاب خرســند شــدند 
ــِزَل إِلَیــک2؛ آن هــا بــه  ــا أُن و شــادمانی وجودشــان را فــرا گرفــت: »یْفَرُحــوَن بَِم
ســبب قــرآن کــه بــر تــو نــازل شــد خوشــحال شــدند.« همچنیــن در آیــه ای دیگر 
ــی دل خــوش  ــه فضــل اله ــه ب ــد ک ــن می دان ــن را ای ــای متقی ــی از ویژگی ه یک
 ُ ــْم اهللَّ ــا آتَاُه ــَن بَِم ــد: »َفِرِحی داشــته و از بشــارت های آســمانی شــادمان می گردن
ــن  ــد شــادمان اند.« از ای ــه ســبب فضــل و رحمــت خداون ــان ب ــِه3؛ آن ِ ــْن َفْضل مِ
آیــات بــه روشــنی بــه دســت می آیــد کــه شــادمانی در پــاره ای از مــوارد مثبــت 
و ارزشــمند تلقــی می شــود. شــادمانی از دنیــا مطلــوب نیســت امــا اگــر شــادی 

1. نهج البالغه، نامه 66.
2. سوره رعد، آیه 36.

3. سوره آل عمران، آیه 170.
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ــمند  ــد ارزش ــرد می توان ــود گی ــه خ ــانی ب ــمانی و انس ــت آس ــحالی جه و خوش
بــوده، الهــی محســوب گــردد.

حضــرت ســجاد هــم شــادی را در دیــدار خــدا می بینــد و خواهــان شــوق 
لقــاء اســت:

ــا  ــار خدای ــک؛1 ب ــی لقائ ــوقًا اِل ــی ُش ــَدَک َرْغبَت ــا عنْ ــْل فیم ــمَّ ... َو اْجَع »اَلّلُه
رغبــت و خواســته ام را در آنچــه نــزد توســت شــوق و دوســتی دیــدار خویــش 

قــرار بــده.«
بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت شــادمانی دو گونــه اســت: شــادمانی 
ــا، شــادمانی منفــی و شــادمانی مثبــت و شــادمانی ســیاه  زشــت و شــادمانی زیب
و شــادمانی ســفید. شــادی یکــی از حالت هــای روحــی و روانــی انســان اســت 
ــیاه  ــرد س ــا بگی ــگ دنی ــت رن ــن حال ــر ای ــت. اگ ــگ اس ــود بی رن و به خودی خ
ــگ  ــت رن ــن حال ــر ای ــا اگ ــد ام ــی می کن ــور ته ــی را از ن ــب آدم می شــود و قل
آســمانی و رنــگ خــدا بــه خــود بگیــرد شــادی ســفید و مثبــت در اختیــار انســان 
ــا آن در ایــن دنیــا زندگــی زیبــا ســاخت، در عیــن حــال از  اســت و می تــوان ب

حیــات ابــدی هــم دور نگردیــد.
ــادی های  ــته اند: ش ــادی ها دو دس ــد ش ــته می گوی ــری داش ــر دیگ ــرآن تعبی ق
ــی  ــده ای منف ــادی را پدی ــه ش ــی ک ــام آیات ــق. تم ــر ح ــادی های غی ــق و ش ح
ــر اســاس  ــا اگــر خرســندی و شــادمانی ب ــوع دوم اســت، ام ــد، ن لحــاظ می کنن
ــد و  ــان مفی ــرای انس ــندد و ب ــدا آن را می پس ــد خ ــق باش ــت ح ــق و در جه ح
ــن  2؛ ای ــقِّ ــِر الَْح ِــی األْْرِض بَِغی ــوَن ف ــْم تَْفَرُح ــا کنْتُ ــْم بَِم ــد: »َذلِک ســودمند می دان
قهــر و عــذاب شــما کافــران را بدیــن ســبب اســت کــه در دنیــا از پــی تفریــح 

باطــل بودیــد«.
شــادی بــی ارزش و ســیاه، محصــول دنیاســت. اگــر انســان در ایــن جهــان 
از داشــته های دنیــوی حالــت ســرور و شــعف پیــدا کنــد، ایــن شــادی پایــدار و 
واقعــی نیســت بلکــه حالتــی اســت کــه بــه زودی از بیــن خواهــد رفــت و جــای 

1. صحیفه سجادیه، دعای 54.
2. سوره غافر، آیه 75.
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خــود را بــه انــدوه و حســرت خواهــد داد و هرگــز نمی توانــد بــه عمــق وجــود 
انســان دســت یابــد، ژرفــای وجــود آدمــی و الیه هــای عمیــق روح انســان فقــط 
ــر  ــه حضــرت امی ــی ک ــه توصیف ــب اســت ب ــود. جال ــاد می ش ــدا ش ــاد خ ــا ی ب
ــه  ــام توج ــری ام ــه نتیجه گی ــم و ب ــق اندازی ــری عمی ــد نظ ــا می کن ــاره دنی درب

کنیــم: 
دنیــا منزلگاهــی اســت بــرای کــوچ کــردن، نــه منزلــی بــرای همیشــه ماندن. 
ــد.  ــی می فریب ــت و زیبای ــا زین ــت داده و ب ــرور زین ــا غ ــود را ب ــا خ دنی
ــا  ــه حــال آن ب ــرا ک ــدار اســت؛ زی ــزد خــدا بی مق ــه ن ــه ای اســت ک خان
ــا  ــا مــرگ و شــیرینی آن ب ــا بــدی و زندگــی در آن ب حــرام و خوبــی آن ب
تلخی هــا درآمیختــه اســت، خداونــد آن را بــرای دوســتانش انتخــاب نکــرد 
و در بخشــیدن آن بــه دشــمنانش دریــغ نفرمــود. خیــر دنیــا انــدک و شــّر 
آن آمــاده و فراهــم، آمــده اش پراکنــده و ملــک آن غــارت شــده و آبادانــی 
ــه ای کــه پایه هــای  ــی نهــاده اســت. چــه ارزشــی دارد خان ــه ویران آن رو ب
آن در حــال فــرو ریختــن و عمــر آن چــو زاد و توشــه پایــان می پذیــرد؟ و 
ــه آخــرت می رســد؟1 ــان مــدت ســفر ب ــی کــه چون چــه شــادی دارد زندگان
ــی و  ــاس خوش ــاط و احس ــب نش ــد طل ــاجدین از خداون ــرت سیدالس حض
شــادی می کنــد، امــا توجــه بــه جهــت آن جالــب اســت، امــام نشــاط و شــادی 

ــد: ــد می خواه ــت خداون ــب رضای ــرای جل را ب
ــْطتَنی بهــا الِبْتغــاء  اََوقْــُت الّصَحــة الّتــی َهناتَنــی فی هــا َطیّبــاِت رِْزقــَک َو نَشَّ

یْتَنــی َمْعهــا َعلــی مــا َوفَّْقتَنــی لـَـُه مــْن طاَعتــک؛2 َمْرضاتــَک َو َفْضلــَک َو َقوَّ
آیــا هنــگام تندرســتی کــه در آن روزی هــای پاکیــزه اســت را بــه مــن گــوارا 
ســاخته و بــرای درخواســت خشــنودی و احســانت شــادمانی بخشــیده و بــا 

آن بــر طاعــت خویــش توفیقــم داده توانایــم کــرده بــودی؟
ب( سرور

واژه ســرور در قــرآن مــوارد اندکــی دارد. در آیــه ای از ســوره دهــر بــه ایــن 
نکتــه اشــاره شــده اســت کــه ابــرار در قیامــت مقــام باالیــی دارنــد. ابــرار کســانی 

1. نهج البالغه، خطبه 113.
2. صحیفه سجادیه، دعای 15.
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هســتند کــه بــه پیمــان خــود پایبندنــد، از آخــرت در دل خویــش هــراس دارنــد و 
اهــل اخــاص می باشــند. آن هــا در قیامــت بــه آفــت و شــری مبتــا نمی شــوند 
ــذا  ــود.1 ل ــه می ش ــادمانی مواج ــت و ش ــرور، بهج ــا س ــا ب ــا آن ه ــد ب و خداون
ــه  ــُروًرا2؛ و ب ــَرًة َوُس ــْم نَْض ــاء حــق اســت: »َولَقَّاُه ــا لق ســرور و شــادی آن هــا ب

آن هــا روی خنــدان و دل شــادان عطــا نمــود.«
قــرآن شــریف در مــوردی دو گونــه ســرور را در برابــر هــم قــرار داده اســت: 
ــا در  ــاب عمــل آن ه ــه کت ــان و ســرور دنیاپرســتان. کســانی ک ســرور اهــل ایم
روز حســاب بــه دســت راســت آن هــا گــذارده می شــود بدیــن معنــا کــه آن هــا 
در راه بهشــتند، حســاب آن هــا ســهل و آســان اســت و آن هــا بــا حالــت ســرور 
ــوی  ــُروًرا3؛ و او به س ــِه َمْس ِ ــی أَْهل َ ــُب إِل ِ ــد: »َوینَقل ــوع می کنن ــان رج ــه اهلش ب
ــل«  ــه واژه »اه ــن آی ــف در ای ــه ظری ــت«. نکت ــد رف ــرور خواه ــانش مس خویش
اســت. مــراد از اهــل همــان امــوری اســت کــه خداونــد بــرای آن هــا در بهشــت 
ــته ها.  ــام خواس ــاک و تم ــراب پ ــان، ش ــور، غلم ــی ح ــت4 یعن ــرده اس ــاده ک آم
چــون انســان اهــل آســمان اســت اهــل او هــم آســمانیان هســتند، لــذا انســان ها 
تنهــا اهــل جهــان دیگرنــد و بهشــتیان اهــل واقعــی انســان هایند و جهنــم بــرای 
ــه ســمت دوزخ  انســان نااهــل اســت و امــوری کــه در ایــن جهــان انســان را ب

ــی نااهــل محســوب می شــود. ــرای آدم ــرد ب ــش ب پی
سیدالســاجدین در فرمایشــی می فرمایــد کــه برخــی، کارهــای نیــک و خــوب 
انجــام می دهنــد و الزم اســت در همیــن جهــان پــاداش آن هــا داده شــود، یکــی 
ــد  ــه خداون ــت ک ــادی اس ــوش و ش ــاس خ ــوب، احس ــای کار خ از پاداش ه
ــَراً  ــًا حاض ــِه عَوَض ــْن فْعل ــُه م ْض ــد: »َو َعوَّ ــا می ده ــاک در دنی ــان های پ ــه انس ب
َم َو ُســروَر مــا اتَــی بــِه مــْن َفْضلــَک َو اَْعــَدْدَت لـَـُه مــْن  ــُل بــه نَْفــَع مــا َقــدَّ یَتَجَّ
کراَمتــک؛5 در عــوض کارش را در دنیــا عطــا فرمــا کــه ســود آنچــه پیــش از ایــن 

1. تفسیر المیزان، ج 20، ص 218.
2. سوره دهر، آیه 11

3. سوره انشقاق، آیه 9
4. تفسیر المیزان، ج 20، ص 361.

5. صحیفه سجادیه، دعای 11.
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انجــام داده و شــادی کاری کــه بــه جــا آورده بــه زودی دریابــد.«
ــه  ــانی ک ــد. کس ــاره می کن ــی اش ــیاه و منف ــرور س ــه س ــه ب ــرآن بافاصل ق
کتــاب عملشــان پشــت ســر آن هاســت در صحنــه قیامــت فریــاد واحســرتا! ســر 
ــای  ــه ویژگی ه ــم ب ــرآن کری ــوند. ق ــمت دوزخ روان می ش ــه س ــد و ب می دهن
ــا  ــا ب ــه در دنی ــت ک ــن اس ــان ای ــی دوزخی ــن ویژگ ــد؛ اولی ــاره می کن ــان اش آن
ــان کســانش  ــُروًرا1؛ کــه او می ِــِه َمْس ِــی أَْهل ــُه کاَن ف َّ ــد: »إِن اهلشــان مســرور بودن
بســیار مســرور بــود.« این هــا اهــل دنیــا هســتند و اهــل آن هــا هــم از دنیاســت 
ــاک  ــا فرحن ــزد آن ه ــا ن ــد. دنی ــور و بهشــت ندارن ــا ن ــت و مناســبتی ب ــذا اهلی ل
اســت، دل هایشــان مجــذوب دنیــا شــده اســت و بصیــرت خویــش را از دســت 
داده انــد، ســرور آن هــا دنیــوی اســت و ســرور و شــادمانی دنیــوی حزنــی اخروی 
بــرای آن هــا در پــی آورده اســت. نکتــه ظریــف اینکــه »ســرور« و »ســّر« از یــک 
ــر انســانی جــای دارد کــه  ــی ســرور واقعــی در ســّر و ضمی ــو گوی ریشــه اند، ت

تنهــا بــا دســتیابی بــه ســّر خلقــت حاصــل آیــد.
از مجمــوع آیــات و احادیــث پیش گفتــه ایــن نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه 
شــادی و خرســندی دو گونــه اســت؛ شــادی مثبــت، ســازنده، بــا ارزش، نورانــی 
ــا  ــدا و دوری از دنی ــت خ ــه در راه رضای ــری ک ــاط خاط ــی انبس ــفید یعن و س
ــه  ــت، چنانک ــندگی اس ــادمانی، بخش ــای آن ش ــن نمونه ه ــی از بهتری ــد. یک باش
اگــر انســانی غــم دیگــران را بــه دوش بگیــرد و بــه جــان بخــرد و کاری کنــد تــا 
ــرای شــاد کــردن خویــش برگزیــده  دل آن هــا شــاد شــود او بهتریــن روش را ب
اســت. امــا شــادمانی نــوع دیگــری هــم دارد و آن شــادی منفــی، مضر، بــی ارزش، 
ــه  ــا وابســتگی و دل بســتگی ب تاریــک و ســیاه اســت یعنــی لذتــی کــه انســان ب
دنیــا حاصــل می کنــد. شــادمانی دنیــوی ســیاه اســت و شــادمانی الهــی روشــن 
ــه  ــرا ک ــد خــوش رو باشــد؛ زی ــن بای ــه مؤم ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــًا ب و دقیق
ــت  ــی از خودی ــن گام ــه اســت. مؤم ــی دیگــران را هــدف گرفت او شــادی درون
ــرد، او  ــر می بُ ــق س ــت ح ــتان رضای ــش را در آس ــت خوی ــذارده انانی ــرون گ بی
ــد و  ــه می ده ــران هدی ــه دیگ ــادمانی را ب ــد، ش ــی، تبســم، و لبخن ــا خوش روی ب

1. سوره انشقاق، آیه 13.
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ــاد  ــه فری ــه شــادی واقعــی می رســد »هــر کســی ب ــز از ایــن رهگــذر ب خــود نی
ــن کار  ــه خاطــر ای ــد ب ــرادر غــم زده و تنگدســتش برســد و اندوهــش را بزدای ب
ــه یکــی از آن هــا در  ــاد و دو رحمــت الهــی منظــور شــود ک ــد هفت ــزد خداون ن
همیــن دنیــا بــرای بهبــودی معیشــتش بــه او دهنــد و شــاد شــود و بقیــه بــرای 

قیامتــش ذخیــره شــود«.1
بــه مســأله شــادی از دیــدگاه قــرآن و اســام از زاویــه دیگــری هــم می تــوان 
نگریســت. شــاد بــودن یکــی از نیازهــای اساســی انســان اســت و هرگــز دیــن بــا 
آن مخالفتــی نــدارد. اگــر هــم مخالفتــی باشــد نســبت بــه بعضــی از مصداق هــا 

ــت. ــواع شادی هاس و ان
اگــر ایــن پرســش مهــم را پیــش روی اســام قــرار دهیــم کــه آیــا انســان بایــد 
ــه اول اســت. در  ــخ اســام گزین ــذران؟ پاس ــا خوش گ ــد ی ــا جــدی باش در دنی
قــرآن آیــات متعــددی اســت کــه بــه مــا می گوینــد خلقــت آســمان ها و زمیــن 

بیهــوده نیســت،2
خداونــد آســمان ها و زمیــن را بــه منظــور بــازی )لعــب( نیافریــد،3 خداونــد 
حــق اســت و آفرینــش آســمان ها و زمیــن از ســوی او بــر حــق اســت،4 از ســوی 
ــد  ــا می گوی ــه آن ه ــد و ب ــرار می ده ــب ق ــان ها را مخاط ــد انس ــر خداون دیگ

خلقــت شــما هــم بیهــوده نیســت.5
بــر اســاس جهان بینــی قرآنــی، آفرینــش جهــان و نیــز خلقــت انســان بیهــوده 
نیســت؛ خلقــت دارای هــدف اســت و انســان نیــز هدفمنــد اســت. اگــر انســان به 
صحنــه دنیــا آمــده اســت تــا بــه هــدف و غایتــی دســت یابــد، از تمــام تــوان و 
نیــروی خویــش بهــره گیــرد و از تمامــی شــرایطی کــه در ایــن جهــان در اختیــار 
اوســت کمــال بهــره را ببــرد تــا خــود را بــه هــدف نهایــی و شایســته نزدیــک 
و نزدیک تــر کنــد. نیــل بــه ایــن هــدف، تنهــا بــا جدیــت و اســتفاده از تمامــی 

1. شیخ صدوق، ثواب االعمال، ص 179.
2. سوره ص، آیه 27.

3. سوره دخان، آیه 38.
4. سوره احقاف، آیه 2.

5. سوره مؤمنون، آیه 115.
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امکانــات و پشــتکار فــراوان ممکــن و میســور اســت، لــذا انســان موفــق در ایــن 
جهــان، انســانی هدفمنــد اســت و انســان هدفمنــد، انســان جــدی.

ــی،  ــال بیهودگ ــه دنب ــز ب ــن هرگ ــان مؤم ــه انس ــت ک ــن معناس ــر بدی ــن ام ای
ــه معنــای عبــوس بــودن، تنــد  خوش گذرانــی و هرزگــی نیســت. جدیــت هرگــز ب
خــود بــودن و ترشــرو بــودن نیســت، چنانکــه جدیــت نقطــه مقابــل شــوخ طبعی و 
خوش رویــی هــم نیســت. انســان مؤمــن می کوشــد درعین حالــی کــه کامــًا جــدی 
اســت؛ خوش برخــورد، خوش مشــرب، شــوخ طبع و بذله گــو باشــد، او هرگــز نشــاط 
و شــادمانی را نفــی نمی کنــد. البتــه تشــخیص میــان بیهودگــی و شــوخ طبعی دشــوار 
اســت. ســالک مؤمــن هرگــز افســرده نیســت، رخــوت، کســالت، بی حالی، بی نشــاطی 
و ســردمزاجی بــا ایمــان ســرِ ســازش نــدارد. الزمــه ایمــان طــراوت و نشــاط اســت. 
انســان مؤمــن پرتحــرک، پویــا و بــر تــاش اســت. روح مؤمــن هرگز احســاس یأس، 
ــد  ــد، او خــود را همیشــه در محضــر خداون ــی نمی کن ــی، شکســت و نارضایت ناکام
ــد و اگــر در مــوردی از جانــب او سبب ســوزی صــورت  رحیــم و سبب ســاز می دان
ــه دل نمی گیــرد؛ زیــرا یقیــن دارد در عمــق ایــن ناکامــی و در  گرفــت از آن یــأس ب
باطــن ایــن سبب ســوزی، شــرایطی بهتــر و سبب ســازی باالتــری در انتظــار اوســت. 
ســختی ها بــرای او رنــج آور نیســت، او شــادمانی را بــا شــداید به صــورت زیبایــی در 
آمیختــه اســت چونانکــه مــادر بــاردار با تحمــل ســختی ها شــادی و نشــاط خویش را 
از کــف نمی دهــد. بنابرایــن دیــن از انســان مؤمــن، جدیــت، پشــتکار، تــاش، پویایی، 
نشــاط، ســرزندگی، کامیابــی و رضایــت می خواهــد. دیــن از انســاِن ســرد و بــی روح، 
انســانی متعالــی و پرنشــاط می ســازد. سخت کوشــی و نشــاط از ویژگی هــای انســان 
مؤمــن اســت. اگــر در دیــن مخالفتــی باشــد تنهــا بــا برخــی از مصادیق شــادی اســت 

کــه در واقــع چیــزی جــز هرزگــی و لودگــی نیســت.
لــذا امــام ســجاد از خــدا بــرای رهایــی از لــذت گنــاه اســتغاثه می کنــد: 
ــا  ــْت تبعات ه ــْت َو اَقاَم ــا َفَذَهبَ ــَرْت لَّذاته ــوٍب اَْدبَ ــْن ُذنُ ــَک... م ــتَغاثَ ب »َو اْس
ــْت؛1 از تــو اســتغاثه و فریادرســی خواســته )از( گناهانــی کــه خوشــی های  َفلِزَم

ــد«. ــا مان ــش به ج ــته، گرفتاری های ــپری گش آن س
1. صحیفه سجادیه، دعای 31.
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3� نگاه فلسفی ـ عرفانی به شادی
ــم را  ــادی و غ ــأله ش ــاد مس ــف، ابع ــای مختل ــان از زوای ــران و عارف متفک
ــد،  ــتقل می طلب ــی مس ــا مجال ــی آن ه ــه تمام ــن ب ــد، پرداخت ــکافی کرده ان واش
ــی دوم  ــات علم ــینا در حی ــردد. ابن س ــنده می گ ــه بس ــک نمون ــه ی ــا ب در اینج
ــت  ــد آورده اس ــاری پدی ــان دارد آث ــراق و عرف ــگ اش ــًا رن ــه کام ــش ک خوی
ــن اندیشــمند  ــاهکار اســت. ای ــارات ش ــط آخــر اش ــه نم ــان س ــن می ــه در ای ک
ــد.1  ــاز می کن ــرور« آغ ــت و س ــا »بهج ــان را ب ــه روزگار، عرف ــترگ و یگان س
ــذت از  ــردازد. ل ــاد آن می پ ــذت« و ابع ــأله »ل ــه مس ــت ب ــور نخس ــن منظ بدی
ــم« را هــم  ــی »ال ــل آن یعن نظــر بوعلــی قابل تعریــف اســت چنانکــه نقطــه مقاب
تعریــف کــرده اســت. ماهیــت لــذت دارای ســه عنصــر اســت؛ عنصــر اول اینکــه 
لــذت نوعــی ادراک و شــعور اســت، دوم اینکــه الزم اســت مــدرِک، بــه کمــال و 
خیــر خــود دســت یابــد، عنصــر ســوم کــه در حقیقــت لــذت دخالــت دارد ایــن 
ــری  ــرای لذت ب ــوده، مانعــی ب ــذت از ضــد، ســالم ب ــده ل اســت کــه دریافت کنن
وجــود نداشــته باشــد. پــس هــرگاه موجــودی بــا شــعور بــه امــری کــه از نظــر 
او کمــال یــا خیــر محســوب می شــود نائــل گــردد و بــه هنــگام وصــول و نیــل 
آن را ادراک نمایــد و همچنیــن حصــول ایــن ادراک بــا مانعــی همــراه نباشــد، در 
ــد. ــذت می گوین ــه آن ل ــد کــه ب ــد می آی ــرای نفــس پدی ــی ب ایــن صــورت حالت
ــانی  ــت نفس ــی اس ــم حالت ــم ه ــرد. ال ــرار می گی ــا درد ق ــم ی ــر، ال در براب
ــا شــر  ــت ی ــدرِک آف ــرای م ــه ب ــزی ک ــه چی ــگام وصــول ب ــه هن ــه ب اســت ک
ــگام  ــن هن ــه در ای ــه اینک ــروط ب ــد، مش ــت می آی ــه دس ــود، ب ــوب می ش محس
ادراک هــم وجــود داشــته باشــد و از ســوی دیگــر مانعــی در کار نباشــد. مثــًا 
ــه دنبــال آن در نفــس او لذتــی  اگــر انســان منظــره زیبایــی مشــاهده کــرد و ب
ــا نفــس ســازگاری  ــا ب ــن منظــره زیب ــه ای ــن خاطــر اســت ک ــد، بدی ــد آم پدی
ــل شــده  ــده مطلــوب نائ ــن پدی ــه ای ــن لحظــه انســان ب و مایمــت دارد. در ای
اســت، همچنیــن آن را دریافــت کــرده، ادراک نمــوده اســت و از ســوی دیگــر 
در ایــن هنــگام مانعــی هــم وجــود نــدارد. اگــر در ایــن هنــگام خبــر ناگــواری 

1. حسین بن عبداهلل بن سینا، االشارات و التنبیهات، نمط هشتم، ص 334- 343.
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ــل  ــی حاص ــرایط، لذت ــان ش ــود هم ــا وج ــا ب ــد چه بس ــان داده می ش ــه انس ب
ــود. ــده ب ــد آم ــی پدی ــرا مانع ــد، زی نمی ش

لــذت و شــادی دو یــار دیریــن و دو همــراه همیشــگی اند. هــرگاه لذتــی پدیــد 
آیــد، حالــت انبســاط درون یــا شــادمانی هــم تحقــق می یابــد و هــرگاه موجــود 
زنــده از جملــه انســان بــا شــر و آفتــی روبــرو گــردد، الــم یــا درد و بــه دنبــال آن 
غــم و انــدوه هــم یــار او خواهــد شــد. لــذت بــه دو عامــل اساســی مرتبــط اســت، 
یکــی ادراک کمــال و دیگــری نیــل بــه آن، پیداســت کــه هرچــه کمــال و خیــر و 
نیــز ادراک آن باالتــر و رفیع تــر باشــد، لــذت و شــادی بیشــتری هــم پدیــد خواهــد 

آمــد، بــه عبــارت دیگــر لــذت و شــادمانی، درجــات و مراتــب دارد.
در اینجــا پرسشــی خودنمایــی می کنــد و آن اینکــه باالتریــن شــادی 
ــن ســؤال پاســخی  ــه ای ــی ب کجاســت و کــدام موجــود شــادترین اســت؟ بوعل
ــت و  ــزد خداس ــادی ها ن ــن ش ــت بزرگ تری ــد اس ــد. او معتق ــی می ده تاریخ
خداونــد شــادترین موجــودات در جهــان هســتی اســت؛ زیــرا بیشــترین کمــاالت 
نــزد اوســت و باالتریــن ادراکات هــم بــرای اوســت. موجــودی از او در جهــان 
ــتی و  ــدارد، کاس ــی راه ن ــص و عیب ــچ نق ــت، در او هی ــر نیس ــتی کامل ت هس
ــذا  ــت، ل ــرّی اس ــا ب ــه او از آن ه ــت ک ــا و رنج هاس ــمه درده ــتی، سرچش نیس
ــان  ــود در جه ــق ترین موج ــادمانه ترین و عاش ــن، ش ــا ابتهاج تری ــایق ترین، ب ش
هســتی خداســت.1 و از آنجــا کــه او اولیــن موجــود شــاد اســت، تنهــا راه شــادی 
انســان نزدیکــی بــه اوســت. لــذا تنهــا راه کســب شــادی واقعــی، یافتــن راهــی 
بــرای تقــرب بــه اوســت. بــه عبــارت دیگــر هرکــس بــه او نزدیک تــر، شــادتر 
ــاء و  ــت اولی ــوان گف ــاس می ت ــن اس ــر ای ــر. ب ــر غمگین ت ــس از او دورت و هرک

ــد. ــری دارن ــادی وصف ناپذی ــوق و ش ــی ش ــن اله مقربی
عرفــان و ســلوک راهــکاری اســت بــرای نزدیکــی بــه یــار و هرکــس دنبــال 
ــه  ــد، البت ــد می آی ــود او پدی ــای وج ــق در ژرف ــه ای عمی ــد و جذب ــد وج او باش
هــدف عرفــان کســب جذبــه و شــادمانی نیســت بلکــه عــارف فقــط بــه دنبــال 
اوســت. بــه تعبیــر بوعلــی کســی کــه از عرفــان غیــر او را طلــب کنــد مشــرک 

1. همان، ص 359.
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اســت و او در واقــع عــارف نیســت: »مــن اثــر العرفــان للعرفــان فقــد قــال بالثانــی 
و مــن وجــد العرفــان کانــه الیجــده بــل یجــد المعــروف بــه فقــد خــاض لّجــة 

العرفــان.«1
ابن ســینا در نمــط نهــم بــه توصیــف عرفــان و عــارف می پــردازد.2 او اولیــن 
ــّر انســان  ــه س ــی اســت ک ــن و رغبت ــد و اراده، یقی ــلوک را اراده می دان ــدم س ق
ــه حرکــت  ــن مرحل ــروت متوجــه می ســازد. اراده اولی ــم قــدس و جب ــه عال را ب
ــدار شــد خلســه ها  ــه اراده و مجاهــدت در انســان پای ــگاه ک ســلوکی اســت. آن
ــمان  ــد، از آس ــان در می رس ــرای انس ــق ب ــور ح ــاهده ن ــی از مش و ربایش های
حقیقــت برق هایــی می درخشــد و وجــد و نشــاط پرده هــای غفلــت را از پیــش 
ــد، در ایــن  ــور و بهجــت می کن چشــمان ســالک برداشــته، وجــود او را غــرق ن
لحظــه قــرار و آرامــش درمی رســد، انــس و الفــت کــه در آغــاز تابشــی ضعیــف 
داشــت بــه شــب های روشــن بــدل می شــود به گونــه ای کــه ســالک بــه حیــرت 
ــه ایــن حــد از حضــور رســید در معرفــت الهــی  ــد، وقتــی کــه ســالک ب می افت
غــرق گشــته بــه جهــان راســتین دســت می یابــد. در ایــن هنــگام درونــش آینــه 
ــد و  ــق می کن ــه ح ــری ب ــا آن، نظ ــه ب ــین ک ــارِ دل نش ــه ی ــه ای رو ب ــته، آین گش
ــه  ــته هیچ گون ــب گش ــود غای ــالک از خ ــرد، س ــیاء می نگ ــه اش ــگاه ب ــن ن ــا ای ب
اشــتغالی بــه غیــر حــق نــدارد. او درون خویــش را بــا اقبــال و اخــاص آراســته 
می کنــد، مســرور وجــود حــق می شــود و تمــام نــگاه خویــش را بــه او دوختــه 

تنهــا بــه او خیــره می شــود. در ایــن لحظــه وصــال حاصــل شــده اســت.
ــارف  ــد »الع ــف می کش ــه وص ــه ب ــارف را این گون ــا ع ــالک ی ــینا س ابن س
هــّش بــّش بّســام3.« از نظــر او اساســًا عــارف کســی اســت کــه گشــاده رو، خوش 
برخــورد و خنــدان باشــد، و چــرا این گونــه نباشــد؟ کســی کــه بــه منبع شــادمانی 
ــد، او  ــال او می بین ــرد، جم ــز می نگ ــر چی ــه ه ــت و ب ــت یافته اس ــرور دس و س

بایــد شــاد و مســرور باشــد.

1. همان، ص 390
2. همان، ص 378- 388.

3. همان، 391.
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ــود  ــادترین موج ــت و ش ــرور خداس ــادی و س ــمه ش ــه سرچش ــل آنک حاص
در جهــان هســتی اوســت، لــذا کســب بهجــت و ســرور واقعــی تنهــا از طریــق 
ــن به ســوی او و حرکــت در راه او امکان پذیــر اســت. تردیــدی نیســت  رفت
راهــی کــه بــه او نرســد بــه شــادی راســتین ختــم نمی شــود. مســلکی، عرفــان 
نــام دارد کــه راهــی بــرای نیــل بــه او پیــش روی انســان گــذارد. و از ایــن طریــق 
بــه انســان بهجتــی دل نشــین و ســروری راســتین عطــا کنــد و هــر چیــزی جــز 

ایــن باشــد، عرفــان نماســت و هرکــس جــز ایــن گویــد عــارف نماســت.

4� جایگاه غم و اندوه در قرآن و صحیفه
مناســب اســت نگاهــی اســامی بــه ایــن مســأله افکنیــم. اصــوالً حــزن ازنظــر 
ــدوه پســندیده وجــود  قــرآن امــر پســندیده ای نیســت و تنهــا در یــک مــورد ان

ــم: ــات توجــه کنی ــی از آی ــه نمونه های دارد. ب
ــه  ــان را از مک ــد و ایش ــدا را آزار دادن ــول خ ــران، رس ــه کاف ــان ک آن زم
بیــرون راندنــد ایشــان بــا همراهشــان بــه غــار پنــاه بردنــد، فــردی کــه بــا ایشــان 
ــکین داد: »إِذ  ــه تس ــدا او را این گون ــول خ ــید، رس ــا ترس ــود گوی ــار ب در غ
ُ َســکینَتَُه َعَلیــِه1؛ رســول خــدا بــه  َ َمَعنـَـا َفَأنـْـَزَل اهللَّ یُقــوُل لَِصاِحبـِـِه اَلتَْحــَزْن إِنَّ اهللَّ
همــراه خــود گفــت انــدوه مــدار کــه خداونــد بــا ماســت پــس خــدا ســکینه اش 
را بــر او نــازل کــرد.«، از ایــن آیــه نکتــه لطیفــی بــه دســت می آیــد و آن اینکــه 
اگــر کســی در مســیر خــدا باشــد، خــدا بــا اوســت و هــر کــه خــدا بــا او باشــد، 
حــزن و اندوهــی نخواهــد داشــت، لــذا همراهــی خــدا ســوزنده حــزن اســت و 

ــرد. ــا می ب ــا را از دل ه غم ه
در آیــات متعــددی حــزن و انــدوه از بعضــی انســان ها برداشــته شــده اســت: 
کســی کــه هدایــت الهــی را بپذیــرد بیــم و انــدوه نــدارد2، کســی کــه اهــل ایمــان 
ــدارد3، کســی کــه اهــل تســلیم، رضــا و  ــدوه ن ــم و ان ــح اســت بی و عمــل صال

1. سوره توبه، آیه 40.
2. سوره بقره، 38.
3. همان، آیه 62.
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ــل گذشــت و  ــه اه ــان ک ــد داشــت،1 آن احســان باشــد، خــوف و حــزن نخواه
ــاز و زکات  ــل نم ــس اه ــد2، هرک ــاک نمی گردن ــاک و اندوهن ــش اند، بیمن بخش
اســت بیــم و حــزن در او راه نــدارد3، کســی کــه اهــل اصــاح باشــد، خــوف و 
ــدوه را از  ــر حــق، خــوف و ان حــزن او را فــرا نگیــرد4، اســتقامت و پایــداری ب

ــد.6 ــم و اندوه ان ــد بی ــی فاق ــا اله ــرد5 و اولی ــان می ب انس
ــود:7  ــیح فرم ــی مس ــد: عیس ــد می کنن ــور را تأیی ــب مذک ــم مطل ــات ه روای

ــته باشــد.« ــار داش ــی بیم ــدوه بســیار خــورد، تن ــه ان »کســی ک
ــاری روان  ــدوه، بیم ــس؛8 ان ــرض النّف ــّم م ــد: »الغ ــم فرمودن ــان ه  امیرمؤمن

ــت.«  اس
در مضمونی زیبا و جذاب از حضرت علی نقل شده است: 

ــه  ــی ســویداء قلب ــه أشــجانًا لمــن رقــص عل ــأت قلب ــن اســتغفر شــعفها م م
ــک  ــغله كذل ــّم یش ــه و ه ــّم یحزن ــدرج ه ــراض الم ــی اع ــدة عل ــص الّذب كرقی

ــه؛9  ــذ بکظم ــی یؤخ حتّ
ــی  ــر از غم های ــش پ ــد، جان ــن کن ــر ت ــا را ب ــه دنی ــه شــیفتگی ب آنکــه جام
شــود کــه بــر میانــة دلــش برقصنــد، همچــون رقصیــدن کــف و خاشــاک 
ــد  ــچ و دره هــا. خواهشــی اندوهگینــش می کن ــگام گــذر از پی ســیاب، هن
ــا ســرانجام راه  ــن اســت ت و خواهشــی دیگــر ســرگرمش می ســازد و چنی

نفســش می گیــرد و می میــرد.
ــد  ــرد و از خداون ــام می ب ــدوه را ن ــم و ان ــا از غ ــواد دع ــجاد م ــام س ام
ــی  ــان دادن و تنهای ــدوه و ج ــر ان ــد نظی ــت می کن ــا را درخواس ــی از آن ه رهای

1. همان، آیه 112.
2. همان، آیات 262 و 274.

3. همان، آیه 277.
4. سوره انعام، آیه 48.

5. سوره احقاف، آیه 13.
6. سوره یونس، آیه 62.

7. شیخ صدوق، امالی، ص 636.
8. محمدعلی انصاری، غررالحکم، ص 374.

9. حسن بن علی حّرانی، تحف العقول، ص 221.
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ــواِل  ــدائِد اَْه ــِة َو َش ــْوَم الْقیاَم ــَربٍّ یَ ــْن ُکلِّ ک ــِه م ــا ب ــا و آخــرت »َو نَجن در دنی
یَــْومِ الّطامَّــِة.؛1 مــا را روز رســتاخیز از هــر اندوهــی و از ترس هــای ســخت روز 
قیامــت نجــات ده.« »َو تَُهــّوَن َعَلیْهــْم ُکلَّ َکــْرٍب یَحــلُّ بهــْم یـَـْوَم ُخــُروِج االْنُْفــِس 
مــْن اّبْدانهــا.؛2 و هــر اندوهــی را کــه رونــد بیــرون شــدن جان هــا از تن هــا روی 
ــْرَب  ــْوِت َعلــی اَنُْفســنا َک ــَد الَْم ــُرآِن عنْ ِن بالْق ــوِّ ــر آن هــا آســان« »َو َه می دهــد ب
ــا آســان  ــر م ــون را ب ــدوه جــان کن ــرگ، ان ــگام م ــرآن، هن ــیاِق؛3 به وســیله ق الّس
فرمــا.« »َو اَجــْرُه مــْن َغــمِّ الَْوْحَشــِة َو اَنْســِه ذْکــَر االْْهــِل َو اَلَْولـَـِد.؛4 او را از انــدوه 

تنهایــی برهــان، و یــاد زن و فرزنــد را فراموشــش ســاز«
ــه  ــط ب ــی از آن را فق ــدا و رهای ــدوه را از خ ــاجدین ان ــرت سیدالس حض
دســت بــا کفایــت او می دانــد، زیــرا خاصــی از حالتــی بــه دســت کســی اســت 
کــه آن حالــت را داده اســت: »یــا فــارَج الَهــمِّ َو کاشــَف الَغــّم5؛ ای بردارنــدة غــم 

و دورکننــده انــدوه.«

نتیجه
از مجمــوع مطالــب پیش گفتــه بــه دســت می آیــد کــه خــدا بــا غــم رابطــه ای 
ــدوه را  ــا غــم ناســازگار اســت، بخشــش و گذشــت، ان ــدارد، تقــوا و ایمــان ب ن
ــد  ــا آن وداع کرده ان ــته اند و ب ــر گذاش ــت س ــم را پش ــی غ ــاء اله ــد، اولی می ران
کســی کــه خــدا گفــت و بــر ایــن گفتــه خویــش پایــدار مانــد بی حــزن می شــود. 
ــوب  ــندیده محس ــری پس ــدوه ام ــزن و ان ــده، ح ــک قاع ــوان ی ــه عن ــن ب بنابرای
ــاش،  ــاط، ت ــلوک، نش ــان، س ــمت عرف ــه س ــد ب ــای آن بای ــه ج ــود و ب نمی ش

پویایــی، شــادمانی و کامیابــی رفــت.
در عیــن حــال حــزن ممــدوح هــم وجــود دارد، لــذا در بــاب غــم و انــدوه 
ــه قاعــده در  ــوم و ممــدوح. البت ــه اســت؛ مذم ــوان گفــت کــه غــم دو گون می ت

1. صحیفه سجادیه، دعای 42.
2. همان، دعای 4.
3. همان، دعای 42.
4. همان، دعای 27.
5. همان، دعای 54.
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ــخص  ــورد مش ــن م ــی در چندی ــت ول ــندیده نیس ــه پس ــت ک ــم آن اس ــاب غ ب
ــی  ــا اندوه ــی از آن ه ــد. یک ــاز باش ــودمند و کارس ــد س ــی می توان ــزن درون ح

ــد.1 ــد می آی ــرگ پدی ــاد م ــا ی ــه ب اســت ک
اگــر انســان بــه ایــن معرفــت نــاب دســت یابد کــه دنیــا ناپایــدار و گذراســت 
ــرا  ــان را ف ــود انس ــق وج ــی عمی ــت، حزن ــن اس ــرگ در کمی ــه م ــر لحظ و ه
ــا  ــد ت ــاش خــود بیفزای ــر ت ــت باعــث می شــود انســان ب ــن حال ــرد و ای می گی

آینــده ای آبادتــر داشــته باشــد.
ــزن  ــود: »اَلُْح ــار وارد می ش ــب ع ــه قل ــه ب ــت ک ــی اس ــر، اندوه ــه دیگ نمون
ــرائِرهم«2؛ حــزن همچــون  ــِب َعلــی َس ــرةِ وارِداِت الَْغی ــن لَکثْ ــعارِ العارِفی ــْن ُش م
ــه قلــب  ــه ب ــرا مشــاهدات و مکاشــفاتی ک ــن عــارف اســت؛ زی ــر ت ــه ای ب جام
عــارف وارد می شــود او را بــا حقایــق آشــنا کــرده و اندوهــی عمیــق درون آن هــا 
ــین  ــث پیش ــه در مباح ــت. البت ــان اس ــازم عرف ــزن م ــذا ح ــرد، ل ــرا می گی را ف
گفتــه شــده کــه عرفــان و شــادی و مــازم و همــراه یکدیگرنــد. ایــن دو مطلــب 
ــی اســت و شــادی  ــرا حــزن عــارف از جای ــا یکدیگــر ناســازگار نیســتند، زی ب
او از جــای دیگــر؛ عــارف را دو دیــده اســت بــا دیــده ای حضــور جمــال حــق 
ــه در  ــی ک ــده ای دیگــر جــال او و حقایق ــا دی ــاد می شــود و ب ــذا ش ــد ل می بین

ــردد. ــن می گ ــذا غمگی ــم هســتی اســت، ل عال
نمونــه ســوم از قلب هــای حزیــن، دل هــای شکســته اســت. از رســول خــدا 
پرســیدند: خــدا کجاســت؟ فرمــود:3 »عنـْـَد الُْمنْکســرةِ ُقلُوبُُهــْم؛ نــزد شکســته دالن«. 
آنــگاه کــه انســان بــه ضعــف، کاســتی و ذلــت خویــش واقــف گــردد، بیچارگــی 
خویــش را دریابــد، دل شکســته می شــود در ایــن لحظــه قلبــی محــزون می یابــد. 

کســی کــه بــه دنبــال خداســت می توانــد او را در ایــن لحظــه بیابــد.
نمونــه ای دیگــر از انــدوه پســندیده، حزنــی اســت کــه از فــراق دوســت بــه 
ســالک دســت می دهــد. هــرگاه ســالک بــه ســمت او حرکــت کنــد و پــا جــای 

1. شیخ صدوق، امالی، ص 56.
2. مصباح الشریعة، ص 505.

3. محمدتقی مجلسی، بحاراالنوار، ج 73، ص 157.
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پــای فرشــتگان و مقربــان نهــد خــود را مبتــا بــه فــراق می بینــد، خأیــی روحــی 
ــارف  ــه ع ــراق ب ــن احســاس ف ــد؛ ای ــراق می کن ــده، احســاس ف ــد آم در او پدی

ــد. ــی ســبز و خــّرم می ده اندوه
ــدبشــنو از نی چــون حکایت می کند ــکایت می کن ــا ش از جدایی ه
ــد ــرا ببریده ان ــا م ــتان ت ــز نیس    در نفیــرم مــرد و زن نالیده انــدک
ــا بگویــم شــرح درد اشــتیاقسینه خواهم شــرحه شرحه از فراق  ت

ــد،  ــی شــکل می گیرن ــم اله ــر اســاس دو اس ــم ب ــادی و غ ــه ش حاصــل آنک
یکــی جلــوه جمــال اســت و دیگــری تجلــی جــال، آنــگاه کــه جمــال و حســن 
ــطوت  ــال، س ــه ج ــگاه ک ــد و آن ــی می آی ــاط در پ ــادی و نش ــد ش او درمی رس
ــت  ــر اس ــدوه اجتناب ناپذی ــزن و ان ــود ح ــر می ش ــرش جلوه گ ــت و قه و عظم
ولــی اصــل در اســماء خــدا، جمــال اســت: »یــا َمــْن َســبََقْت َرْحَمتـُـه َغَضبـَـه« لــذا 
قانــون و قاعــده، شــادی و شــادمانی اســت و الزمــة عرفــان راســتین رضایــت و 
کامیابــی. اگــر هــم در مــوردی حــزن پســندیده مطــرح شــده اســت حــزن، مــازم 
جــال و انــدوه، قریــن فــراق اســت. از ســوی دیگــر بــه دســت آمــد که شــادمانه 
زیســتن راهــی انحصــاری دارد و آن رفتــن به ســوی اوســت. اســام دیــن تعــادل 
ــذا  ــگاه مهمــی دارد، ل ــن جای ــن دی ــوان یــک اصــل در ای ــدال به عن اســت و اعت
بــه همــان انــدازه کــه شــادی افراطــی کــه همــان هرزگــی اســت مــردود اعــام 
شــده، نقطــه مقابــل آن یعنــی انــدوه بی جهــت و بی اســاس هــم محکــوم شــده 
اســت. در ایــن میــان مهم تریــن نکتــه اینکــه شــادی هــدف نیســت بلکــه هــدف 

نزدیکــی بــه خــدا و بــودن در کنــار اوســت..
از زاویــه دیگــر می تــوان بــه مســأله انــدوه نظــر کــرد، روان شناســان نســبت 
بــه مســأله غــم و گریســتن دیــدگاه جالبــی دارنــد، آن هــا معتقدنــد ایــن احســاس 
عاطفــی در بســیاری از مــوارد می توانــد دارای کارکــرد مثبــت باشــد.1 تحقیقاتــی 
کــه در بیوشــیمی، عصب شناســی و پزشــکی صــورت گرفتــه، مــدارک مســتدلی 
بــه دســت داده کــه نشــان می دهــد گریســتن و حزیــن بــودن یکــی از کارکردهای 

1. جفری كاتلر، زبان اشک ها، ترجمه طاهره جواهرساز، ص 31- 47.
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مهــم بشــری اســت. ســرکوب ایــن حالــت باعــث اختــال در آرامــش ذهــن و 
ــرای تندرســتی انســان  ــد ب ــان افــراد می شــود و نیــز می توان روابــط دوســتانه می

هــم زیــان آور باشــد.
ــت  ــمت صداق ــه س ــان را ب ــک انس ــک اش ــدوه و سرش ــر ان ــوی دیگ از س
ــه شــیوه ای مؤثرتــر و قدرتــی بیشــتر  ــرد، در ایــن حالــت انســان ها ب پیــش می ب
ــد.  ــد ش ــتر خواه ــا بیش ــذاری آن ه ــًا تأثیرگ ــد و طبع ــام می دهن ــر پی و صادقانه ت
همچنیــن زبــان حــال حــزن و نالــه، تجدیــد حــس حضــور خاطره هاســت. ایــن 
خاطره هــا گرچــه تلــخ باشــند در ذهــن انســان جاودانــه خواهنــد شــد و باعــث 
ــخ و  ــای تل ــد، تجربه ه ــی بمان ــی باق ــان احساس ــه انس ــن اینک ــوند ضم می ش

ــد. ــرار نکن ــش را تک ــای خوی ناکامی ه
کارکــرد دیگــر ایــن احســاس عاطفــی، ایــن اســت کــه بــه انســان احســاس 
ــال  ــه دنب ــدید ب ــز ش ــاس عج ــی و احس ــاری، درماندگ ــد، شرمس ــرم می ده ش
حالــت هیجانــی حــزن پدیــد می آیــد و رشــد و تعالــی انســان از چنیــن 

احســاس های مثبتــی آغــاز می شــود.
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زیور سخن و زینت سبک در زبور آل محمد
سیدعلی رضا حجازی1

چکیده
 یــا صحیفــه ســجادیه، یادگارنامــه امــام ســجاد زبــور آل محمــد
ــرد. درون  ــاز ک ــد راز و نی ــا خداون ــا آن، ب ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
ــت ســبکی  ــور ســخن و زین ــا چــه زی ــه و ب ــه چــه رازی نهفت صحیف
آراســته شــده، و ایــن کتــاب دارای چــه َســْبک و ســیاقی اســت کــه 
همــگان را شــیفته خــود نمــوده اســت. امــام ســجاد، در صحیفــه 
ســجادیه بــا الفــاظ و عباراتــی جدیــد، در قالــب نیایــش بــه همــگان 
تعلیــم خداشناســی و خودشناســی می دهــد، ایــن امــام همــام بــه 
کمــک مجــاز، کنایــه و اســتعاره ســعی کــرده تــا بــه دیــدگاه خــود 
را بــرای دیگــران مجســم نمایــد؛ لــذا بــرای رســیدن بــه ویژگی هــای 
ــود  ــاب وج ــن کت ــرر در ای ــه صــورت مک ــه ب ــجادیهه ک ــه س صحیف
ــان و  ــطح زب ــود: س ــی نم ــطح بررس ــه س ــوان آن را در س دارد، می ت
ظاهــر؛ ســطح ادب و بالغــت؛  ســطح فکــر و اندیشــه. البتــه هــر یــک 
از ایــن ســطوح، خــود زیــر مجموعه هایــی دارنــد کــه در ایــن نوشــتار 

ــم. ــدان می پردازی ب
واژگان کلیــدی: صحیفــه ســجادیه، زبــور آل محمــد، امــام 

بالغــت. و  ادب  سبک شناســی،   ،ســجاد

1. استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه قم.
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صحیفه سجادیه
صحیفــه ســجادیه یادگارنامــه امــام ســجاد و امانتــی اســت کــه می تــوان بــا 
آن، بــا خداونــد راز و نیــاز کــرد، عــرض حاجــت نمــود و بــر تنهایــی و غربــت 
مؤمنــان در ایــن جهــان پــر از نیرنــگ شــکوه  کــرد. ایــن کتــاب، همیشــه مــورد 
توجــه عالمــان دیــن بــوده اســت. آنــان بــر تصحیــح و استنســاخ صحیــح و نقــل 

ــد. ــی نموده ان روایــات از آن اهتمــام فراوان
بــه راســتی، ایــن ســؤال همیشــه ذهــن دلــدادگان صحیفــه ســجادیه را بــه خــود 
مشــغول کــرده اســت کــه درون صحیفــه چــه رازی نهفتــه و ایــن کتــاب دارای 
ــه  ــبْک و ســیاقی اســت کــه همــگان را شــیفته خــود نمــوده اســت. البت چــه َس
اینکــه محتــوای صحیفــه چیســت و علــت مانــدگاری آن چــه بــوده و چــرا عالمــان 
بــر نقــل روایــات و اجــازه روایــی آن اهتمــام داشــته اند، موضوعاتــی اســت کــه 

در جــای خــود بایــد بــه بررســی آن پرداخــت.
بحــث ایــن نوشــتار پیرامــون ســبک و ســیاقی اســت کــه در البــه الی دعاهــای 
ــی  ــون سبک شناس ــث پیرام ــس بح ــورد. پ ــم می خ ــه چش ــجادیه ب ــه س صحیف
ــه  ــوان ب ــن خطــوط بت ــه الی ای ــاید در الب ــا ش ــجادیه اســت ت ــه س ــه مبارک صحیف
 ــد ــور آل محم ــه زب ــبت ب ــان نس ــام عالم ــدگاری و اهتم ــت مان ــوا و عل محت

دســت یافــت.

سبک شناسی
سبک شناســی علــم و یــا نظامــی اســت کــه از ســبک بحــث می کنــد و ســبک 
وحدتــی اســت کــه در آثــار کســی بــه چشــم می خــورد. بــه تعبیــر دیگــر یــک 
روح یــا ویژگــی و یــا ویژگی هــای مشــترک و مکــرر در آثــار، نوشــتار و گفتــار 
را ســبک گوینــد. نقاشــان، خطاطــان و تمامــی هنرمنــدان، دارای ســبک خاصــی 
ــه مطالــب  ــز در ارائ ــار هنــری خــود هســتند. نویســندگان و گوینــدگان نی در آث
ــط  ــتاری را فق ــبِک نوش ــی س ــد. برخ ــت می کنن ــاص تبعی ــبکی خ ــود، از س خ
ــارات مختلــف دانســته اند  ــر و عب ــا و تعابی محصــول گزینــش خاصــی از واژه ه
ــات  ــان جم ــرز بی ــات و ط ــده ادبی ــتاری، دربردارن ــبِک نوش ــد: »س و می گوین
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ــا را  ــات و واژه ه ــی از کلم ــش خاص ــر گزین ــده ای ه ــان ع ــن می ــت«. در ای اس
ــد ســبک حاصــل خــروج از هنجارهــای عــادی  ســبک نمی داننــد بلکــه معتقدن
زبــان اســت و ســبک عبــارت اســت از »انحــراف از نـُـرم«. مثــًا به جــای گفتــن: 
زمانــی کــه جنــگ درگرفــت، گفتــه شــود: آنــگاه کــه شــیپور رزم دمیــده شــد. 
ــرای بیــان عبــارت آنــگاه کــه  قــرآن کریــم دارای چنیــن ســبکی اســت. مثــًا ب
قیامــت برپــا می شــود، از تعابیــر مختلفــی همچــون )َفــإَِذا نُقـِـَر فـِـی النَّاُقــورِ(1 )إَِذا 

ــرد. ــا(2 بهــره می ب ــِت األْْرُض زلزاله َ ُزلِْزل
بــا ایــن تعریــف سبک شناســی فقــط بیــان لفــظ و ویژگی هــای بــه کار رفتــه 
در جمــات اســت. ولــی برخــی از نویســندگان سبک شناســی را از ایــن واالتــر 
دانســته و گفته انــد درســت اســت کــه ســبک عبــارت از وحدتــی اســت کــه در 
ــتراک در  ــدت و اش ــای وح ــی زمینه ه ــورد، ول ــم می خ ــه چش ــخص ب ــار ش آث
آثــار قلمــی و نوشــتارهای علمــی، فقــط لفظــی نیســت بلکــه وحــدت در تفکــر 
ــاظ و ویژگی هــای  ــی وحــدت در الف ــز ســبک اســت. حت ــش نویســنده نی و بین
مشــترک و مکــرر، لفظــی برخاســته از فکــر و اندیشــه نویســنده اســت، زیــرا هــر 
یــک از جمــات و نوشــتار، بازگوکننــده بینــش، تعقــل و نــگاه خــاص صاحــب 
اثــر، پیرامــون جهــان درون و بــرون اســت و می تــوان گفــت بیــن تفکــر و قلــم 
ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد. پــس بیــن ســبک نوشــتار و روحیــات، خلقیــات و 

افــکار صاحــب اثــر، ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد.
حــال چــه ســبِک نوشــتاری را ادبــی و لفظــی بدانیــم )بنــا بــر تعریــف اول( 
و چــه برخاســته از فکــر، خلقیــات و روحیــات نویســنده )بنــا بــر تعریــف دوم(، 
ــک  ــه ی ــا ارای ــد و ب ــرر باش ــدد و مک ــاز متع ــای سبک س ــتی آن ویژگی ه بایس
لفــظ، جملــه، فکــر و خــروج از نـُـرم، نمی تــوان صاحــب اثــر را دارای آن ســبک 

دانســت.
سبک شناسی صحیفه سجاديه

ســبک صحیفــه مبارکــه ســجادیه، حاصــل نــگاه خاص حضــرت سیدالســاجدین 
1 . سوره مدثر، آیه 8.
2 . سوره زلزله، آیه1.
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ــیوه  ــًا در ش ــه لزوم ــت ک ــرون اس ــان درون و بی ــه جه ــین ب علی بن الحس
ــی کــرده  ــان و الفــاظ )کــه همــان دعــاء و نیایــش می باشــد( تجل خاصــی از بی
ــد،  ــژه ای رخ می نمای ــان وی ــژه ای، در زب ــد وی ــارت دیگــر هــر دی ــه عب اســت. ب
پــس هرکــس بــه آفــاق و انفــس نــگاه تــازه ای داشــته باشــد بــرای انتقــال صــور 
نویــن ذهنــی خــود بایــد زبــان و اصطــاح جدیــدی اســتفاده کنــد، اصطاحــات، 

نحــو، ترکیــب و حتــی شــیوه بیــان نوینــی بــه کار بــرد.
ــی  ــاظ و عبارات ــا الف ــجادیه، ب ــه س ــه مقدس ــاب صحیف ــجاد در کت ــام س ام
ــی داده  ــی و خودشناس ــم خداشناس ــگان تعلی ــه هم ــش ب ــب نیای ــد در قال جدی
ــا  ــته ت ــر آن داش ــر ب ــعی واف ــتعاره س ــه و اس ــاز، کنای ــک مج ــه کم ــت، او ب اس
بــه نحــوی دیــد خــود را بــرای دیگــران مجســم نمایــد؛ لــذا بــرای رســیدن بــه 
ــود  ــاب وج ــن کت ــرر در ای ــورت مک ــه ص ــه ب ــجادیه ک ــه س ــای صحیف ویژگی ه

ــود: ــی نم ــطح بررس ــه س ــتی آن را در س دارد، بایس
1. سطح زبان و ظاهر.

2. سطح ادب و باغت.
3. سطح فکر و اندیشه.

ــان و  ــن سبک شناس ــه متبحرتری ــد ک ــل مان ــد غاف ــز نبای ــه نی ــن نکت از ای
ــخنان  ــناختی س ــای سبک ش ــی زوای ــد تمام ــان نمی توانن ــن حدیث پژوه عالم تری
معصومیــن را ارزیابــی نماینــد. خصوصــًا وقتــی بــه ســطح فکــر و اندیشــه اثــر 
معصــوم پرداختــه شــود، زیــرا آنــان در ســطح اعــای تفکر و اندیشــه قرار داشــته 
و اندیشــه بشــر بــرای درک تمــام آنچــه از آنــان صــادر شــده، قاصــر اســت. مگــر 
افــراد کمــی کــه آنــان نیــز چــون اســرار حــق را آموخته انــد، حافظــان آن اســرار 
ــول  ــه عق ــه از دیدگاهــی ک ــه بررســی سبک شناســی صحیف ــا ب ــذا م گشــته اند. ل

قاصــر و علــوم ناقــص مــا یــاری می دهــد، خواهیــم پرداخــت.
سطح زبان و ظاهر

ــا و  ــر جمله ه ــر روی ظاه ــارت اســت از بحــث ب ــر عب ــان و ظاه ســطح زب
ــه  ــان در س ــطح زب ــن س ــا، بنابرای ــا و آوای عبارت ه ــب کلمه ه ــی ترکی چگونگ

ــد. ــث می کن ــوع بح موض
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1. سبک آوایی صحیفه سجادیه
2. سبک واژگان و لغات دعاها

3. سبک جمله های صحیفه سجادیه

سبک شناسی آوایی صحیفه سجادیه
در ایــن بخــش، بحــث از آن اســت کــه صحیفــه مبارکــه ســجادیه دارای چــه 
ــد  ــاه در تمجی قافیه هــا و وزن هایــی می باشــد. جمله هــای صحیفــه ســجادیه کوت
ــی و مناجــات  ــه درگاه ربوب ــرای عــرض حاجــت ب ــه ب ــا نیازگون ــد و ی خداون
بــا قاضی الحاجــات و یــا گفتــار بــا نفــس اســت. هــر چنــد ایــن جمــات بــر 
وزن شــعر نیســت ولــی دارای وزنــی خــاص و جمله بنــدی یکســان، و صفــات 
و مخــارج حــروف مشــترک اند، به گونــه ای کــه آوایــی مــوزون را بــرای 
خواننــده ایجــاد می نمایــد. مــوزون بــودن جمــات صحیفــه بــه پنــج صــورت 
ــدای  ــی در ابت ــا؛ هم وزن ــای جمله ه ــی در انته ــت: هم وزن ــه اس ــق یافت تحق
ــک  ــات در ی ــی کلم ــا؛ هم وزن ــات جمله ه ــام کلم ــی در تم ــا؛ هم وزن جمله ه
ــدا  ــه، ن ــاف و مضاف الی ــوف، مض ــت و موص ــه صف ــی دو کلم ــه؛ هم وزن جمل

و منــادا
هم وزنی در تمام کلمات جمله ها

ایــن ســبک آوایــی در صحیفــه ســجادیه بســیار بــه چشــم می خــورد. هرچنــد 
ممکــن اســت خواننــده متوجــه ایــن هم وزنــی در تمــام جملــه نگــردد، ولــی از 
ــبک  ــن قســم از س ــد. ای ــه شــعف می آی ــرده، ب ــذت ب ــا ل ــات جمله ه ادای کلم

ــه ســه شــکل قابل تفکیــک اســت: آوایــی ب
1. هم وزنی کلمات و معانی مشابه؛

2. هم وزنی کلمات و تشابه فی الجمله معنا؛
3. هم وزنی کلمات و تضاد معنا.

هم وزنی در ابتدای جمله ها
ــه الخلــق ابتداعــًا، واختــرع علــی مشــیته اختراعــا«.1 در  ــال: »ابتــدع بقدرت مث

1 . صحیفه سجادیه، دعای اول، بند 4.
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ایــن دو جملــه عبــاراِت »ابتــدَع« و »اختــرَع« در ابتــدای جمــات قــرار داشــته و 
ــد. ــه و هم وزنن ــر هم قافی ــا یکدیگ ب

هم وزنی در انتهای جمله ها
در علــوم باغــت بــه آن صنعــت ســجع متــوازی گفتــه می شــود، در آن اکثــر 
یــا تمــام الفــاِظ فقــره اول، بــا اکثــر یــا تمــام الفــاِظ فقــره دوم هــم وزن و برابــر 

نیســت، ولــی کلمــه آخــر هــر فقــره بــا دیگــری هــم وزن اســت.
مثــال: »ثـُـمَّ َضــَرَب لـَـُه فـِـی الَْحیــاةِ أََجــًا َمْوُقوتـًـا، َو نََصــَب لـَـُه أََمــًدا َمْحــُدوًدا، 
ــُأ إِلَیــِه بَِأیــامِ ُعُمــِرهِ، َو یْرَهُقــُه بَِأْعــَوامِ َدْهــِرهِ«.1 در ایــن چهــار فقــره، عبارت  یتََخطَّ
ــا  ــِرهِ« ب ــامِ ُعُم ــارِت »بَِأی ــن عب ــُدوداً« و هم چنی ــداً َمْح ــا »أََم ــًا« ب ــًا َمْوُقوت »أََج
»بَِأْعــَوامِ َدْهــِرهِ« کــه در پایــان فقــره قــرار دارنــد، هــم وزن و مــوازی می باشــند.

ْمنـِـی بِالْبَــْذِل َو ااِلقْتَِصــادِ، َو  ــَرِف َو ااِلْزدِیــادِ، َو َقوِّ مثــال: »َو اْحُجبْنـِـی َعــِن السَّ
َعلِّْمنـِـی ُحْســَن التَّْقِدیــِر، َو اقْبِْضنـِـی بُِلْطفِــَک َعــِن التَّبِْذیــِر، َو أَْجــِر مِــْن أَْســبَاِب 
ــره،  ــش فق ــن ش ــی«.2 در ای ِ ــرِّ إِنَْفاق ِ ــَواِب الْب ْ ــی أَب ِ ــْه ف ــی، َو َوجِّ ِ ــَاِل أَْرَزاق الَْح
کلمه هــای »َوااِلْزدِیــادِ« بــا »َوااِلقْتَِصــادِ« و نیــز »التَّْقِدیــِر« بــا »التَّبِْذیــِر«، همچنیــن 
ــم وزن و  ــد، ه ــش فقره ان ــای ش ــی در انته ــه همگ ــی«، ک ِ ــا »إِنَْفاق ــی« ب ِ »أْرَزاق

می باشــند. هم ســجع 
هم وزنی کلمات در يک جمله

ــر  ــات ه ــم، کلم ــه داری ــد جمل ــا چن ــه م ــر از اینک ــورد صرف نظ ــن م در ای
ــا  ــی ب ــر معنای ــی از نظ ــتند. حــال گاه ــر هس ــم وزن یکدیگ ــا ه ــک از جمله ه ی

ــد. هــم متفاوتن
مثــال: »َو َجَعــَل لـِـُکلِّ ُروٍح مِنُْهــْم ُقوتـًـا َمْعُلوًمــا َمْقُســوًما مـِـْن رِْزقـِـِه«.3 در ایــن 
جملــه کلمــات »ُقوتــًا«، »َمْعلومــًا« و »َمْقُســومًا« هــم وزن بــوده و هــر یــک مفهــوم 

و معنــی خــاص خــود را داراســت.
گاهــی از نظــر معنایــی نیــز مشــابه یکدیگرنــد. در ایــن صــورت هــم وزن و 

1 . همان، دعای اول، بند 6.
2 . همان، دعای 30، بند 3.
3 . همان، دعای 1، بند 5.
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ــای کلمــات یکــی اســت. هم معن
ِریــُر الَْحقِیــُر الَْمهِیــُن  عِیــُف الضَّ ِّــی َعبـْـُدَک الِْمْســِکیُن الُْمْســتَِکیُن الضَّ مثــال: »َفإِن
ــک وزن و از  ــتَِکیُن« ی ــای »الِْمســِکیُن« و »الُْمْس ــه کلمه ه ــن جمل ــُر«.1 در ای الَْفقِی
ــز هــم وزن  ــُر« نی ــُف« و »َضِری ــای »َضعِی ــد و کلمه ه ــز تشــابه دارن ــا نی نظــر معن

بــوده و معنــای آن هــا شــبیه یکدیگرنــد.
هم وزنی دو کلمه صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه، ندا و منادا

مثــال مضــاف و مضاف الیــه: »اللَُّهــمَّ إِنــی أَُعــوُذ بـِـَک مـِـْن َهیَجــاِن الِْحــْرِص، 
بـْـِر، َو قِلَّــِة الَْقنَاَعــِة، َو َشَکاَســِة  َو َســْوَرةِ الَْغَضــِب، َو َغَلبـَـِة الَْحَســِد، َو َضْعــِف الصَّ
ــْهَوةِ، َو َمَلَکــِة الَْحِمیــِة«.2 در ایــن بنــد »َهیَجــاِن الِْحــْرِص« بــا  الُْخْلــِق، َو إِلَْحــاِح الشَّ

کلمه هــای »َســْوَرةِ الَْغَضــِب« و »َغَلبَــِة الَْحَســِد« و... هــم وزن هســتند.
ــوَرةِ، َو  ــاِت الَْمْوُف ــَن الُْحُرَم ــُه مِ َ ــَل ل ــا َجَع ــوف: »بَِم ــت و موص ــال صف مث
ــا  ــوَرةِ« ب ــاِت الَْمْوُف ــوف »الُْحُرَم ــت و موص ــن دو صف ــُهوَرةِ«.3 بی ــِل الَْمْش ِ الَْفَضائ

ــت. ــم اس ــک وزن حاک ــُهوَرةِ« ی ــِل الَْمْش ِ »الَْفَضائ
مثــال نــدا و منــادا: »اللَُّهــمَّ یــا َمــْن اَل یْرَغــُب فـِـی الَْجــَزاءِ. َو یــا َمــْن اَل ینـْـَدُم 
ــک از  ــر ی ــن ه ــَواء«.4 بی ــی السَّ ــَدُه َعَل ــُئ َعبْ ِ ــْن اَل یَکاف ــا َم ــاءِ. َو ی ــی الَْعَط َعَل
ــی واحــد حکم فرماســت. ــه بعــدی و قبلــی، وزن ــا جمل ــادا ب ــدا و من حــروف ن
عــاوه بــر مــواردی کــه پیرامــون هم وزنــی کلمــات )کــه هم آوایــی جمــات 
ــی  ــجادیه در افق ــه س ــای صحیف ــک از دعاه ــر ی ــد، ه ــه ش ــی دارد( گفت را در پ
خــاص ســیر دارد، لــذا بــرای قرائــت، آوایــی خــاص را می طلبــد. مثــًا آوایــی 
ــا صــوت و لحــن  ــاری جــاری می شــود ب ــان ق ــر زب ــه ب ــرای دعــای عرف ــه ب ک
دعــای مکارم االخــاق تفاوتــی عمیــق دارد. پــس هــر یــک از دعاهــای صحیفــه 
ــه  ــز ب ــد و هــر یــک از جمله هــا و بندهــای صحیفــه نی ــی خــاص را می طلب وزن

ــردد. ــاص آوا می گ ــه ای خ گون

1 . همان، دعای 21، بند 7.
2 . همان، دعای 8، بند 1.
3 . همان، دعای 44، بند 4.

4 . همان، دعای 45، بند 1 تا 3.
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سبک شناسی واژه های صحیفه سجادیه
در ایــن بخــش بحــث پیرامــون واژه هــا و لغــات بــکار رفتــه در دعاهاســت؛ 
زیــرا گاهــی بســامد برخــی از لغــات در صحیفــه ســجادیه توجه برانگیــز اســت و 

یــا کاربــرد لغــات به گونــه ای اســت کــه حکایــت از درونــی عمیــق دارد.
پیرامــون واژگان صحیفــه مســائل بســیاری مطــرح اســت ولــی بــا توجــه بــه 
اختصــار و موضــوع مقالــه، بــه مــواردی چنــد اشــاره می شــود: روی ســخن بــا 
خداونــد؛ اســتفاده از کلمــات فصیــح؛ کلماتــی کــه بازگشــت بــه خداونــد دارد؛ 

کلمــات درود نــام پیامبــر؛ کلمــات از یــک مــاده؛ کلمــات اســتفهام.

روی سخن با خداوند
خطــاب و روی ســخن امــام علــی بــن الحســین در بســیاری از بندهــای 
ــه  ــی ارائ ــار دقیق ــوان آم ــه شــاید نت ــا آنجــا ک ــال اســت. ت ــد متع ــا، خداون دع
داد کــه در ایــن کتــاب ُدرربــار چنــد کلمــه خطــاب بــه خداونــد وجــود دارد؛ 
ــی« و  ــم«، »اهلّل«، »رّب«، »ربّ ــون »الّله ــح همچ ــات صری ــر کلم ــاوه ب ــرا ع زی
ــی و جــّری  ــی، رفع ــل نصب ــر منفصــل و متّص ــاره و ضمائ ــماءِ اش ــی«؛ اس »اله
ــی در  ــد بازگشــت دارد. و حت ــه خداون ــی ب ــی و چــه غیاب ــی چــه خطاب فراوان
ــه منظــور  ــددی وجــود دارد ک ــای متع ــر و خطاب ه ــد ضمائ ــه و بن ــک جمل ی

ــد اســت. از آن هــا خداون
ُهــْم  َّــِذی فِیــِه َحظُّ َّــِذی َدلَْلتَُهــْم بَِقْولـِـَک مـِـْن َغیبـِـَک َو تَْرِغیبـِـَک ال مثــال: »أَنـْـَت ال
َعَلــی َمــا لـَـْو َســتَْرتَُه َعنُْهــْم لـَـْم تُْدرِْکــُه أَبَْصاُرُهــْم«.1 در ایــن جملــه ضمیــر منفصِل 
»أنـْـَت« و ضمیــر مرفوعــی در »َدلَْلتَُهــْم« و نیــز »َســتَْرتَُه« و ضمیــر »ک« در »بَِقْولَِک« 

و »َغیبـِـَک« و »تَْرِغیبـِـَک« بــه خداونــد بازمی گــردد.
، و مِنـْـَک أََخــاُف، َو بـِـَک أَْســتَغِیُث، َو إِیــاَک أَْرُجــو، َو لـَـَک  مثــال: »َفإِلَیــَک أَفـِـرُّ
ـِـَک أُومِــُن، َو َعَلیــَک  ــتَعِیُن، َو ب ــاَک أَْس ـِـُق، َو إِی ـِـَک أَث ــُأ، َو ب ــَک أَلَْج أَْدُعــو، َو إِلَی
أَتَــَوکَُّل، َو َعَلــی ُجــودَِک َو َکَرمـِـَک أَتَّــِکل«.2 در ایــن جمله هــا منظــور از تمامــی 

1 . همان، دعای 45، بند 14.

2 . همان، دعای 52، بند 11.
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ضمیرهــای مجــروری و منصوبــی متّصــل و منفصــل خداونــد متعــال اســت.
حضــرت امــام ســجاد در پــاره ای از بندهــای ادعیــه، خداونــد را خطــاب 

ــه عظمــت وصــف نموده انــد. قــرار داده انــد و ب
مثال: »َفُقْلَت تَبَاَرَک اْسُمَک َو تََعالَیَت...«.1 

و گاهی خداوند را ُمنادای خود قرار داده اند.
ــَدائِِد، َو  مثــال: »یــا َمــْن تَُحــلُّ بـِـِه ُعَقــُد الَْمــَکارِهِ، َو یــا َمــْن یْفثـَـُأ بـِـِه َحــدُّ الشَّ

یــا َمــْن یْلتََمــُس مِنْــُه الَْمْخــَرُج إِلـَـی َرْوِح الَْفــَرِج«.2 
در برخــی مــوارد، کلمــات و جمله هایــی را بــه عنــوان صفــت خداونــد ذکــر 

کرده انــد.
َّــِذی اَل إِلـَـَه إاِلَّ أَنـْـَت، َقائـِـٌم بِالْقِْســِط، َعــْدٌل  ُ ال َّــَک أَنـْـَت اهللَّ ِّــی أَْشــَهُد أَن مثــال: »أَن

فـِـی الُْحْکــِم، َرُؤوٌف بِالْعِبـَـادِ، َمالـِـُک الُْمْلــِک، َرِحیــٌم بِالَْخْلِق«.3
گاهی نیز منظور از موصول و صله، خداوند تعالی است.

تِِه«.4  َِّذی َخَلَق اللَّیَل َو النََّهاَر بُِقوَّ ِ ال مثال: »الَْحْمُد هلِلَّ
پــس از نظــر واژگان، بیشــترین کلمــات صحیفــه ســجادیه کلماتــی هســتند کــه 
یــا نــام و صفــت خداونــد بــوده و یــا خطــاب بــه او شــده و یــا صلــه، منــادا و 

ضمیــری اســت کــه بــه خداونــد بازگشــت دارد.
استفاده از کلمات فصیح

ــا و فصیــح، بســیار بهــره  امــام ســجاد در دعاهــای خــود از کلمــات زیب
بــرده و بنــا بــر آن داشــته اند کــه وقتــی روی ســخن بــا خالــق بی همتایــی اســت 
کــه زیباســت و زیبایی هــا را دوســت دارد، در راز و نیــاز خــود کلمه هــای 
زیبــا بــر زبــان جــاری ســازند. ایــن کلمــات آن چنــان در صحیفــه فــراوان اســت 
کــه می تــوان گفــت در هــر جملــه بــرای عــرض آن حاجــت، بهتریــن کلمــات 

برگزیــده شــده.

1 . همان، دعای 45، بند 12.
2 . همان، دعای 7، بند 1.
3 . همان، دعای 6، بند 21.
4 . همان، دعای 6، بند 1.
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ــَل  ــَت الَْجِمی ــْوُت، َو أَبَْلی ــَت َفَقَس ــْوُت، َو َوَعْظ ــی َفَلَه ِ ــی َهَدیتَن ــال: »إِلَهِ مث
ــْدُت  ــَت، َفُع ــتَْغَفْرُت َفَأَقْل ــِه، َفاْس فْتَنِی ــَدْرَت إِْذ َعرَّ ــا أَْص ــُت َم ــمَّ َعَرفْ ــُت، ثُ َفَعَصی

ــُد«.1  ــی الَْحْم ــَک إِلَهِ ــتَْرَت، َفَل َفَس
ــه دو  ــذا ب ــن دعاهــا بســیار اســت ل ــی کلمــات و جمله هــا در همــه ای زیبای

ــود: ــاره می ش ــه اش نکت
یکــم: در ســه جملــه اول امــام بــا ســه واژه »َهَدیتَنـِـی«، »َوَعْظــَت« و »أَبَْلیــَت« 
کار خداونــد را برشــمرده کــه ای خداونــد تــو راه نمــودی و پنــد دادی و عطــای 
نیکــو عنایــت کــردی، و در مقابــل بــا ســه واژه »لََهــْوُت«، »َقَســْوُت«، »َعَصیــُت«، 
ــی  ــد. یعن ــان می کن ــا بی ــه خوبی ه ــل آن هم ــناس را در مقاب ــان قدرناش کار انس
مــن در قبــال راه نمــودن خداونــد، کار بیهــوده کــرده، راه بیهــوده پیمــودم و در 
ــای  ــل عطاه ــردم و در مقاب ــنگدلی ک ــا س ــق بی همت ــای خال ــد دادن ه ــل پن مقاب

ــردم. ــان ک ــی و عصی ــد نافرمان بی شــمار و نیکــوی خداون
ــّم«  ــِف »ث ــرف عط ــس از ح ــر را پ ــه دیگ ــد دو جمل ــن بن ــه ای دوم: در ادام
می آوردنــد کــه ابتــداء فعــل و عمــل بنــده پــس از توجــه و بیــداری از خــواب 

ــان نمــوده اســت. ــل الهــی را بی ــان شــده، ســپس تفّض ــت بی غفل
ــداری از آن  ــت و بی ــواب غفل ــت خ ــان را در حال ــد، انس ــن بن ــس در ای پ
خــواب بیــان کــرده کــه اولیــن کار پــس از بیــداری می بایــد اســتغفار و ســپس 
بازگشــت کامــل باشــد کــه خداونــد نیــز اســتغفار او را قبــول و گناهــان قبلــی 

می پوشــاند. را  او 
مثــال: »اللَُّهــمَّ اْســقِنَا َغیثـًـا ُمغِیثـًـا َمِریًعــا ُمْمِرًعــا َعِریًضــا َواِســًعا َغِزیــًرا، تـَـُردُّ بـِـِه 
النَّهِیــَض، َو تَْجبـُـُر بـِـِه الَْمهِیــَض«.2 در ایــن دعــا، امــام ســجاد، هشــت صفــت 
بــرای بــاران ذکــر کرده انــد کــه شــش صفــت اول »تــک واژه« و دو صفــت آخــر 
بــا واژگان متعــدد »جملــه« اســت، هــر یــک از ایــن صفت هــا، کلمه هــای زیبــا، 
پــر محتــوا و فصیــح اســت. بــه ایــن معنــا کــه: »َمریعــًا«: بــه معنــی خّرمی بخــش 
ــراوان  ــده و ف ــبزکننده، رویانن ــی سرس ــه معن ــًا«: ب ــت؛ »ُمْمِرع ــر و برک ــر خی و پ

1 . همان، دعای 49، بند 1.

2 . همان، دعای 19، بند 4.
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ــه  ــعًا«: ب ــاور؛ »واس ــیع و پهن ــی وس ــه معن ــًا«: ب ــبزه، »َعِریض ــف و س ــده عل کنن
معنــی وســیع، دامنــه دار و فــراخ؛ »َغِزیــراً«: بــه معنــی بســیار فــراوان؛ »النَّهِیــَض«: 
ــاه روینــده و ایســتاده و ســبز و خّرمــی کــه پابرجاســت گفتــه می شــود؛  ــه گی ب
ــه گیاهــی کــه پژمــرده شــده و شکســته و خمیــده گشــته اطــاق  ــَض«: ب »الَْمهِی

می گــردد.

کلماتی که بازگشت به خداوند دارد
امــام ســجاد در 54 دعــای موجــود در صحیفــه مقدســه ســجادیه کــه دارای 
ــد و  ــا »الّلهــم« آغــاز کرده ان ــار مناجــات خــود را ب 21685 کلمــه اســت، 285 ب
ــا  ــار ب ــد ب ــد و چن ــا الهــی« خوانده ان ــی« و »ی ــا »اله ــد را ب ــت خداون در 53 نوب
»الحمــدهلّل« خداونــد را ســتوده و ســپس مناجــات را آغــاز کرده انــد. عــاوه بــر 
آن، واژگانــی همچــون »یــا رّب«، »یــا مــن« نیــز مطالــع دعاهــای آن امــام همــام 

بوده انــد.
ــی اَل  ــِدی«؛1 »إِلَهِ ــا ُجْه ــَر َعنَْه ــْد َقصَّ ــٌة َق ــَک َحاَج ــی إِلَی ِ ــمَّ َو ل ــال: »اللَُّه مث
تَُخیــْب َمــْن اَل یِجــُد ُمْعِطیــا َغیــَرَک«؛2 »یــا إِلَهِــی َفَلــَک الَْحْمــُد َفَکــْم مـِـْن َعائِبَــٍة 
َّــِذی أَْغَلــَق َعنَّــا بَــاَب الَْحاَجــِة إاِلَّ  ِ ال َســتَْرتََها َعَلــی َفَلــْم تَْفَضْحنـِـی«؛3 »الَْحْمــُد هلِلَّ
إِلَیــِه، َفَکیــَف نُِطیــُق َحْمــَدُه؟«؛4 »َو افْتَــْح لـِـی یــا َربِّ بـَـاَب الَْفــَرِج بَِطْولـِـَک«؛5 »َو 

ــاِن«.6  ــُع نَِعَمــُه بِاألْثَْم ــْن اَل یبِی ــاِت. َو یــا َم لِبَ ــُل الطَّ ــَدُه نَی ــْن ِعنْ یــا َم
کلمات درود

در دعاهــای صحیفــه ســجادیه، امــام بــا الفاظــی همچــون »صــّل، صلــوات، 
صلواتــی، صّلــی، صّلیــت، فصــّل، الســام، ســام، ســامه و ســامک«، درودهــا و 
ســام های فراوانــی نثــار پیامبــر اکــرم  و خانــدان گرامــی اش نمــوده اســت. 

1 . همان، دعای 13، بند 15.

2 . همان، دعای 16، بند 16.

3 . همان، دعای 16، بند 21.
4 . همان، دعای 1، بند 19.
5 . همان، دعای 7، بند 8.

6 همان، دعای 13، بند 2 و 3.
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ــده و  ــرار ش ــار تک ــّل« 144 ب ــه »ص ــت؛ کلم ــوان گف ــدی می ت ــک جمع بن در ی
ــه و در  ــه کار رفت ــا ب ــار دع ــاه و چه ــار در پنج ــی« 233 ب ــاده »صّل ــًا م مجموع
مجمــوع کلمه هایــی کــه »ســام« بــر پیامبــر را دربــر دارد، 33 مرتبــه در دعاهــای 

امــام ســجاد تکرار شــده اســت.
نام پیامبر

امــام ســجاد در دعاهــای خــود عاقــه و محبــت زیــادی بــه نــام پیامبــر 
اکــرم نشــان داده انــد، بــه گونــه ای کــه عــاوه بــر آنکــه دعــای دوم بــه ســپاس 
الهــی و درود بــر رســول خــدا اختصــاص دارد، امــام 221 بــار در 46 دعــا از 54 
ــتاده اند  ــر ایشــان درود فرس ــوارد ب ــر م ــد و در اکث ــر را برده ان ــام پیامب ــا ن دع
و در برخــی مــوارد، ایشــان را بــا عنــوان »نبــی«، »قائــد«، »رســول« و »امــام« یــاد 

کرده انــد.
کلمات از يک ماده

استفاده از کلمه هایی که از یک ماده هستند در یک جمله.
مثــال: »اللَُّهــمَّ إِنَّ َهَذیــِن آیتَــاِن مـِـْن آیاتـِـَک، َو َهَذیــِن َعْونـَـاِن مـِـْن أَْعَوانـِـَک، 
ــْوءِ،  ةٍ، َفــَا تُْمِطْرنـَـا بِهَِمــا َمَطــَر السَّ یبْتـَـِدَراِن َطاَعتـَـَک بَِرْحَمــٍة نَافَِعــٍة أَْو نَقَِمــٍة َضــارَّ
ــاِن« و »آیاتـِـَک«،  ــَاءِ«.1  در ایــن بنــد کلمه هــای »آیتَ ــاَس الْبَ ــا لِبَ َو اَل تُْلبِْســنَا بِهَِم
»َعْونـَـاِن« و »أَْعَوانـِـَک«، »َفــَا تُْمِطْرنـَـا« و »َمَطــَر«، »اَل تُْلبِْســنَا« و »لِبَــاَس«، از یــک 

مــاده هســتند.
ــای  ــه واژه ه ــن جمل ــْم«.2 در ای ــُدوَن بَِهْدیهِ ــْم، َو یْهتَ ــوَن بِِدینِهِ ــال: »یِدینُ مث
»یْهتَــُدوَن« و »بَِهْدیهِــْم« از مــاده »هــدی« اســت و کلمه هــای »یِدینُــوَن« و 

ــن«. ــاده »دی ــْم« از م »بِِدینِهِ
کلمات استفهام

اســتفاده از کلمه هــای اســتفهام در صحیفــه ســجادیه زیــاد بــه چشــم می خــورد 
و حضــرت امــام ســجاد ســؤاالت زیــادی را از خداونــد متعــال و یــا از نفــس 
خویــش می پرســد کــه البتــه تمامــی ایــن ســؤال ها و اســتفهام ها عبــارت را بــه 

1 همان، دعای 36، بند 1.

2 همان، دعای 4، بند 12.
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معنــای ثانویــه خــود ســوق داده اســت.
ــْن َهَلــَک َعَلیَک؟  مثــال )َمــن(: »َفَمــْن أَْکــَرُم یــا إِلَهـِـی مِنـْـَک، َو َمــْن أَْشــَقی مِمَّ

اَل! َمــْن؟ َفتَبَاَرْکــَت أَْن تُوَصَف إاِلَّ بِاإْلِْحَســاِن«.1 
ْرُت بِنَْفِسی!«.2  مثال )أَی(: »ُسبَْحانََک أَی ُجْرأَةٍ اْجتََرأُْت َعَلیَک، َو أَی تَْغرِیرٍ َغرَّ

ــرَّ  ــتَِطیُع َح ــَف تَْس ــَک، َفَکی ــرَّ َشْمِس ــتَِطیُع َح ــی اَل تَْس ِ َّت ــَف(: »...ال ــال )َکی مث
َّتـِـی اَل تَْســتَِطیُع َصــْوَت َرْعــِدَک، َفَکیــَف تَْســتَِطیُع َصــْوَت َغَضبـِـَک؟«.3   نـَـارَِک، َو ال

َعاءِ؟«.4  مثال )َهْل(: »َهْل أَنَْت، یا إِلَهِی، َراِحٌم َمْن َدَعاَک َفُأبْلَِغ فِی الدُّ
مثال )َمتی(: »َفَکیَف نُِطیُق َحْمَدُه؟ أَْم َمتَی نَُؤدِّی ُشْکَرُه؟ اَل َمتَی؟«.5 

سبک شناسی جمله های صحیفه سجادیه
ســبک جمله هــای صحیفــه ســجادیه دارای ویژگی هــای بســیار زیــادی اســت 
ــات؛  ــا روای ــه ب ــاف اســلوب صحیف ــم: اخت ــورد بســنده می کنی ــد م ــه چن ــه ب ک
ــرار  ــام؛ تک ــن ع ــر؛ مضامی ــته بندی دیگ ــه؛ دس ــای صحیف ــدی جمله ه ــته بن دس

مضامیــن؛ ترســیم موضوعــات.

اختالف اسلوب صحیفه با روایات
ــا اســلوب و ســبک  اســلوب و ســبک جمله هــای صحیفــه مبارکــه ســجادیه، ب
جمــات روایــات و احادیــث منقــول از امامــان معصــوم کامــًا تفــاوت دارد. 
زیــرا روایــات در مقــام اِخبــار ولــی اکثــر جمله هــای صحیفــه، در مقــام انشــاء 

ــند. ــا می باش و دع

دسته بندی جمله های صحیفه
ــام  ــت ام ــا صحب ــر آن، ی ــا اکث ــجادیه و ی ــریفه س ــه ش ــی جمــات صحیف تمام

1 همان، دعای 37، بند 16.
2 . ]دعای 53، بند 3.

3 . همان، دعای 50، بند 5.
4 . همان، دعای 16، بند 15. 
5 . همان، دعای اول، بند 19.
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ــا.  ــاه و خط ــر گن ــرار ب ــس و اق ــا نف ــخن ب ــا س ــت، و ی ــا اس ــق بی همت ــا خال ب
ــه  ــا ب ــه دعاه ــه گوش ــن الحســین در گوش ــی ب ــر آن حضــرت عل ــاوه ب ع
بیــان تصــورات و آرزوهــای خــود پرداختــه، بــرای دســت یابی بــه ایــن آرزوهــا 
و امیدهــا اصــرار ورزیــده و از گناهــان خــود توبــه کــرده، طلــب عفــو می نمایــد 
ــش  ــس خوی ــار، نف ــدق گفت ــاص و ص ــا اخ ــام ب ــوارد ام ــی م و در برخ
را معرفــی کــرده، آن را در معــرض خطــاب قــرار داده، از آن حساب رســی 
ــه  ــرار می دهــد، گاهــی ب ــد و خــود را در معــرض عتاب هــای شــدید ق می نمای

ــد. ــه می نمای ــود را موعظ ــد و گاه خ ــد می ده ــده و وعی ــش وع ــس خوی نف
مثــال )صحبــت بــا خالــق(: »اللَُّهــمَّ اَل َطاَقــَة لـِـی بِالَْجْهــِد، َو اَل َصبـْـَر لـِـی َعَلــی 
َــی  ِــی إِل ِــی، َو اَل تَِکْلن ــی رِْزق ــْر َعَل ــَا تَْحُظ ــِر، َف ــی الَْفْق ـِـی َعَل َة ل ــوَّ ــَاءِ، َو اَل ُق الْبَ

ْد بَِحاَجتـِـی، َو تَــَولَّ کَِفایتـِـی«.1  َخْلقِــَک، بـَـْل تََفــرَّ
َّــِذی أَنَْعْمــَت َعَلیــِه َقبـْـَل َخْلقَِک  مثــال )اقــرار بــر گنــاه(: »اللَُّهــمَّ َو أَنـَـا َعبـْـُدَک ال
ــَک، َو  ــُه لَِحقِّ ــَک، َو َوفَّْقتَ ِ ــُه لِِدین ــْن َهَدیتَ ــُه مِمَّ ــاُه، َفَجَعْلتَ ــَک إِی ــَد َخْلقِ ــُه َو بَْع َ ل
َعَصْمتـَـُه بَِحبْلـِـَک، َو أَْدَخْلتـَـُه فـِـی ِحْزبـِـَک، َو أَْرَشــْدتَُه لُِمــَوااَلةِ أَْولِیائـِـَک، َو ُمَعــاَداةِ 
أَْعَدائـِـَک. ثـُـمَّ أََمْرتـَـُه َفَلــْم یْأتَِمــْر، َو َزَجْرتـَـُه َفَلــْم ینَْزِجــْر، َو نََهیتـَـُه َعــْن َمْعِصیتـِـَک، 
ــاُه  ــْل َدَع ــَک، بَ ــتِْکبَاًرا َعَلی َــَک، َو اَل اْس ــَدًة ل ــَک، اَل ُمَعانَ َــی نَْهی ــَرَک إِل َــَف أَْم َفَخال
ُه،  َک َو َعــُدوُّ ْرتـَـُه، َو أََعانـَـُه َعَلــی َذلـِـَک َعــُدوُّ َهــَواُه إِلـَـی َمــا َزیْلتـَـُه َو إِلـَـی َمــا َحذَّ
ــقَّ  ــاُوزَِک، َو َکاَن أََح ــا بِتََج ــِوَک، َواثًِق ــا لَِعْف ــِدَک، َراِجی ــا بَِوِعی ــِه َعارِفً ــَدَم َعَلی َفَأقْ

ِعبَــادَِک َمــَع َمــا َمنَنْــَت َعَلیــِه أاَلَّ یْفَعــَل«.2 
ــَن  ــی مِ ِ ِــِه، َو َخلِّْصن ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص ــا(: »اللَُّه ــان آرزوه ــال )بی مث
ئْنـِـی َعَلــی  ْعنـِـی َعــِن الَْمَحــارِمِ، َو اَل تَُجرِّ نـُـوِب، َو َورِّ الَْحَســِد، َو اْحُصْرنـِـی َعــِن الذُّ
الَْمَعاِصــی، َو اْجَعــْل َهــَوای ِعنْــَدَک، َو رَِضــای فِیمــا یــِرُد َعَلــی مِنْــَک، َو بَــارِْک 
لْتَنـِـی َو فِیمــا أَنَْعْمــَت بـِـِه َعَلــی، َو اْجَعْلنـِـی فـِـی ُکلِّ  لـِـی فِیمــا َرَزقْتَنـِـی َو فِیمــا َخوَّ

ــًوا، َمْســتُوًرا، َمْمنُوًعــا، ُمَعــاًذا، ُمَجــاًرا«.3  َحااَلتـِـی َمْحُفوًظــا، َمْکُل

1 . همان، دعای 22، بند 2.
2 . همان، دعای 47، بند 74.
3 . همان، دعای 22، بند 5.
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مثــال )بیــان تصورهــا(: »َو َهــْب لـِـی نـُـوًرا أَْمِشــی بـِـِه فـِـی النَّــاِس، َو أَْهتَــِدی 
ــبَُهاِت«.1 ــکِّ َو الشُّ ُلَمــاِت، َو أَْســتَِضی ُء بـِـِه مـِـَن الشَّ بـِـِه فـِـی الظُّ

مثــال )اصــرار بــرای دســت یابی بــه آرزوهــا و امیدهــا(: »َعافِنـِـی َعافِیــًة َکافِیــًة 
نْیــا َو اْلِخــَرةِ«.2 در  ِّــُد فـِـی بََدنـِـی الَْعافِیــَة، َعافِیــَة الدُّ َشــافِیًة َعالِیــًة نَامِیــًة، َعافِیــًة تَُول
ایــن بنــد امــام این گونــه بــه دســت یابی بــر عافیــت اصــرار ورزیــده، حتــی 
ــه«،  ــون »کافی ــی همچ ــا کلمات ــد و ب ــرار می نمای ــت« را تک ــه »عافی ــار کلم پنج ب
»شــافیه«، »غالیــه« و »نامیــه« خصوصیــات و صفــات عافیــت را بیــان می نمایــد و 

در پایــان تأکیــد می کنــد کــه عافیــت دنیــا و آخــرت را خواهــان اســت.
ــوءِ  ــا بُِس ــی أَْرَزاقِنَ ِ ــا ف ــَک ابْتََلیتَنَ َّ ــمَّ إِن ــس(: »اللَُّه ــی از نف ــال )حساب کش مث
، َو فـِـی آَجالِنـَـا بُِطــوِل األَْمــِل َحتَّــی الْتَمْســنَا أَْرَزاَقــَک مـِـْن ِعنـْـِد الَْمْرُزوقِیــَن،  ــنِّ الظَّ

ِریــَن«.3  ــا فـِـی أَْعَمــارِ الُْمَعمَّ ــا بِآَمالِنَ َو َطِمْعنَ
ــَألََة  ــَألْتَُک َمْس ــاب(: »َو َس ــاب و عت ــرض خط ــس و در مع ــی نف ــال )معرف مث
ًعــا  لِیــِل الْبَائـِـِس الَْفقِیــِر الَْخائـِـِف الُْمْســتَِجیِر، َو َمــَع َذلـِـَک ِخیَفــًة َو تََضرُّ الَْحقِیــِر الذَّ
َّــِة الُْمِطیعِیــَن، َو  ًذا، اَل ُمْســتَِطیًا بِتََکبُّــِر الُْمتََکبِِّریــَن، َو اَل ُمتََعالِیــا بَِدال ًذا َو تََلــوُّ َو تََعــوُّ
ِّیــَن، َو مِثْــُل  ــافِعِیَن. َو أَنـَـا بَْعــُد أََقــلُّ األَْقلِّیــَن، َو أََذلُّ األَْذل اَل ُمْســتَِطیًا بَِشــَفاَعِة الشَّ
ةِ أَْو دون هــا، َفیــا َمــْن لـَـْم یَعاِجــِل الُْمِســیئِیَن، َو اَل ینـْـَدُه الُْمتَْرفِیــَن، َو یــا َمــْن  رَّ الــذَّ

ــُل بِإِنَْظــارِ الَْخاِطئِیــَن«.4  یُمــنُّ بِإَِقالـَـِة الَْعاثِِریــَن، َو یتََفضَّ
ــٍد َو آلـِـِه، َو َوفِّْقنَــا فـِـی یْومِنَــا َهــَذا  مثــال )موعظــه(: »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
، َو ُشــْکِر  ــرِّ َو لَیَلتِنَــا َهــِذهِ َو فـِـی َجِمیــِع أَیامِنَــا، اِلْســتِْعَماِل الَْخیــِر، َو ِهْجــَراِن الشَّ
ــِن  ــی َع ــُروِف، َو النَّْه ــِر بِالَْمْع ــَدِع، َو األْْم ِ ــِة الْب ــنَِن، َو ُمَجانَبَ ــاِع السُّ ــِم، َو اتِّبَ النَِّع
ــقِّ َو  ــَرةِ الَْح ــِه، َو نُْص ِ ــِل َو إِْذاَلل ــاِص الْبَاِط ــَامِ، َو انْتَِق ــِة اإْلِْس ــِر، َو ِحیاَط الُْمنَْک
ــِف«.5 هرچنــد در  ــِف، َو إِْدَراِک اللَّهِی عِی ــِة الضَّ ، َو ُمَعاَونَ ــالِّ ــادِ الضَّ ــَزازِهِ، َو إِْرَش إِْع
ایــن جمــات از خداونــد توفیــق بــر انجــام امــور خیــر را خواســته ولــی نوعــی 

1 . همان، دعای 22، بند 8.
2 . ]دعای 23، بند 2.

3 . همان، دعای 29، بند 1.
4 . همان، دعای 47، بند 74.
5 . همان، دعای 6، بند 18.
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ــه باشــد. موعظــه بــه خویشــتن اســت کــه انســاِن وارســته بایــد اینگون
ِّــی أَتـُـوُب إِلَیــَک فـِـی َمَقامـِـی َهــَذا مـِـْن َکبَائـِـِر ُذنُوبـِـی  مثــال )توبــه(: »اللَُّهــمَّ إِن
ــا،  ــی َو حوادث ه ِ ت ــَوالِِف َزالَّ ــا، َو َس ــیئَاتِی َو َظَواِهِرَه ــِن َس ــا، َو بََواِط َو َصَغائِِرَه

ــٍة«.1  ُث نَْفَســُه بَِمْعِصیــٍة، َو اَل یْضِمــُر أَْن یُعــوَد فـِـی َخِطیئَ َــَة َمــْن اَل یَحــدِّ تَْوب

دسته بندی دیگر
ــم،  ــر می کنی ــجادیه نظ ــه س ــای صحیف ــه جمله ه ــی ب ــر، وقت ــی دیگ از نگاه
ــان  ــد؛ بی ــان توحی ــود: بی ــیم نم ــوان تقس ــم می ت ــار قس ــه چه ــات آن را ب جم
درخواســت از خداونــد؛ مناجــات بــا خداونــد؛ مقدمــه ای بــر درخواســت و یــا 

ــات. مناج

مضامین عام
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق درمی یابیــم کــه هیچ یــک از جمــات و دعاهــای 
ــوم  ــا گــروه و ق ــردی خــاص و ی ــرای ف ــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه ب ام
مخصوصــی بیــان نشــده، بلکــه تمامــی مضامیــن آن عــام اســت و هرکــس بــا هــر 
اعتقــاد و دینــی کــه خداونــد یگانــه را الــه خــود بدانــد و ایــن دعاهــا را بــا خــود 
زمزمــه کنــد، از آن لــذت بــرده و کلمه هــا و جمله هــا را برخاســته از دل و قلــب 
خویــش می دانــد، کانـّـه امــام از زبــان او ســخن گفتــه و بــر معاصــی خــود اقــرار 

کــرده و از خداونــد طلــب عفــو نمــوده و عــرض حاجــت می نمایــد.

تکرار مضامین
ــا،  ــیاری از آن ه ــه بس ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ــا و دعاه ــلوب جمله ه اس
ــِم  ــا مفاهی ــر آن اصــرار ورزیــده شــده اســت و ی ــار تکــرار شــده و ب چندیــن ب
دعاهــا و نیازهــای مهــم چندیــن بــار در دعاهــا ذکــر گردیــده اســت. منظــور از 
ایــن تکرارهــا، فقــط درود بــر پیامبــر و آل او )کــه 145 مرتبــه تکــرار شــده( و 
ــده( و مشــابه  ــر گردی ــه ذک ــه در ادعی ــظ توب ــار لف ــه 56 ب ــودن )ک ــه نم ــا توب ی

1 . همان، دعای 31، بند 14.
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ایــن عناویــن کلــی نیســت، بلکــه مضامیــن دیگــر اســت کــه امــام بــا تکــرار آن، 
ــد. ــه اهمیــت آن اشــعار داده ان همــگان را ب

ــد  ــد می خواه ــف از خداون ــای مختل ــا و جمله ه ــا عبارت ه ــام ب ــال: ام مث
کــه دعاهــای او را مســتجاب گردانــد: »َو أَنِْجــْح َطلِبَتـِـی«؛1  »َو أَنِْجــْح َمْطَلبـِـی«؛2 
»آمِیــَن َربَّ الَْعالَِمیــَن«؛3 »َو اْســَمْع لَنـَـا َمــا َدَعْونـَـا بـِـِه«؛4 »َو اقْــِض لـِـی َحَوائِِجــی«؛5 

»َو اْســتَِجْب ُدَعائـِـی«. »َو اْســتَِجْب لـِـی َجِمیــَع َمــا َســَألْتَُک َو َطَلبْــُت إِلَیــَک«.6 
ــرم را  ــر اک ــددی پیامب ــات متع ــر و جم ــجاد در تعابی ــام س ــال: ام مث
ــٍد أَمِینـِـَک َعَلــی  بــه عنــوان برگزیــده الهــی می ســتاید: »اللَُّهــمَّ َفَصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــه  ــن جمل ــادَِک«.7  در ای ــْن ِعبَ ــَک مِ ــَک، َو َصفِی ــْن َخْلقِ ــَک مِ ِ ــَک، َو نَِجیب َوْحی
بــه برگزیــده بــودن پیامبــر از میــان تمــام آفریــدگان اشــاره شــده اســت؛ »َو 
ــز  ــه نی ــن جمل ــَک«.8 در ای ــْن َخْلقِ ــَک مِ ــولَُک و ِخیَرتُ ــُدَک َو َرُس ا َعبْ ــدً أَنَّ ُمَحمَّ
برگزیــده بــودن پیامبــر از میــان تمــام آفریــدگان مطــرح شــده بــا ایــن تفــاوت 
کــه در دعــای قبــل، امــام از کلمــه »َصفِیــَک« بهــره بــرده و در ایــن دعــا از 
ــٍد َو ِعتَْرتـِـِه  کلمــه »خیرتــک«؛ »َو َصــلِّ َعَلــی ِخیَرتـِـَک اللَُّهــمَّ مـِـْن َخْلقِــَک: ُمَحمَّ
ــه  ــز ب ــر نی ــرت پیامب ــه عت ــن جمل ــَن«.9 در ای اِهِری ــَک الطَّ ِ ــْن بَِریت ــَوةِ مِ ْف الصِّ
ــٍد َعبْــِدَک  عنــوان برگزیــدگان خداونــد معرفــی شــده اند؛ »أَْن تَُصلِّــی َعَلــی ُمَحمَّ
ــه  ــن جمل ــَک«؛10 در ای ــْن َخْلقِ ِــَک مِ ِــَک َو ِخیَرت ِــَک َو ِصْفَوت ــولَِک َو َحبِیب َو َرُس
»ِصْفَوتـِـَک« و »ِخیَرتـِـَک« بــر برگزیــده بــودن پیامبــر از میــان تمــام آفریــدگان 

1 . همان، دعای 12، بند 16.
2 . همان، دعای 21، بند 4.

3 . همان، دعای 14، بند 16 و بندهای دیگر.
4 . . ]دعای 17، بند 16.

5 . همان، دعای 25، بند 9.
6 . همان، دعای 48، بند 28.
7 . همان، دعای 2، بند 3.
8 . همان، دعای 6، بند 22.
9 . همان، دعای 34، بند 5.
10 . همان، دعای 48، بند 3.
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داللــت دارد؛ »بَِحــقِّ َمــِن انْتََجبْــَت مـِـْن َخْلقـِـَک، َو بَِمــِن اْصَطَفیتَــُه لِنَْفِســَک«.1 در 
ایــن جملــه کــه خداونــد متعالــی را بــه پیامبــر اکــرم قســم داده، بــا کلمــات 
»انْتََجــْب« و »اْصَطَفــی« اشــاره بــه برگزیــده بــودن ایشــان از میــان تمــام آفریدگان 
ــٍد، الُْمنْتََجــِب الُْمْصَطَفــی«.2 در ایــن دعــا  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ دارد؛ »َربِّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــر دارد  ــودن پیامب ــده ب ــه برگزی ــاره ب ــی« اش ــِب« و »الُْمْصَطَف ــات »الُْمنْتََج کلم
ــوده  ــی بــدون قیــدی کــه نشــان دهــد ایــن گزینــش از میــان چــه کســانی ب ول
اســت. همــان گونــه کــه در جملــه پایانــی صحیفــه نیــز بــدون قیــد آمــده اســت 

و امــام فرمــوده:
ِ الُْمْصَطَفــی َو َعَلــی آلِــِه  ــٍد َرُســوِل اهللَّ ُ َعَلــی َســیِدنَا ُمَحمَّ ـی اهللَّ »َو َصلَـّ

اِهِریــَن«.3 الطَّ

ترسیم موضوعات
امــام در برخــی از مــوارد چنــان موضوعــی را ترســیم نموده انــد و صحنه هــای 
ــه  ــان صحن ــود در می ــه خ َّ ــد َکان ــه داده ان ــری از موضــوع ارائ تصــوری و تصوی
ــران را در آن  ــد دیگ ــوع می نماین ــه از موض ــیمی ک ــا ترس ــد و ب ــور دارن حض
صحنــه حاضــر می نماینــد تــا ُقبــح و یــا ُحســن موضــوع بیشــتر معلــوم گــردد.
مثــال: قبــح موضــوع »َو َکــْم مـِـْن بـَـاٍغ بََغانـِـی بَِمَکایــِدهِ، َو نََصــَب لـِـی َشــَرَک 
ــبُِع لَِطِریَدتـِـِه انْتَِظــاًرا  َمَصایــِدهِ، َو َوکََّل بـِـی تََفقُّــَد رَِعایتـِـِه، َو أَْضبـَـَأ إِلـَـی إِْضبـَـاَء السَّ
ةِ  اِلنْتَِهــازِ الُْفْرَصــِة لَِفِریَســتِِه، َو ُهــَو یْظهـِـُر لـِـی بََشاَشــَة الَْمَلــِق، َو ینُْظُرنـِـی َعَلی ِشــدَّ
ــِق«.4 امــام آنچنــان ســتمگر را بــه تصویــر می کشــند و توصیــف می نماینــد  الَْحنَ

کــه بــر همــگان چهــره پلیــِد ایــن شــخص نمایــان می گــردد.
ــَراَب، َو تَْمــَأُ مِنـْـُه  مثــال: حســن موضــوع »اللَُّهــمَّ اْســقِنَا َســْقیا تُِســیُل مِنـْـُه الظِّ
ــُر بـِـِه األْنَْهــاَر، َو تُنْبـِـُت بـِـِه األْْشــَجاَر، َو تُْرِخــُص بـِـِه األْْســَعاَر فـِـی  الِْجبـَـاَب، َو تَُفجِّ

1 . همان، دعای 47، بند 86.

2 . همان، دعای 47، بند 50.
3 . همان، دعای 54، بند 9.
4 . همان، دعای 49، بند 7.
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ْزِق،  َجِمیــِع األْْمَصــارِ، َو تَنَْعــُش بـِـِه الْبََهائـِـَم َو الَْخْلــَق، َو تُْکِمــُل لَنـَـا بـِـِه َطیبـَـاِت الــرِّ
تِنَــا«.1 در  ًة إِلـَـی ُقوَّ ــْرَع، َو تَِزیُدنـَـا بـِـِه ُقــوَّ ْرَع، َو تُــِدرُّ بـِـِه الضَّ و تُنْبـِـُت لَنَــا بـِـِه الــزَّ
ــه  ــد ک ــف می نماین ــان وص ــت را چن ــر و برک ــاران پرخی ــام ب ــا ام ــن جمله ه ای

ــدارد. ــن می پن ــی این چنی ــار باران ــر رگب ــده خــود را زی خوانن

سطح ادب و بالغت
ســطح ادب و باغــت، عبــارت از اســتفاده از صنایــع ادبــی و نــکات باغــی و 
کاربــرد کلمــات بلیــغ در جمــات و عبارت هاســت. در دعاهــای صحیفــه، نــکات 
ادبــی و صنایــع باغــی فراوانــی وجــود دارد و همیــن نــکات اســت کــه بســیاری 
از عرب زبانــان و عالمــان را شــیفته خــود کــرده اســت کــه جــای بررســی آن و 
ارائــه تمامــی نــکات ادبــی و باغــی آن خالــی اســت. در ایــن مقالــه، بــه صــورت 
گــذرا بــه بیســت صنعــت باغــی و ادبــی اشــاره نمــوده و توضیــح و تأمــل بــر 

هــر یــک را بــه اندیشــه خواننــدگان گرامــی واگــذار می نماییــم.
قصر

قصــر، عبــارت از حصــر کــردن و تخصیــص دادن موصــوف بــه صفــت و یــا 
تخصیــص و حصــِر صفــت بــه موصــوف اســت.

ِــَک، َو اَل  ت ــا إاِلَّ بُِقوَّ ــْوَل لَنَ ــَا َح ــه موصــوف(: »َف ــال )تخصیــص صفــت ب مث
ـِـَک«.2 ــا إاِلَّ بَِعْون َة لَنَ ــوَّ ُق

مثــال )تخصیــص موصــوف بــه صفــت(: »لَیــَس لَنـَـا مـِـَن األْْمــِر إاِلَّ َمــا َقَضیــَت، 
َو اَل مـِـَن الَْخیــِر إاِلَّ َمــا أَْعَطیــَت«.3

ايجاز
ایجــاز، عبــارت اســت از بیــان کامــل موضــوع، بــا عبــارات بلیــغ و کوتاه. ایجــاز بر 
دو قســم اســت: ایجــاز قصــر و ایجــاز حــذف. ایجــاز قصــر عبــارت اســت از آوردن 
کام بــه طــوری کــه بــر معانــی زیادی مشــتمل باشــد و حذفــی در آن صــورت نگیرد.

1 . همان، دعای 19، بند 5.
2 . همان، دعای 9، بند 5.
3 . همان، دعای 6، بند 11.
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یــاَدةِ َو النُّْقَصــاِن«.1 ایجــاز حــذف عبــارت اســت از حذف  مثــال: »اْمتََهنـَـَک بِالزِّ
جزیــی از اجــزاءِ جمله.

ــتَْرَت«.2 اصــل ایــن جملــه چنیــن  ــْدُت َفَس ــَت، َفُع ــتَْغَفْرُت َفَأَقْل ــال: »...َفاْس مث
ــُه  ــان َفَأنــت اََقلــَت َعواقِبَ ــتَْغَفْرُت مِــْن الَلهــِو و القســاَوةِ و العْصی ــا اْس ــوده: »َفَان ب

ـِـَک َفَســتَْرتَها«. ــا ُعــْدُت إلــی ذل ــی َفَان َعنّ
اطناب

ــح و  ــود واض ــا مقص ــا ت ــول دادن جمله ه ــه ط ــت از ب ــارت اس ــاب، عب اطن
ــح داده  ــی توضی ــد مطلب ــاب می کن ــرایط ایج ــی ش ــردد. گاه ــل گ ــح کام توضی
شــود تــا جــای هیــچ شــک و شــبهه ای باقــی نمانــد و البتــه در وقــت راز و نیــاز 
ــد، و تکــرار  ــه طــول انجام ــم ب ــدر ه ــر چق ــا او ه ــن ب ــود، ســخن گفت ــا معب ب

ــت. ــش اس ــود، لذت بخ ش
َّــَک... أَْن یْجَعَلــَک ِهــَاَل بََرَکــٍة اَل تَْمَحُقَهــا األْیــاُم،  ِّــی َو َرب َ َرب مثــال: »َفَأْســَأُل اهللَّ
ــیئَاِت،  ــاِت، َو َســَاَمٍة مِــَن السَّ ــٍن مِــَن اْلَف َــاُم. ِهــَاَل أَْم ُِّســَها اْلث ــاَرةٍ اَل تَُدن َو َطَه
ــٌر،  ــُه ُعْس ــٍر اَل یَمازُِج ــُه، َو یْس ــَد َمَع ــٍن اَل نََک ــِه، َو یْم ــَس فِی ــْعٍد اَل نَْح ــَاَل َس ِه
ــَاَمٍة َو  ــاٍن َو َس ــٍة َو إِْحَس ــاٍن، َو نِْعَم ــٍن َو إِیَم ــَاَل أَْم ، ِه ــرٌّ ــوبُُه َش ــٍر اَل یُش َو َخی
ــیئَاِت« هم معنــا بــا جملــه »أَْمــٍن مـِـَن  إِْســَامٍ«.3 در ایــن جمله هــا، »َســَاَمٍة مـِـَن السَّ
اْلَفــاِت« اســت و در اصطــاح اهــل ادب، تذلیــل جملــه قبــل اســت. جمله هــای 
ــق  ــُه« توضیــح و تحقی ــَد َمَع ــْعٍد«، »اَل نََک ــق »َس ــِه« توضیــح و تحقی ــَس فِی »اَل نَْح
« توضیــح  »یْمــٍن«، »اَل یَمازُِجــُه ُعْســٌر« توضیــح و تحقیــق »یْســٍر«، »اَل یُشــوبُُه َشــرٌّ
ــاٍن َو  ــٍة َو إِْحَس ــاٍن، َو نِْعَم ــٍن َو إِیَم ــَاَل أَْم ــه »ِه ــٍر« اســت و جمل ــق »َخی و تحقی
ــذا  ــد. ل ــل می باش ــای قب ــم جمله ه ــل و تتمی ــاح، تکمی ــَامٍ« ایض ــَاَمٍة َو إِْس َس

ــاب« اســت. ــاب صنعــت »اطن ــا از ب مجمــوع جمله ه
کنايه

ــا  ــزوم، ی ــر الزم و اراده مل ــاح ذک ــت و در اصط ــی اس ــرک تصریح گوی ت

1 . همان، دعای 43، بند 2. 
2 . همان، دعای 49، بند 1.

3 . همان، دعای 43، بند 4 و 5.
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ــده  ــراد گوین ــه م ــه ای اســت ک ــر جمل ــارت واضح ت ــه عب ــد. ب برعکــس می باش
معنــای ظاهــری آن نباشــد، اّمــا قرینــه صارفــه ای هــم کــه مــا را از معنــای ظاهری 

متوّجــه معنــای باطنــی نمایــد، وجــود نــدارد.
ــْن  ــمَّ َع ــَرُه، َو تُِص ــی بََص ــی َعنِّ ــی تُْعِم ا َحتَّ ــدًّ ــِه ُس ــَن یَدی ــْل بَی ــال: »َو اْجَع مث
ــَع  ــانَُه، َو تَْقَم ــِرَس َعنِّــی لَِس ــُه، َو تُْخ ــارِی َقْلبَ ــَل ُدوَن إِْخَط ــْمَعُه، َو تُْقفِ ــِری َس ذِْک
ــا  ــان برخــورد شــدید ب ــه بی ــه اســت ک ــه کنای ــن شــش جمل ــام ای ــُه«.1 تم َرأَْس

کســی اســت کــه نیــت ســوء دارد.
ــیاِق، َو َجْهــَد  ــَد الَْمــْوِت َعَلــی أَنُْفِســنَا َکــْرَب السِّ ــْرآِن ِعنْ ْن بِالُْق مثــال: »َو َهــوِّ
ــْن َراٍق َو  ــَل َم ــی، َو قِی ِ ــوُس التََّراق ــِت النُُّف ــارِِج إَِذا بََلَغ ــَراُدَف الَْحَش ، َو تَ ــنِ األْنِی
تََجلَّــی َمَلــُک الَْمــْوِت لَِقبِْضَهــا مـِـْن ُحُجــِب الُْغیــوِب، َو َرَماَهــا َعــْن َقــْوِس الَْمنَایــا 
بَِأْســُهِم َوْحَشــِة الْفـِـَراِق، َو َداَف لََهــا مـِـْن ُذَعــاِف الَْمــْوِت َکْأًســا َمْســُموَمَة الَْمــَذاِق، 
ــی  ِ ــَد ف ِ ــاُل َقَائ ــاَرِت األْْعَم ــَاٌق، َو َص ــٌل َو انِْط ــَرةِ َرِحی ــی اْلِخ َ ــا إِل ــا مِنَّ َو َدنَ
األْْعنـَـاِق، َو َکانـَـِت الُْقبـُـوُر ِهــی الَْمــْأَوی إِلـَـی مِیَقــاِت یــْومِ التَّــَاِق«.2 در ایــن بنــد، 
ــه کار  ــای حقیقــی خــود ب ــْوِت« در معن ــُک الَْم ــی َمَل ــا »تََجلَّ ــه ت جمله هــای اولی
رفتــه و تصریح گویــی اســت، ولــی جملــه »َو َرَماَهــا َعــْن َقــْوِس الَْمنَایــا بَِأْســُهِم 
ــراه  ــه هم ــی ب ــر و کمان ــوت تی ــرا ملک الم ــت، زی ــه اس ــَراِق« کنای ــِة الْفِ َوْحَش
ــم.  ــوان »آرزو« نداری ــا عن ــی ب ــوالً کمان ــد و اص ــانه گیری نمی کن ــاورده و نش نی
جمله هــای بعــدی نیــز کنایــه بــوده و بیــان ســختی های جــان دادن اســت و در 
پایــاْن »َو َکانـَـِت الُْقبُــوُر ِهــی الَْمــْأَوی إِلـَـی مِیَقــاِت یــْومِ التَّــَاِق« جملــه صریــح 

اســت.
مجاز

مجــاز، کلمــه ای اســت کــه در غیــر معنــی موضوع لــه بــه کار رفتــه اســت و 
داللــت او بــر آن معنــی بــه وســیله »قرینــه« باشــد.

مثــال: »َو اْجَعــْل لـِـی یــًدا َعَلــی َمــْن َظَلَمنـِـی«؛3 »َو أَْجــِر لِلنَّــاِس َعَلــی یــِدی 

1 . همان، دعای 23، بند 8.
2 . همان، دعای 42، بند 13.
3 . همان، دعای 20، بند 8.
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ــه  ــد« )دســت( اشــاره ب ــا »ی ــن جمله ه ــام ای ــِدی«.2 در تم ــْط ی ــَر«؛1  »َفابُْس الَْخی
ــدی و  ــت« و »قدرت من ــن »دس ــه بی ــه ای ک ــدرت دارد و عاق ــدی و ق توانمن

ــد. ــبَّب می باش ــبب و مس ــه س ــاب عاق ــت، از ب ــوان« اس ت
تشبیه

در کتاب صحیفه مبارکه سجادیه، چندین مورد تشبیه به کار رفته است.
ةِ أَْو دونهــا«.3 در  رَّ ِّیــَن، َو مِثـْـُل الــذَّ مثــال: »َو أَنـَـا بَْعــُد أََقــلُّ األَْقلِّیــَن، َو أََذلُّ األَْذل
این                 جــا مشــبَّه: نفــس گوینــده، مشــبَّه بــه: ذّره و کمتــر از آن، اداِت تشــبیه: مثــل، 
و وجــه َشــبَه: کوچــک بــودن و حقیــر بــودن در مقابــل عظمــت خداونــد اســت.

... َمــْن َجَعْلــت   َ َمْعِصیتـَـُه َکَمْعِصیتـِـَک«.4 در اینجــا مشــبَّه: نافرمانی  مثــال: »بَِحــقِّ
و عــدم اطاعــت از بنــده خــاّص خــدا، مشــبَّه بــه: نافرمانــی و عــدم اطاعــت از 
ــی و  ــِح نافرمان ــِت قب ــبَه: عظم ــه َش ــرف »ک«، و وج ــبیه: ح ــد، ادات تش خداون

عــدمِ اطاعــت از هــر دو اســت.
استعاره

اســتعاره، عاریــه خواســتِن لغتــی بــه جــای لغــت دیگــر اســت کــه بیــن آن 
دو لغــت، عاقــه و شــباهت وجــود داشــته باشــد. پــس اســتعاره از وادی مجــاز 
ــرا در آن، هــم عاقــه اســت و هــم تشــبیهی کــه مشــبَّه،  و تشــبیه می باشــد، زی

وجــه َشــبَه و ادات تشــبیِه آن حــذف شــده اســت.
مثــال: »َو َرَدْدتـَـُه فـِـی َمْهــَوی ُحْفَرتـِـِه، َفانَْقَمــَع بَْعــَد اْســتَِطالَتِِه َذلِیــًا فـِـی رِبـَـِق 
ــَوی  ــارِت »َمْه ــا، عب ــن جمله ه ــا«.5 در ای ِــی فیه ُر أَْن یَران ــدِّ ــی َکاَن یَق ِ َّت ــِه ال ِ ِحبَالَت
ــده و  ــم« آم ــال ظال ــب اعم ــارِت »عواق ــه از عب ــودال( عاری ــگاه گ ــِه« )پرت ِ ُحْفَرت
عبــارِت »رِبـَـِق ِحبَالَتـِـِه« )افســار دام( عاریــه از کلمــه »ســختی و مشــّقت« اســت و 
نوعــی تشــبیه بــه کار رفتــه کــه در آن مشــبَّه و وجــه َشــبَه و ادات تشــبیه حــذف 

گردیــده اســت.
1 . همان، دعای 20، بند 3.
2 . همان، دعای 22، بند 4.
3 . همان، دعای 47، بند 75.
4 . همان، دعای 47، بند 86.
5 . همان، دعای 48، بند 8.
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حسن مطلع
حســن مطلــع، عبــارت اســت از اینکــه آغــاز ســخن و ابتــدای کام، مطبــوع 

و بــا لفــظ لطیــف و معنــی بدیــع آورده شــود.
ــوُن  ــٍر یُک ِــَا آِخ ــِر ب ، َو اْلِخ ــهُ ٍل َکاَن َقبَْل ِــاَ أَوَّ ِل ب ِ األْوَّ ــُد هلِلَّ ــال اول: »الَْحْم مث
ُ َعَلیــِه َو آلـِـِه ُدوَن  ــٍد نَبِیــِه َصلَّــی اهللَّ َّــِذی َمــنَّ َعَلینـَـا بُِمَحمَّ ِ ال بَْعــَدُه«.1 »َو الَْحْمــُد هلِلَّ
َّتـِـی اَل تَْعِجــُز َعــْن َشــی ءٍ َو إِْن َعُظــَم،  ــالَِفِة، بُِقْدَرتـِـِه ال اأْلَُمــِم الَْماِضیــِة َو الُْقــُروِن السَّ

َو اَل یُفوتَُهــا َشــی ٌء َو إِْن لَُطــَف«.2 
براعت استهالل

ق باشــد و ســخن  ایــن صنعــت زمانــی اســت کــه در ابتــدای کام نوعــی تَفــوُّ
ــن ادای  ــی در حی ــدا حتّ ــان ابت ــامع از هم ــا س ــود ت ــود آورده ش ــِب مقص مناس
خطبــه کام و قبــل از آغــاز ســخن، بــر مقصــود گوینــده وقــوف یابــد. در اکثــر 
ــا  ــده و ی ــده ش ــع« برگزی ــن مطل ــت »حس ــا صنع ــجاد ی ــام س ــای ام دعاه
ــر  ــوان ب ــک می ت ــر ی ــه ه ــذرا ب ــا نگاهــی گ ــه ب صنعــت »براعــت اســتهال« ک

ایــن مطلــب وقــوف یافــت.
ــاکِِریَن،  ــْوٌز لِلشَّ ــْن ُشــْکُرُه َف اکِِریــَن، َو یــا َم ــُرُه َشــَرٌف لِلذَّ ــْن ذِْک مثــال: »یــا َم
ــا  ـِـِه، َو اْشــَغْل ُقُلوبَنَ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــَن. َصــلِّ َعَل ــاٌة لِْلُمِطیعِی ــُه نََج ــْن َطاَعتُ ــا َم َو ی
بِِذْکــِرَک َعــْن ُکلِّ ذِْکــٍر، َو أَلِْســنَتَنَا بُِشــْکِرَک َعــْن ُکلِّ ُشــْکٍر، َو َجَوارَِحنـَـا بَِطاَعتـِـَک 
ــه اول،  ــه جمل ــت: س ــده اس ــه آم ــت جمل ــد هف ــن بن ــٍة«.3 در ای ــْن ُکلِّ َطاَع َع
خوانــدن و صــدا زدن پــروردگار اســت و چهــار جملــه پایانــی طلــب حاجــت. 
ــه عنــوان کســی کــه  اکِِریــَن« خداونــد را ب ــُرُه َشــَرٌف لِلذَّ ــْن ذِْک ــا َم در جملــه »ی
ــا  ــَغْل ُقُلوبَنَ ــه »َو اْش ــا در جمل ــم ت ــت می خوانی ــن ذکرهاس ــادش بزرگ تری ی
بِِذْکــِرَک َعــْن ُکلِّ ذِْکــٍر« از او بخواهیــم کــه دل هایمــان را بــه یــاد خــود مشــغول 
ــاکِِریَن« خداونــد را بــه آنکــه سپاســش  دارد. در جملــه »یــا َمــْن ُشــْکُرُه َفــْوٌز لِلشَّ
ــْکِرَک  ــنَتَنَا بُِش ــَغْل... أَلِْس ــه »َو اْش ــا در جمل ــم ت ــدا می زنی ــت ص ــتگاری اس رس

1 . همان، دعای 1، بند 1.

2 . همان، دعای 2، بند 1.
3 . همان، دعای 11، بند 1.
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َعــْن ُکلِّ ُشــْکٍر« از او بخواهیــم زبانمــان بــه سپاســگزاری اش مشــغول باشــد و در 
ــوان کســی  ــه عن ــا را ب ــق بی همت ــَن« خال ــاٌة لِْلُمِطیعِی ــُه نََج ــْن َطاَعتُ ــا َم ــه »ی جمل
ــَغْل...  ــه »َو اْش ــا در جمل ــم، ت ــاد می کنی ــت ی ــش اس ــروی اش رهایی بخ ــه پی ک
َجَوارَِحنـَـا بَِطاَعتـِـَک َعــْن ُکلِّ َطاَعــٍة« توفیــق پیــروی اش را درخواســت کنیــم. پس 

ســه جملــه اول »براعــت اســتهال« بــرای ســه جملــه آخــر اســت.
سجع مرصع و مماثله

ــای  ــر کلمه ه ــا اکث ــام ی ــا تم ــره اول ب ــای فق ــر کلمه ه ــا اکث ــام ی ــرگاه تم ه
ــت. ــجع« اس ــند، کام دارای »س ــق باش ــم وزن و مواف ــره دوم ه فق

مثــال )در مــورد تمــام کلمه هــا(: »َســلِّْمنَا مـِـْن ُغــُرورِهِ، َو آمِنَّــا مـِـْن ُشــُرورِهِ«.1 
در ایــن مثــال »َســلِّْمنَا« بــا »آمِنَّــا« و »مـِـْن ُغــُرورِهِ« بــا »مـِـْن ُشــُرورِهِ« هــم وزن و 

موافــق هســتند.
ُف  ــرِّ ــِر، الُْمتََص ــازِِل التَّْقِدی ــی َمنَ ِ ُد ف ــَردِّ ــا(: »الُْمتَ ــر کلمه ه ــورد اکث ــال )در م مث
ــا  ــِر« ب ُف« و »التَّْقِدی ــرِّ ــا »الُْمتََص ُد« ب ــَردِّ ــال »الُْمتَ ــن مث ــِر«.2 در ای ــِک التَّْدبِی ِــی َفَل ف
ــق  ــم وزن و مواف ــِک« ه ــازِِل« و »َفَل ــی »َمنَ ــد ول ــم وزن و موافق ان ــِر« ه »التَّْدبِی

نیســتند.
سجع متوازی

ــن  ــای ای ــا( معن ــای جمله ه ــی در انته ــم وزن ــِش ه ــث )بخ ــدای بح در ابت
ــد. ــر گردی ــرای آن ذک ــال ب ــد و دو مث ــان ش ــت بی صنع

تشطیر
در »تشــطیر« اکثــر کلمه هــای فقــره اول بــا اکثــر کلمه هــای فقــره دوم 

ــود. ــده می ش ــه خوان ــک قافی ــر ی ــی ب ــت، ول ــر نیس ــم وزن و براب ه
مثــال: »َحتَّــی اَل نَُؤمِّــَل اْســتِتَْماَم َســاَعةٍ بَْعــَد َســاَعةٍ، َو اَل اْســتِیَفاَء یــْومٍ بَْعــَد یــْومٍ«3 
در ایــن مثــال کلمــه »اْســتِتَْماَم« بــا »اْســتِیَفاَء« و »َســاَعةٍ« بــا »یــْومٍ« و »بَْعــَد َســاَعةٍ« بــا 

»بَْعــَد یــْومٍ« هــم وزن و برابــر نیســتند ولــی بــر یــک قافیــه خوانــده شــده اســت.

1 . همان، دعای 40، بند 2.

2 . همان، دعای 43، بند 1.

3 . همان، دعای 40، بند 1.
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التفات
»التفــات« عبــارت اســت از نقــل کام از اســلوبی به اســلوب دیگــر و از طریقه ای 

بــه طریقــه دیگــر. ایــن امــر موجــب نشــاط و شــادمانی ســامع و متکلــم می گردد.
التفــات بــه شــش وجــه آورده می شــود: التفــات از غیــب بــه خطــاب؛ التفــات 
از غیــب بــه تکلــم و از تکلــم بــه غیــب؛ التفــات از خطــاب بــه غیــب؛ التفــات 

از خطــاب بــه تکلــم؛ التفــات از تکلــم بــه خطــاب:
1. التفات از غیب به خطاب

ٌل،  ــَواءِ. مِنَّتـُـَک ابْتـِـَداٌء، َو َعْفــُوَک تََفضُّ مثــال: »یــا َمــْن اَل یَکافـِـُئ َعبـْـَدُه َعَلــی السَّ
َو ُعُقوبَتـُـَک َعــْدٌل، َو َقَضــاُؤَک ِخیــَرٌة«.1 ضمیــر مرفوعــی در »یَکافـِـُئ« و مجــروری 
ــَک« و  ــُوَک«، »ُعُقوبَتُ ــَک«، »َعْف ــر »مِنَّتُ ــب اســت و ضمای ــَدُه« غائ ــل در »َعبْ متّص

»َقَضــاُؤَک« حاضــر و همــه بازگشــت بــه ســاحت خداونــد دارد.
2. التفات از غیب به تکلم و از تکلم به غیب

نـُـوُب ُعُمــَرُه،  َّــِذی أَفْنـَـِت الذُّ َّــِذی أَْوَقــَرِت الَْخَطایــا َظْهــَرُه، َو أَنـَـا ال مثــال: »أَنـَـا ال
َّــِذی بَِجْهلـِـِه َعَصــاَک«.2 ضمیــر »أَنـَـا« )کــه ضمیــر تکّلــم اســت( و ضمایــر  َو أَنـَـا ال
ــب اســت(  ــر غائ ِــِه« )کــه ضمی ــَرُه« و »َجْهل ــَرُه«، »ُعُم متّصــل مجــروری در »َظْه
بــه یــک نفــر بازگشــت دارد. در اینجــا، هــم التفــات از تکلــم بــه غیبــت اســت 

و هــم از غیــب بــه تکّلــم.
3. التفات از خطاب به غیب

ــه  ــَت« )ک ْ ــر »أَن ــِه«.3 ضمی ِ ــاَم َغَضب ــُه أََم ــَعی َرْحَمتُ ــِذی تَْس َّ ــَت ال ْ ــال: »َو أَن مث
ضمیــر خطــاب اســت( و ضمیرهــای متّصــل مجــروری در »َرْحَمتُــُه« و »َغَضبـِـِه« 

ــد بازگشــت دارد. ــه ســوی خداون )کــه ضمیــر غیــب اســت( ب
4. التفات از خطاب به تکلم

ــوُل«  ــر »تَُق ــراز ضمی ــن ف ــْم«.4 در ای ــتَِجْب لَُک ِــی أَْس ــوُل: اْدُعون ــال: »إِْذ تَُق مث

1 . همان، دعای 45، بند 3 و 4.
2 . همان، دعای 16، بند 14.
3 . همان، دعای 16، بند 8.
4 . همان، دعای 31، بند 11.
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خطابــی و »اْدُعونـِـی« تکّلــم اســت و هــر دو بــه ســاحت خداونــد بازگشــت دارد.
5. التفات از تکلم به خطاب

َِّذیــَن یْســتَْکبُِروَن َعــْن ِعبَاَدتـِـی  مثــال: »َو ُقْلــَت: اْدُعونـِـی أَْســتَِجْب لَُکــْم، إِنَّ ال
یَت ُدَعــاَءَک ِعبَــاَدًة، َو تَْرَکــُه اْســتِْکبَاًرا،  ـَم َداِخِریــَن. َفَســمَّ َســیْدُخُلوَن َجَهنَـّ
ــی« و  ِ ــا در »اْدُعون ــَن«.1 ضمیره ــَم َداِخِری ــوَل َجَهنَّ ــِه ُدُخ ــی تَْرکِ ــْدَت َعَل َو تََوعَّ

ــت. ــاب اس ــْدَت« خط ــاَءَک« و »تََوعَّ یَت«، »ُدَع ــمَّ ــم و در »َس ــی« تکّل ِ »ِعبَاَدت
6. مراعات النظیر

ــر  ــد ام ــا چن ــن دو ی ــع بی ــت از جم ــارت اس ــر« عب ــات نظی ــت »مراع صنع
ــم. ــک حک ــت ی ــاّد، تح ــر متض ــب و غی متناس

مثــال: »َو أَْن تَْغفـِـَر لَنـَـا َو لَُهــْم«.2 در ایــن جملــه بــرای خــود و دیگــران طلــب 
ــم. ــرت کرده ای مغف

ــر  ــه ام ــن جمل ــَواَک«.3 در ای ــای ِس ــی َو ُدنْی ِ ــِر آِخَرت ــو أِلَْم ــال: »َو اَل أَْرُج مث
ــم. ــذار نموده ای ــبحان واگ ــد س ــه خداون ــا را ب ــر دنی ــرت و ام آخ

طباق
طبــاق، عبــارت اســت از وقتــی بیــن دو شــی ءِ متضــاد در یــک کام، جمــع 
ــه بایــد هــر دو از یــک جنــس باشــند. یعنــی دو اســم یــا دو فعــل  نماینــد، البتّ

یــا دو حــرف.
مثــال: »َو اْجَعْلنـِـی َعَلــی مِلَّتـِـَک أَُمــوُت َو أَْحیــا«.4 در اینجــا »امــوت« و »احیــا« 

در یــک جملــه جمــع شــده کــه امــور متضــاّد هســتند.
اشتقاق

ــی  ــب حــروف اصل ــظ در ترکی ــد لف ــا چن ــه دو ی ــی اســت ک ــتقاق، زمان اش
ــند. ــق باش ــی متّف ــل معن ــق و در اص مواف

ــُه  ــُر َعنْ ــْکًرا یْقُص ــٍد، َو ُش ــِد ُکلِّ َحامِ ــَع َحْم ــًدا َم ــُد َحْم ــَک الَْحْم َ ــال: »َو ل مث

1 . همان، دعای 45، بند 15.
2 . همان، دعای 48، بند 3.
3 . همان، دعای 48، بند 4.
4 . همان، دعای 20، بند 17.
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ــْکُر ُکلِّ َشــاکٍِر«.1 کلمه هــای »الحمــد، حمــداً، حمــد، حامــد« موافــق و متفــق  ُش
ــاکر«. ــکر، ش ــکراً، ش ــای »ش ــن کلمه ه ــتند و همچنی هس

موازنه
موازنــه زمانــی اســت کــه دو کلمــه آخــر دو فقــره در وزن مســاوی هســتند 

نــه در قافیــه.
ـَک، َو َشــَکُروَک بَِفْضلِــَک، َو َدَعــْوَک بَِأْمــِرَک«.2  مثــال: »َفَذَکــُروَک بَِمنِـّ
ــا  ــا ب ــه آن ه ــی قافی ــتند، ول ــم وزن هس ــِر« ه ــِل« و »أَْم « و »َفْض ــنِّ ــای »َم کلمه ه
هــم یکــی نیســت. زیــرا حــروف پایانــی کلمه هــای هــر یــک بــا هــم متفــاوت 

ــت. ــومی »ر« اس ــی »ل« و در س ــی »ن«، در دوم ــوده و در اول ب
تشابه االطراف

تشــابه االطــراف، عبــارت اســت از ختــم کام بــه جملــه و یــا کلمــه ای کــه 
بــا صــدر کام مناســبت داشــته باشــد.

ِحیــُم،  اُب الرَّ َّــَک أَنـْـَت التَّــوَّ مثــال: »َو أَْصلـِـْح لَُهــْم ُشــُؤونَُهْم، َو تـُـْب َعَلیهـِـْم، إِن
ــَم  ــا أَْرَح ــَک، ی ِ ــَامِ بَِرْحَمت ــی َدارِ السَّ ِ ــْم ف ــا َمَعُه ــَن، َو اْجَعْلنَ ــُر الَْغافِِری َو َخی
اِحِمیــَن« کــه جملــه ختــم اســت،  اِحِمیــَن«.3 در ایــن دعــا جملــه »یــا أَْرَحــَم الرَّ الرَّ
ــه و جلــب رحمــت الهــی اســت، تشــابه و  ــون توب ــه پیرام ــل از خــود ک ــا قب ب

ــم دعــا مناســب اســت. ــرای خت مناســبت دارد و ب
حسن مقطع

تمــام کــردن مطلــب بــا الفاظــی فصیــح و معانــی لطیــف را صنعــت »حســن 
مقطــع« گوینــد.

بــا نظــر بــه تمــام دعاهــای پنجــاه و چهارگانــه صحیفــه و توجــه بــه 
ترکیب بندهــای قبــل بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه تمامــی دعاهــای شــریفه یــا 

ــتند. ــع« هس ــن مقط ــا »حس ــراف« و ی ــابه االط ــت »تش دارای صنع
سطح فکر و اندیشه

1 . همان، دعای 47، بند 36.

2 . همان، دعای 45، بند 16.

3 . همان، دعای 47، بند 65.
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ــده  ــه ش ــان توّج ــطح زب ــه س ــط ب ــار، فق ــی های آث ــی از سبک شناس در برخ
در صورتــی کــه در بررســی آثــار عــاوه بــر ســطح زبــان بایســتی بــه مختصــات 
فکــری نویســنده نیــز توّجــه کــرد، زیــرا در بســیاری از مــوارد از توالــی جمــات 

می تــوان متوّجــه مختصــات فکــری نویســنده یــا گوینــده اثــر شــد.
پــس سبک شناســی آثــار نوشــتاری و گفتــاری، فقــط ارزیابــی لغــات 
و واژه هــا و ترکیــب جمله هــا و ارتبــاط جمله هــا و کلمه هــا بــا یکدیگــر 
نیســت، بلکــه بایســتی بــه درون متــن نفــوذ نمــود تــا مشــخص شــود آیــا ایــن 
اثــر درون گراســت یــا برون گــرا؟ و احساســات گوینــده و نویســنده اثــر نســبت 
ــه جهــان هســتی از چــه دیدگاهــی  ــوده؟ او ب ــه ب ــه مســائل پیرامونــش چگون ب
ــا را  می نگریســته؟ و نظــرش پیرامــون اعتقــادات مذهبــی چیســت؟ ایــن امــر م
بــر آن داشــت کــه بــه برخــی از ســطوح فکــری صحیفــه ســجادیه بپردازیــم تــا 

ــم. ــوزی را کشــف نمایی ــد، رم ــاری خداون ــه ی ب
بنابرایــن، ســطح فکــر و اندیشــه صحیفــه ســجادیه عبــارت اســت از 
برداشــت های مکــرر و متعــددی کــه حضــرت امــام ســجاد از مبانــی دیــن، 
جهــان پیرامــون، مطالــب عرفانــی داشــته اند و در صحیفــه مقدســه ســجادیه ارائــه 
نموده انــد. دقــت در ســطح فکــر و اندیشــه صحیفــه مبارکــه ســجادیه، اقیانــوس 

ــازد. ــر می س ــدگان ظاه ــل دی ــی را در مقاب بی کران
ــه  ــدان پرداخت ــر ب ــه کمت ــن ســطحی ک ــاز چنی ــرای آغ ــه، ب ــن مقال ــا در ای م
ــرای  ــی ب ــه راه ــا ارائ ــته ت ــا برداش ــوس بی انته ــن اقیان ــره از ای ــد قط ــده چن ش
ــان  ــث؛ بی ــا احادی ــا ب ــاق دعاه ــی؛ انطب ــای قرآن ــد: بهره ه ــده باش ــای آین کاره

ــی. ــی و اجتماع ــکات سیاس ــان ن ــه؛ بی ــادی در صحیف ــب اعتق مطال

بهره های قرآنی
امــام ســجاد در تمامــی نیایش هــای خــود از زالل قــرآن کریــم بهره هــای 
ــرف  ــی از ط ــوان کتاب ــه عن ــی ب ــای واقع ــه معن ــرآن را ب ــد. ق ــراوان گرفته ان ف
ــرار  ــر اق ــن ام ــر ای ــه و ب ــع بشــری پذیرفت ــام جوام ــت تم ــرای هدای ــد ب خداون

ــد: ــرده، می فرمای ک
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َّــَک أََعنْتَنـِـی َعَلــی َختِْم  »َقبِْلــُت کِتَابـَـَک«.1 همــان قرآنــی کــه نــور اســت: »اللَُّهــمَّ إِن
َّــِذی أَنَْزلْتـَـُه نـُـوًرا«.2 امــام اذعــان دارد کــه نــور قرآن آنچنان وســیع اســت که  کِتَابـِـَک ال
انســان های پیــرو را از گمراهــی و نادانــی نجــات می دهــد: »َو َجَعْلتَــُه نـُـوًرا نَْهتَــِدی 
ــروزان کــه خامــوش شــدنی  ــان ف ــهِ«3 و آنچن ــةِ بِاتِّبَاِع َ َــةِ َو الَْجَهال َال ــِم الضَّ ــْن ُظَل مِ
ــاِهِدیَن بُْرَهانـُـُه«4 و قــرآن گــواه بــر تمامــی  نیســت: »َو نـُـوَر ُهــًدی اَل یْطَفــُأ َعــِن الشَّ
کتاب هــای آســمانی دیگــر: »َو َجَعْلتـَـُه ُمَهیِمنـًـا َعَلــی ُکلِّ کِتـَـاٍب أَنَْزلْتـَـُه«5 همــان که از 
ْلتـَـُه َعَلــی ُکلِّ َحِدیــٍث َقَصْصتـَـُه«6  تمامــی ســخنان و حکایت هــا برتــری دارد: »َو َفضَّ
ایــن کتــاب وحــی، از طــرف خداونــد بــر وجــود پیامبــر اکــرم بــوده: »َو َوْحیــا 
ــٍد َصَلَواتـُـَک َعَلیــهِ َو آلـِـهِ تَنْزِیــًا«7 و قــرآن کریــم ِشــفا بــرای  أَنَْزلْتـَـُه َعَلــی نَبِیــَک ُمَحمَّ
ــْن  ــَفاًء لَِم ــد: »َو ِش ــوش فرادهن ــت آن گ ــه هدای ــه ب ــت ک ــی اس ــان های فهیم انس
ــد می خواهــد  ــتماِعهِ«.8 امــام ســجاد از خداون َــی اْس ــِق إِل ــِم التَّْصِدی ــَت بَِفَه أَنَْص
در برابــر چنیــن کام عظیمــی توفیــق یابــد کــه حــق آن را رعایــت کــرده، تســلیم 
ــْن یْرَعــاُه َحــقَّ رَِعایتـِـهِ، َو یِدیــُن لـَـَک بِاْعتَِقــادِ التَّْســلِیِم  اوامــر آن گــردد: »َفاْجَعْلنـَـا مِمَّ
لُِمْحَکــِم آیاتـِـهِ«9 امــام در ادعیــه خــود عمــًا بــه اینکــه قــرآن از جانــب خداونــد 
َّــُه مـِـْن ِعنـْـِدَک َحتَّــی اَل یَعارَِضنـَـا  ــْن یْعتـَـرُِف بِأَن اســت اقــرار می نمایــد: »َو اْجَعْلنـَـا مِمَّ
یــُغ َعــْن َقْصــِد َطرِیقـِـهِ«.10 و در تمامــی بنــد  ــکُّ فـِـی تَْصِدیقـِـهِ، َو اَل یْختَلَِجنـَـا الزَّ الشَّ
بنــد و جملــه بــه جملــه دعاهــای خــود از قــرآن کریــم ســخن گفتــه و بــه آن پرداخته 
اســت. پرداختــن بــه قــرآن در کام امــام ســجاد بــه ایــن اشــکال اســت: آیــات 

قــرآن در صحیفــه؛ انطبــاق دعاهــا بــا قــرآن؛ تعابیــر قرآنــی و ثناگویــی قــرآن.
1 . همان، دعای 52، بند 6.
2 . همان، دعای 42، بند 1.
3 . همان، دعای 42، بند 3.
4 . همان، دعای 42، بند 3.
5 . همان، دعای 42، بند 1.

6 . همان، دعای 42، بند 1[.
7 . همان، دعای 42، بند 2.
8 . همان، دعای 42، بند 2.
9 . همان، دعای 42، بند 4.

10 . ]دعای 42، بند 6.
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آیات قرآن در صحیفه
امــام ســجاد در مجمــوِع پنجــاه و چهــار دعــای موجــود در صحیفــه مبارکــه 
ســجادیه، 47 بــار آیــات قــرآن کریــم را در ادعیــه خــود ذکــر نمــوده اســت. گاهــی 

در بیــن دعاهــا جمــات قــرآن را آورده.
ــُه  ــِرهِ َقبََض ــاَب ُعُم ــتَْوَعَب ِحَس ــِرهِ، َو اْس َ ــی أَث ــَغ أَقَْص ــی إَِذا بََل ــال: »َحتَّ مث
ــَن  َِّذی ــِزی ال ِــِه، لِیْج ــُذورِ ِعَقاب ِــِه، أَْو َمْح ــورِ ثََواب ــْن َمْوُف ــِه مِ ــُه إِلَی َ ــا نََدب ــی َم َ إِل
َســْت  َِّذیــَن أَْحَســنُوا بِالُْحْســنَی. َعــْداًل مِنـْـُه، تََقدَّ أََســاُؤوا بَِمــا َعِمُلــوا َو یْجــِزی ال
ــا یْفَعــُل َو ُهــْم یْســَألُوَن«.1  در ایــن  أَْســَماُؤُه، َو تََظاَهــَرْت آاَلُؤُه، اَل یْســَأُل َعمَّ
ــم  ــه نج ــوره مبارک ــه 31 س ــب آی ــه ترتی ــم )ب ــرآن کری ــه از ق ــا دو آی جمله ه
ــن جمــات  ــان در بی ــده و آنچن ــاء( ذکــر گردی ــه انبی ــه 23 ســوره مبارک و آی
آورده شــده کــه تشــخیص اینکــه آیــه قــرآن اســت و یــا ســخن امــام، بــر همــه 

واضــح نیســت.
ــبِیَل  ـِـِه َس ــا ب ُل َعَلینَ ــهِّ ــْرَزِخ، َو یَس ــاِت الْبَ ـِـِه ُظُلَم ــا ب ــًدا یِضــی ُء لَنَ ــال: »َحْم مث
ــٍس  ــَزی ُکلُّ نَْف ــْوَم تُْج ــَهادِ، ی ِــِف األْْش ــَد َمَواق ــا ِعنْ ـِـِه َمنَازِلَنَ ُف ب ــِث، َو یَشــرِّ الَْمبَْع
بَِمــا َکَســبَْت َو ُهــْم اَل یْظَلُمــوَن، یــْوَم اَل یْغنـِـی َمْولـًـی َعــْن َمْولـًـی َشــیئًا َو اَل ُهــْم 
ینَْصــُروَن«.2 در ایــن جمله هــا کــه حکایــت از حمــد الهــی دارد، دو آیــه )ابتــدا 
ســوره جاثیــه آیــه 22 و ســپس بــدون هیــچ واســطه ای آیــه 41 ســوره دخــان( 

ذکــر گردیــده اســت. 
ــرآن  ــه ق ــه و آی ــودن جمل ــی ب ــه کام اله ــود ب ــخنان خ ــن س ــام در بی ام

ــد. ــاره نموده ان ــودن آن اش ب
مثــال: »َفُقْلــَت َو َقْولـُـَک الَْحــقُّ األْْصــَدُق،! َو أَقَْســْمَت َو َقَســُمَک األْبـَـرُّ األْْوَفــی 
ــَماءِ َو األْْرِض  ــَو َربِّ السَّ ــَت: َف ــمَّ ُقْل ــُدوَن. ثُ ــا تُوَع ــْم َو َم ــَماءِ رِْزُقُک ــی السَّ ِ َو ف
ــات 22 و 23 ســوره  ــوَن«.3 در ایــن جمله هــا آی ــْم تَنِْطُق َُّک ــا أَن ــَل َم ــقٌّ مِثْ ــُه لََح َّ إِن

ذاریــات ذکــر شــده اســت.

1 . همان، دعای 1، بند 6 و 7.
2 . همان، دعای 1، بند 12.

3 . همان، دعای 29، بند 4 و 5.
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انطباق دعاها با قرآن
بســیاری از جمله هــای صحیفــه مبارکــه ســجادیه، قابــل انطبــاق بــا آیــات قــرآن 
کریــم اســت، یعنــی مطابــق بــا دعــا، آیاتــی از قــرآن وجــود دارد. ایــن نکتــه مبیــن 
ایــن اســت کــه گوینــده احاطــه کافــی و وافــی بــه آیــات قــرآن داشــته و شــاید 
دعاهــای خــود را بــر اســاس آن آیــات بــر زبــان جــاری ســاخته اســت. از بــاب 

نمونــه، بــه دو مثــال اکتفــا می نمایــم:
مثــال: »ثـُـمَّ َســَلَک بِهـِـْم َطِریــَق إَِراَدتـِـِه، َو بََعثَُهــْم فـِـی َســبِیِل َمَحبَّتـِـِه، اَل یْملُِکوَن 
َرُهــْم َعنـْـُه. َو َجَعــَل  ًمــا إِلـَـی َمــا أَخَّ َمُهــْم إِلَیــِه، َو اَل یْســتَِطیُعوَن تََقدُّ ــا َقدَّ تَْأِخیــًرا َعمَّ
لـِـُکلِّ ُروٍح مِنُْهــْم ُقوتـًـا َمْعُلوًمــا َمْقُســوًما مـِـْن رِْزقـِـِه، اَل ینُْقــُص َمــْن َزاَدُه نَاقـِـٌص، 
ــْم َطِریــَق إَِراَدتـِـِه«: هدایــت  َو اَل یِزیــُد َمــْن نََقــَص مِنُْهــْم َزائـِـٌد«.1 »ثُــمَّ َســَلَک بِهِ
َّــِذی أَْعَطــی ُکلَّ َشــی ءٍ َخْلَقــُه ثـُـمَّ َهــَدی(2  »بََعثَُهــْم  ُّنـَـا ال در پــی خلقــت: )َقــاَل َرب
ِ(3 »اَل یْملُِکــوَن  َّ َِّذیــَن آَمنـُـوا أََشــدُّ ُحبًّــا هللِّ فـِـی َســبِیِل َمَحبَّتـِـِه«: »محبـّـت الهــی«: )َو ال
َرُهــْم َعنـْـُه«: »زمــام  ًمــا إِلـَـی َمــا أَخَّ َمُهــْم إِلَیــِه، َو اَل یْســتَِطیُعوَن تََقدُّ ــا َقدَّ تَْأِخیــًرا َعمَّ
 َ ُ إِنَّ اهللَّ ــآَء اهللَّ ــآُؤَن إِلَّ أَن یَش ــا تََش ــد«: )َو َم ــه دســت خداون ــات ب ــار مخلوق اختی
ـِـُکلِّ  ــَل ل ــآ(5 »َو َجَع ــٌذ بِنَاِصیتَِه ــَو آِخ ــٍة إاِلَّ ُه َّ ــن َدآب ــا مِ ــا(4 )مَّ ــا َحِکیم َکاَن َعلِیم
َّــِذی ُهــَو یْطعُِمنـِـی  ُروٍح مِنُْهــْم ُقوتـًـا«: »خــوراک بــه دســت خداونــد اســت«: )َو ال
ــدازه معلــوم عطــا می شــود«: )َو إِن  ــه ان ــه هــر کــس ب ــا«: »ب َو یْســقِیِن(6 »َمْعُلوًم
لـُـُه إاِلَّ بَِقــَدرٍ مَّْعُلــومٍ(7 »َمْقُســوًما«: »تقســیم  مِّــن َشــی ءٍ إاِلَّ ِعنَدنـَـا َخَزآئِنـُـُه َو َمــا نُنَزِّ
ِّــَک نَْحــُن َقَســْمنَا بَینَُهــم  روزی از جانــب خداونــد«: )أَ ُهــْم یْقِســُموَن َرْحَمــَت َرب
نْیــا(8 »مـِـْن رِْزقـِـِه«: »خداونــد تنهــا روزی دهنــده«: )َو َمــا  مَّعِیَشــتَُهْم فـِـی الَْحیــاةِ الدُّ

1 . همان، دعای اول، بند 4 و 5.
2 . سوره طه، آیه 50.

3 . سوره بقره، آیه165.
4 . سوره انسان، آیه30.
5 . سوره هود، آیه 56.
6 . سوره شعرا، آیه 79.
7 . سوره حجر،آیه21.

8 . سوره زخرف، آیه 32. 
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ــْن َزاَدُه نَاقـِـٌص، َو اَل  ــُص َم ِ رزق هــا(1 »اَل ینُْق ــی اهللَّ َّــٍة فـِـی األْْرِض إاِلَّ َعَل مِــن َدآب
ـِـٌد«: »وســعت و تنگــی روزی بــه دســت خداونــد«:  ــْم َزائ ــَص مِنُْه ــْن نََق یِزیــُد َم
ــَمَواِت َو األْْرِض یبُْســُط  ْزَق لَِمــن یَشــآُء َو یْقــِدُر(2 )لـَـُه َمَقالِیــُد السَّ ُ یبُْســطُ الــرِّ )اهللَّ

ــِدُر(.3  ــآُء َو یْق ــن یَش ْزَق لَِم ــرِّ ال
ــا  ِــِه ُوُجوُهنَ ــضُّ ب ــاُر، َو تَبْی ــِت األْبَْص ــا إَِذا بَِرَق ِــِه ُعیونُنَ ــرُّ ب ــًدا تََق ــال: »َحْم مث
ــت«:  ــد اس ــوص خداون ــط مخص ــد فق ــًدا«: »حم ــاُر«.4 »َحْم ــَودَِّت األْبْص إَِذا اْس
(5 »تََقــرُّ بـِـِه ُعیونُنَــا إَِذا بَِرَقــِت األْبَْصــاُر«: »خیــره شــدن  ِ َربِّ الَْعالَِمیــنَ )الَْحْمــُد هلِلَّ
ــا  َ َغافِــًا َعمَّ چشــم ها در قیامــت«: )َفــإَِذا بَــِرَق الْبََصــُر(6 )َو اَل تَْحَســبَنَّ اهللَّ
ـِـِه  ــضُّ ب ــاُر(7 »َو تَبْی ــِه األْبَْص ــَخُص فِی ــْومٍ تَْش ــْم لِی ُرُه ــا یَؤخِّ ََّم ــوَن إِن الُِم ــُل الظَّ یْعَم
ُوُجوُهنـَـا«: »ســفید شــدن چهره هــا در قیامــت«: )ُوُجــوٌه یْوَمئـِـٍذ مُّْســفَِرٌة، َضاِحَکــٌة 
مُّْستَبِْشــَرٌة(8»إَِذا اْســَودَِّت األْبْصــاُر«: »ســیاه شــدن چهره هــا در قیامــت«: )َو ُوُجــوٌه 
ـِـِه  ــَرٌة(10 »َو تَبْیــضُّ ب ــا َقتَ ــَرٌة، تَْرَهُقَه ــا َغبَ ـِـٍذ َعَلیَه ــَرٌة(9 )َو ُوُجــوٌه یْوَمئ ـِـٍذ بَاِس یْوَمئ
ــْوَم  ــت«: )ی ــفیدروی در قیام ــیه چهره و س ــاُر«: »س ــَودَِّت األْبص ــا إَِذا اْس ُوُجوُهنَ
ــَد  ــم بَْع ــْم أَ َکَفْرتُ ــَودَّْت ُوُجوُهُه ــَن اْس َِّذی ــا ال ــوٌه َفَأمَّ ــَودُّ ُوُج ــوٌه َو تَْس ــضُّ ُوُج تَبْی

ــْم تَْکُفــُروَن(.11  إِیَمانُِکــْم َفُذوُقــوا الَْعــَذاَب بَِمــا ُکنتُ
تعابیر قرآنی

ــر  ــا، تعابی ــن الحســین در بســیاری از جمله ه ــی ب ــن عل ــام زین العابدی ام
ــا  ــراب و ی ــا اع ــه ی ــی مقتضــای آن جمل ــد ول ــر کرده ان ــرآن را ذک ــارات ق و عب

1 . سوره هود، آیه 6.
2 . سوره رعد، آیه 26.

3 . سوره شوری، آیه 12.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 1، بند 14.

5 . سوره حمد، آیه 2.
6 . سوره قیامت، آیه 7.

7 . سوره ابراهیم، آیه 42.
8 . سوره عبس، آیه 38.
9 . سوره قیامت، آیه 24.

10 . سوره عبس، آیات40 و 41.
11 . سوره آل عمران، آیه 106.
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ضمایــر آن، بــا آیــات قــرآن متفــاوت اســت. البتـّـه امــام قصــد تــاوت آیــات 
ــد.  ــتفاده نموده ان ــی اس ــر قرآن ــا و تعابی ــی از عبارت ه ــته اند ول ــرآن را نداش ق
ایــن گونــه تعابیــر و عبارت هــا نیــز در دعاهــا فــراوان اســت کــه در اینجــا بــه 

ــود: ــا می ش ــال اکتف دو مث
ــَهُدُه  ــومٍ یْش ــاٍب َمْرُق ــی کِتَ ِ ــَن ف ــی ِعلِّیی ــی أَْعَل َ ــا إِل ــُع مِنَّ ــًدا یْرتَفِ ــال: »َحْم مث
ــاٍب َمْرُقــومٍ«، مشــابه آیــه 20 ســوره مبارکــه مطففیــن اســت بــا  بُــوَن«1 »کِتَ الُْمَقرَّ
ایــن تفــاوت کــه در آیــه مذکــور »کتــاب« و »مرقــوم« در حالــت رفــع هســتند 
ــه 21  ــوَن«، آی بُ ــَهُدُه الُْمَقرَّ ــه »یْش ــن جمل ــت جــر. همچنی ــی در اینجــا در حال ول
همــان ســوره اســت و شــاید منظــور از »ِعلِّییــَن«، همــان تعابیــر آیــات 18 و 19 

ســوره مذکــور باشــد.
مثــال: »ثـُـمَّ لـَـُه الَْحْمــُد َمــَکاَن ُکلِّ نِْعَمــةٍ لـَـُه َعَلینَا َو َعَلــی َجِمیــِع ِعبـَـادِهِ الَْماِضیَن 
َو الْبَاقِیــَن َعــَدَد َمــا أََحــاَط بـِـهِ ِعْلُمــُه مـِـْن َجِمیــِع األْْشــیاءِ، َو َمــَکاَن ُکلِّ َواِحــَدةٍ مِنَْها 
ــر  ــه الحمــد« تعبی ــةِ«.2 »ل ــْومِ الْقِیاَم َــی ی ــْرَمًدا إِل ــًدا َس َ ــًة أَب ــا ُمَضاَعَف ــا أَْضَعافً َعَدُدَه
قرآنــی اســت کــه در آیــات 18 ســوره روم و آیــه اول ســوره های ســبا و تغابــن 
آمــده اســت. همچنیــن »اضعافــاً مضاعفــًة« عبــارت قرآنــی اســت کــه در آیــه 130 
ســوره آل عمــران بــه کار رفتــه بــا ایــن تفــاوت کــه آنجــا ســخن از چندیــن برابــر 
ــر شــدن  ــا و ســود غیــر شــرعی اســت و اینجــا ســخن از چندیــن براب شــدن رب
ســپاس گویی خداونــد. نیــز »ســرمداً الــی یــوم القیامــة« در آیــه 72 ســوره قصــص 
آمــده کــه بیــان »روز بــودن ایــام« تــا برپایــی قیامــت اســت، ولــی در بنــد مذکــور 

ــا برپایــی قیامــت می باشــد. از دعــا، منظــور ادامــه »ســپاس گویی خداونــد« ت
 پــس ایــن واژه هــا و کلمه هــا را نمی تــوان بــه عنــوان اینکــه منظــور امــام
ــم  ــرآن کری ــای ق ــر و عبارت ه ــًا تعابی ــی مطمئن ــرد، ول ــر ک ــوده، ذک ــه ب ــل آی نق

اســتفاده شــده اســت.
ثناگويی قرآن

امــام در برخــی از جمله هــای دعاهــای خــود، بــه ثناگویــی قــرآن پرداختــه 
1. صحیفه سجادیه، دعای اول، بند 1.

2 . همان، دعای 1، بند 27.
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اســت ولــی زیباتریــن وصف هــا در دعــای ختــم قــرآن )دعــای 42( وجــود دارد 
ــت  ــه اس ــا نهفت ــی در آن دع ــک دوره قرآن شناس ــت ی ــوان گف ــع می ت و در واق
و امــام در آن زمــان و بــا وجــود خفقــان حاکــم کــه همــه بــه دنبــال دنیــا و یــا 
علــوم خارجیــان بودنــد، همــگان را متوّجــه عظمــت نهفتــه در قــرآن می نمــوده 
ــرآن را  ــت ق ــان الزم اس ــًا قرآن پژوه ــگان خصوص ــر هم ــه ب ــد البتّ ــت و ص اس

آنگونــه کــه امــام ســجاد معرفــی می نمایــد، بشناســند.

انطباق دعاها با احادیث
معارفــی را کــه امــام ســجاد در دعاهــای خــود ذکــر نموده انــد، از 
ــز از آب زالل  ــن نی ــر معصومی ــه دیگ ــد ک ــتخراج کرده ان ــمه ای اس سرچش
ــانده  ــای آن نوش ــود را از قطره ه ــروان خ ــاب و پی ــد، اصح ــتفاده نموده ان آن اس
ــام  ــای ام ــذا بســیاری از جمله ه ــد. ل ــیراب نموده ان ــه مقتضــای فهمشــان س و ب
ســجاد همــان جمــات پیامبــر اکــرم و ائمــه اســت. یعنــی بــر اســاس هــر 
ــث،  ــوان احادی ــجاد می ت ــام س ــای ام ــا و دعاه ــا و نیایش ه ــک از جمله ه ی
ــل در  ــت و تأّم ــا دقّ ــرد، ب ــر ک ــه ذک ــر ائّم ــی را از دیگ ــا و دعاهای نیایش ه
تمامــی احادیــث صــادره از ائّمــه معصومیــن می تــوان ادعــا کــرد کــه تمــام 
صحیفــه ســجادیه، همــان ســخنان معصومیــن دیگــر نیــز هســت کــه در قالبــی 
دیگــر و بــر اســاس مقتضــای زمانــی و مکانــی و فهــِم اصحــاب و پیــروان بیــان 

شــده اســت.
، َو اْلِخــِر بـِـَا آِخــٍر یُکــوُن بَْعــَدُه«.1  ٍل َکاَن َقبَْلــهُ ِل بـِـاَ أَوَّ ِ األْوَّ مثــال: »الَْحْمــُد هلِلَّ
ــُد:  ــوُل الَعبْ ــًة، َفیُق ــِدهِ نِْعَم ــی َعب ــَم اهللُّ َعل ــال رســول اهلل: »اِذا اَنَْع ِ: ق ــُد هلِلَّ الَْحْم
. َفیُقــوُل اهللُّ تعالــی: اُنُْظــُروا اَلــی َعبـْـدی اَْعَطیتـُـُه مــا ال َقــْدَر لـَـه، َفَاْعطانی  اَلَْحْمــُد هللِّ
ــی را  ــد نعمت ــه خداون ــی ک ــد: هنگام ــرم فرمودن ــر اک ــه«.2 پیامب َ ــَة ل ــا ال قِیَم م
ــد  ــد را«، خداون ــپاس خداون ــد: »س ــد و او می گوی ــت می نمای ــده اش عنای ــه بن ب
ــی او در  ــم ارزش دادم، ول ــیئی ک ــه او ش ــن ب ــد، م ــده ام را بنگری ــد: بن می فرمای

1 . همان، دعای 1، بند 1.
2 . تفسیر رازی، ج 1، ص 223.
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برابــر آن، آنچــه را بــرای آن بهــای معینــی نیســت بــه مــن هدیــه کــرد. 
، َو اْلِخــرِ بـِـَا آِخــٍر یُکــوُن بَْعــَدُه: قــال علــی فــی  ٍل َکاَن َقبَْلــهُ ُل بـِـاَ أَوَّ »األْوَّ

َل ااَلَولیــَن َو یــا آِخــَر االِخریــَن. دعــاء الکمیــل: یــا اَوَّ
ــبََقُه َو الْخــُر ال  ــْن بَــْدءٍ َس ــُه َو ال َع ــْن اَوٍل َقبَْل ُل ال َع قــال الصــادق: »االوَّ
ٌل َو آَخــٌر لـَـم  َعــْن نِهایــٍة َکمــا یْعَقــُل مـِـْن ِصفــاِت الَمْخُلوقیــَن َو لِکــْن َقدیــٌم اَوَّ
یــَزل َو ال یــزال بِابـَـْدءٍ َو ال نِهایــٍة ال یَقــُع َعَلیــه الُحــُدوُث َو ال یُحــوُل مـِـْن حــاٍل 

الــی حــاٍل، خالـِـُق ُکلِّ َشــی ءٍ«.1 
امــام صــادق فرمودنــد: خداونــد، اول اســت نــه از اولــی قبــل از خــود و نــه 
ــاره  ــی، چنانکــه درب ــه از منتهائ ــش از وجــودش و آخــر اســت ن ــی پی از مبتدائ
مخلوقــات فــرض می شــود، بــدون مبــدأ و منتهــا، از ازل و تــا ابــد اول و آخــر 
ــر در  ــی دیگ ــه حال ــی ب ــوع حــوادث و تحــول از حال ــرای وق ــی ب اســت، جای

ــده تمــام چیزهــا اســت. ــدارد، اوســت کــه آفرینن وجــود او راه ن
ـِـِه  ــْن نَْعت ــَن، َو َعَجــَزْت َع ــاُر النَّاِظِری ـِـِه أَبَْص ــْن ُرْؤیت َّــِذی َقُصــَرْت َع ــال: »ال مث

ــَن«.2  ــاُم الَْواِصفِی أَْوَه
َّــِذی َقُصــَرْت َعــْن ُرْؤیتـِـِه أَبَْصــاُر النَّاِظِریــَن«: قــال الرضــا: »فالحمــدهلل...  »ال
الــذی ال تُْدرُِکــه اَبْصــاُر الناِظِریــَن َو ال تُحیــُط بـِـه ِصَفــُة الواِصفیــَن، لـَـُه الَخْلــُق و 

ااَلْمــُر و الَمثَــُل ااَلْعلــی فــی الَســماواِت و االرِض«.3
ــدگاِن  ــه دی ــی ک ــان کس ــد را هم ــپاس خداون ــد: س ــا فرمودن ــام رض ام
ــه تمــام ذات او احاطــه  ــده ای ب ــد و هیــچ وصف کنن ــدگان او را درک نمی کن بینن
ــمان ها و  ــی در آس ــه اعل ــت و او نمون ــر از آن اوس ــق و ام ــام خل ــد تم نمی یاب

زمیــن اســت.
»َو َعَجــَزْت َعــْن نَْعتـِـِه أَْوَهــاُم الَْواِصفِیــَن«: قــال الرضــا: »الحمــُد هللِّ َخَلــَق 
ــداً بِذلـِـَک اِلْظهــارِ ِحْکَمتـِـِه و َحقیَقــِة ُربُوبیتـِـِه ال تَْضبُِطُه  مــا شــاَء َکیــَف شــاَء ُمتَُوحِّ

1 . الکافی، ج 1، ص 116.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 1، بند 2.

3 . عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 165.
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العقــول و ال تَبُْلُغــُه ااَلْوهــاُم و ال تُْدرُِکــُه ااَلبْصــار«.1 
ــت،  ــه را خواس ــر چ ــه ه ــد را ک ــپاس خداون ــد: س ــا فرمودن ــام رض ام
همانگونــه کــه خواســت آفریــد و در آفرینــش تنهــا بــود تــا در اظهــار حکمــت 
ــه او  ــاورد و اوهــام ب ــی او را در جنــگ خــود نی ــچ عقل و حقیقــِت ربوبیــت هی

ــد. ــا او را درک نکن ــد و دیده ه نرس
ــی  َّ ــه و اَن ــه نفس ــف ب ــا وص ــُف االَّ بم ِــَق ال یوَص ــا: »ان الخال ــال الرض ق
َــُه و الخطــراُت أن  ــُه و االوهــاُم أن تنال ّــذی تعجــُز الحــواسُّ أن تُدرَِک یوَصــُف ال
ُه و االبصــار عــن االحاَطــِة بــه َجــلَّ عّمــا وصفــه الواصفــون و تعالــی عّمــا  تَُحــدَّ

ــون«.2  ــُه الناعت ینعتُ
همانــا خالــق وصــف نمی شــود مگــر بــه آنچــه خــود وصــف کــرده، از کجــا 
ــا  ــش عاجــز اســت و وهم ه ــه حــواّس از درک ــت، آنک ــوان وصــف او گف می ت
ــدود  ــد او را مح ــوالن نمی توانن ــر ج ــای پ ــد، خاطره ه ــتان او نمی رس ــه آس ب
ــه  ــر از آن اســت ک ــد. او برت ــه حضــرت او وامانن ــه ب ــا از احاط ــد و دیده ه کنن
ــدگان،  ــه مدح کنن ــر از ان اســت ک ــد و واالت ــدگان او را وصــف نماین وصف کنن

مــدح او گوینــد.

بیان مطالب اعتقادی در صحیفه
ــجادیه  ــه س ــه مبارک ــای صحیف ــه در دعاه ــارزی ک ــبک و روش ب ــومین س س
ــه اســت  ــادی ژرف نهفت ــا، اعتق ــاظ دعاه ــه درون الف ــد، آن اســت ک رخ می نمای
ــی راز و  ــط در پ ــجاد فق ــام س ــه ام ــت ک ــوان دریاف ــر می ت ــا دقت نظ و ب
ــد، بلکــه در دعاهــای صحیفــه  ــد نبوده ان ــاز عــادی و طلــب حاجــت از خداون نی

ــه اســت. ــیعه نهفت ــادات ش ــجادیه، بســیاری از اعتق س
ــد و  ــف می نمای ــان وص ــد را آنچن ــا خداون ــن دعاه ــجاد در ای ــام س  ام
ــت.  ــاهده اوس ــال مش ــده و در ح ــی او را دی ــه گوی ــد ک ــان می کن ــد را بی توحی
ــی  ــا إِلَهِ ــَک ی َ ــد: »ل ــی می شناس ــت و یگانگ ــه وحدانی ــد را ب ــام، خداون ام

1 . الکافی، ج 1، ص 105.
2 . همان، ج 1، ص 138.
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ــُد  ــَت، األَْح ْ ــَه إاِلَّ أَن َ ُ اَل إِل ــَت اهللَّ ْ ــُد«.2 »أَن ــُد األَْح ــَک الَْواِح َّ ــَددِ«.1 »إِن ــُة الَْع َوْحَدانِی
ُد«.3 »ُســبَْحانََک َقَضیــَت َعَلــی َجِمیــِع َخْلقـِـَک الَْمــْوَت َمــْن  ــُد آلفــرد الُْمتََفــرِّ الُْمتََوحِّ
ــَدَک َو َمــْن َکَفــَر بـِـَک«. 4 »یــا َواِحــُد یــا أََحــُد یــا َصَمــُد یــا َمــْن لـَـْم یلـِـْد َو  َوحَّ

لـَـْم یولـَـْد َو لـَـْم یُکــْن لـَـُه ُکُفــًوا أََحــٌد«.5 
فــرد خداشناســی اینچنیــن، بــاز از خداونــد می خواهــد کــه در زمــره 
یکتاپرســتان قــرار گیــرد. »اللَُّهــمَّ َو اْجَعْلنـِـی مـِـْن أَْهــِل التَّْوِحیــِد َو اإْلِیَمــاِن بـِـَک«.6 
زیــرا او یگانــه دانســتن خداونــد را بهتریــن وســیله نجــات بنــدگان می دانــد. »َو 

ــُد«.7 ــَک التَّْوِحی ــیَلتِی إِلَی َوِس
در زمینه هــای دیگــر اعتقــادات بایــد گفــت، امــام ســجاد آنچنــان در بــاب 
نبــوت، معــاد، امامــت و خداشناســی ســخن می گویــد کــه گویــی خواننــده دعــا 
ــی  ــی مطالعــه مبان ــل چشــمان خــود گشــوده و در پ ــاب اعتقــادی را در مقاب کت
دیــن اســت. هــر چنــد در بخــِش »بیــان توحیــد« بحثــی پیرامــون توحیــد شــد 
ولــی متأّســفانه ایــن ســطور را مجالــی نیســت تــا بــه بیــان مباحــث نبــوت، معــاد، 
ــه  ــرد ک ــت ک ــوان ثاب ــا بت ــردازد ت ــه ســجادیه بپ ــی و... از صحیف ــی اله جهان بین

صحیفــه ســجادیه یــک کتــاب کامــی بــا روش راز و نیــاز اســت.
از تمامــی ایــن مطالــب می تــوان ســبک دیگــری را کشــف نمــود و آن ایــن 
کــه امــام در آن دوران ســلطه امــوی، در پــی بیــان و القــاءِ اعتقــادات نــاب بــه 
جامعــه اســامی بوده انــد و چــون برگــزاری درس و بیــان مطالــب بــه صــورت 
ــان  ــه بی ــا ب ــی همت ــا خــدای ب ــب مناجــات ب ــوده، در قال ــر نب ــح امکان پذی صری

ــد. ــب پرداخته ان مطال

1 . صحیفه سجادیه، دعای 28، بند 10.
2 . همان، دعای 35، بند 5.
3 . همان، دعای 47، بند 3.
4 . همان، دعای 52، بند 5.
5 . همان، دعای 54، بند 2.
6 . همان، دعای 48، بند 12.
7 . همان، دعای 49، بند 3.
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بیان نکات سیاسی و اجتماعی
امــام از بیــان نــکات سیاســی و اجتماعــی در ضمــن دعاهــا دریغ نفرمــوده، در 
گوشــه گوشــه راز و نیــاز خــود بــا خالــق بی همتــا، بــه اعــام مواضــع سیاســی 
و اجتماعــی از دیــدگاه خــود - کــه همــان دیــدگاه اســام نــاِب پیامبــر اســت 
- پرداخته انــد: معرفــی امــام و خلیفــه الهــی؛ اعــام مواضــع پیرامــون ســتمگران؛ 

درس بــرای مبــارزان

معرفی امام و خلیفه الهی
امــام در آن زمــان کــه بســیاری از مســلمانان، یزیــد و یزیدیــان را خلیفــه گان 
ــه معرفــی خلیفــه و امــام واقعــی می پــردازد و می فرمایــد:  الهــی می پنداشــتند، ب
َِّذیــَن اْختَْرتَُهــْم أِلَْمــِرَک، َو َجَعْلتَُهــْم َخَزنـَـَة  »َربِّ َصــلِّ َعَلــی أََطائـِـِب أَْهــِل بَیتـِـِه ال
ِعْلِمــَک، َو َحَفَظــَة دِینـِـَک، َو ُخَلَفــاَءَک فـِـی أَْرِضــَک، َو ُحَجَجــَک َعَلــی ِعبَــادَِک، 
نـَـِس تَْطهِیــًرا بِإَِراَدتـِـَک، َو َجَعْلتَُهــُم الَْوِســیَلَة إِلَیــَک،  ْجــِس َو الدَّ ْرتَُهــْم مـِـَن الرِّ َو َطهَّ

َو الَْمْســَلَک إِلـَـی َجنَّتـِـَک«.1
ســپس بــه معرفــی بیشــتر آنــان پرداختــه تــا مــردم ائّمــه واقعــی را بشناســند 
َّــَک أَیــْدَت دِینَــَک فـِـی  و بداننــد در تمــام زمان هــا امــام، وجــود دارد: »اللَُّهــمَّ إِن
ُکلِّ أََواٍن بِإَِمــامٍ أََقْمتـَـُه َعَلًمــا لِعِبـَـادَِک، َو َمنـَـاًرا فـِـی بـِـَادَِک بَْعــَد أَْن َوَصْلــَت َحبَْلــُه 
ْرَت  ــذَّ ــُه، َو َح ــَت َطاَعتَ ــَک، َو افْتََرْض ِ ــی رِْضَوان َ ــَة إِل رِیَع ــُه الذَّ ــَک، َو َجَعْلتَ ِ بَِحبْل
ٌم،  َمــُه ُمتََقــدِّ ــَد نَْهیــِه، َو أاَلَّ یتََقدَّ ــاِل أََوامـِـِرهِ، َو ااِلنْتَِهــاءِ ِعنْ ــُه، َو أََمــْرَت بِاْمتِثَ َمْعِصیتَ
ــْرَوُة  ــَن َو ُع ــُف الُْمْؤمِنِی ــَن، َو َکْه ئِِذی ــُة الاَّ ــَو ِعْصَم ــٌر َفُه ــُه ُمتََأخِّ ــرَ َعنْ َو اَل یتََأخَّ

ــَن«.2  ــاُء الَْعالَِمی ــِکیَن، َو بََه الُْمتََمسِّ
 امــام معتقــد اســت کــه امامت حتــی امامت نمــاز عیدیــن از آن ائّمــه اطهار
و خلفــاءِ الهــی اســت کــه ایــن جایــگاه توســط نابخــردان و ستم پیشــگان ربــوده 

ــده است. ش
َرَجــِة  »اللَُّهــمَّ إِنَّ َهــَذا الَْمَقــاَم لُِخَلَفائـِـَک َو أَْصفِیائـِـَک َو َمَواِضــَع أَُمنَائـِـَک فـِـی الدَّ

1 . همان، دعای 47، بند 56.

2 . همان، دعای 47، بند 60.
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وَها«.1  َّتـِـی اْختََصْصتَُهــْم بَِهــا َقــِد ابْتَزُّ فِیَعــِة ال الرَّ
از ایــن قبیــل اعــام مواضــع سیاســی و اجتماعــی در جمله هــای امــام 

ــراوان اســت. ســجاد ف

اعالم مواضع پیرامون ستمگران
امــام در ضمــن دعاهــای خــود بــه اعــام مواضــع پیرامــون ســتمگران و 
ظالمیــن می پردازنــد. ایشــان در یــک روانشناســی جامعــه، هــر کــه ظلــم می کنــد 
ــُف«.2  عِی ــِم الضَّ ْل ــی الظُّ َ ــاُج إِل ــا یْحتَ ََّم ــد: »إِن ــی می نمای ــف معرف ــانی ضعی را انس
زیــرا آنــان از مــدد الهــی دور هســتند و کســی کــه از خــدا دور اســت، ضعیــف 
ــان،  ــم آن ــت ظل ــه عل ــَن«.3 از آنجــا ک الِِمی ــِن الظَّ ــُه َع ــَد َعْونُ ــْن بَُع ــا َم اســت: »ی
ــن  ــد چنی ــدا می خواه ــام از خ ــذا ام ــت، ل ــا اس ــی ارزش دنی ــاه ب ــال و ج م
اموالــی نداشــته باشــد تــا ظالــم نگــردد: »َو اْزِو َعنِّــی مـِـَن الَْمــاِل َمــا یْحــِدُث لـِـی 
یــا إِلـَـی بَْغــی أَْو َمــا أَتََعقَّــُب مِنـْـُه ُطْغیانـًـا«.4 امــام حتــی بــه خــدا پنــاه  َمِخیَلــًة أَْو تََأدِّ
می بــرد کــه کوچک تریــن کمکــی بــه ظالــم نمایــد: »إِنــی أَُعــوُذ بـِـَک مِــْن... أَْن 
الِِمیــَن  نَْعُضــَد َظالًِمــا«.5 پــس او هیــچ گاه پشــتیبان ظالــم نیســت: »َو اَل تَْجَعْلنـِـی لِلظَّ
ــْلَطاٍن  ــرِّ ُکلِّ ُس ــْن َش ــرد: »... َو مِ ــاه می ب ــدا پن ــه خ ــا ب ــم آن ه ــًرا«.6 و از ظل َظهِی
ــْلَطاُن«.8 و از خــدا یــاری می طلبــد  َمنـَـا السُّ َعنِیــٍد«.7 »نَُعــوُذ بـِـَک مـِـْن... أَْن... یتََهضَّ

تــا علیــه ظالــم قیــام نمایــد: »َو اْجَعــْل لـِـی یــًدا َعَلــی َمــْن َظَلَمنـِـی«.9 
ــات  ــای جم ــر در الب ــارت دیگ ــا عب ــر و ده ه ــن تعابی ــر ای ــاوه ب ع
ــتمگران  ــم س ــه از ظل ــم صحیف ــای چهارده ــجاد در دع ــام س ــا، ام دعاه

1 . همان، دعای 48، بند 9.
2 . همان، دعای 48، بند 15.
3 . همان، دعای 14، بند 4.
4 . همان، دعای 30، بند 3.

5 . همان، دعای 8، بند 1 و 4.
6 . همان، دعای 47، بند 132.
7 . همان، دعای 23، بند 6.
8 . همان، دعای 8، بند 6.
9 . همان، دعای 20، بند 8.
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ــه  ــان، ب ــا آن ــارزه ب ــرای مب ــی را ب ــکوه ها دارد و راه کارهای ــد ش ــه خداون ب
جامعــه عرضــه می نمایــد.

درس برای مبارزان
امــام هماننــد فرماندهــی دلیــر کــه بــه نیروهــای خــود دلــداری و درس 
مبــارزه و نبــرد می آمــوزد، بــرای مجاهــدان و مرزبانــاِن کشــور اســامی، مطالــب 
زیبایــی از راه بردهــای جنگــی بیــان می نمایــد کــه بــا مراجعــه بــه دعــای بیســت 
و هفتــم می تــوان درس هــای مبــارزه و مرزبانــی از دیــدگاه اســامی را فراگرفــت 
و دانســت کــه شــرایط یــک ســرباز دینــی چگونــه اســت و فرمانــده آنــان بایــد 

چــه مزایایــی را دارا باشــد.
ــات  ــون ارتباط ــی را پیرام ــجاد مطالب ــام س ــوق، ام ــب ف ــر مطال ــاوه ب ع
ــی، انســان و...  ــازی و بیچارگ ــگ، حــج، بی نی ــح، جن اجتماعــی - سیاســی، صل
بیــان می نمایــد کــه تمامــًا مطالــب اجتماعــی و سیاســی جامعــه اســامی اســت 
ــوده  ــزوی در جامعــه نب ــام، انســانی گوشــه گیر و من ــه ام و نشــانگر آن اســت ک
ــوده و ســخنان و  ــاع ب ــان اجتم ــد، بلکــه در می ــردم را تشــخیص نده ــا درد م ت

ــان دردهــای اجتمــاع و سیاســت حاکــم اســت. ــرای درم دعاهایــش ب
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چکیده
ادعیــه و اذکار، یکــی از عناصــر مهمــی اســت کــه ادبیــات غنــی شــیعی 
ــود و از  ــر می ش ــد تعبی ــرآن صاع ــه ق ــد و از آن ب ــکیل می ده را تش
ــث ســبک و  ــت و از حی ــار از حکمــت و معرف ــوی سرش نظــر محت
ســیاق تابلوهایــی نفیــس و ارزشــمند از زیبایــی، جمــال و شــکوهمندی 
و فصاحــت و بالغــت بــه شــمار مــی رود و بــه عنــوان پیام هــای دینــی 

ــی اســت. ــم دین ــی و مفاهی ــن معان حــاوی عمیق تری
ایــن مقالــه رویکــردی زیبایی شناســانه در ادعیــه و اذکار قطــب عرفــان 
و اســوه جاودانــه عبودیــت و ادیــب عشــق، امــام ســجاد دارد کــه 
گوهــر معرفــت را در قالــب صدف هــای زیبــا و جــذاب الفــاظ فصیــح 

و بلیــغ ســفت و راز و رمــز کمــال را بــه آدمــی گفــت. 
در ایــن مقالــه ابتــدا معرفــی اجمالــی صحیفــه ســجادیه و فصاحــت و 
بالغــت آن مطــرح گردیــد و آنــگاه صــور بالغــی در صحیفــه ســجادیه 
بــا ارائــه مصادیقــی از ادعیــه مــورد پژوهــش قــرار گرفــت و ســرانجام 
ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه ادعیــه مذکــور نمــادی از حکمــت 
ــه  ــوان ب ــی هایی می ت ــن بررس ــا چنی ــت اســت و ب و فصاحــت و بالغ

عمــق معــارف و مفاهیــم جدیــد دینــی رســید.
ــا، صــور  ــجادیه، دع ــه س ــجاد، صحیف ــام س ــدی:  ام واژگان کلی

بالغــی.

1. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.
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 مقدمه
ــا و  ــی زیب ــتر الفاظ ــه در بس ــزا ک ــت روح اف ــی اس ــجادیه، اقیانوس ــه س صحیف
آهنگیــن، مــوج می زنــد و چشــمان خیــره دلــدادگان ســاحل شــوق را بــه جرعــه 

ــد. ــی بشــارت می ده ــت و عشــق اله ــای بیکــران معنوی نوشــی دریاه
صحیفــه ســجادیه اثــر گران ســنگی اســت کــه از سیدالســاجدین امــام 
ــا در  ــان دع ــت، زب ــب آن دعاس ــت، قال ــده اس ــای مان ــر ج ــن ب زین العابدی
ــده  ــور، القاکنن ــت و ش ــن لطاف ــه در عی ــت ک ــی اس ــت زبان ــب اهل بی مکت
معــارف بلنــدی در حوزه هــای مختلــف دینــی اســت و معارفــی کــه در دعاهــا 
ــث،  ــرا مخاطــب ائمــه در احادی ــث نباشــد، زی وجــود دارد، شــاید در احادی
ــت  ــد رعای ــا بای ــا و خطاب ه ــا در گفتاره ــل آن ه ــتند و عق ــردم هس ــوم م عم
ــم و ادراک و معرفتشــان  ــل و فه ــه فراخــور عق ــان ب ــا آن ــان ب ــود؛ و معصوم ش
ــر  ــوار از پیامب ــود. چنانکــه در بحارالان ــی ب ــر چــه گفتن ــه ه ــد، ن ســخن می گفتن
اکــرم رســیده اســت کــه فرمــود: »اِنـّـا معاَشــر األنبیــاءِ أمِرنــا أن نتکّلــُم النــاَس 
علــی قــدرِ ُعقولهــم«1 »مــا پیامبــران مأمــور هســتیم هم افــق درک مــردم ســخن 
بگوییــم«. ولــی در دعاهــا مخاطــب خداســت؛ از ایــن رو امــام آنچــه در نگارخانــه 
دل دارد، بیــرون ریختــه اســت، پــس بــه اســرار و نکته هــای فراوانــی در ادعیــه 

ــت.2 ــت یاف ــوان دس می ت
یکــی از مباحثــی کــه خــأ آن در قلمــرو ادبیــات دینــی به ویــژه ادبیــات غنــی 
شــیعی مجهــول مانــده اســت. تحقیــق و پژوهــش دربــاره جنبه هــای ادبــی و صور 
باغــی صحیفــه ســجادیه اســت کــه کمتــر موردعنایــت قرارگرفتــه و کســانی کــه 
بــه بررســی ایــن اثــر گران ســنگ پرداخته انــد، رویکردشــان عرفانــی و اخاقــی 
بــوده اســت و تنهــا ســیدعلی خــان مدنــی شــیرازی معــروف بــه ســیدعلی خــان 
کبیــر در کنــار بحث هــای فلســفی و عرفانــی و اخاقــی در دعاهــا بــه برخــی از 

ابعــاد ادبــی و باغــی و زیباشــناختی آن اشــاره داشــته اســت.
ــه  ــای صحیف ــناختی دعاه ــت زیبایی ش ــرح اهمی ــدف ط ــا ه ــه ب ــن مقال ای

1 . كلینی، اصول كافی، ج1، ص23.
2 . مجد فقیهی، آشنایی با صحیفه سجادیه، ص 18.
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ــده  ــعی نگارن ــت و س ــی آن اس ــای باغ ــه جنبه ه ــی ب ــرد اجمال ــجادیه رویک س
بــر آن اســت تــا صــور باغــی و زیبایی هــای ادبــی و ابعــاد آن را تبییــن نمایــد. 
و بــه ایــن ســؤال اساســی کــه صــور باغــی در صحیفــه ســجادیه چــه جایگاهــی 

دارد؟ پاســخ داده شــود.

معرفی اجمالی صحیفه سجادیه
ــی از  ــامی و یک ــع اس ــا در مناب ــاب دع ــن کت ــجادیه قدیمی تری ــه س صحیف
ــن  ــه محســوب می شــود. ای ــرون اولی ــوی اســامی در ق ــار معن برجســته ترین آث
ــارم  ــام چه ــر اســام ام ــام پیامب ــواده واال مق ــن حســین ن ــی اب ــر از عل اث
شــیعیان و از همــان ابتــدا، در منابــع شــیعی، کتــاب بســیار مقــدس و محترمــی 
اســت کــه تنهــا قــرآن و نهج البلاغــه در مرتبــه ای باالتــر از آن قــرار می گیرنــد.
امــام در ســخت ترین دوران کــه جــز ســرکوبی شــیعه بــه وســیله زبیریــان 
و امویــان، نشــان روشــنی نداشــت، مــردم را بــه شــیوه ای غیرمســتقیم بــه ســوی 

دیــن اصیــل و دیــن داری صحیــح دعــوت کــرد.
ــت  ــت. عل ــاب سجاداس ــای کت ــه معن ــجادیه ب ــه الس ــه الکامل ــوان الصحیف عن
ــزد  ــن نســخه ن ــری از ای ــه نســخه کوچک ت ــه آن اســت ک ــه کامل ــدن آن ب نامی
ــر  ــا آن، بزرگ ت ــه ب ــه در مقایس ــیعه امامی ــخه ش ــه نس ــت ک ــود اس ــه موج زیدی
ــرآن  ــر ق ــی خواه ــرآن، یعن ــت الق ــجادیه را، اخ ــه س ــت.1 صحیف ــر اس و کامل ت
ــل  ــد و انجی ــور آل محم ــاء، زب ــم العلم ــوب در معال ــن شهرآش ــن اب و هم چنی
ــت  ــن اس ــل ای ــور و انجی ــه زب ــذاری ب ــت نام گ ــرد.2 عل ــام می ب ــت ن اهل بی
کــه زبــور کتــاب حضــرت داوود بــوده و محتــوای آن غالبــًا دعــا و مناجــات 
ــور  ــه زب ــت، از آن ب ــات اس ــا و مناج ــاب دع ــز کت ــه نی ــون صحیف ــت و چ اس
ــه  ــاب حضــرت مســیح اســت ک ــز کت ــل نی ــد. انجی ــام برده ان ــد ن آل محم
ــجادیه  ــه س ــردارد. صحیف ــیح را در ب ــرت مس ــای حض ــا و راهنمایی ه موعظه ه
ــت  ــل اهل بی ــا، انجی ــه الی دعاه ــر در الب ــظ مؤث ــودن مواع ــت دارا ب ــه عل ــز ب نی

1 . شعرانی، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص11.
2 . آقابزرگ تهرانی، الذریعه إلی تصانیف الشیعه، ج 13، ص 345.
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ــر اســت. از  ــن متوات ــن مت ــد کــه ای ــه اســت. عالمــان حدیــث معتقدن ــام گرفت ن
آن جملــه محقــق بــزرگ میردامــاد دربــاره صحیفــه تصریــح می کنــد: » الصحیفــه 
ــره«1 ــور آل الرســول متوات ــل اهل بیــت و زب الکریمــه الســجادیه المّســماه انجی

ــر پنجاه وچهــار  صحیفــه ســجادیه مشــهور کــه در دســترس اســت، مشــتمل ب
دعاســت. بنابــر قولــی، عمیدالروســاء رضی الدیــن ابومنصــور هبــه اهلل ابــن حامــد 
ــن  ــن احمــد ب ــن الحســن ب ــی آن را از بهــاء الشــرف ابوالحســن محمــد ب الحّل
علــی بــن محمــد بــن عمــر بــن یحیــی العلــوی الحســینی روایــت کــرده اســت و 
او هــم بــا هشــت واســطه کــه در مقدمــه خــود صحیفــه نــام آنــان آمــده اســت از 
یحیــی بــن زیدبــن علــی بــن الحســین نقــل کــرده اســت.2 کــه ایــن نســخه 
ــی  ــدان دسترس ــه ب ــود ک ــداری می ش ــکان نگه ــه واتی ــک در کتابخان ــا این گوی
نیســت.3 بــه هــر حــال آنچــه مســّلم اســت ایــن اســت کــه امــروزه بــه عنــوان 
صحیفــه ســجادیه در دســترس و مــورد اســتفاده مــردم اســت، همــان اســت کــه 
امــام ســجاد فرمــوده اســت تــا چــراغ راه زندگــی و هدایــت مــردم باشــد، نــه 
فقــط در آن زمــان بلکــه در همــه دوره هــا و بــرای همــه نســل ها. و فعــًا آنچــه 
بــه صــورت قطــع می توانیــم از صحیفــه کاملــه بدانیــم همیــن 54 دعاســت.4 کــه 
ــه  ــر- ک ــق توات ــت آن از طری ــون وثاق ــت چ ــد نیس ــبهه و تردی ــل ش در آن مح

ــد. ــه دســت آم ــر از راه ســند اســت- ب مطمئن ت
صحیفــه ســجادیه، تنهــا شــامل راز و نیــاز و بیــان حاجــت در پیشــگاه خداونــد 
ــی بیکــران از علــوم و معــارف اســامی اســت کــه  متعــال نیســت، بلکــه دریای
ــن  ــاره ای از قوانی ــی و پ ــی، سیاس ــی، اجتماع ــی، فرهنگ ــائل عقیدت ــی آن مس ط
ــر  ــه نمایانگ ــده اســت.5 ک ــرح ش ــا مط ــب دع ــرعی در قال ــکام ش ــی و اح طبیع
ــت و  ــوار اس ــت آن بزرگ ــر امام ــر عص ــم ب ــان حاک ــاق و خفق ــن از اختن روش
ــر  ــرو ب ــازندگی نی ــرح س ــک ط ــا ی ــن دع ــه در ضم ــه صحیف ــت ک ــوان گف می ت

1 . میرداماد، شرح الصحیفه السجادیه، ص 45.
2 . مدیر شانه چی، الصحیفه السجادیه عن نسخه عتیقه، ص 41.

3 . فهری، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 18.
4 . دعایی، اسوه كامل، ص 260.

5 . پیشوایی، سیره پیشوایان، ص 270.
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ضــد بنی امیــه و حاکمــان غاصــب اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت و ارزش صحیفــه 
ــون شــرح ها و حواشــی  ــان، تاکن ــان و عارف ــی و ادیب ــان دین ــزد عالم ــجادیه ن س
ــدود  ــه از ح ــی در الذریع ــزرگ تهران ــت. آقاب ــده اس ــته ش ــر آن نگاش ــراوان ب ف
ــان  ــا زم ــه ت ــورد صحیف ــی در م ــی و عرب ــل، فارس ــاه و مفص ــرح کوت ــاه ش پنج

ــرد.1 ــام می ب ــود ن خ

فصاحت و بالغت صحیفه سجادیه
ــت و  ــطح باغ ــن س ــه در باالتری ــی صحیف ــناختی و باغ ــای زیباش جنبه ه
ــان  ــه در جه ــد و نهج البلاغ ــرآن مجی ــس از ق ــت و پ ــه اس ــرار گرفت ــت ق فصاح
ــن  ــدارد. مت ــود ن ــجاد وج ــام س ــای ام ــر از دعاه ــر و فصیح ت ــرب بلیغ ت ع

ــت: ــال اس ــدی کم ــت در اوج و بلن ــه از دو جه صحیف
1. فصاحت و باغت

2. محتوا و مضمون
ــه در  ــت ک ــی اس ــی مذهب ــون ادب ــن مت ــی از زیباتری ــجادیه، یک ــه س صحیف
ــر در  ــر چــه تمام ت ــی ه ــه زیبای پهن دشــت آن حکمــت، فصاحــت و باغــت ب
ــف و  ــرات لطی ــا تعبی ــد و ب ــری می نمای ــه و جلوه گ ــرار گرفت ــر ق ــار یکدیگ کن
تصویرهــای بدیــع از حقایــق و روابــط عینــی و بــا به کارگیــری صورخیــال، دل 
آدمــی را از طبیعــت، بــه ســوی آســتانه حقیقــت کشــانده و او را در عالمــی پــر از 
نورانیــت، پاکــی، دلدادگــی و شــیدایی قــرار می دهــد و در یــک جملــه، باعــث 
تصعیــد و تلطیــف اضــاع وجــود انســان، از ادراک، احســاس و کــردار می شــود.
ســید علی خــان مدنــی صاحــب شــرح کبیــر و صحیفــه ســجادیه در مقدمــه کتــاب 
خــود در ایــن بــاره می نویســد: »و اّمــا باغــه بیانهــا و براعــه تبیانهــا فعندهــا تســجد 
ــه  ــی صحیف ــداره األعــام...«؛2 »باغــت بیان ــا لعجــز م ــکام، و تذعــن ب ســحره ال
ــه  ــر آن ب ــه ســاحران ســخن در براب ــه ای اســت ک ــی آن به گون ــت مضمون و فضیل

ــد«. ــه عجــز می کنن ــراف ب ــر آن اعت ــم در براب ــزرگان عل ــد و ب ســجده می افتن

1 . تهرانی، الذریعه إلی تصانیف الشیعه، ج 13، 345- 359 .
2 . مدنی شیرازی، ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیدالساجدین، ج1، ص51.
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محتــوای اعتقــادی، اخاقــی، حکیمــی، موعظــه ای و اجتماعــی آن، بــا قالــب 
ــه  ــی ب ــون دین ــان مت ــی در می ــگاه باالی ــی اش، ارزش واال و جای ــی و ادب باغ
ــان  ــه، زب ــبیه، کنای ــب تش ــی در قال ــام از صــور باغ ــتفاده ام ــت. اس آن داده اس
ــن را  ــوده و مضامی ــا ب ــیار زیب ــجع بس ــاق و س ــاس، طب ــتعاره، جن ــاز و اس مج
ــه جهــت در برداشــتن کلمــات  ــرده اســت. و ب ــان ک ــواز بی ــی روح ن ــا ترکیبات ب
ــه درگاه ایــزدی، مــورد توجــه  شــورانگیز و شــیواترین راز و نیازهــای بشــری ب
همــه دلباختــگان بــه معنویــات بــوده اســت.1 ابــن شهرآشــوب داســتانی در ایــن 
زمینــه نقــل می کنــد: »أّن بعــض البلغــاء بالبصــره ذکــرت عنــده الصحیفــه الکاملــه 
ــم و أطــرق رأســه  ــی علیکــم مثل هــا، فأخــذ القل ــی اُمل ــی حت ــال: خــذوا عنّ فق
ــه  ــری از صحیف ــره ذک ــان بص ــی بلیغ ــزد برخ ــات«؛2 »در ن ــی م ــه حت ــا رفع فم
کاملــه شــد. او گفــت: ایــن را بگیریــد تــا ماننــد آن را بــرای شــما بگویــم. آنــگاه 
ــا از  ــد و ســر برنداشــت ت ــن افکن ــه دســت گرفــت و ســر خــود را پایی ــم ب قل

دنیــا رفــت«. 
مضامیــن صحیفــه نورانیــه به گونــه ای اســت کــه هــم اهــل اندیشــه را 
ــداق  ــن مص ــازد و بارزتری ــیراب می س ــل دل را س ــم اه ــد و ه ــوراک می ده خ
ــی  ــی از معان ــرا ترکیب ــد زی ــول می باش ــوس و معق ــی محس ــن زیبای ــع بی جم
عرشــی و اســلوب های شــکوهمند و جــذاب اســت و عالمــان بــزرگ و حکیمــان 
ــان  ــی آن اذع ــای ادب ــه و زیبایی ه ــی صحیف ــت محتوای ــر عظم ــنگی ب گران س
ــر  ــد: »توات ــه می نویس ــه صحیف ــدی در مقدم ــداهلل افن ــه عب ــد. از آن جمل نموده ان
ــارات آن  ــی آن، و لطافــت الفــاظ و طــراوت عب ــه صحیفــه و عظمــت معان ادعی
ــاخته  ــوش س ــز و خام ــود عاج ــر خ ــران را در براب ــه دیگ ــت ک ــه ای اس به گون
اســت«.3 صحیفــه ســجادیه، فراتــر از گفتــار مخلــوق و فروتــر از کام خالــق اســت 
کــه صاحــب تفســیر طنطــاوی در ایــن بــاره تصریــح می کنــد: »مــن هــر چــه در 

1 . موسوی گرمارودی، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 5 و 6
2 . ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 137.
3 . افندی اصفهانی، الصحیفه الثالثه السجادیه، ص 4 و 5.
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ــم«.1  ــق فروتــر می یاب ــر و از کام خال ــار مخلــوق فرات آن می نگــرم، آن را از گفت
ــوارش  ــد بزرگ ــی و ج ــام عل ــون ام ــاجدین همچ ــان و کام سیدالس زب
پیامبــر الهــام گرفتــه از وحــی الهــی اســت کــه چشمه ســار نبــوغ ایشــان در 
ــته  ــه به حــق شایس ــده اســت ک ــاری ش ــا، ج ــز و راهگش ــای نغ ــب نیایش ه قال
ــوار  ــر نویســندگان دش ــجادیه ب ــه س ــا اســلوب صحیف ــع اســت، ام ــق و تتب تحقی

ــد.2 ــًا آن را توصیــف کنن اســت کــه حقیقت

 بررسی صور بالغی گزیده هایی از سخنان سیدالساجدین
کلمــات نــزد امــام ســجاد همچــون دّر و جواهــر و مرواریدهــای 
گران بهایــی هســتند کــه در کــف مبارکشــان قــرار دارنــد و هــر آن گونــه 
ــا و  ــکلی زیب ــا ش ــد ت ــرار می دهن ــر ق ــار یکدیگ ــا را در کن ــد آن ه ــه بخواهن ک
ــد و  ــخن بیافرینن ــن س ــیواترین و بلیغ تری ــاترین و ش ــین برانگیزی از رس تحس
ــاوه  ــا ع ــی دعاه ــام در تمام ــد. ام ــوذ نماین ــا نف ــا و دل ه ــاق جان ه در اعم
بــر رعایــت فصاحــت کلمــات و باغــت در کام صــور بیانــی و باغــی زیبایــی 
ماننــد: تشــبیه، کنایــه، اســتعاره، مجــاز، ســجع و جنــاس و تصویــر فنی و تجســیم 
و تخییــل را بــکار برده انــد کــه باعــث تغییــر اساســی در جامعــه آن روز گردیــد. 
ــزه و  ــد معج ــه باش ــت آمیخت ــت و باغ ــا فصاح ــه ب ــی ک ــار هنگام کام و گفت
ــر آن فــراوان اســت. ایــن فصاحــت و باغــت را امــام از پــدر بزرگــوارش  تأثی
امیــر کام علــی بــه ارث بــرده اســت، کــه می فرمایــد: »و انـّـا اَلُمــراء الــکام 
ــا  ــران ســخن م ــا امی ــه«؛3 »همان ــت ُغُصون ــا تهّدل ــه و علین ــا تنشــبّت عروق و فین
ــر  ــده، و شــاخه های آن ب ــا ریشــه دوان ــان م می باشــیم، و درخــت ســخن در می

ســر مــا ســایه گســترده اســت«. 
صنایــع باغــی کــه امــام ســجاد آن را بــکار برده انــد بســیار اســت و مــا 

در اینجــا بــه بعضــی از ایــن صنایــع باغــی اشــاره می کنیــم.

1 . مدیر شانه چی، الصحیفه السجادیه عن نسخه عتیقه، ص 50.
2 . مغنیه، فی ظالل صحیفه السجادیه، ص 43.

3 . نهج البالغه، خطبه 233.
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حسن ابتدا
وقتــی فرازهــای نخســتین کام معصومیــن را بررســی می کنیــم، در 
می یابیــم کــه بــه شــیوه قــرآن کریــم و بــر اســاس تعالیــم مکتــب نبــوی، ســخن 

ــد. ــاز می کنن ــال آغ ــادر و متع ــد ق ــای خداون ــد و ثن ــا حم ــود را ب خ
ــن  ــم اهلل الرحم ــس از بس ــه پ ــت ک ــه اس ــوره فاتح ــم س ــرآن کری ــع ق مطل
ــُد  ــد: »الحم ــود و می فرمای ــاز می ش ــد آغ ــتایش خداون ــد و س ــا حم ــم ب الرحی
ــان اســت«.  ــروردگار جهانی ــن«؛1 »حمــد و ســتایش مخصــوص پ هللِ ربِّ العالمی
ــود؛  ــاز می ش ــی آغ ــای اله ــد و ثن ــا حم ــب ب ــز غال ــن نی ــای امیرالمؤمنی خطبه ه
ــوَن«؛2 »ســپاس  ــُه القائل ــُغ مِدَحتَ ــذی ال یَبُل ــُد هللِ ال ــد: »الحم ــه می فرمای آن جــا ک
ــه  ــیوه در صحیف ــن ش ــد«. همی ــتودن او بمانن ــخنوران در س ــه س ــی را ک خدای
ــتین  ــجاد در نخس ــام س ــرا ام ــت؛ زی ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــز مدنظ ــجادیه نی س
ــد  ــُه...«؛3 »حم ــا اّوٍل کان قبَل ِ ِل ب ــُد هلِلِ االِوّ ــد: »الحم ــش می فرمای ــای خوی دع
ــی نبــود...« بنابرایــن  خدایــی را کــه اول همــه هســتی اســت کــه قبــل از او اول
امــام ســجاد در ایــن کار از ســبک قــرآن کریــم و اجــداد بزرگــوارش پیــروی 

ــرده اســت. ــگ ک ــان هماهن ــا ســخنان آن و ســخن خــود را ب
ــه و  ــر ائم ــجاد در کام دیگ ــام س ــس از ام ــاری پ ــلوب گفت ــن اس همی
بعدهــا ســخنان بــزرگان و علمــای دیــن پیوســته رعایــت شــده اســت و بلکــه از 
جملــه ضرورت هــا و آداب بندگــی گردیــده اســت کــه در دعــا- وســیله بــارز و 
مطمئــن اتصــال انســان بــه خــدا- تجلــی نمــوده اســت. امــام صــادق در ایــن 
بــاره می فرمایــد: »اِنَّ ُکَل دعــاءٍ الیکــوُن قبَلــه تمجیــٌد َفُهــو اَبتــر«؛4 »هــر دعایــی 
کــه پیــش از آن ســتایش خداونــد نباشــد ابتــر اســت«. در کام امــام بــه لحــاظ 
ــان  ــا و بی ــام و مقتضــای دع ــه مناســب مق ــد ک ــد خداون ــا حم ــودن ب ــاز نم آغ
ــه ای کــه شــنونده  حاجــت اســت، صنعــت بدیعــی حســن ابتــداء اســت. به گون

1 . سوره حمد، آیه 1.
2 . نهج البالغه، خطبه 1.

3 . صحیفه سجادیه، دعای1.
4 . محمدی ری شهری، منتخب میزان الحکمه، ص198.
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ــد. ــای کام می کن ــا انته ــنیدن ت ــه ش ــد ب ــذوب و عاقه من را مج
ــم و  ــیار مه ــت بس ــری اس ــی ام ــر و نظم ــخن نث ــر س ــداء در ه ــن ابت حس
حســاس، زیــرا اول چیــزی اســت کــه بــه گــوش ســامعین می رســد، پــس اگــر 
حســنی دارد باعــث زیــادی شــوق حاضریــن در ســماع آن می شــود و اال باعــث 
ــی ســخن منصــرف  ــدن باق ــا خوان ــی اســت1 و شــنونده را از شــنیدن ی بی رغبت
می کنــد. ســخن همچــون قفلــی اســت کــه آغــاز آن، کلیــد آن اســت، پــس هــر 

ــا کلیــد مناســب آن بایــد گشــود. قفــل ســخنی را ب

حسن ختام
ــام بســیار  ــدا، حســن خت ــر حســن ابت ــاوه ب ــام ع ــای ام ــام دعاه در تم
دلپذیــر و مناســبی بــه چشــم می خــورد کــه در آراســتگی و پختگــی و 
تأثیرگــذاری، آن را در حــد اعــای ســخن قــرار داده اســت به ویــژه بــا عنایــت 
بــه اینکــه معمــوالً آخریــن بخــش از کام، بیشــتر از دیگــر اجــزای آن در گــوش 
ــرد و  ــای می گی ــن ج ــش در ذه ــان بخ ــط هم ــی فق ــد و گاه ــای می مان ــر ج ب

ــردد. ــن می گ ــس جایگزی ــذت آن در نف ل
ــتایش از  ــد و س ــخن از حم ــه س ــای اول ک ــم در دع ــه دیدی ــور ک همان ط
ــی  ــه و زیبای ــد گفت ــدا را حم ــا خ ــارت آن دع ــن عب ــت در آخری ــد اس خداون
خــاص و در نهایــت ظرافــت دعــا را بــا واژه حمــد آغــاز و هــم بــا واژه حمــد 
ــعداء مـِـن اَو لیائـَـِه«؛2 »سپاســی  بــه پایــان بــرده اســت. »حمــداً نَســَعُد بــه فــی السُّ
کــه بــه وســیله آن در بیــن نیکبختــان و دوســتان او کامــروا گردیــم«. حســن ختــام 
بــه اعتبــار آنکــه آخــر چیــزی اســت کــه بــه گــوش ســامع می رســد، پــس اگــر 
احســن باشــد موجــب التــذاذ ســامع بیشــتر اســت و تــدارک نقصانــی کــه پیــش 

ــد.3 ــده، می نمای ــع ش واق

1 . مازندرانی، انوارالبالغه، ص392.
2 . صحیفه سجادیه، دعای1.

3 . مازندرانی: انوارالبالغه، ص393.
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قصر
یکــی از مظاهــر باغــی بســیار زیبــا کــه در صحیفــه ســجادیه به طــور 
چشــم گیری بــه کار رفتــه اســت قصــر اســت. نمونــه قصــر در صحیفــه ســجادیه 
جملــه زیــر از دعای ســی و دوم اســت: »کذلــَک أنــَت اهللُ األّوُل فی اّو لِیَّتـِـَک،...«؛1 
»بدیــن گونــه تــو آن خداونــدی کــه در نخســتین بودنــت، نخســتینی«. کذلــک، 
جــارو مجــرور و در محــل رفــع خبــر مقــدم و أنــت، مبتــدای مؤخــر و مقــدم 
شــدن بــه دلیــل قصــر اســت، و اهللُ األّوُل، عطــف بیــان جهــت مــدح و ســتایش 
اســت. یعنــی تــو قبــل از وجــود ممکنــات، اول بــوده ای و تخصیــص اولیــت بــه 

ــر اســت. ــا حّقه التاخی ــم م ــوع تقدی ــد قصــر حقیقــی و از ن خداون
بــه نظــر می رســد کــه وصــف اول کــه در ایــن دعــا بــه کار رفتــه اســت، بــه 

معنــای ازلیـّـت و ابدیــت باشــد.
نمونــه دیگــر قصــر در دعــای پنجــاه و دوم اســت کــه امــام می فرمایــد: 
ــَف  ــماءِ، و کی ــی الس ــی االرِض و ال ف ــیٌء ف ــه ش ــی علی ــذی الِ یَخف ــا اهللُ ال »ی
ــزی در  ــه چی ــدی ک ــُه؟«؛2 »ای خداون ــَت َخَلقتَ ــا أن ــی م ــا إله ــک ی ــی علی تخف
زمیــن و آســمان بــر تــو پوشــیده نیســت؛ خداونــدا! چگونــه چیــزی بــر تــو نهــان 

ــده ای؟!« باشــد کــه خــود آن را آفری
مقــدم شــدن أنــت جهــت قصــر و بــه شــیوه مــا حّقه التاخیــر اســت کــه جهت 
تخصیــص اینکــه آنچــه را خــودت آفریــدی نــه غیــر از تــو. امــام ســجاد در 
ــه  ــد اختصــاص می دهــد؛ ســپس اشــاره ب ــه خداون ــت را ب ــور خالقیّ ــراز مذک ف
ــن قصــر  ــد. ای ــات می کن ــد در ایجــاد مخلوق ــدرت بی چــون و چــرای خداون ق
از نــوع حقیقــی و قصــر صفــت بــر موصــوف اســت. و در ادامــه ایــن فــراز مــا 

ّــُره بــه شــیوه قصــر ذکــر شــده اند. ــُه و مــا أنــَت تَُدب أنــت َصنعتَ
کام امــام ســجاد در فرازهــای دعــا چنــان در اوج جمــال و باغــت قــرار 
دارد کــه شــرح هــر جملــه از آن را کتابــی وافــی نیســت و آنچــه را کــه علمــا 
در علــم معانــی در بــاب احــوال ایجــاز و اطنــاب و مســاوات، فصــل و وصــل 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 32.
2 . همان، دعای 52.
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ــًا  ــود و کام ــه می ش ــی ماحظ ــه خوب ــه ب ــر صحیف ــد در سراس ــر گفته ان و قص
منطبــق بــا اصــول و مبانــی علــم معانــی اســت. و هیــچ واژه در سراســر صحیفــه 
کراهــت در ســمع و غرابــت اســتعمال و تنافــر حــروف نــدارد و مخالــف قیــاس 

هــم نیســت. 
در عیــن حــال الزم اســت بــه دو مــورد کــه حســب ظاهــر برخــاف قواعــد 
ــم. امــام در دعــای ســی و چهــارم  معمــول در صــرف عــرب اســت اشــاره کنی
ــان  ــی در نه ــه«؛1 »و بدی های ــل علی ــم تَدلُ ــا لَمســاوی َفَل ــتََّر ب ــد: »و تََس می فرمای
کــرده اســت و تــو آشــکار نگردانــده ای«. در فعــل فَلــم تَدلُــل دو الم کــه کنــار 
هــم واقــع شــدند و هم جنــس هســتند، بایــد ادغــام می شــدند. امــا در اینجــا دو 
نظــر اســت. لغــت اهــل هجــاز فــّک ادغــام در فعــل مضاعــف مجــزوم را الزم 
می دانــد و لغــت اهــل نجــد، ادغــام فعــل مضاعــف مجــزوم را توصیــه می کنــد. 
بــه نظــر می رســد کــه هــر دو مــورد فصیــح اســت. بــه جــز اینکــه فــک ادغــام 

مضاعــف مجــزوم در قــرآن هــم آمــده اســت. )و لـَـو لــم تَمَسســُه نــاٌر(2
ــت: »أن  ــده اس ــم آم ــارت شش ــتم در عب ــای هش ــر در دع ــورد دیگ ــا م ام
ــده  ــم آم ــارت شش ــم در عب ــی و یک ــای س ــیطاَن« و در دع ــا الش ــتَحوَذ علین یَس
اســت: »اِســتَحوَذ علیــه الشــیطاُن« همانطــور کــه ماحظــه می شــود هــر دو فعــل 
ــه اســت  ــه کار رفت ــی ب مضــارع و ماضــی خــاف قواعــد معمــول صــرف عرب
و قاعــده اعــال- قلــب »واو« بــه »یــاء« در مضــارع و قلــب »واو« بــه »الــف« در 
ماضــی اعمــال نشــده اســت. بــا ایــن وصــف ایــن کلمــات مخــل بــه فصاحــت 
نیســتند زیــرا بــه کار رفتــن ایــن عبــارات از بــاب تلمیــح اســت کــه اشــاره دارد 
ــُم  ــتحوذ علیه ــت: )س ــوده اس ــه فرم ــرآن ک ــه در ق ــوره مجادل ــه 9 از س ــه آی ب
الشــیطاُن(3 و قــرآن کریــم حســب اســتعمال مــردم و مطابــق کاربــرد اجتماعــی 
در آن زمــان بــه کار بــرده اســت کــه ایــن نه تنهــا خــاف فصاحــت نیســت بلکــه 
عیــن فصاحــت اســت. اگــر ایــن کلمــه غیــر از ایــن صــورت اســتعمال می شــد 

1 . همان، دعای 34.
2 . سوره نور، آیه 35.

3 . سوره مجادله، آیه 9.
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بــرای مــردم کــه این گونــه اســتعمال می کننــد غریــب و نامفهــوم خواهــد نمــود. 
ایــن امــور دقیقــًا مطابــق بــا اصــول زبان شناســی امــروز اســت کــه پیــروان بســیار 
ــا کاربــرد عمومــی مردم انــد  آن قائــل بــه اســتعمال واژه هــا و عبــارات مطابــق ب
ــان متحــّول می شــود و پیشــرفت کّمــی و  ــرا در ایــن صــورت اســت کــه زب زی
ــتوری و  ــن دس ــد نوی ــه قواع ــود را ب ــای خ ــن ج ــد که ــد و قواع ــی می کن کیف

ــد. ــی می ده زبان

تشبیه
ــر زمــان، یکــی از ســاده ترین و مؤثرتریــن راه هــای  اســتفاده از تشــبیه، از دی
تربیتــی بــوده اســت؛ لــذا نویســندگان و گوینــدگان، بــرای آســان ســاختن درک 
ــق،  ــن طری ــد و از ای ــره می برن ــبیه به ــی کام، از تش ــا زیبای ــده ی ــب پیچی مطال
مقصــود خویــش را بــه مخاطــب منتقــل می کننــد و او را بــه اندیشــه وا می دارنــد.
ــی و  ــی، حکم ــی، عرفان ــون اخاق ــائل گوناگ ــه مس ــجاد ک ــام س کام ام
ــبیه و  ــد، از تش ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــی را م ــی و سیاس ــی و فرهنگ اجتماع
ــرده و  ــن دو اســتفاده ک ــه طــور قابل توجــه، از ای ــوده، بلکــه ب ــی نب ــل خال تمثی
ــه اشــیاء  ــوده- ب ــه از محسوســات نب ــی را- ک ــی و عقل ــوی، عقیدت مســائل معن

ــت. ــرده اس ــل ک ــبیه و تمثی ــل درک تش ــی و قاب حس
ــاید  ــان اســت و ش ــم بی ــات موردبحــث در عل ــه یکــی از موضوع تشــبیه ک
ــر و حســاس تر اســت،  ــم مهم ت ــن عل ــع باغــی ای ــوان گفــت از دیگــر صنای بت
در صحیفــه ســجادیه بــه نحــوی بســیار زیبــا و ظریــف بــه کار رفتــه اســت کــه 

ــم: ــورد آن اشــاره می کنی ــد م ــه چن ــه ب ــرای نمون ب
در دعــای ششــم در عبــارت چهــارم در توصیــف شــب فرمــوده اســت: »... 
و َجَعَلــُه لِباســا لِیَلبَســوا مـِـن راحتـِـِه و منامـِـِه« یعنــی »شــب را جامــه و پوشــش 
قــرار داد تــا اینکــه راحتــی و خــواب را در آن هماننــد لبــاس بــر تــن کننــد.« در 
ایــن فــراز امــام شــب را بــه لبــاس تشــبیه نمــوده اســت. ایــن نــوع تشــبیه، 
تشــبیه بلیــغ اســت کــه علمــای علــم بیــان گفته انــد بهتریــن نــوع تشــبیه اســت 
زیــرا در آن فقــط مشــبه و مشــبه به ذکــر می شــود و قــدرت تخیــل در آن چنــان 
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ــه  ــدم تفاضــل مشــبه و مشــبه به نســبت ب ــم اتحــاد و ع ــه موه ــی اســت ک عال
ــه  یکدیگــر اســت. در اینجــا امــام در قالــب تشــبیه فرمــوده اســت کــه شــب ن

ماننــد لبــاس اســت بلکــه خــود لبــاس اســت.
در نیایــش چهــل و دوم در عبــارت یازدهــم بــه هنــگام ختــم قــرآن می فرماید: 
ــرآن  ــا را به وســیله ق ــی »آلودگــی دل هــای م ــا.« یعن ـِـِه َدَرَن ُقُلوبِن ــل ب ».... َو اغِس
ــی و آلودگــی اســت.1 در اینجــا  ــای چرک ــه معن بشــوی« واژه »درن« در لغــت ب
ــه نوعــی چــرک و آلودگــی ظاهــری  ــب ب ــاه و قســاوت قل ــت، گن ــت غفل حال
تشــبیه شــده اســت. چــرک و آلودگــی ظاهــری عــاوه بــر آن کــه ســبب بیــزاری 
انسان هاســت، ســامت شــخص را نیــز بــه خطــر می انــدازد. چــرک و آلودگــی 
ــی  ــب، یعن ــاکنان غی ــرت س ــب نف ــه س ــت ک ــن اس ــز چنی ــی نی ــی و قلب باطن
ــز  ــامت دل او را نی ــن س ــود. همچنی ــاک می ش ــان های پ ــز انس ــتگان و نی فرش

ــغ اســت. ــوع بلی ــن تشــبیه از ن ــد. ای ــد می کن تهدی
همچنین در ضمن همین تشبیه استعاره لطیفی است که شایان توجه است.

مســتعارله:( غفلــت( و مســتعارمنه )درن( بــه معنــی کثافــت و چــرک و جامــع 
)دچــار عــذاب و گمراهــی شــدن( اســتعاره مصرّحــه اصلیــه اســت.

ــاُل  ــارِت األعم ــت: »... ص ــوده اس ــیزدهم فرم ــارت س ــا در عب ــن دع در همی
ــا  ــردن م ــه گ ــاده ب ــون ق ــا چ ــای م ــی )کرداره ــاِق...« یعن ــی األعن ــَد ف قائ
ــه  ــارت تشــبیه وجــود دارد بدیــن شــکل کــه »االعمــال« ب ــد( در ایــن عب می افت
»قائــد« یعنــی گردنبنــد تشــبیه شــده کــه از نــوع تشــبیه بلیــغ اســت و غــرض 
ــه امــر محســوس و  از تشــبیه تقریــر حــال مشــبّه یعنــی یــک امــر معنــوی را ب

ــد کــرده اســت. حســی مانن
ــوده اســت: »... َو  ــرگ فرم ــر م ــارم در ذک ــارت چه ــم در عب ــای چهل در دع
اجعُلــه بابــًا مـِـن اَبــواِب َمغفرتـِـَک، و مفتاحــًا مـِـن مفتــاِح رحمتـِـَک.« یعنــی )مرگ 
ــرار  ــش، ق ــت خوی ــای رحم ــدی از کلیده ــت، و کلی ــای آمرزش را دری از دره
ده.( در ایــن فــراز بنــا بــه فرمــوده امــام ســجاد مــرگ کلیــد و دری اســت کــه 
انســان را بــه رحمــت خداونــدی متصــل می کنــد. و در آن دو تشــبیه وجــود دارد 

1 . مصطفی و دیگران، المعجم الوسیط، ص282.
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ضمیــر »ه« بــه »مــوت« یعنــی مــرگ برمی گــردد و مــرگ بــه »بــاب« و »مفتــاح« 
تشــبیه شــده اســت کــه از نــوع تشــبیه بلیــغ و غــرض از تشــبیه تقریــر و تثبیــت 

حــال مشــبه اســت.

مجاز
ــوقی  ــور و ش ــاز ش ــت. در مج ــت اس ــای باغ ــوه ای از جلوه ه ــاز، جل مج
ــذاری و  ــه باعــث اثرگ ــازه ک ــو و ت ــی ن ــن مفهوم ــرای جســتجو و یافت اســت ب
ــکفتن و  ــث ش ــاز باع ــه مج ــی ک ــود. از آن جای ــخن می ش ــتر س ــت بیش جذابی
ــی  ــزار بیان ــن اب ــش از ای ــام ســجاد در کام ــذا ام ــردد، ل ــا می گ ــی معن واالی
بیشــترین اســتفاده را نمــوده و مناجاتــش را بــا آن زینــت داده اســت. هــر قــدر 
ــان  ــب می ــر و تناس ــه، لطیف ت ــتعاره و کنای ــل اس ــازی از قبی ــتعمال های مج اس
ــری  ــی افزون ت ــق و زیبای ــد، ســخن رون ــتر باش ــازی بیش ــی و مج ــی حقیق معان
ــای  ــری از گوهره ــاز، گوه ــد. »مج ــر می افت ــس مؤث ــر نف ــتر ب ــد و بیش می یاب
ــوع  ــد از ایــن ن ــا می توان گران بهــای باغــت کــه گوینــده بلیــغ و نویســنده توان
ــک  ــاس ی ــر اس ــع و ذوق و ب ــق طب ــرد، و کام را مواف ــرمایه بگی ــتعمال س اس
هــدف عالــی قــرار دهــد و در عیــن حــال زیبــا آورده و معنــی را هــم بــه ذهــن 
ــه  ــازی در صحیف ــای مج ــن کاربرده ــای ای ــازد«1 از نمونه ه ــک س ــنونده نزدی ش

ــًا: سیدالســاجدین بســیار اســت، مث
در نیایــش هشــتم فرمــوده اســت: »... أو یَنُکبَنــا الزمــاُن،« یعنــی )اینکــه روزگار 
مــا را بــه ســختی انــدازد.( در ایــن عبــارت اســناد فعــل »یَنُکــَب« بــه »الزمــان« 
ــت و  ــرا نکب ــان اســت. زی ــه زم ــل ب ــناد فع ــه اس ــوع عاق ــی و از ن ــاز عقل مج
ــه در  ــکاتی ک ــاری و مش ــه گرفت ــال آنک ــبت داده ح ــان نس ــه زم ــی را ب بدبخت

ــود. ــی می ش ــب بدبخت ــود دارد موج ــه وج زمان
در دعــای ســیزدهم عبــارت نوزدهــم فرمــوده اســت: »... و أَنَّ یــَدَک بــا لعطایا 
اَعلــی مِــن ُکلِّ یــٍد«؛ »و دســت قدرتمنــد و بخشــنده تــو از هــر دســتی برتــر و 
باالتــر اســت«. کــه در ایــن عبــارت، واژه »یــد« بــرای خداونــد در معنــی قــدرت، 

1 . جرجانی، دالئل االعجاز، ص365.
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ــد:  ــه اســت مانن ــه کار رفت ــز ب ــم نی ــرآن کری ــه در ق ــه ک مجــاز اســت همان گون
»یــداهلل فــوَق أیدیهــم«1 ایــن مجــاز از نــوع مفــرد مرســل و بــه عاقــه »آلیـّـت« و 
بــه قرینــه »عطایــا« و منظــور در ایــن جملــه قــدرت خداونــد اســت. همچنیــن 
ــه ایــن  ــواز اســت. ب در ضمــن همیــن مجــاز اســتعاره لطیفــی اســت کــه روح ن
اعتبــار کــه »قــدرت« خداونــد تشــبیه شــده اســت بــه دســت کــه اساســًا وســیله 
قــدرت و نصــرت در امــور اســت آنــگاه مشــبه مســتعارله »قــدرت« حــذف شــده 
ــده اســت. از طــرف دیگــر چــون  ــر گردی و مشــبه به )مســتعارمنه( »دســت« ذک
ــده  ــر نش ــتعارمنه در کام ذک ــتعارله و مس ــدام از مس ــوازم هیچ ک ــات و ل مائم
اســت، اســتعاره مطلقــه اســت و یــا در دعــای ســی و ششــم عبــارت اول دربــاره 
رعــد و بــرق فرمــوده اســت: »... و ال تُلبِســنا بهــا لِبــاَس البـَـاءِ« »و بــا آن هــا برمــا، 
پوشــش بــا مپوشــان« بــا شــدت و ســختی و برخــورد بــا غــم و انــدوه، زیــرا 
جســم را فرســوده می کنــد.2 در ایــن عبــارت بــا بــه لبــاس تشــبیه شــده اســت. 
همان طــور کــه انســان را هنــگام بــا بعضــی از حــوادث می پوشــاند، لبــاس بــه 
خاطــر پوشــانندگی بــرای »بــا« اســتعاره شــد. پــس آنچــه کــه مائــم و مناســب 
لبــاس اســت از آن جــدا شــد و در ایــن جملــه اســتعاره مرّشــحه نهفتــه اســت.3 
ــن  ــا مّم ــوده اســت: »... و اجعلن ــم فرم ــارت هفت ــل و دوم عب ــای چه در دع
یُعتِِصــُم بحبلــِه«؛ »مــا را از کســانی قــرار بــده کــه بــه ریســمان قــرآن می آویزنــد». 

حبــل، یــا ریســمان، بــه معنــای عهــد و ذّمــه و امــان نیــز آمــده اســت.4
ــن.5  ــام، دی ــرآن، ام ــز اطــاق شــده اســت: ق ــر ســه چی ــل ب ــات حب در روای
ــن اســت کــه ریســمان وســیله ای اســت کــه  ــل ای ــه حب ــدن قــرآن ب علــت نامی
ــاال می کشــاند؛ قــرآن ریســمانی اســت کــه انســان های  ــه ب چیــزی را از پاییــن ب
ــه  ــاال می کشــاند؛ ب ــور ب ــم ن ــه عال ــی شــده در چــاه تاریــک گمراهــی را ب زندان
شــرط آنکــه بــه ایــن ریســمان چنــگ بزننــد. در ایــن عبــارت واژه حبــل اســتعاره 

1 . سوره فتح، آیه 17.
2 . مدنی شیرازی، ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیدالساجدین، ج 6، ص 5.

3 . همان، ج 5، ص 206.
4 . ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 30.

5 . جزایری، نوراالنوار فی شرح صحیفه السجادیه، ص171.
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مصّرحــه اصلیــه اســت زیــرا آموزه هــای قــرآن و عهــد و پیمــان و ســفارش های 
رســول اکــرم بــه ریســمان تشــبیه شــده اســت. آنــگاه مشــبه مســتعارله قــرآن 
حــذف شــده و مشــبه به )مســتعارمنه( »ریســمان« ذکــر گردیــده اســت. از طــرف 
ــتعارمنه در کام  ــتعارله و مس ــدام از مس ــوازم هیچ ک ــات و ل ــون مائم ــر چ دیگ

ذکــر نشــده اســت، اســتعاره مطلقــه اســت.

کنایه
یکــی دیگــر از صــور باغــی بســیار زیبــا در صحیفــه ســجادیه کــه به طــور 
ــی  ــر بیان ــه اســت کــه از اســلوب های دلپذی ــه اســت کنای ــه کار رفت چشــمگیر ب
و به واســطه آن می تــوان معنــا را بــه شــیوه های گوناگــون ادا نمــود. ارزش 
زیباشــناختی »کنایــه« در آن می باشــد کــه ســخنور بــه کمــک ایــن هنــر، خواننــده 
یــا شــنونده را ملــزم می کنــد کــه دل بــه ســخن یــا نوشــته او بســپارد. بــه چنــد 

ــم: ــاره می کنی ــجادیه اش ــه س ــات در صحیف ــی کنای ــای عال ــورد از نمونه ه م
ــن  ــأِی َع ــلِّ النَّ ــت: »... و َمَح ــوده اس ــانزدهم فرم ــارت ش ــای دوم عب در دع
َموِطــن َرحلـِـِه، و َموِضــع رِجلـِـِه، و َمســَقِط رأِســِه«؛ »بــه دیــار غربــت درجایــی 
دور از جایــگاه اقامــت و نشــو و نمــا و زادگاه خویــش«. در ایــن عبــارت »موطــن 
رحــل« و »موضــع رجــل« و »مســقط رأس« کنایــه از مکــه و کنایــه از موصــوف 

و از بــاب ایمــاء اســت.1 
ــامِ  ــرِک االنتق ــد: »... و ت ــم می فرمای ــارت چهارده ــم عب ــای چهارده در دع
ــن َظَلَمنــی إلــی یــومِ الَفصــِل...« »انتقــام گرفتــن از کســی کــه بــر مــن ظلــم  مِمَّ
روا داشــته تــا روز روشــن شــدن و داوری« در ایــن عبــارت »یــوم الفصــل« کنایــه 

از روز قیامــت و کنایــه از موصــوف و از بــاب ایمــاء اســت.
در دعــای شــانزدهم عبــارت ســی ام فرمــوده اســت: ».... ثــّم لــم أرَفــع َطرفــی 
ــو، گوشــه  ــر شــرمندگی از ت ــگاه در اث ــَک،« »آن ــاق الســماء اســتحیاًء مِن ــی آف إل
ــه از  ــع طرفــی« کنای ــم أرَف ــم« کــه »ل ــد ننمای ــه اطــراف آســمان بلن چشــمم را ب

1 . مدنی شیرازی، ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیدالساجدین، ج 1، ص 474.
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چشــم فروبســتن از روی شــرم و حیــا، و کنایــه از نــوع »نســبت« اســت.1 
در دعــای بیســت و چهــارم عبــارت چهاردهــم فرمــوده اســت: »... و بَلِّغُهمــا 
بــا لکرامــِه مواِطــَن الســامِة« »و آنــان را بــه ســبب بزرگواریــت بــه جایگاه هــای 
ــه از  ــن الســامه« کنای ــارت »مواط ــن عب ــان!« در ای ــن و آرام برس ســامت و ام

بهشــت و کنایــه از موصــوف و از نــوع ایمــاء اســت.

سجع
ــجادیه  ــه س ــا و دل نشــین در صحیف ــیار زیب ــی بس ــر از صــور باغ ــی دیگ یک
ســجع اســت. مســجع بــودن کام امــام بــدون شــک بیانگــر قــدرت و توانایــی 
شــگرف امــام در خلــق آثــار لفظــی متعالــی اســت. ســجع مخصــوص بــه کام 
نثــر اســت و در نظــم نمی باشــد و بــه جــای آن قافیــه در نظــم گفتــه می شــود.2 
ــج و مشــّقت  ــد بی رن و از نشــانه های اســتادی یــک ســخنور اســت کــه می توان
و بــی آن کــه بــه تکّلــف و تصنــع گرایــد، ســخنش را بــه زینــت لفظــی ســجع 

ــد. ــا روان افت ــر زبان ه ــوا و ب ــا خوش ن ــر گوش ه ــا ب ــد ت بیارای
نمونه سجع در صحیفه جمات زیر از دعای هشتم عبارت نهم است:

»و نعــوُذ بـِـَک مـِـن الحســرةِ الُعظمــی، و الُمصیبــِه الکبــری، و أشــقی الشــقاءِ، 
ــه تــو  ــاه می بریــم ب ــاب«؛ »پن ــوِل العِق و ُســوءِ المــآِب، و حرمــان الثــواِب، و ُحُل
ــن  ــدوه و بدتری ــت و ان ــن مصیب ــوس و بزرگ تری ــف و افس ــن تأس از بزرگ تری

بدبختــی و از بــدی بازگشــت و نومیــدی از پــاداش و رســیدن کیفــر«.
یکــی از انــواع زیبــای ســجع، ســجع مرصــع اســت کــه بایــد عــاوه بــر فواصل 
ــه متحــد باشــند. و در  ــا یکدیگــر در وزن و قافی در فقــره ســایر الفــاظ فقــرات ب

صحیفــه مــوارد زیــادی از ایــن نــوع ســجع جلب توجــه می کنــد ماننــد:
در دعــای ششــم عبــارت ســوم فرمــوده اســت: »و َجَعــَل لـِـُکل واحــٍد مِنُهمــا 
ــن و  ــرای هــر یــک از آن هــا، ســامانی معی ــداً َممــُدوداً.« «ب حــّداً َمحــدوداً، و اََم

پایانــی مشــخص، نهــاد«.
1 . همان، ج 3، ص 157.

2 � مازندرانی، انوارالبالغه، ص 362.
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در دعــای بیســت و ســوم عبــارت ششــم فرمــوده اســت: »... و مـِـن شــرِّ ُکلِّ 
شــیطاٍن َمریــٍد، و مـِـن شــرِّ ُکلِّ ُســلطاٍن َعنیــٍد«؛ »... و از شــر هــر شــیطان ســرکش 

و از شــّر هــر پادشــاه ســتمگری...«
ــت  ــارت بیســت و هشــتم فرمــوده اســت: »َرقّ در دعــای چهــل و پنجــم عب

ــه الُذنُــوُب« ــه القلــوب و قّلــت فی فی
در دعــای چهــل و هفتــم عبــارت شــصت و هشــتم آمــده اســت: »ثـُـّم أَمرتـَـُه 

َفَلــم یأتَِمــر، و زَجرتـَـه َفَلــم یَنَزَجــر.«
ــع بدیعــی کــه کام  ــر ســجع در صحیفــه ســجادیه بســیاری از صنای عــاوه ب
پربهــا و هدایتگــر امــام را آراییــده اســت، نهفتــه اســت کــه به طــور مختصــر 

ــم: ــه اشــاره می کن ــد نمون ــه چن ب

 جناس
در دعــای ســی و ســوم عبــارت ســوم فرمــوده اســت: »... و نَجنـَـَح إلــی التـّـی 
ِهــی أبَعــُد مـِـن ُحســِن العاقِبـَـِه، و أقــَرُب إلــی ِضــدَّ العافیــِه.« کــه میــان »العاقبــه« 

و »العافیــه« جنــاس تصحیــف وجــود دارد.
ــه  ــِه ُمعتَِرف ــُکلُّ البَِریّ ــد: »َف ــارت هشــتم می فرمای ــم عب ــای ســی و هفت در دع
ــٌل علــی َمــن عاَفیــَت،«  َّــَک ُمتَفضِّ بِأنّــَک غیــُر ظالــٍم لِمــن عاَقبــَت، و شــاِهَدٌه بأن

کــه میــان »عاَقبــَت« و »عافیــَت« جنــاس تصحیــف اســت.

طباق
در دعــای ســی و ســوم عبــارت ســوم: »... ِهــَی أبعــُد مـِـن ُحســِن العاقبــِه، و 

أقــَرُب إلــی ِضــدِّ العافیــِه،« کــه میــان »أبعــد« و »أقــرب« طبــاق وجــود دارد.

مراعات نظیر
ــَت الســمیُع  ــوده اســت: »... أن ــم فرم ــارت هفت ــم عب ــای چهــل و هفت در دع
البصیــر، القدیــُم الخبیــر،« و یــا در عبــارت یازدهــم: »أنــَت ُذو البَهــاءِ و الَمجــِد، 

ــاءِ و الَحمــِد،« و الِکبری
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توریه
ــا  ــَدَک بالعطای ــوده اســت: ».. أنَّ ی ــارت نوزدهــم فرم در دعــای ســیزدهم عب
أعلــی مـِـن ُکلِّ یــٍد.« در ایــن عبــارت توریــه نهفتــه اســت. بــه لحــاظ ایــن کــه 
»یــد« دارای دو معنــی اســت یکــی قریــب )دســت( و دیگــری بعیــد )قــدرت( 
و در اینجــا معنــی بعیــد مــورد نظــر اســت ولــی آنچــه در ابتــدای امــر بــه ذهــن 

ــده نیســت. ــد معنــی قریــب اســت کــه منظــور گوین خطــور می کن

مقابله
در نیایــش ســی و دوم عبــارت ســی و ســوم: »اللُهــَم اِنـّـک تَقـِـی الکریهــِه، و 

تُعطــی الحســنه،« کــه میــان »الکریهــه« و »الحســنه« مقابلــه وجــود دارد.
ــال و  ــی و جم ــای ادب ــجادیه و ارزش ه ــه س ــی صحیف ــل در صــور باغ تفصی
زیبایــی آن اقتضــا می کنــد کــه بــا صــرف وقــت بیشــتر بــدان پرداختــه شــود امــا 

ذکــر همــه ایــن مــوارد از حوصلــه ایــن مقــال خــارج اســت.
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نتیجه
ــوژی  ــرو ایدئول ــی در قلم ــای معرفت ــن گنجینه ه ــجادیه، از غنی تری ــه س صحیف
اســامی بــه ویــژه شــیعی اســت کــه در قالــب دعــا بــه مســلمانان عرضــه شــده 
اســت. در ایــن مقالــه بــه صــور باغــی ایــن کتــاب گران ســنگ پرداختــه شــد و 

ــه دســت آمــد: نتایــج و رهیافت هــای ذیــل ب
1. صحیفــه ســجادیه ازنظــر زیبایی شناســی دربردارنــده جذاب تریــن اســلوب 
و برخــوردار از زیباتریــن صــور باغــی اعــم از تشــبیه مجــاز و کنایــه و قصــر 
و حســن ابتــدا و حســن ختــام و ســجع و طبــاق و قصــر و توریــه و جنــاس و 

مقابلــه اســت.
2. در میــان صــور باغــی، صــور خیــال، تشــبیه و مجــاز و کنایــه بیشــترین 

ــوه را در صحیفــه دارا اســت. جل
3. ســخنان امــام ســجاد در صحیفــه بــه لحــاظ محتــوی و درون مایه سرشــار 

از حکمــت و از نظــر قالــب و اســلوب آکنــده از فصاحــت و باغــت اســت.
4. ادعیــه صحیفــه ســجادیه بــه دلیــل داشــتن اســلوب جمالــی عرصــه وســیع 
ــا  ــن زیبا یی                          ه ــی اســت و همــه ای ــای ادب ــال و آرایه ه ــه، صــور خی ــی ثانوی معان
بازتــاب اهتــزاز روح امــام در مقــام راز و نیــاز بــا حضــرت حــق اســت. و لــذا 

خالــی از هرگونــه تکّلــف و تصنّــع اســت.
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پیوند قرآن با عترت و نگاهی به تجلی آن در صحیفه سجادیه
علی اکبر رستمی1

چکیده
میــان قــرآن و عتــرت پیونــدی ژرف و ناگسســتنی وجــود دارد و ایــن 
حقیقــت از حدیــث زّریــن ثقلیــن و ده هــا حدیــث معتبــر و غیرقابــل 
ــرت  ــد در سراســر زندگــی عت ــن پیون ــان اســت؛ ای ــکار دیگــر نمای ان
و اهل بیــت و از جملــه، در افــکار، کــردار و همــه اقدام هــا، 
ــه  ــی یافت ــان تجل تصمیم هــا، تدبیرهــا و جوانــب گوناگــون حیــات آن
ــت و  ــان اهل بی ــی از امام ــه یک ــز ک ــجاد نی ــام س ــت و ام اس
عتــرت رســول خــدا اســت، پیونــد ویــژه ای بــا قــرآن دارد و ایــن 
ــز  ــی وی نی ــردی و اجتماع ــات ف ــی و حی ــمانی در زندگ ــاب آس کت
ــجادیه  ــه س ــان، ادعی ــن می ــت و در ای ــته اس ــکاری داش ــاب آش بازت
ــدر از دعاهــا  ــه، مجموعــه ای گران ق ــن ادعی ــد، ای ــوه دیگــری دارن جل
ــی ارزشــمند و  ــوان میراث ــه عن و مناجــات آن حضــرت اســت کــه ب
ــون  ــده و همچ ــادگار مان ــه ی ــوار ب ــام بزرگ ــش از آن ام معرفت بخ
ــد  ــرار داده شــده اســت، پیون ــار پیروانشــان ق ــی در اختی گنجــی قیمت
ــه شــکل ها و  ــه ب ــن ادعی ــر ای ــرآن، در سراس ــا ق ــجاد ب ــام س ام

ــت. ــته اس ــاب داش ــی و بازت ــف تجل ــای مختل گونه ه
در ایــن نوشــتار، نخســت پیونــد عتــرت بــا قــرآن، بــا بررســی حدیــث 
ثقلیــن، از نــگاه شــیعه و ســنی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس 
نمونه هایــی از تجلــی ایــن پیونــد در ادعیــه ســجادیه نشــان داده شــده 

اســت.
واژگان کلیدی: قرآن، عترت، پیوند، تجلی، ادعیه سجادیه.

1. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی.



525 پیوند قرآن با عترت و نگاهي به تجلي آن در صحیفه سجادیه

جایگاه پیامبر در ساحت قرآن
ــوان مفســر  ــه عن ــد متعــال در جای جــای قــرآن از رســول گرامیــش ب خداون
ــدف  ــرای بشــریت را، ه ــرآن ب ــن ق ــرده و تبیی ــاد ک ــاب خــود ی ــنگر کت و روش
یــا یکــی از اهــداف نــزول آن بــر شــمرده، چنــان کــه فرمــوده: )و أَنزلنــا إلیــک 
ــر تــو  َل الیهــم و لعّلهــم یتفکــرون(؛1 )و قــرآن را ب ــِزّ ــاِس مــا نُ کــر لتُبیــَن للنّ الِذّ
ــازل شــده اســت را روشــن  ــردم آن چــه برایشــان ن ــرای م ــا ب ــم، ت ــازل کردی ن
کنــی و باشــد کــه اندیشــه کننــد(. )و مــا أنزلنــا علیــک الکتــاب االّ لتبیــن لهــم 
الـّـذی اختلفــوا فیــه(؛2 )و قــرآن را جــز بــرای ایــن بــر تــو فــرو نفرســتادیم کــه 

ــد برایشــان روشــن کنــی(. )حقیقــت( آنچــه را اختــاف دارن
بدین ســان پیامبــر بزرگــوار اســام، مســئولیت عظیــم و افتخارآمیــز تفســیر 
و تبییــن قــرآن را آشــکار از آفریــدگار خــود دریافت نمــود و از آن پس، نخســتین 
ــن  ــت بشــر را از رهگــذر تبیی ــر هدای ــان اســام، ام شــخصیت معصــوم در جه

قــرآن و مفاهیــم واالیــش دنبــال نمــود.

عترت و قرآن
ــر وجــود  ــه رضــای خــدا ســخن نمی گفــت، بارهــا ب ــر، کــه جــز ب پیامب
ــد  ــان قــرآن و اهل بیــت معصومــش تأکی ــدی ریشــه دار و ناگسســتنی می پیون
ــه  ــی و ب ــای پیاپ ــون در زمان ه ــای گوناگ ــه تعبیره ــت را ب ــن حقیق ــود و ای نم
مناســبت های مختلــف بــه گــوش همــگان رســانید، تــا حجــت را بــر آنــان تمــام 

ســاخته باشــد.

حدیث ثقلین
حدیــث مشــهور ثقلیــن، از جملــه ده هــا ســخن زریــن و گهربــاری اســت کــه 
از آن شــخصیت فرزانــه دربــاره اهل بیــت و پیونــد آنــان بــا قــرآن بــه یــادگار 

مانــده اســت کــه ســند و داللــت آن نیــز روشــن اســت. 

1. سوره نحل، آیه 44/16.

2. سوره نحل، آیه 64/16.
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ــن  ــوارد، ای ــزرگ اهــل ســنت در یکــی از م ــل، از پیشــوایان ب ــن حنب احمــد ب
حدیــث نبــوی را بــا اســناد بــه زیــد بــن ارقــم، صحابــی مشــهور پیامبــر چنیــن 
نقــل کــرده کــه، زیــد می گویــد: »روزی پیامبــر در محلــی بیــن مکــه و مدینــه کــه 
بــه غدیــر خــم، مشــهور اســت، در میــان مــا ایســتاد و بــه ایــراد خطبــه پرداخــت. 
پــس از حمــد و ثنــای الهــی و پنــد و انــدرز بــه حاضــران فرمــود: »اال یــا ایهاالنـّـاس، 
انّمــا أنــا بشــر یوشــک أن یأتــی رســول ربـّـی ـ عزوجــل ـ فأجیــب و إنــی تــارک 
فیکــم ثقلیــن، أّولهمــا کتــاب اهللـ  عزوجــلـ  فیــه الهــدی و النـّـور فخــذوا بکتــاب اهلل 
واستمســکوا بــه، فحــّث علــی کتــاب اهلل و رّغــب فیــه، ثــم قــال: و اهل بیتــی، اذکرکم 
ــی«؛1 »ای  ــی اهل بیت ــم اهلل ف ــی، اذکرک ــی اهل بیت ــم اهلل ف ــی، أذکرک ــی اهل بیت اهلل ف
مــردم بدانیــد کــه همانــا مــن در آســتانه دیــدار با پــروردگارم هســتم، و ایــن در حالی 
اســت کــه دو شــیء گران بهــا را در میــان شــما باقــی می گــذارم، نخســتین آن کتــاب 
خداســت کــه مایــه هدایــت و نــور اســت، پــس بــدان چنــگ زنیــد و آن را دریابید«. 
زیــد می گویــد، پیامبــر پــس از آنکــه مــردم را بــرای روی آوردن بــه قــرآن ترغیب 
و تشــویق نمــود، فرمــود: و »]شــی گران بهــای دیگــری کــه پــس از خــود بــه جــای 
ــم« و  ــه می ده ــم توج ــه اهل بیت ــما را ب ــن ش ــت م ــن اس ــت م ــذارم[ اهل بی می گ

ایــن جملــه را ســه بــار تکــرار فرمــود.
ــن  ــای ای ــت رس ــرآن و دالل ــا ق ــرت ب ــد عت ــت پیون ــل اهمی ــه دلی ــون، ب اکن
ــات  ــه منظــور مراع ــور، و ب ــد مذک ــر پیون ــراوان دیگــر ب ــث ف ــث و احادی حدی
اختصــار، در ادامــه ایــن گفتــار، گــذری بــر چگونگــی ســند و داللــت حدیــث 

ــم داشــت. ــان شــیعه و ســنی خواهی ــن از منظــر عالم ثقلی

ــری، ج 2، ص 148؛  ــنن اكب ــی، الس ــک:  بیهق ــن ن ــند، ج 4، ص 367 و 371، هم چنی ــل، مس ــن حنب ــد ب 1. احم
ــع  ــنن )الجام ــذی، س ــم، ج 3، ص 485؛ ترم ــرآن العظی ــیر الق ــر، تفس ــن كثی ــنن، ج 2، ص 433؛ اب ــی، س دارم
ــر،  ــن اثی ــث 3784، 3875،.3876؛ اب ــاب »مناقــب اهــل البیــت« حدی ــر(، ج 5، ص 327، 328 و 329، ب الصغی
ــتدرک  ــابوری، المس ــم نیش ــداهلل حاك ــن عب ــظ ب ــول، ج 1، ص 186؛ حاف ــث الرس ــی احادی ــول ف ــع االص جام
ــال، ج 1، ص  ــز العم ــدی، كن ــن الهن ــام الدی ــن حس ــی ب ــث 4712؛ متق ــن، ج 3، ص 161، حدی ــی الصحیحی عل
172؛ قنــدوزی حنفــی، ینابیــع المــوده، ص 296؛ شــیخ طوســی، امالــی، ص 361 امــالء 63؛ ابوجعفــر محمــد 
بــن حســن فــروخ »الصّفــار« بصائــر الدرجــات الکبــری، ص 432 تــا ص 434؛ شــیخ صــدوق، عیــون اخبــار 

ــا، ج 1، ص 57. الرض
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نگاهی به سند حدیث
حافــظ ابــن حجــر بــن محمــد الهیتمــی، از عالمــان بــزرگ اهــل ســنت، دربــاره 
ــع  ــن بض ــره ع ــرق کثی ــث ط ــذا الحدی ــد: »و له ــث می نویس ــراوان حدی ــرق ف ط
ــه  ــق، توســط صحاب ــا بیــش از بیســت طری ــن حدیــث ب ــاً«1 »ای و عشــرین صحابی
روایــت شــده«. وی همچنیــن می نویســد: »شــمار زیــادی از صحابــه، حدیــث فــوق 
ــث را در  ــان حدی ــی از آن ــان، برخ ــن می ــد، در ای ــت کرده ان ــر روای را از پیامب
ــی  ــد و برخ ــت کرده ان ــنیده و روای ــه از وی ش ــوداع و در روز عرف ــفر حجه ال س
ــتند،  ــزد وی حضــور داش ــادی ن ــع زی ــه جم ــر ک ــان هجــرت پیامب آن را در زم
شــنیدند و گــزارش کردنــد، شــماری دیگــر، آن را در ماجــرای بــزرگ و به یادماندنــی 
غدیــر خــم از پیامبــر شــنیدند و جمعــی از صحابــه نیــز چنیــن می گوینــد کــه ایــن 
ــاد  ــه ی ــش از او ب ــی زندگی ــای پایان ــاری وی و در روزه ــان بیم ــث را در زم حدی
دارنــد و باالخــره، گروهــی دیگــر گفته انــد کــه پیامبــر پــس از انصــراف از طایف، 

خطبــه ای ایــراد نمــود و در آن حدیــث ثقلیــن را فرمودنــد«.
ــود  ــه، خ ــط صحاب ــث توس ــل حدی ــوع نق ــزارش تن ــس از گ ــر پ ــن حج اب
ــکان صــدور  ــان و م ــاره زم ــی درب ــه چندگونگ ــن هم ــد: »ای ــاره آن می گوی درب
روایــت از پیامبــر نشــان از آن دارد کــه، موضــوع قــرآن و عتــرت و پیونــد آن 
ــوده اســت کــه در زمان هــای مختلــف،  ــر مهــم ب ــرای پیامب ــدری ب ــه ق دو، ب
هــر فرصــت پیــش آمــده را غنیمــت می شــمرده و درصــدد اعــان آن بــه همــگان 

بــوده اســت.«2

ــت و  ــل البی ــت، اه ــادی معرف ــد ه ــه، ص 136؛ محم ــق المحرق ــی، الّصواع ــر الهیتم ــن حج ــد ب ــظ احم 1. حاف
القــرآن كریــم، ص 12. )حدیــث ثقلیــن بــا عبــارت »إنـّـی تــارک فیکــم الثقلیــن: كتــاب اهلل و عترتــی اهــل بیتــی، 
أال و همــا الخلیفتــان مــن بعــدی و لــن یفترقــا حتـّـی یــردا عّلــی الحــوض« در منابــع ذیــل آمــده اســت(؛ محّمــد 
بــن علــی بــن حســین، صــدوق،  كمــال الدیــن و تمــام النعمــه، ص 140؛ ســید نــورا...، شوشــتری، احقــاق الحــق، 
ــث  ــاره بیــش از یکصــد حدی ــن ب ــه شوشــتری، در ای ــه گفت ج 14، ص 289 ـ 292 و ج 20 ص 195 ـ 200. ب
از طریــق عالمــان اهــل ســنّت از رســول خــدا نقــل شــده. صاحــب عبقــات األنــوار، اســامی نــوزده نفــر از 
ــه ترتیــب طبقــات از  تابعــان و بیــش از ســیصد نفــر از عالمــان، مشــاهیر و حافظــان حدیــث اهــل ســنّت را ب
قــرن دوم تــا چهــارم ذكــر كــرده كــه همگــی، حدیــث فــوق را روایــت كرده انــد. »نــک: ســید علــی، حســینی 

میالنــی، نفحــات األزهــار فــی خالصــه عبقــات االنــوار، ج 1، ص 199 و ج 2، ص 91«.
2. پیشین، ص 14.
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دانشــمند نامــی شــیعه، عامــه امینــی، دربــاره ســند حدیــث می نویســد: »هــذا 
الحدیــث، مّمــا اتّققــت األئمــه والُحفــاظ علــی صحتــه«؛1 »پیشــوایان و حافظــان 

حدیــث، بــر درســتی ایــن روایــت اجمــاع دارنــد«.
ــیع در  ــم تش ــع عال ــزرگ مرج ــردی، ب ــت اهلل بروج ــوم آی ــن، مرح همچنی
روزگاران حیــات خــود، دربــاره ســند حدیــث ثقلیــن می نویســد: »ایــن حدیــث 
ــه و  ــان صحاب ــردان و زن ــن از م ــر عالمــان شــیعه، ســی و چهــار ت ــزون ب را، اف
ــی  ــمندان نام ــزرگان و دانش ــن از ب ــتاد ت ــش از صدوهش ــر، و بی ــاران پیامب ی
ــا  ــود، ب ــی خ ــع حدیث ــنن و جوام ــنن در س ــل تس ــنای اه ــام آش ــان ن و محدث

ــد«.2 ــل کرده ان ــتوار، نق ــت و اس ــندهای درس س

سیری کوتاه در مفاد حدیث ثقلین
مفــاد حدیــث، ماننــد ســند آن، از قــوت و روشــنی ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــه ای کــه در تحلیــل و تفســیر آن، نه تنهــا اختافــی دیــده نشــده، بلکــه  ــه گون ب
ــش  ــرآن برای ــا ق ــت ب ــد اهل بی ــوده، پیون ــل نم ــه و تأم ــس در آن اندیش هرک

آشــکارتر شــده اســت. 

برداشت های ابن حجر از حدیث ثقلین
ــده و  ــن در آن آم ــه واژه ثَقلی ــی ک ــه روایات ــه مجموع ــا ماحظ ــر، ب ابن حج
ــدن  ــاد ش ــا کم وزی ــی ی ــر، در چگونگ ــا یکدیگ ــات ب ــن روای ــاوت ای ــا تف تنه
ــل و  ــام تحلی ــی را در مق ــرق آن اســت، نکته های ــا در بعضــی ط برخــی جمله ه

ــن شــرح اســت. ــده آن بدی ــه چکی ــث برداشــت نمــوده ک ــن احادی تفســیر ای
الف( تأکید بر دوستی ورزيدن با اهل البیت

او در این باره می نویسد: 

1. عبدالحسین احمد األمینی، الغدیر، ج 6، ص 330.
2. حســین طباطبایــی بروجــردی، جامــع احادیــث الشــیعه، ج 1، »فانـّـه قــد رَووا عــن النّبــی اربــع و ثالثــون 
مــن الصحابــه و الصحابیــات و أخرجــه مضافــًا الــی علمــاء اإلمامیــه و محّدثیهــم، اكثــر مــن الثمانیــن و المئــه مــن 

اكابــر اهــل الســنّه و مشــاهیر علماءهــم و محدثیهــم فــی جوامعهــم و صحاحهــم و ســننهم بأســانید صحیحــه«.



529 پیوند قرآن با عترت و نگاهي به تجلي آن در صحیفه سجادیه

ــا1  ــی فیهم ــف تخلفون ــروا كی ــه: انظ ــیما قول ــث، الس ــذه األحادی ــی ه و ف
ــی  ــد عل ــث األكی ــی الّح ــی اهل بیت ــم اهلل ف ــراً و اذكرك ــی خی ــم بعترت و أوصیک

ــم و ...2  ــم و احترامه ــان الیه ــد األحس ــم و مزی موّدته
ــه  ــید ك ــد، آگاه باش ــالم فرمودن ــر اس ــه پیامب ــت ك ــن اس ــات ثقلی در روای
ــم  ــاره عترت ــما را درب ــد و ش ــار می كنی ــا آن دو رفت ــن ب ــس از م ــه پ چگون
ــد  ــم، تأكی ــه می ده ــم توج ــه اهل بیت ــما را ب ــم و ش ــفارش می كن ــی س ــه نیک ب
ــان و  ــه آن ــاد ب ــی زی ــت، نیک ــا اهل بی ــدن ب ــتی ورزی ــر دوس ــیاری ب بس

ــود. ــده می ش ــان، دی ــت آن ــرام و بزرگداش احت
ب( مقدم داشتن اهل بیت بر ديگران

ــوا و ال  ــا فتهلک ــروا عنهم ــوا و ال تقّص ــا فتهکل ــه: ال تعّلموهم ــی قول و ف
تعّلمواهــم فانّهــم أعلــم منکــم دلیــُل علــی أّن مــن تأهــل منهــم للمراتــب العلیــه 

ــره ... 3 ــی غی ــًا عل ــه كان مقدم ــف الدینی و الوظائ
ابــن حجــر می گویــد پیامبــر فرمــود: خــود را بــر آن دو مقــدم نداریــد 
و از آنــان دنبــال نیفتیــد کــه در هــر صــورت هــاک می شــوید، و درصــدد 
ــر  ــت ب ــد. دالل ــما آگاه ترن ــت از ش ــرا اهل بی ــید زی ــان نباش ــم آن تعلی
ــدن  ــده دار ش ــتگی عه ــه شایس ــان ک ــت آن ــان اهل بی ــه، از می آن دارد ک

ــد. ــران مقّدمن ــر دیگ ــد، ب ــی را دارن ــی و مســئولیت های دین درجــات عال
در ادامــه می افزایــد: »و از آنجــا کــه پیامبــر، آشــکارا ایــن مقــام را در شــأن 
قریــش اعــان کــرد و در میــان قریــش نیــز تنهــا اهل بیــت او هســتند کــه مایــه 
ــزاوارتر و شایســته تر از  ــت س ــن رو، اهل بی ــد، ازای ــز از دیگرانن فضــل و تمای

ــند. ــایرین می باش س
ج( پايداری پیوند اهل بیت با قرآن تا قیامت

در بخش پایانی سخن وی آمده است: 
و یستفاد من مجموع ذلک، بقاء األمور الثاثه الی قیام الساعه4. 

1. ایــن عبــارت در ســنن ترمــذی، پیشــین، ج 7، ص 665، حدیــث 3788، بــا اســناد بــه زیــد بــن ارقــم، و در 
ســنن دارمــی، پیشــین، ج 2، ص 423، آمــده اســت.

2. حافظ احمدبن حجر الهیتمی، الصواعق المحرقه، ص 136.
3. همان.
4. همان.
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ــور  ــه ام ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــده چنی ــاد ش ــخنان ی ــوع س »از مجم
ســه گانه ای کــه ذکــر شــده تــا قیامــت اســتمرار دارد.

همچنین می نویسد: 
و فــی احادیــث الحــّث علــی التمّســک بأهــل البیــت اشــاره الــی 
عــدم انقطــاع المتأّهــل منهــم للتمســک بــه الــی یــوم القیامــه، کمــا 

اّن الکتــاب العزیــز کذلــک... .1 
در روایــات تمســک بــه اهل بیــت، بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده 
ــت و  ــاودان اس ــت ج ــا قیام ــرآن ت ــه ق ــه ک ــه همان گون ــت ک اس
ــه اهل بیــت نیــز  ــه آن ابــدی اســت، تمســک ب لــزوم تمســک ب
تــا روز قیامــت مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و ایــن شایســتگی بــرای 

آنــان ابــدی اســت.

پیوند اهل بیت با قرآن از نگاه عبدالکریم شهرستانی
ــم و مفســر نامــی اهــل ســنت در مقدمــه تفســیر خــود پــس از اظهــار  متکّل
ــد  ــخنان بی مانن ــتن در س ــه و نگریس ــق مطالع ــه توفی ــیار از اینک ــندی بس خرس
ــه در  ــر برخــی از اســرار نهفت ــن رهگــذر، ب اهل بیــت نصیبــش شــده و از ای

ــرآن می نویســد: ــا ق ــرت ب ــد عت ــاب پیون ــه، در ب ــرآن دســت یافت ق
ــه  ــه الّزاكی ــن أصحاب ــه م ــه الّطاهــره و نََقل ــن عترت ــه م ــاب بحمل و خــّص الکت
الزاهــره، بتلونــه حــق تالوتــه و یدرســونه حــّق دراســته، فالقــرآن تََركتـُـه و هــم 
ــه و هــم أحــد الثَقلیــن ...، و لقــد كانــت الّصحابــه متّفقیــن علــی أّن علــم  َوَرثَتُ
 ــوا یســألون علی بن ابی طالــب القــرآن مخصــوص بأهــل البیــت اذ كان
هــل ُخّصصتــم اهــل البیــت دوننــا بشــیء ســوی القــرآن؟ فــکان یقــول: 

»ال، والــّذی فلــق الحبّــه وبــرأ النّســمه ااّل بمــا فــی تــراب ســیفی.2
ــی از  ــزه اش و ناقان ــرت پاکی ــی از عت ــه حامان ــرآن را ب ــر[، ق  ]پیامب
یــاران فــروزان و پاکــش اختصــاص داد، آنــان قــرآن را به گونــه ای شایســته 

.1 همان، ص 91.

2. عبدالکریــم شهرســتانی، مفاتیــح الغیــب و مصابیــح االبــرار )نســخه خطــی(، مقدمــه، نیــز محمدهــادی معرفــت، 
اهــل البیــت و القــرآن الکریــم، ص 27 و 28.
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 تــاوت می کننــد و در آن غــور می نماینــد، پــس قــرآن، میــراث پیامبــر
ــاران  ــتند، و ی ــل هس ــی از دو ثق ــان یک ــد و آن ــان اوین ــش وارث و عترت
ــرآن،  ــش ق ــه، دان ــتند ک ــاع داش ــه اجم ــن نکت ــر ای ــی ب ــر جملگ پیامب
ــیدند:  ــب می پرس ــن ابی طال ــرا از علی ب ــت، زی ــت اس ــژه اهل بی وی
آیــا شــما اهل بیــت بــه جــز قــرآن بــا چیــز دیگــری، پیونــدی اختصاصــی 
داریــد؟ و آن حضــرت می فرمــود: قســم بــه خدایــی کــه هســته را شــکافت 
ــار نشســته  ــرآن جــز در حــّد غب ــا ق ــاط دیگــران ب ــد، ارتب و جــان را آفری
بــر شمشــیرم نمی باشــد ]و جــز مــا کســی دیگــر بــا قــرآن چنیــن پیونــدی 

ندارنــد.[.
شهرستانی، پس از آن می افزاید: 

ــه،  ــرآن و علم ــأّن الق ــم ب ــی اجماعه ــل عل ــص، دلی ــرآن بالتخصی ــتثناء الق فاس
ــم.1  ــوص به ــه مخص ــه و تأویل تنزیل

ــه  ــت ک ــانه آن اس ــرآن، نش ــص ق ــتثناء و تخصی ــش و اس ــی پرس چگونگ
ــرآن  ــش ق ــر اتفاق نظــر داشــته اند کــه، دان ــن ام ــر ای ــر ب اصحــاب پیامب

ــت. ــت اس ــژه اهل بی ــل آن، وی ــل و تأوی ــه تنزی ــم ب و عل

گونه های پیوند قرآن با عترت در سخن سیدامین عاملی
ــراوان  ــرق ف ــل ط ــردآوری و نق ــس از گ ــیعه، پ ــدر ش ــم گران ق ــن عال ای
حدیــث از منابــع مســتند اهــل ســنت، در راســتای شــرح و تبییــن مفــاد عبــارات 
مختلــف آن، بــه نــکات ارزنــده و دقیقــی اشــاره نمــوده اســت کــه بــه اختصــار 

می آوریــم.2
 در بــاور ایشــان، احادیــث ثقلیــن از جهــات گوناگــون، همتایــی اهل بیــت
ــن آن دو،  ــی بی ــا بررســی وجــوه همتای ــرار داده و ب ــا قــرآن را مــورد اشــاره ق ب
ــن وجــوه  ــی آشــکار می شــود، ای ــا قــرآن به خوب ــودن اهل بیــت ب همســنگ ب

بدیــن شــرح اســت:
 ،ــر ــه پیامب ــه نظــر ایشــان، از آنجــا ک ــرآن: ب ــت و ق ــف( عصمــت اهل بی ال

1. همان.
.2 سیدمحسن امین عاملی، اعیان الشیعه، ج 1، ص 370 و 371.
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اهل بیــت را در حدیــث ثقلیــن بــا قــرآن برابــر قــرار داده، و بــا ماحظــه ایــن 
امــر کــه قــرآن خــود معصــوم و خلل ناپذیــر اســت، ایــن نکتــه آشــکار می شــود 
ــث  ــذه األحادی ــت ه ّ ــد: »دل ــتند، وی می نویس ــن هس ــز چنی ــت نی ــه اهل بی ک
علــی عصمــه اهل البیــت مــن الذنــوب و الخطــأ لمســاواته فیهــا بالقــرآن الثابت 
ــاه و لغــزش، داللــت  ــر پاک دامنــی اهل بیــت از گن ــات ب ــُه«1 »ایــن روای عصمت
دارد، زیــرا آنــان در ایــن روایــات برابــر بــا قــرآن هســتند و از آنجــا کــه عصمــت 

قــرآن امــری ثابــت اســت پــس عصمــت اهل بیــت نیــز چنیــن اســت«.
ــر در میــان  ــرآن، یــادگاران گران بهــای پیامب ــت ماننــد ق ب( اهل بی

ــن«. ــم ثقلی ــارک فیک ــی ت ــد: »انّ مردمن
ج( فرمــان پیامبــر بــر چنــگ زدن بــه دامــان اهل بیــت بــا دســتور وی 
بــر تمســک بــه قــرآن برابــر اســت، و چنانچــه صــدور لغــزش و خطــا از آن دو 
ــن رو،  ــود، از ای ــک نب ــن تمس ــه ای ــر وی ب ــرای ام ــی ب ــر جای ــود، دیگ روا می ب
ــار  ــار و رفت ــار گفت ــت و اعتب ــر نشــان از حّجی ــری از پیامب ــن ام صــدور چنی
ــاب اهلل و  ــن اســت. »فخــذو بکت ــز چنی ــه کــه قــرآن نی اهل بیــت دارد، آن گون

ــی«. ــه ... و اهل بیت ــکوا ب استمس
د( همان گونــه کــه متمّســک بــه قــرآن از گمراهــی نجــات می یابــد، متمســک 
بــه اهل بیــت نیــز چنیــن اســت و تــا ابــد گمــراه نمی شــود. لــذا فرمــود: »مــا 

اِن تمّســکتم بهمــا لــن تضّلــوا ابــداً«.
ــتند و  ــمان هس ــا آس ــن ب ــده زمی ــد دهن ــرآن، پیون ــد ق ــت مانن ــ  ( اهل بی ه
ــدود  ــل مم ــاب اهلل حب ــود: »کت ــه فرم ــدگان چنانک ــدا و آفریده ش ــن خ ــط بی راب

ــی«. ــی اهل بیت ــی األرض و عترت ــماء ال ــن الّس م
ــدا  ــم ج ــد و از ه ــار یکدیگرن ــت در کن ــا قیام ــرآن ت ــت و ق و( اهل بی

ــوض«. ــی الح ــردا عل ــی ی ــا حتّ ــن یفترق ــا ل ــد. »انّهم ــد ش نخواهن
ز( آن گونــه کــه پیشــی گرفتــن بــر قــرآن یــا عقــب مانــدن از آن مایــه گمراهی 
و هاکــت اســت دربــاره اهل بیــت نیــز چنیــن اســت. »ال تقدمــوا همــا فتهلکوا 

و ال تقّصــروا عنهمــا فتهلکوا«.
1. همان، ص 371.
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ــت  ــور و هدای ــه ن ــرآن، مای ــروی از ق ــد پی ــت مانن ــروی از اهل بی ک( پی
ــور«. ــدی و النّ ــاب اهلل، فیه اله ــا کت ــت. »اولهم اس

آیت اهلل بروجردی و تجلی پیوند قرآن و عترت در حدیث ثقلین
ــع و  ــق، جام ــه وارســته و خســتگی ناپذیر شــیعه، در پژوهشــی عمی ــن فقی ای
گســترده پیرامــون حدیــث زریــن ثقلیــن کــه در شــصت وپنج صفحــه از مقدمــه 
ــد  ــرت و پیون ــگاه عت ــون جای ــای گوناگ ــام داده، زوای ــمندش1 انج ــاب ارزش کت
ــا اســتناد بــه گفته هــای شــمار زیــادی  ــا قــرآن به گونــه ای مســتدل و ب ــان را ب آن

از عالمــان ســنی، بررســی نمــوده کــه گــزارش چکیــده ای از آن چنیــن اســت:
ایشــان نخســت، بــا بیــان ایــن نکتــه کــه، پیامبــر معــارف الهــی، فرایــض 
دینــی، ســنن نبــوی و همــه آنچــه را کــه موردنیــاز مــردم اســت )در امــر هدایــت 
ــه گرانقــدرش، ســپرده اســت. از ایــن رو،  ــاک و ذری ــه عتــرت پ ــن داری( ب و دی
پیامبــر آنــان را همتایــان قــرآن خوانــده و در مــوارد قابــل توجهــی، امــت خــود 
ــده  ــرا خوان ــان ف ــای بی پایانش ــری از دانش ه ــان و بهره گی ــروی از آن ــه پی را ب
ــد،  ــتناد می کن ــات اس ــاره ای از روای ــه پ ــخن ب ــن س ــد ای ــگاه در تأیی ــت، آن اس
کــه نخســتین آن، حدیــث معــروف ثقلیــن اســت و پیــش از نقــل ایــن حدیــث 
ــوط  ــث مرب ــه در بح ــد ک ــند آن می نویس ــاالی س ــار ب ــاره اعتب ــه ای را درب نکت
ــدادی از  ــه،2 تع ــزده صفح ــپس در پان ــم. س ــاد کردی ــث، آن را ی ــند حدی ــه س ب
ــد و  ــو می کن ــنن، بازگ ــل تس ــون اه ــع گوناگ ــدد آن را از مناب ــخه های متع نس
پــس از بررســی وجــه نام گــذاری قــرآن و عتــرت بــه ثقلیــن، بــه شــرح و تفســیر 
ــده  ــه گزی ــردازد ک ــدد آن می پ ــخه های متع ــث از نس ــف حدی ــای مختل بخش ه

ــم: ــاد می کنی آن را ی
الــف( »مــا اِن تمّســکتُم بهمــا لــن تّضلــوا أبــداً«؛3 هفــت نکتــه از ایــن حدیــث 

قابل برداشــت اســت. 
1. گرفتار شدن امت به فتنه ها؛

.1 جامع االحادیث الشیعه، از صفحه 20 تا ص 85.

2. همان، از ص 20 تا 35.
.3 همان، از ص 61 تا ص 73.
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2. دور بودن از گمراهی و لغزش؛ 
3. دور نبودن از گمراهی و لغزش؛ 

4. ماندگاری قرآن و عترت؛
5. مصونیت قرآن از تحریف و دستبرد؛

6. راه نداشتن اختاف میان عترت و قرآن در بیان احکام؛
7. برخوردار بودن قرآن و عترت از همه اسباب هدایت.

ــن  ــه از ای ــار نکت ــوض« چه ــی الح ــردا عل ــی ی ــا حتّ ــن یفترق َ ــا ل ب( »انّهم
ــت:  ــت اس ــل برداش ــث قاب حدی

1. پایداری و ماندگاری قرآن و عترت در طول روزگار؛
2. تأکید و اصرار بر پیروی از عترت و لزوم تکریم آن؛ 

3. هشدار به امت و پرهیز دادن آنان از مخالفت با قرآن و عترت؛ 
4. فیض بزرگ نوشیدن آب از دستان مبارک پیامبر و ورود به بهشت.

ناگفتــه پیداســت کــه، گرچــه ایــن فقیــه و عالــم وارســته در مــراد از فــراز یــاد 
شــده حدیــث، اظهــار تردیــد نمــوده، ولــی آنچــه در هــر دو ســوی تردیــد دیــده 
می شــود آن اســت کــه، چگونگــی رفتــار مســلمانان بــا قــرآن و عتــرت از امــور 

مهمــی اســت کــه در قیامــت مــورد پرســش پیامبــر قــرار خواهــد گرفــت.

حدیث معیت
ام سلمه گوید: از پیامبر شنیدم که فرمودند:

ــی  ــردا عل ــی ی ــا حتِّ ــن یفترق ــی، ل ــع عل ــرآن م ــرآن و الق ــع الق ــی م عل
الحــوض؛1 

ــن دو هرگــز از یکدیگــر  ــی اســت، ای ــا عل ــرآن ب ــرآن و ق ــا ق علــی ب
ــر مــن وارد شــوند. ــر( ب ــا آن کــه در حــوض )کوث ــد شــد ت جــدا نخواهن

ــی شــیعه و اهــل  ــع روای ــت در بیشــتر مناب ــن روای ــر، ج 1، ای ــن احمــد، المعجــم الصغی ــی، ســلیمان ب 1. طبران
ــا ســند متصــل از رســول خــدا روایــت شــده و از شــهرت برخــوردار اســت. متقــی هنــدی آن را  ســنت ب
در كنزالعمــال، حدیــث شــماره 32912، گــزارش كــرده، حاكــم نیشــابوری در مســتدرک صحیحیــن و ذهبــی در 
میــزان االعتــدال، كــه هــر دو از دانشــمندان اهــل ســنت می باشــند، ســند حدیــث را صحیــح دانســته اند. نظیــر 

ایــن روایــت را شــیخ صــدوق بــا چنــد ســند متعــدد و صحیــح در خصــال آورده اســت.
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ــت،  ــت اس ــرآمد اهل بی ــه س ــی، ک ــام عل ــث، ام ــن حدی ــاس ای ــر اس ب
ــت  ــر معی ــت ب ــع« دالل ــه »م ــرآن دارد، کلم ــا ق ــدار ب ــدی ناگسســتنی و پای پیون
ــا  ــودش ب ــه وج ــی هم ــد، عل ــر می فرمای ــی پیامب ــت دارد، گوی و مصاحب
ــدا  ــر ج ــن دو از یکدیگ ــه و ای ــود او تجلی یافت ــرآن در وج ــت و ق ــرآن اس ق

ناشــدنی اند.
ایــن حقیقــت، در ســخنان امــام علــی نیــز بیــان شــده اســت: »و إّن الکتاب 
لََمعــی مــا فارقتــه مــذ َصِحبتُــه«1 »کتــاب خــدا بــا مــن اســت و از آن زمــان کــه 
ــرآن،  ــا ق ــینی ب ــن هم نش ــی ای ــتم«. یعن ــدا نگش ــدم، از او ج ــین ش ــا آن هم نش ب

ــر اســت. ــتمرار دارد و پایان ناپذی اس
ــرآن و  ــان ق ــد می ــن پیون ــود ای ــه وج ــری، ب ــخن دیگ ــرت، در س آن حض

اهل بیــت عتــرت اشــاره نمــوده و می فرمایــد: 
ــه و  ــی خلق ــهداء عل ــا ش ــا و جعلن ــا و َعصمن ــی َطّهرن اِّن اهلل تبارک وتعال
ــه و ال  ــا النفارق ــرآن معن ــرآن و جعل الق ــا مع الق ــی أرضــه َو َجَعَلن ــه ف حّجت

ــا؛2  یفاُرقن
خداونــد متعــال مــا )اهل بیــت( را پاکیــزه و معصــوم داشــت و گواهــان بــر 
آفرینــش خــود و حجــت خویــش بــر زمیــن قــرارداد، مــا را همــراه قــرآن 
و قــرآن را همــراه مــا قــرارداد، هیچ یــک از دیگــری جــدا نخواهیــم شــد.

همچنیــن در کام دیگــری دربــاره چگونگــی پیونــد قــرآن بــا امــام، فرمودنــد: 
ــه و  ــّل ثقل ــث ح ــّل حی ــه، یح ــده و امام ــو قائ ــه فه ــاب زمام ــن الکت ــد أمک »َق
ینــزل حیــث کان منزله«؛3»امــام خــود را در اختیــار قــرآن می نهــد و آن را رهبــر 
و پیشــوای خــود قــرار داده، هرجــا گویــد بــار گشــاید و هــر جــا فرمــان دهــد، 

فــرود آیــد.
امــام ســجاد نیــز در فــرازی کوتــاه و گهربــار، پیونــد دوســویه میــان امــام 
ــرآن  ــرآن و الق ــی الق ــدی ال ــام یه ــد: »فاالم ــن ترســیم می کنن ــرآن را این چنی و ق

1. نهج البالغه، تحقیق شیخ محمد عبده، خطبه 122، ج 1، ص 236.
2. محمدبن یعقوب كلینی، اصول كافی، ج 1، ص 270 و 271.

3. نهج البالغه، ج 1، ص 153، خطبه 87.
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یهــدی الــی االمــام«1 و از آن ســو، کســی کــه قرآنــی می اندیشــد و بــه درســتی 
بــا قــرآن محشــور اســت، در مســیر صحیــح جریــان و خــط امامــت قــرار خواهد 

. فت گر

نام و نشان عترت یا جانشینان معصوم پیامبر
ــه  ــرآن و عصمــت آن دو ب ــا ق ــرت ب ــی عت در بحــث پیشــین، مســأله همتای
خوبــی مشــخص شــد؛ به گونــه ای کــه حدیــث ثقلیــن در اکثــر منابــع اهــل ســنت 
ــرآن را  ــا ق ــد ژرف عتــرت ب ــز پیون آمــده اســت و شــماری از عالمــان ســنی نی
ــه رو نمــوده و  ــا دشــواری روب ــان ســنی را ب ــادآور شــدند، لیکــن آنچــه عالم ی
ــه ارایــه تحلیل هــا و ســخنان پراکنــده و ناســازگار واداشــته، موضــوع  ــان را ب آن
نــام و نشــان عتــرت و جانشــینان پیامبــر اســت؛ گرچــه بررســی همه جانبــه در 
ایــن زمینــه مجــال بیشــتری می طلبــد، لیکــن بــه ایــن موضــوع اشــاره می شــود.

شمار عترت و جانشینان پیامبر
روایاتــی کــه در منابــع معتبــر اهل تســنن و شــیعه وجــود دارد تعدادجانشــینان 
ــای  ــه برخــی از ویژگی ه ــه ب ــر آن ک ــزون ب ــر دانســته، اف ــر را دوازده نف پیامب
آنــان نیــز اشــاره نمــوده اســت. حدیــث ذیــل، کــه مســتند بــه پیامبــر اســت، 
ــده  ــن آم ــیاری از فریقی ــع بس ــارات، در مناب ــی عب ــی در برخ ــاوت اندک ــا تف ب
ــن،  ــس از م ــش«؛2 »پ ــن قری ــه کّلهــم م ــا عشــر خلیف اســت: »یکــون بعــدی إثن

ــان از قریشــند، خواهنــد آمــد«. دوازده جانشــین، کــه همــه آن
ــوّده،  ــاب ینابیع الم ــب کت ــنت و صاح ــل س ــان اه ــی، از عالم ــدوزی حنف قن
حدیــث فــوق را بــا تعبیرهــای گوناگــون از منابــع اهــل تســنن از جملــه، صحیــح 
ــت، وی  ــرده اس ــل ک ــران، نق ــی داوود و دیگ ــذی، اب ــنن ترم ــلم، س ــاری، مس بخ
ــا  ــاد شــده را ب ــث ی ــد کــه برخــی، حدی ــه اشــاره می کن ــن نکت ــه ای ــن ب همچنی

1. صدوق، محمدبن علی بی حسین، معانی االخبار، ص 132.
2. قندوزی حنفی، ینابیع الموّده، ج 3/ ص503.
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ــه1 و ســیوطی در  ــه و النهای ــر در البدای ــن کثی ــد. اب ــق روایــت کرده ان بیســت طری
تاریــخ الخلفــاء2 نیــز از جملــه ناقــان حدیــث هســتند. بــا مشــاهده و جمع بنــدی 

ــد: ــه دســت می آی ــل ب ــکات ذی ــات، ن روای
الف( خلفاء و جانشینان پیامبر، دوازده نفرند. 

ب( آنان از قریش هستند.
ــینان  ــی، جانش ــدوزی حنف ــات قن ــد روای ــات مانن ــن روای ــی از ای ج( برخ

ــند.3 ــز از قریش ــان نی ــه آن ــته، ک ــم دانس ــر را از بنی هاش پیامب
ــخص  ــتین ش ــد: نخس ــه فرمودن ــده ک ــل ش ــی نق ــان عل د( از امیرمؤمن
ــج(  ــدی )ع ــم المه ــان القائ ــن ایش ــتم و آخری ــن هس ــر م ــینان پیامب از جانش

4 می باشــد.
از آنجــا کــه ایــن روایــات در منابــع مختلــف آمــده و دارای اســناد معتبــری 
می باشــند عمومــًا اصــل آن از ســوی حدیث پژوهــان تأییــد شــده و انــکاری در 

ــده نشــده اســت. ــاره دی این ب

مصادیق عترت و جانشینان دوازده گانه پیامبر
امامیــه بــا اســتناد بــه نصــوص روایــی معتبــر، در شــمارش و تطبیــق نــام و نشــان 
جانشــینان پیامبــر و اهل بیــت، متفــق هســتند، زیــرا؛ در روایــات پیامبــر و 
امــام علــی و نصوصــی کــه هــر امــام نســبت بــه امــام پــس از خــود دارد، بــه 
یکایــک نــام آنــان تصریــح شــده اســت،5 لکــن ســخنان عالمــان ســنی در ایــن مورد 
بســیار پراکنــده اســت و هــر یــک بــه ســلیقه خــود درصــدد تطبیــق برآمده انــد؛ کــه 
ــه منظــور مســتند  ایــن امــر نشــانگر درســت نبــودن ایــن تحلیل هاســت. اکنــون ب

ســاختن ایــن حقیقــت، بــه گوشــه ای از ایــن تطبیقــات اشــاره می شــود.
1. الحافظ ابن كثیر، البدایه و النهایه، ص 38.

2. جالل الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص 38.
3. سلیمان، قندوزی حنفی، ینابیع الموّده، ج 2، ص 503. 

4. همان، ص 502.
ــهر  ــن ش ــمطین، ج 2، ص 259؛ اب ــد المس ــانی، فوائ ــی خراس ــی، ص 401؛ جوین ــدوق، امال ــیخ ص ــک: ش 5. ن

ــب، ج 1، ص 386. ــوب، المناق آش
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ابــن کثیــر، مفســر و تاریخ شــناس بــزرگ اهــل تســنن، پــس از نقــل حدیــث 
ــن  ــن می نویســد: »چهــار ت ــه چنی ــاره جانشــینان دوازده گان ــن ســمره، درب جابرب
ــه  ــز از جمل ــز نی ــن عبدالعزی ــتند و عمرب ــه هس ــای اربع ــان خلف ــان هم از آن
ــی  ــکل کل ــه ش ــد، ب ــری بیفزای ــای دیگ ــد نام ه ــه بتوان ــت«. وی بی آنک آن هاس
ــد  ــپس در تأیی ــتند«. او س ــا هس ــز از آن ه ــاس نی ــی از بنی عب ــد: »برخ می گوی
ــا نظــم  مدعــای خــود می نویســد: »مقصــود ایــن نیســت کــه ایــن دوازده تــن ب
ــن اســت  ــند، بلکــه مقصــود ای ــره خاصــی باش ــوم و تی ــژه و از ق ــب وی و ترتی
کــه ایــن دوازده امــام و خلیفــه وجــود پیــدا می کننــد، همچنیــن مقصــود امامــان 
دوازده گانــه شــیعه، کــه نخســتین آن هــا علــی و آخریــن ایشــان مهــدی منتظــر 
 ــدش حســن ــی و فرزن ــان جــز عل ــان این ــرا در می ــد، زی اســت نمی باش

ــر امــت حکومــت نداشــته«.1 کســی ب
ــار  ــاره، جال الدیــن ســیوطی پیــش از اظهارنظــر خــود، چنــد گفت در ایــن ب
ــای  ــاره خلف ــر درب ــن عم ــداهلل ب ــمارش عب ــد.2 وی ش ــل می کن ــف را نق مختل
ــد،  ــه، یزی ــان، معاوی ــر، عثم ــر، عم ــرده: »ابوبک ــر ک ــه ذک ــه را این گون دوازده گان
ســّفاح، منصــور، جابــر، امیــن، ســام، مهــدی، امیرالعصــب«. ماحظــه می کنیــد 
ــود،  ــده نمی ش ــز دی ــب نی ــام علی بن ابی طال ــی ن ــمارش، حت ــن ش ــه در ای ک

ــه داده. از همیــن رو، ســیوطی آن را نپســندیده و شــمارش دیگــری ارائ
ــاری،  ــح بخ ــارحان صحی ــی از ش ــقانی، یک ــر عس ــن حج ــن، از اب همچنی
نام هــای ذیــل را بــرای دوازده جانشــین پیامبــر گــزارش شــده: »ابوبکــر، عمــر، 
ــد، عبدالملــک مــروان، ولیدبن عبدالملــک، ســلیمان  ــه، یزی ــی، معاوی عثمــان، عل
ولیدبن یزیدبن عبدالملــک«.  هشــام بن حکم،  یزیدبن معاویــه،  عبدالملــک، 
ــدان  ــام خان شــایان ذکر اســت، در شــمارش ابن حجــر پــس از خلفــای اربعــه، ن
ــه در شــمارش  ــادی نشــده، حــال آن ک ــده و از عباســیان ی ــان آم ــه می ــوی ب ام

نبــود. این گونــه  عبداهلل بن عمــر 
ــه شــکل کامــل  ــاد شــده، نتوانســته اســت ب ــوال ی ســیوطی پــس از ذکــر اق

1. البدایه و النهایه، ج 6/ 248.
2. تاریخ الخلفاء، ص 37 تا 41.
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ــا  ــوارد ب ــق خــود را ناتمــام گذاشــته و در برخــی م نظــر دهــد از ایــن رو، تطبی
احتمــال و تردیــد مطــرح کــرده، وی نخســت هشــت نفــر از آنــان را این گونــه 
ــر و  ــن زبی ــداهلل ب ــه، عب ــن بن علی، معاوی ــه، حس ــای چهارگان ــمارد: »خلف می ش
ــاره ســایر خلفــا می نویســد: »احتمــال دارد کــه دو  ــز« و درب ــن عبدالعزی عمــر ب
ــن  ــل ای ــند«. دلی ــاس باش ــان بنی عب ــر از حاکم ــدی و الّظاه ــان المهت ــر از آن نف
ــد: »دو  ــپس می افزای ــدارد. س ــادل می پن ــه وی آن دو را ع ــت ک ــال آن اس احتم
ــان بنشــینیم، یکــی از آن دو  ــه انتظــار آن ــد ب ــد کــه بای نفــر دیگــر باقــی مانده ان
مهــدی اســت کــه از آل محمــد اســت«. وی بــی آنکــه نامــی از دوازدهمیــن امــام 
خیالیــش ببــرد، از آن می گــذرد، او همچنیــن تعییــن نکــرده اســت کــه از میــان 

المهتــدی و الّطاهــر کدامیــک نهــم و دهــم هســتند.
ــار دانشــمندان  ــر در گفت ــن همــه ســردرگمی و تحی ــاه ســخن آنکــه، ای کوت
ــانگر  ــر نش ــه پیامب ــینان دوازدگان ــای جانش ــق نام ه ــاره تطبی ــنت درب ــل س اه
آن اســت کــه در مســیر اســتواری گام ننهاده انــد و بــه یقیــن، راه رهایــی از ایــن 
اضطــراب و واماندگــی، ســر ســپردن بــه نصــوص معتبــر و مطمئنــی اســت کــه 
از پیامبــر و امــام علــی بــه یــاد مانــده، در غیــر ایــن صــورت، ناشــناخته 
ــد  ــزار و چهارص ــت ه ــس از گذش ــر، پ ــینان پیامب ــت و جانش ــدن اهل بی مان

ــد داشــته باشــد.؟! ــه و عــذری می توان ســال، چــه توجی

تجلی پیوند قرآن و عترت در ادعیه سجادیه
از آن چــه گذشــت، پیونــد ژرف و جــاودان قــرآن بــا عتــرت بــه خوبــی نمایان 
ــد در سراســر زندگــی اهل بیــت و در افــکار، کــردار و همــه  شــد، ایــن پیون
ــه  ــی یافت ــان تجل ــات آن ــب گوناگــون حی ــا و جوان ــا، تدبیره ــا، تصمیم ه اقدام ه
ــاال  ــه هنــگام توطئــه ب اســت. بــه ســخن کوتــاه و پــر معنــای امــام علــی، ب
ــر نیزه هــای مــردان بی خــرد و چمــوش صفیــن اشــاره می شــود.  رفتــن قــرآن ب
ایشــان فرمودنــد: »هــذا قــرآن صامــت و أنَــا قــرآن ناطــق«،1 بهتریــن تصویــر را 
از ایــن پیونــد نشــان می دهــد، گویــی حضــرت می فرمایــد: ایــن قرآنــی کــه بــر 

1. نورا... التستری، احقاق الحق، ص 197.
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ســر نیزه هــای خــود برافراشــته اید، بــا گفتــار و کــردار مــن بــه ســخن می آیــد و 
تجلــی آن را در مــن بایــد ســراغ بگیریــد، تعبیــر »أنــا قــرآٌن ناطــق« نشــان دهنــده 
 کــه ســرآمد اهل بیــت ،همیــن حقیقــت اســت کــه قــرآن در وجــود علــی
اســت و نیــز در رفتــار، گفتــار، ســیره و همــه حــرکات و ســکنات او تجلــی و 
تجســم یافتــه اســت. و ایــن داســتان نســبت بــه ســایر اهل بیــت نیــز از همیــن 
قــرار اســت. از ایــن رو، فعــل و انفعال هــای حیــات آنــان، خاســتگاه و ریشــه ای 
قرآنــی دارد و هــر فعلــی از آنــان، مفهــوم و معنایــی قرآنــی را مجســم کــرده و 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ب
بنابرایــن، در مــورد همــه معصومــان، چــه در زمــان جنــگ یــا صلــح، در 
مســند حکومــت یــا در انــزوای اجبــاری، در زندگــی خصوصــی و فــردی یــا در 
ــارف آن  ــم و مع ــرآن کری ــوارد، ق ــه م ــران، در هم ــا دیگ ــی ب ــات اجتماع تعام
ظهــور و بــروز دارد و چگونگــی انتخــاب خــّط و مشــی و راه و روش حرکــت 
آنــان را تعییــن می کنــد. حقیقــت یــاد شــده، از جملــه در سرتاســر زندگــی امــام 
همــام حضــرت زین العابدیــن امــام ســجاد و در رفتــار، گفتــار، نــوع تعامــل 

و زندگــی آن بزرگــوار نیــز، آشــکار اســت. 
در ایــن میــان، ادعیــه ســجادیه جلــوه دیگــری دارد، ایــن ادعیــه، مجموعــه ای 
گران قــدر از دعــا و مناجــات  آن حضــرت اســت کــه بــه عنــوان میراثــی ارزشــمند 
و معرفت بخــش، بــه یــادگار مانــده و ماننــد گنجــی بی بدیــل، در اختیــار شــیعیان 
ــرآن، در سراســر  ــا ق ــام ســجاد ب ــد ام ــه اســت، پیون ــرار گرفت ــش ق و پیروان
ایــن صحیفــه، تجلــی و تجســم یافتــه اســت. بدیهــی اســت کــه بررســی همــه 
ــد،  ــه ســجادیه، مجــال دیگــری می طلب ــرآن در ادعی ــاب ق ــاد بازت ــا و ابع گونه ه
لکــن در ایــن مقــام، بــه فراخــور حــال، گونه هایــی از ایــن تجلــی، مــورد اشــاره 

ــرد. ــرار می گی ق

گونه هایی از تجلی و بازتاب قرآن در ادعیه سجادیه
و  ادعیــه  در  کریــم  قــرآن  بازتــاب  و  تجلــی  از  نمونه هایــی  بررســی 
ــادی  ــوع زی ــر از تن ــن ام ــه ای ــد ک ــان می ده ــجاد نش ــام س ــای ام مناجات ه
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ــن  ــی از ای ــه برخ ــه ب ــه در ادام ــی دارد ک ــای مختلف ــوده و گونه ه ــوردار ب برخ
ــود: ــاره می ش ــدام اش ــر ک ــرای ه ــی ب ــه و مثال های ــر نمون ــا ذک ــا ب گونه ه

ــه اول:1 تصریــح؛ یکــی از آشــکارترین انــواع بازتــاب قــرآن در ادعیــه،  گون
نــوع تصریــح اســت، در ایــن نــوع، فــرازی از قــرآن کریــم، کــه ممکــن اســت در 
حــد یــک آیــه یــا کمتــر از آن باشــد، بــدون هیچ گونــه تغییــری، در البــه الی متــن 
و جملــه دعایــی قرارگرفتــه و امــام بــا تعبیرهایــی ماننــد »اللهــم إنــک قلــت«، 
»و قلــَت فــی کتابــک«، »و قلــت یــا ســیدی«، »و أنــا قــرأُت فــی المصحــف« و 
نظایــر آن، قرآنــی بــودن آن را بــه صراحــت بیــان فرمــوده اســت. نمونه هایــی از 

این گونــه، بــه قــرار ذیــل اســت:
1. امــام ســجاد در فــرازی از دعایــی کــه بــه منظــور صلــوات بــر پیامبــر و 
خانــدان پاکــش انشــا فرمــوده نخســت بــه اوصــاف و افعــال نیــک پیامبــر اشــاره 
می کنــد و ســپس بــه مناســبت زحمــات طاقت فرســای وی بــرای امــت و تبلیــغ 
ــغ  ــد: »و بّل ــت می فرماین ــت ام ــیر هدای ــان در مس ــر ایش ــر بی نظی ــالت، صب رس
ــر الجــد علــی التقصیــر و الریــث فــی  مجهــود الصبــر فــی إظهــار حقــک، و آث
أمــرک ابتغــاء الوســیله عنــدک، و الزلفــه لدیــک و طــول الخلــود فــی رحمتــک،2 
 حتــی قلــت لــه: »فتــولَّ َعنُهــم فمــا أنــَت بِملــومٍ«3 در ایــن نمونــه، امــام باقــر

بــا تعبیــر »حتــی قلــت لــه« آیــه را برجســته نمــوده اســت.
2. امــام در دعــای موســوم بــه طلــب رزق، ابتــدا در فقره هــای آغازیــن، بخــل 
انســان ها را یــادآور می شــود و از نیــاز انســان بــه هم نــوع خــودش بــه خــدا پنــاه 
می بــرد؛ در ایــن فــراز امــام بــا تمســک بــه آیــه ای از قــرآن در توصیــف بخــل 
انســان ها، از خــدا می خواهــد کــه محبتــش را در قلــوب بنــدگان خویــش قــرار 
ــک  ــوذ ب ــد: »فأع ــل شــود؛ می فرمای ــش را متکف ــت خــود روزی ــد و در نهای ده
ــو یملکــون خزائــن رحمتــک  ــا ســیدی أن تکلنــی إلــی أحــد منهــم، فإنهــم ل ی

1 . علی خیاط، تجّلی قرآن در ادعیه معصومان.
2. صحیفه سجادیه، دعای 10.

3. سوره نازعات، آیه 54.
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ألمســکوا خشــیه اإلنفــاق بمــا وصفتهــم: »... َو کاَن اإْلنســاُن َقتــوراً«1 اللهــم اقــذف 
 ــادک محبتــی، و ضّمــن الســماوات و االرض رزقــی«؛2 امــام فــی قلــوب عب
بــا تعبیــر »بمــا وصفتهــم«، تصریــح می کنــد کــه جملــه بعــدی، کام خداونــد و 

جملــه ای قرآنــی اســت.
ــانی  ــه روزی رس ــان ها ب ــادی انس ــش بی اعتق ــر در نکوه ــره ای دیگ 3. در فق

ــد:  ــادآوری کــرده و می فرمای ــًا ی ــرآن را صراحت ــی از ق ــد، آیات خداون
ــک الحــق،  ــدون(3 و قول ــا توَع ــم و م ــماء ِرزقُک ــی السَّ ــت: )َو فِ ــک قل رب إن
وأتبعــت ذلــک منــک بالیمیــن لیکــون مــن الموقنیــن فقلــت )فـَـَو ربَّ الّســماء و 
َّکــم تَنِطقــوَن(4 فعلمــُت ذلــک علــم مــن لــم ینتفــع  َّــهُ لََحــقٌّ مثــَل مــا أن األرِض إن
بعلمــه حیــن أصبحــت و أمســیت و أنــا مهتــم بعــد ضمانــک لــی، و حلفــک لــی 
علیــه همــا أنســانی ذكــرک فــی نهــاری ونفــی عنــی النــوم فــی لیلــی، فصــار 

الفقــر بیــن عینــی، ومــأ قلبــی.
ــن روزی ام،  ــرای تأمی ــو ب ــت ت ــوگند و ضمان ــات و س ــن آی ــم ای  به رغ
ضعــف ایمــان و عــدم تــوکل، مــرا بــر آن مــی دارد کــه از تــرس فقــر روز 
ــم.  ــه نخواب ــن غص ــز از همی ــب را نی ــم و ش ــو بگذران ــت از ت ــه غفل را ب
همــواره فقــر را پیــش روی خــود ببینــم و ایــن امــر آزارم دهــد و راه غلبــه 
شــیطان را بــر مــن همــوار کنــد و بــا خــود بگویــم: »أقــول: مــن أیــن؟ و 
إلــی أیــن؟ و کیــف أحتــال؟ و مــن لــی؟ و مــا أصنــع؟ و مــن أیــن أطلــب؟ 
و أیــن أذهــب؟ و مــن یعــود علــی؟« از کجــا روزی بــه دســت آورم؟ کجــا 
ــی و  ــا اگــر روح غن ــم؟ چــه چــاره ای ســازم و ... خدای ــروم؟ چــکار کن ب
ــم را  ــا و آخرت ــاده و دنی ــی در دام شــیطان افت ــازی را در وجــودم ندم بی نی

از کــف خواهــم داد.5
ــت«،  ــپس »فقل ــت« و س ــک قل ــر »رّب إن ــا تعبی ــام ب ــز ام ــه نی ــن نمون در ای

ــت. ــی اس ــی قرآن ــدی فرازهای ــای بع ــه جمله ه ــد ک ــان می ده نش

.1 سوره اسراء، آیه 100.

2. ابطحی، سیدمحمدباقر، الصحیفه السجادیه الجامعه، ج 92، ص 298، ح 17.
3. سوره ذاریات، آیه 22.
4 . سوره ذاریات، آیه 23.

5. ابطحی، سیدمحمدباقر، الصحیفه السجادیه الجامعه، دعای 77، ص 147 ـ 148.
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ــک  ــات تمس ــن آی ــه همی ــون، ب ــن مضم ــه همی ــری ب ــای دیگ 4. در دع
شــده اســت: »اللهــم إنــک ابتلینــا فــی أرزاقنــا بســوء الظــن، فــی اجالنــا بطــول 
االمــل، حتــی التمســنا أرزاقــک مــن عندالمرزوقیــن، و طمعنــا بامالنــا فــی أعمــار 
المعمریــن. فصــل علــی محمــد و آلــه، وهــب لنــا یقینــًا صادقــًا تکفینــا بــه مــن 
مؤونــه الطلــب، و ألهمنــا ثقــه خالصــه تعفینــا بهــا مــن شــده النصــب واجعــل مــا 
صرحــت بــه مــن عدتــک فــی وحیــک، وأتبعتــه مــن قســمک فــی کتابــک قاطعــا 
إلهتمامنــا بالــرزق الــذی تکفلــت بــه، و حســمًا لإلشــتغال بمــا ضمنــت الکفایــه 
لــه، فقلــت و قولــک الحــق االصــدق، وأقســمت و قســمک االبــر االوفــی )َو فـِـی 
َّــُه لََحــقٌّ  ــماء رزُقکــم و مــا توَعــدون(1 ثــم قلــت: )َفــَو ربَّ الّســماء و األرِض إن السَّ
مثــَل مــا أنَّکــم تَنِطقــوَن2(3 در ایــن مثــال نیــز، بــا تعبیــر »فقلــت« و »ثــم قلــت«، 

ــد. ــو می کن ــی را بازگ ــه قرآن دو جمل
5. امــام در دعــای موســوم بــه طلــب توبــه، در فقره هــای آغازیــن ضمــن 
ــذاب  ــی در ع ــدل اله ــم ع ــد،4 ه ــمانی می کن ــار پیش ــان اظه ــه گناه ــراف ب اعت
گناهــکاران و هــم عفــو بخشــش او را یــادآور می شــود. ســپس بــه اســتناد آیــه 
)ادعونــی اســتجب لکــم( از خــدا می خواهــد دعایــش را مســتجاب کنــد: »اللهــم 
ــاء، منتجــزا  ــن الدع ــه م ــرت ب ــا أم ــرک فیم ــا الم ــک مطیع ــد جئت ــا ذا ق ــا أن فه
ــم  ــتَِجب لَک ــی أس ــول: »... اُدعون ــه إذ تق ــن اإلجاب ــه م ــدت ب ــا وع ــدک فیم وع
...«5، اللهــم فصــل علــی محمــد و آلــه، والقنــی بمغفرتــک کمــا لقیتــک بإقــراری، 

وارفعنــی عــن مصــارع الذنــوب کمــا وضعــت لــک نفســی«6

1. سوره ذاریات، آیه 22.
.2 سوره ذاریات، آیه 23.

.3 الصحیفــه الســجادیه الجامعــه، دعــای 76، ص 146؛ كفعمــی، ابراهیــم بــن علــی، البلــد االمیــن، 466؛ كفعمــی، 

ابراهیــم بــن علــی، المصبــاح، ص 173.
4. در مــورد اعتــراف امامــان معصــوم بــه گناهــان در پیشــگاه پــروردگار متعــال، گفتــه می شــود، ممکــن اســت 
ــا خــدای خــود مناجــات  ــه ب ــد چگون ــا بدانن ــه پیروانشــان باشــد ت ــم و آمــوزش دادن ب ــرای تعلی ــر ب ــن ام ای
كننــد، و امــکان دارد از ایــن جهــت باشــد كــه امــام هــر چنــد معصــوم ولــی در برابــر عظمــت خداونــد و الطــاف 

ــد. ــاه می كن ــاس گن ــواره احس ــان او هم بی پای
5. سوره غافر، آیه 60.

ــی،  ــن عل ــم ب ــی، ابراهی ــای 80، ص 153؛ كفعم ــه، دع ــجادیه الجامع ــه الس ــیدمحمدباقر، الصحیف ــی، س .6 ابطح
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امــام تعبیــر »اذ تقــول« را آورده و ســپس جملــه قــرآن را در مقــام مناجات 
بــا خداونــد، ذکــر کرده اســت.

ــد، در  ــب می خوان ــاز ش ــت از نم ــس از فراغ ــه پ ــی ک ــام در دعای 6. ام
ــد.  ــاره می کن ــات اش ــب مناج ــان در قال ــت انس ــان خلق ــه جری ــرازی از آن، ب ف
در ایــن مناجــات حضــرت مراتــب ضعــف انســان از یک ســو و مراتــب لطــف 
ــه منظــور  ــت ب ــادآور می شــود و در نهای ــه انســان را از ســوی دیگــر، ی خــدا ب
تثبیــت مطالــب آورده شــده، آیــه مربــوط بــه مراحــل خلقــت انســان را مســتند 
قــرار می دهــد، در واقــع، مناجــات امــام نوعــی تفســیر و بســط آیــه بــه حســاب 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــب علم ــه مطال ــف ب ــاراتی لطی ــات، اش ــن مناج ــد. در ای می آی
ــن عــرض  ــن چنی ــد ای ــه خداون ــه چشــم می خــورد؛ حضــرت ب ــز ب خلقــت نی
ــام  ــق العظ ــب متضائ ــن صل ــا، م ــاء مهین ــی م ــت حدرتن ــم و أن ــد: »الله می کن
حــرج المســالک إلــی رحــم ضیقــه، ســترتها بالحجــب، تصرفنــی حــاال عــن حال، 
حتــی انتهیــت بــی إلــی تمــام الصــوره، و أثبــت فــی الجــوارح کمــا نعــت فــی 
کتابــک )نطفــه ثــم علقــه ثــم مضغــه ثــم عظامــًا ثــم کســوت العظــام لحمــا، ثــم 
أنشــأتنی خلقــا آخــر(1 کمــا شــئت«2 امــام بــا تعبیــر »کمــا نََعــتَّ فــی کتابک«، 

ــرآن را مــی آورد. ــه ای از ق جمل
7. در دعــای بی نظیــر و روح بخــش ابوحمــزه ثمالــی کــه بــه مناســبت 
ــه  ــوط ب ــد فقــره مرب ــوده اســت، پــس از چن ــاه رمضــان انشــا فرم ســحرهای م
حمــد و ثنــای الهــی و قبــل از عرضــه تقاضاهــای خویــش بــه آیــه قــرآن تصریــح 
می کنــد »اللهــم أنــت القائــل، و قولــک حــق و وعــدک صــدق )َو ْســئَلوا اهللَ مـِـْن 
َفْضلـِـِه إنَّ اهلل کاَن بـِـکلِّ َشــیءٍ َعلیمــًا(3 آنــگاه بــا اســتناد بــه ایــن آیــه و بــا تلمیــح 
ــر اینکــه خــدا دعــای بنــده اش را رد نمی کنــد  ــه برخــی آیــات دیگــر مبنــی ب ب
می فرمایــد: »و لیــس مــن صفاتــک یــا ســیدی أن تأمــر بالســؤال و تمنــع العطیــه، 

البلد االمین، 467.
.1 سوره مؤمنون، آیه 14.

2. ابطحــی، ســیدمحمدباقر، الصحیفــه الســجادیه الجامعــه، دعــای 88، 171؛ طوســی، محمدبــن حســن، مصبــاح 
المهجــد، 132.

3. سوره نساء، آیه 32.
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و أنــت المنــان بالعطیــات علــی أهــل مملکتــک، والعائــد علیهــم بتحنــن رأفتــک.« 
خدایــا! چنیــن ویژگــی در تــو ســراغ نداریــم کــه بــه دعــا و عــرض حاجــت امــر 
کنــی، آنــگاه تقاضــای بنــده ات را بی پاســخ بگــذاری؛ حاشــا، تــو آنــی کــه بــدون 
درخواســت همــه مخلوقاتــت را غریــق رحمــت و رأفــت خویــش ســاخته ای ...1 
امــام پــس از تعبیــر »اللهــم أنــت القائــل و قولــک حــق«، آیــه ای از قــرآن را در 

مناجاتــش مــی آورد.
ــن  ــف ای ــت و در تعری ــاره اس ــای اش ــه معن ــت ب ــح؛ در لغ ــه دوم: تلمی گون
اصطــاح در علــم بدیــع گفتــه شــده: تلمیــح آن اســت کــه در فحــوای گفتــار، بــه 
داســتان، شــعر یــا َمثـَـل اشــاره شــود بــی آن کــه اصــل و عیــن آن گــزارش گــردد.2

بنابرایــن تعریــف، اشــاره بــه آیــات قــرآن و مضامیــن آن در البــه الی ادعیــه، 
بــدون آن کــه اصــل آیــه یــا جملــه قرآنــی گــزارش گــردد، از مصادیــق تلمیــح 

ــد. ــمار می آی ــه ش ب
ادعیــه و مناجــات  از آن جــا کــه سرچشــمه اصلــی و زالل  بی شــک، 
ــرآن در آن،  ــاب ق ــوع انعــکاس و بازت ــرآن می باشــد، بیشــترین ن اهل بیــت ق
از نــوع تلمیــح می باشــد، زیــرا هرچنــد بســیاری از متــون دعایــی، بــه صراحــت 
مســتند بــه عبــارات قرآنــی نشــده ولــی ایــن امــر آشــکار اســت کــه آبشــخور 
روح و فکــر و اندیشــه امــام معصــوم، همــان مفاهیــم و معــارف قرآنــی اســت 
ــا پــروردگار خــود، کــه برخاســته از  و ایــن امــر در دعاهــا و راز و نیــاز امــام ب
 ،ــام ســجاد ــان مناجــات ام ــژه ای دارد، در می عمــق جــان اوســت، نمــود وی
مناجــات معــروف بــه »خمســه عشــر« یکــی از دل انگیزتریــن آن هاســت، در ایــن 
ــی از آن  ــه نمونه های ــه ب ــد ک ــم می آی ــه چش ــی ب ــای فراوان ــات تلمیح ه مناج

ــود: ــاره می ش اش
ــراز نخســت آن،  1. حضــرت در مناجــات چهــارم »مناجــات الراجیــن« در ف
در حالــی بــا خداونــد مناجــات می کنــد کــه گویــی بــا اســم رحمانیتــش تجلــی 

1. طوســی، محمدبــن حســن، مصبــاح المتهّجــد، 401؛ ابــن طــاووس، علی بــن موســی، اقبــال االعمــال، ص 67؛ 
مجلســی، محمدباقــر، بحاراالنــوار، ج 95، ص 82، ح 2.

.2 جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، ص 58؛ تفتازانی، سعدالدین، منحصرالمعانی، ص 312.
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ــد  ــأله عب ــن إذا س ــا م ــم ی ــن الرحی ــم اهلل الرحم ــد: »بس ــت؛ می گوی ــرده اس ک
ــاه، و إذا  ــه و أدن ــه قرب ــل علی ــاه، و إذا أقب ــده بلغــه من ــا عن ــل م أعطــاه، و إذا أم

ــاه«. ــه أحســبه و کف ــوکل علی ــه و غطــاه و إذا ت ــان ســتر علی جاهــره بالعصی
ــراز از مناجــات  ــن ف ــه نظــر می رســد ای ــاد شــده، ب ــارت ی ــت در عب ــا دقّ ب
ــادی  ــألک ِعب ــح دارد: »َو إذا س ــد تلمی ــل می آی ــل آنچــه در ذی ــی از قبی ــه آیات ب
ِّــی َقریــٌب اُجیــب دعــوه الــّداع؛1 َوْســئَلوا اهللَ مـِـْن َفضلـِـِه إنَّ اهللَ کاَن بـِـکّل  َعنَّــی َفإن
َشــیء َعلیمــا2؛ لِیْجزیُهــُم اهللٌ أحَســن مــا َعِملــوا َو یزیَدُهــم مـِـن َفضلـِـه واهلل یــرُزُق 
َّــذی یْقبَــُل التَّْوبـَـه َعــْن ِعبــادِهِ َو یْعُفــوا َعــِن  َمــْن یشــاء بَِغیــِر حســاب؛3 َو ُهــَو ال
ــیئاِت َو یْعَلــُم مــا تَفَعلــون؛4 َو ال یســئَُل َعــن ُذنوبِهـِـُم الُمجِرمــون؛5 یغفـِـُر لَِمــْن  السَّ
َّذیــَن أســَرفوا َعلــی أنُفِســهِْم  یشــاُء واهللُ َعلــی کلِّ شــیء َقدیــر؛6 ُقــل یــا ِعبــادِی ال
حیــم؛7  َّــُه ُهــَو الَْغفــوُر الرَّ نــوَب َجمیعــًا إن ال تَقنَطــوا مـِـْن َرحَمــه اهلل إنَّ اهلل یغفـِـُر الذُّ
ــَو  ــی اهللِ َفُه ــوکْل َعَل ــن یتَ ــم؛8 َو َم ــٌز َحکی ــأنَّ اهللَ عزی ــی اهللِ َف ــوکل َعَل ــْن یتَ َو َم

َحســبُُه إنَّ اهللَ بالــُغ أمــره.9
ــرار داده و در  ــر ق ــد نظ ــی را م ــد افعال ــل، توحی ــراز ذی ــام در ف 2. ام
برابــر پــروردگار متعــال اعتــراف می کنــد کــه هــر چــه هســت از توســت و در 
آفرینــش و تدبیــر امــور یگانــه ای؛ پــس امیــد بســتن بــه غیــر تــو جــز ناامیــدی 
ــرک  ــف أرجــو غی ــد: »کی و بی ثمــری نتیجــه دیگــری نخواهــد داشــت؛ می گوی
والخیــر کلــه بیــدک، و کیــف أومــل ســواک والخلــق واالمــر لــک؟« گویــا ایــن 
فــراز، تلمیــح بــه آیــات زیــر اســت: »ُقــْل َمــن بِیــِدهِ َمَلکــوُت کلَّ َشــیءِ َو ُهــَو 

1. سوره بقره، آیه 186.
2. سوره نساء، آیه 32.
3. سوره نور، آیه 38.

.4 سوره شوری، آیات25؛ 30؛ 34؛ سوره نساء، آیه 99.

5. سوره قصص، آیه 78.
6. سوره مائده، آیه 40.
7. سوره زمر، آیه 53.
8. سوره انفال، آیه 49.
9. سوره طالق، آیه 3.
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یجیــُر و ال یجــاُر َعَلیــِه إْن کنتـُـم تَعَلمــون1؛ ... تُعـِـزُّ َمــْن تَشــاُء َو تــذلُّ َمــن تشــاُء 
بِیــِدک الَْخیــُر إنَّــک َعلــی کلِّ َشــیء قدیــر2؛ أال لـَـُه الَْخلــُق َوااَلمــُر تَبــارک اهللُ َربَّ 

العالَمیــن«.3
ــال و  ــه در راه کم ــانی ک ــورد کس ــرت در م ــدی، حض ــراز بع 3. در ف
مراتــب لطــف و عنایــت خــدا را همــراه داشــته و در صــورت خطــا بــاب توبــه 
ــن عرضــه  ــد اینچنی ــه خداون ــد ب ــتغفار در می آین ــزل اس ــه من را می گشــایند و ب
مــی دارد: »... یــا مــن ســعد برحمتــه القاصــدون، و لــم یشــق بنقمته المســتغفرون« 
ایــن فــراز، تلمیــح لطیفــی بــه آیــات زیــر دارد: »قــاَل َو َمــْن یْقنَــُط مـِـْن َرْحَمــه 
َّذیــَن آَمنـُـو بــاهللِ َو اْعتََصمــوا بِِه َفَســیْدِخُلُهْم فــی َرحَمه  ُّــون4؛ َفأمَّــا ال ال ــِه إالَّ الضَّ ِـّ َرب
مِنـْـُه َو َفْضــٍل َو یْهدیهـِـم إلَیــِه ِصراطــًا مســتقیمًا5؛ َو أِن اْســتَغفِروا َربَّکــم ثـُـمَّ توبــو 
ی و یــؤِت کلَّ ذی َفضــٍل َفْضَلــُه َو إْن  إلَیــِه یَمتُِّعکــم َمتاعــًا َحَســنًا إلــی أَجــٍل ُمَســمَّ
ِّــی أخــاُف َعَلیکــم َعــذاَب یــْومٍ کبیــر6؛ َو یــا َقــْومِ اْســتَْغفِروا َربَّکــم ثـُـمَّ  َّــوا َفإن تََول
تِکــم7؛ َفُقلــَت  ه إلــی ُقوَّ ــماَء َعَلیکــْم مـِـدراراً َو یِزدکــم قــوَّ توبــوا إلَیــِه یْرِســِل السَّ

ــارا«.8 َّــُه کاَن َغفَّ َّکــْم إن اْســتَغفِروا َرب
4. امــام در مناجــات معــروف بــه »مناجــات الشــاکین« از دو عمــل ســقوط 
ــه  ــد و عرض ــکایت می کن ــت ش ــوز اس ــرت س ــن و آخ ــا برافک ــه دنی ــان ک انس
مــی دارد کــه خدایــا اگــر لحظــه ای دســت عنایــت و لطــف بی پایــان تــو از ســرم 
برداشــته شــود مغلــوب ایــن دو خواهــم شــد و تــاب مقاومــت در برابــر آنــان را 
نخواهــم داشــت، نخســت نفــس امــاره و دیگــری شــیطان. و در پایــان مناجــات 
هــم راهــکار نجــات از ایــن دو عامل ســقوط را چنگ زدن به ریســمان مســتحکم 

.1 سوره مؤمنون، آیه 88. 

2. سوره آل عمران، آیه 26.
3. سوره اعراف، آیه 54.
4. سوره حجر، آیه 56.
5. سوره نساء، آیه 175.

6. سوره هود، آیه 3.
7. سوره هود، آیه 52؛ 90.

8. سوره نوح، آیه 10.
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ــی  ــم إله ــن الرحی ــم اهلل الرحم ــد: »بس ــد؛ می فرمای ــی می کن ــا معرف ــدای توان خ
إلیــک أشــکو نفســًا بالســوء أمــاره، و إلــی الخطیئــه مبــادره، و بمعاصیــک مولعــه، 
و بســخطک متعرضــه، تســلک بــی مســالک المهالــک، و تجعلنــی عنــدک أهــون 
هالــک، کثیــره العلــل، طویلــه االمــل، و إن مســها الشــر تجــزع، و إن مســها الخیــر 

تمنــع، میالــه إلــی اللعــب واللهــو، مملــوه بالغفلــه والســهو«.
ایــن فــراز چنانکــه پیداســت بــه آیــات زیــادی از قبیــل ایــن آیــات تلمیــح 
ــْردی؛2 َو  ــواُه َفت ــَع َه ــوءِ؛1 اتَّبَ ــاَره بِالّس ــَس أَلمَّ ــی إنَّ النَّف ُئ نَْفس ــرِّ َ ــا اُب دارد: »َو م
ــک  ــوی َفیِضلَّ ِــْع الَْه ــدی مِــَن اهلل3 َو ال تَتَّب ــِر ُه ــواُه بَِغی ــَع َه ــِن اتَّبَ ــْن أَضــلُّ مِمَّ َم
َّــِه َو نََهــی النَّفــَس َعــِن الَهــوی؛5 َو إذا  َعــن َســبیِل اهلل؛4 َو أمَّــا َمــن خــاَف َمقــاَم َرب
ــرُّ کاُن یُؤســًا؛6 إذا  ــُه الشَّ ـِـِه َو إذا َمسَّ أنَعْمنــا َعَلــی اإْلنْســاِن أعــَرَض و نَــأی بِجانِب
نیــا لَعـِـٌب  ََّمــا الَْحیــاه الدُّ ــُه الَْخیــُر َمنُوعــا؛7 اْعَلُمــوا أن ــرُّ َجزوعــا؛ َو إذا َمسَّ ــُه الشَّ َمسَّ

ــه َو تَفاُخــٌر بَینَکــم َو تَکاثُــٌر فـِـی اأْلمــواِل َو اأْلوالد«.8 ــٌو َو زینَ َو لَْه
5. در فــرازی دیگــر امــام پــس از آنکــه شــکایت خــود از نفــس و شــیطان 
را بــه پیشــگاه پــروردگار عرضــه مــی دارد، تنهــا راه نجــات از شــر این دو دشــمن 
قســم خــورده را کــه مانــع ســعادت و تکامــل انســان اســت، پنــاه پــردن بــه منبــع 
ــی ال  ــد: »إله ــد و می گوی ــال می بین ــادر متع ــدای ق ــی خ ــزال؛ یعن ــدرت الی ق
حــول لــی و ال قــوه إال بقدرتــک، وال نجــاه لــی مــن مــکاره الدنیــا إال بعصمتــک، 
ــودک  ــر ج ــی لغی ــیتک، أن ال تجعلن ــاذ مش ــک، و نف ــه حکمت ــئلک بباغ فأس
متعرضــا، وال تصیرنــی للفتــن غرضــا وکــن ... عــن المعاصــی عاصمــا، برأفتــک و 

ــن«.9 ــا أرحــم الراحمی رحمتــک ی
.1 سوره یوسف، آیه 53.

.2 سوره طه، آیه 16؛ سوره اعراف، آیه 176.

.3 سوره قصص، آیه 50.

4. سوره ص، آیه 26؛ سوره كهف، آیه 28.
5. سوره نازعات، آیه 40.

.6 سوره اسراء، آیه 83؛ سوره فصلت، آیه 49؛ 51.

7. سوره معارج؛ 20 ـ 21.
8. سوره حدید، 20 آیه ؛ سوره انعام، آیه 32؛ سوره محمد، آیه 36؛ سوره عنکبوت، 64 آیه.

9 .قمــی، شــیخ عبــاس، مفاتیــح الجنــان، مناجــات خمســه عشــر، مجلســی، محمدباقــر، بحاراالنــوار، ج 91، ص 



549 پیوند قرآن با عترت و نگاهي به تجلي آن در صحیفه سجادیه

ه  ایــن فــراز تلمیحــی لطیــف بــه آیــات زیــر دارد: »ُقْلــَت مــا شــاَء اهللُ ال ُقــوَّ
ینــا الّذیــَن آَمنـُـوا َو کانـُـوا یتَّقــون؛2 َو َمــْن یْعتَِصــْم بـِـاهللِ َفَقــْد ُهــِدی  إال بــاهللِ؛1 و نَجَّ
ــماواِت  إلــی ِصــراٍط ُمْســتَقیٍم؛3 َو أنـْـَزَل اهللُ َعَلیــک الْکتــاَب َو الِْحکَمــه؛4 بَدیــُع السَّ
َواأْلْرِض َو إذا َقضــی اْمــرا َفإنَّمــا یُقــوُل لـَـُه کــن َفیکــون؛5 إنَّمــا َقولنــا لَِشــیءٍ إذا 

أردنــاُه أن نَقــوَل لـَـُه کــْن َفیکــون«.6
گونــه ســوم: اقتبــاس )تضمیــن(: در مهــارت بدیــع گفتــه شــده کــه، اقتبــاس 
آن اســت کــه آیــه یــا جملــه ای از قــرآن یا حدیــث در کام آورده شــود بــدون آن 
کــه بــه اســناد آن تصریــح شــود، یعنــی نگویــد: »قــال اهلل کــذا« یــا »قــال رســول 

اهلل کــذا«.7
ــرا در  ــه اول و دوم اســت، زی ــان گون ــط می ــد وس ــن قســم، ح ــع، ای در واق
ــه از  ــا جمل ــه ی ــه آی ــد ک ــح می ش ــون تصری ــای گوناگ ــا تعبیره ــه اول ب گون
ــی در  ــد ول ــزارش نمی ش ــه گ ــاظ آی ــل و الف ــه دوم، اص ــت، در گون ــرآن اس ق
این گونــه ســوم، الفــاظ آیــه، بــدون تغییــر یــا بــا تغییــری انــدک در خــال کام 
ــت،  ــرآن اس ــه ای از ق ــه جمل ــناد آن و این ک ــه اس ــن ب ــده، لک ــات آم ــا مناج ی

تصریــح نمی شــود.
ــه  ــه ب ــی دارد ک ــز نمونه هــای فراوان ــه نی ــرآن در ادعی ــاب ق ــه از بازت این گون

ــه بســنده می شــود: ــد نمون ذکــر چن
ــان، در  ــاه رمض ــی ام م ــه روز س ــوط ب ــجاد مرب ــام س ــی از ام 1. در دعای
مقــام تحمیــد و توصیــف آیــه آخــر، ســوره کهــف اقتبــاس شــده و ایــن آیــه در 
ــذی ال  ــی الحــی ال ــت عل ــد: »توکل ــده اســت، حضــرت می گوی ــا آم ضمــن دع

143 ـ 144.
1 . سوره كهف، آیه 39.
.2 سوره فصلت، آیه 18.

.3 سوره آل عمران، آیه 101

.4 سوره نساء، آیه 113.

.5 سوره بقره، آیه 117؛ آل عمران، آیه 47.

.6 سوره نحل، آیه 40؛ سوره یس، آیه 82.

7. تفتازانی، سعدالدین، مختصر المعانی، ص 308.
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یمــوت و الحمــدهلل الــذی لــم یتخــذ ولــدا و لــم یکــن لــه شــریک فــی الملــک و 
لــم یکــن لــه ولــی مــن الــذل و کبــره تکبیــرا،1 اهلل اکبــر کبیــرا، والحمــدهلل کثیــرا، 
ــلم  ــد و س ــد و آل محم ــی محم ــی اهلل عل ــا، و صل ــره و اصی ــبحان اهلل بک و س

کثیــرا.«2 
ــاول طعــام، نقــل  ــگام تن ــه هن ــاه از حضــرت ســجاد ب 2. در دعایــی کوت
شــده کــه ایشــان خداونــد را بــر نعمــت روزی رســانی اش ثنــا گفتــه و بــا اقتباس 
آیــه ای از قــرآن در ایــن مقــام توحیــد را متجلــی ســاخته و چنیــن گفتــه اســت: 
»الحمــد هلل الــذی أطعمنــا، و ســقانا، و کفانــا، و أیدنــا، و آوانــا، و أنعــم علینــا، و 
أفضــل. الحمــدهلل الــذی یطعــم و ال یطعــم4.3 کــه جملــه »یطعــم و ال یطعــم« از 

قــرآن اســت.
3. در دعایــی دیگــر از حضــرت ســجاد در مقــام حمــد و ثنای پــروردگار، 
ــروردگار ذکــر شــده  حجــم وســیعی از اســماءاهلل و صفــات جــال و جمــال پ
اســت و در فــرازی از آن، چنــد آیــه از قــرآن کریــم کــه ناظــر بــه صفــات جمــال 

)صفــات فعــل( پــروردگار اســت، اقتبــاس گردیــده اســت.
امــام می گویــد: »هــو االلــه الحــی القیــوم، الدائــم القدیــم، القــادر الحکیــم، 
العلیــم القاهــر، الحلیــم المانــع لمــا یشــاء، والفعــال لمــا یریــد، لــه الخلــق واالمر،5 
ــه ســبحانه و  ــات بیمین ــه و الســموات مطوی ــوم القیام ــه ی ــًا قبضت واالرض جمیع
تعالــی عمــا یشــرکون،6 ال تخفــی علیــه خافیــه فــی االرض و ال فــی الســماء7 و 

.1 سوره اسراء، آیه 111.

ــن  ــی ب ــاووس، عل ــن ط ــای 141، ص 288؛ اب ــه، دع ــجادیه الجامع ــه الس ــیدمحمدباقر، الصحیف ــی، س 2. ابطح
موســی، اقبــال االعمــال، ص 264؛ طوســی، محمدبــن حســن، مصبــاح المتهجــد، ص 439؛ كفعمــی، ابراهیــم بــن 

ــوار، ج 95، ص 66. ــر، بحاراالن ــاح، ص 584؛ همــو، البلداالمیــن، 202؛ مجلســی، محمدباق ــی، المصب عل
3. سوره انعام، آیه 14.

ــن  ــن محمدب ــی، احمدب ــه، دعــای 260، ص 601؛ البرق ــه الســجادیه الجامع 4. ابطحــی، ســیدمحمدباقر، الصحیف
خالــد، المحاســن، ج 2، ص 435؛ محمدبــن علی بــن الحســین، مــن ال یحضــره الفقیــه، ج 3، ص 358؛ الطبرســی، 

ــن حســن بن فضــل، مــکارم االخــالق، ص 143. فضــل ب
.5 سوره اعراف، آیه 54.

6. سوره زمر، آیه 67.
ماء«.  7. سوره آل عمران، 5 آیه ؛ آیه در قرآن چنین است »إنَّ اهللَ ال یْخفی َعلیه َشیٌء فِی اأْلرِض َو ال فِی السَّ
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انمــا امــره اذا اراد شــیئا ان یقــول لــه کــن فیکــون،1 امــره مــاض و حکمــه عــدل، 
ــه  ــس کمثل ــی لشــیء صــار دکا، فلی ــو تجل ــه صــدق، و ل ــده حــق، و قول و وع

شــیء2 و هــو الســمیع البصیــر3«.4
ــوان دعــای صبــح و شــام،  ــه عن 4. در دعایــی منقــول از امــام ســجاد ب
ــه دو  ــای الهــی را آغــاز کــرده ســپس ب ــراز، حمــد و ثن ــن ف حضــرت در اولی
نشــانه قــدرت خــدا در طبیعــت، یعنــی شــب و روز، اشــاره کــرده و بــا اقتبــاس 
از آیــات دیگــر علــل آفرینــش آن دو و آثــار و بــرکات آن را بــرای بشــر شــرح 
ــز  ــه و می ــار،5 بقوت ــل و النه ــق اللی ــذی خل ــدهلل ال ــد: »الحم ــد؛ می فرمای می ده
ــا  ــدا موقوت ــدوداً و أم ــدا مح ــا ح ــد منهم ــکل واح ــل ل ــه و جع ــا بقدرت بینهم
ــه  ــر من ــه،6 بتقدی ــه فی ــج صاحب ــه و یول ــی صاحب ــا ف ــد منهم ــج کل واح یول
للعبــاد فیمــا یغذوهــم بــه و ینشــئهم علیــه فخلــق لهــم اللیــل لیســکنوا فیه،7مــن 
حــرکات التعــب و نهضــات النصــب و جعلــه لباســا،8 لیلبســوافیه مــن راحتــه و 
ــذه و شــهوه و خلــق  ــه ل ــوا ب ــوه و لینال ــا و ق ــک لهــم حمام ــه فیکــون ذل منام
لهــم النهــار مبصــرا لیبتغــوا فیــه مــن فضلــه9 و لیتســببوا إلــی رزقــه و یســرحوا 

فــی أرضــه ...10«.11
1. سوره یس، آیه 82.
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ــای  ــای 124، ص 258؛ دع ــای 123، ص 254، دع ــای 121، ص 252؛ دع ــه، دع ــجادیه الجامع ــه الس الصحیف

147، ص 316؛ دعــای 159، ص 370 .
3. سوره شوری، آیه 11.

4. ابطحی، سیدمحمد باقر، الصحیفه السجادیه الجامعه، دعای 2، ص 22 ـ 21.
5. سوره انبیاء، آیه 33.

6. ســوره آل عمــران، آیــه 27؛ ســوره حــج، آیــه 61؛ ســوره لقمــان، آیــه 29؛ ســوره فاطــر، آیــه 13؛ ســوره 
حدیــد، آیــه 6.

.7 سوره یونس، آیه 67؛ سوره نمل، آیه 86؛ سوره قصص، آیه 73؛ سوره غافر، آیه 61.

8. سوره نبأ، آیه 10؛ سوره سوره فرقان، آیه 47.
.9 ســوره اســراء، آیــه 12؛ ســوره یونــس، 67؛ ســوره نمــل، آیــه 86، ســوره قصــص، آیــه 73؛ ســوره غافــر، 

آیــه .61
.10 سوره نجم، آیه 31.

ــن حســن،  ــه، دعــای 21، ص 55؛ طوســی، محمدب ــه الســجادیه الجامع ــر، الصحیف .11 ابطحــی، ســیدمحمد باق

ــی،  ــن عل ــی، ابراهیم ب ــن، ص 444؛ كفعم ــد االمی ــی، البل ــن عل ــی، ابراهیم ب ــد، ص 172؛ كفعم ــاح المتهج مصب
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ــری از  ــای دیگ ــده، گونه ه ــاد ش ــای ی ــر گونه ه ــزون ب ــی: اف ــخن پایان س
ــوان  ــان، می ت ــایر معصوم ــجاد و س ــام س ــه ام ــرآن را در ادعی ــاب ق بازت
ــوارد  ــن م ــه، همــه ای ــه اســت ک ــن نکت برشــمرد، لکــن آن چــه مهــم اســت ای
ــوع  ــن تن ــد و ای ــمار می آی ــه ش ــه ب ــرآن در ادعی ــی ق ــون تجل ــای گوناگ قالب ه
ــان  ــتوار روح و ج ــد ژرف و اس ــر پیون ــف نمایان گ ــای مختل ــا و گونه ه قالب ه
امامــان معصــوم بــا قــرآن کریــم اســت و از آن جــا کــه ایــن پیونــد، سراســر 
وجــود و زندگــی آنــان را فــرا گرفتــه اســت، لــذا قــرآن بــه شــکل ها و گونه هــای 
فــراوان و در قالب هــای متعــدد گفتــار، رفتــار، مناجــات و ســایر شــئون حیــات 
ــر  ــن همــان حقیقــت جــاری ب ــد و ای ــروز می کن ــور و ب ــام معصــوم، ظه ام
زبــان امــام علــی اســت کــه فرمــود: »مــا قــرآن ناطــق هســتیم«، یعنــی آنــان 
ــه  ــد و ب ــه نطــق می آورن ــرآن را ب ــی، ق ــار خــود، گوی ــار و کــردار و رفت ــا گفت ب

ــد. ــش می گذارن نمای

المصباح، ص 69؛ بهائی، بهاءالدین محمد، مفتاح االفالح، ص 141 ـ 142.
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قرآن در صحیفه سجادیه با توجه به دعای چهل و دوم
محمدرضا حاجی اسماعیلی1
زهرا کریمی2

چکیده
ــا و آخــرت انســان  ــوان حبــل متیــن، اصــالح دنی ــه عن قــرآن کریــم ب
را بــه عهــده گرفتــه و ســعادت جاودانــی او را تضمیــن نمــوده اســت. 
ــان را  ــه آن، انس ــگ زدن ب ــه چن ــت ک ــتاویزی اس ــم، دس ــرآن کری ق
ــات آن  ــرا آی ــاری می دهــد؛ زی ــش ی ــه هــدف آفرین در راه رســیدن ب
سرچشــمه هدایــت و راهنمایــی و کلماتــش معــدن ارشــاد و رحمــت 
ــیده اند  ــجادیه کوش ــه س ــای 42 صحیف ــجاد در دع ــام س ــت. ام اس
ــه  ــه ب ــت توج ــم، اهمی ــرآن کری ــاف ق ــگاه و اوص ــان جای ــد از بی بع
ــد،  ــد دارن ــه از خداون ــا و درخواســت هایی ک ــب دع ــرآن را در قال ق
ــکات  ــن ن ــدد یافت ــر درص ــش حاض ــن رو، پژوه ــد؛ ازای ــزد نماین گوش

ــده اســت. ــان آن برآم ارزشــمند و بی
واژگان کلیدی: قرآن، صحیفه سجادیه، دعای 42.

مقدمه
ــح  ــا فت ــع دع ــرد. در واق ــأت می گی ــق نش ــه ح ــت رحیمی ــا از رحم دع
ــب و  ــان از آن، طل ــدی انس ــه بهره من ــق و الزم ــه ح ــت رحیمی ــاب رحم ب
ــان  ــرای انس ــق آن ب ــه تحق ــب، زمین ــطه طل ــه واس ــا ب ــت ت ــت اس درخواس
فراهــم گــردد. دعــا پیونــدی معنــوی میــان انســان و خداونــد متعــال اســت، 
ــت. از  ــده اس ــفارش  ش ــن رو، س ــازنده ای دارد؛ ازای ــی س ــرات تربیت ــه اث ک

1.دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.
2. كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.
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ســوی دیگــر، دعاهــای معصومیــن مکتــب تربیتــی بزرگــی اســت کــه در 
ــا  ــن، ب ــن بی ــی دارد. در ای ــش مهم ــان ها نق ــی انس ــد روح ــازندگی و رش س
ــا  ــان دع ــجاد، زب ــام س ــی ام ــز دوران زندگ ــرایط اختناق آمی ــه ش ــه ب توج
ــرت در  ــد. آن حض ــده ش ــام برگزی ــط ام ــام توس ــارف اس ــن مع ــرای تبیی ب
دعــای 42 صحیفــه ســجادیه بــرای قــرآن کریــم اوصافــی چــون نــور، مهیمــن، 
فرقــان، جامــع، مفصــل، تنزیــل، هــادی، شــفا، میــزان، برهــان، صــراط و عــروه 
ــم  ــرآن کری ــع ق ــگاه رفی ــاف و جای ــن اوص ــان ای ــد از بی ــمرده اند و بع را برش
ــک  ــد تمس ــان دهن ــا نش ــد ت ــت هایی پرداخته ان ــا و درخواس ــان دعاه ــه بی ب
و اعتصــام بــه قــرآن کریــم بــرای ســعادت انســان در دنیــا و آخــرت تــا چــه 
انــدازه اهمیــت دارد. قــرآن پیــام حیات بخــش و جاویدانــی اســت کــه بــرای 
ــه  ــان ها را ب ــت و انس ــده اس ــازل ش ــعادت ن ــوی س ــه س ــریت ب ــت بش هدای
ــد.  ــا می نمایان ــه آن ه ــه را ب ــات طیب ــده، حی ــت فراخوان ــی و صداق ــم، پاک عل
ــه ســجادیه  ــا بررســی دعــای 42 صحیف ــا ب ــر آن اســت ت پژوهــش حاضــر ب

ــد. ــان دهن ــاز را نش ــی و انسان س ــم تربیت ــکات مه ن

مفهوم شناسی
ــا  ــه معنــای خوانــدن: )إِنَّ َعَلین قــرآن: قــرآن مصــدر اســت از مــاده قــراءه1 ب
ــب  ــرآن از جان ــری؛ ق ــاده ق ــه از م ــْع ُقْرآنَُه(2 ن ِ ــاُه َفاتَّب ــإِذا َقَرأْن ــُه َف ــُه َو ُقْرآنَ َجْمَع
ــه قلــب رســول  ــی الهــی ثبــت شــدو ســپس ب ــوح روحان ــد متعــال در ل خداون
ــش مشــاهده  ــم حضــوری در قلــب خوی ــا عل ــد و آن را ب ــازل گردی ــرم ن اک
ــه  ــوح محفــوظ در مرتب ــد. قطعــًا ایــن ل ــواح ضبــط گردی ــد، ســپس در ال نمودن
ظهــور علــم و حکمــت قضــا و تقدیــر خصوصیــات امــور، تبییــن شــده اســت 
و قــرآن بــا تمــام خصوصیــات لفظــی و معنــا و حکمــت و جزئیــات مفاهیــم از 

جانــب خداونــد متعــال نــازل شــده اســت.
عــده ای معتقدنــد قــرآن بــه اعتبــار آن کــه خواندنــی اســت مصــدر از مفعــول 

 1. راغب، المفردات فی غریب القرآن، ج1، ص668؛ ابن منظور،  لسان العرب، ج1، ص128.
 2. سوره قیامت، آیه17 - 18.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج5582

ــد و در  ــد آن را خوان ــی و بای ــی اســت خواندن ــرآن کتاب ــرا ق ــرّو( اســت زی )مق
معانیــش دقــت و تدبــر نمــود.

بعضــی دیگــر قــرآن را در اصــل بــه معنــی جمــع گرفته انــد؛ کــه اصــل قــرء 
بــه معنــی جمــع اســت در ایــن صــورت می تــوان گفــت کــه آن مصــدر از فاعــل 

اســت و قــرآن یعنــی جامــع حقایــق و فرموده هــای الهــی.1 
خداونــد در قــرآن کریــم، اوصافــی بــرای قــرآن ذکــر فرمــوده کــه مبیــن مقــام 
ــور واضــح  ــه ط ــت و عظمــت آن را ب ــی اســت و موقعی ــاب اله ــن کت ــامخ ای ش
متجلــی می ســازد. کتابــی کــه شــکی در آن نیســت: )ال َریــَب فِیــهِ ُهــدی لِْلُمتَّقِیــَن(2 
هدایتــی بــرای متقین اســت: )ُهــدی لِلنَّــاِس(؛3 مبیـّـن اســت: )ُقــْرآٍن ُمبِیــٍن(؛4 دارای 
ــِدی  ــْرآَن یْه ــد: )إِنَّ هــَذا الُْق ــدار کــه راه می نمای ــَم(؛5 پای ــْرآَن الَْعِظی عظمــت: )َوالُْق
لِلَّتـِـی ِهــی أَقْــَوُم(؛6 شــفاء اســت: )ِشــفاٌء َو َرْحَمــه لِْلُمْؤمِنِیــَن(؛7 حکیــم اســت: )َو 
ــُه  َّ ــم اســت: )إِن ــٌد(؛9 کری ــْرآٌن َمِجی ــَو ُق ــْل ُه ــد اســت: )بَ ــِم(؛8 مجی ــْرآِن الَْحکی الُْق
لَُقــْرآٌن کِریــٌم(؛10 حقــی اســت کــه باطــل در آن راه نــدارد: )ال یْأتِیــهِ الْباِطــُل مـِـْن 
ــر  ــر و باعــث تذک ــٍد(11 ذک ــٍم َحِمی ــْن َحکی ــٌل مِ ــهِ تَنِْزی ــْن َخْلفِ ــهِ َو ال مِ ــِن یَدی بَی
َّــُه لَکتــاٌب َعِزیــٌز(.13 ایــن  اســت: )إِْن ُهــَو إاِلَّ ذِکــٌر لِْلعالَِمیــَن(12 و عزیــز اســت: )َو إِن
مــوارد، نمونــه ای از اوصــاف قــرآن کریــم اســت کــه ســبب ســعادت هــر دو جهــان 

 1. فراهیدی، كتاب العین، ج5، ص204؛ مصطفوی،  التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، ج9، ص223.
 2. سوره بقره، آیه2.

 3. سوره بقره، آیه 185.
 4. سوره حجر، آیه1.
 5. سوره حجر، آیه87.
 6. سوره اسراء، آیه9.
 7. سوره اسراء، آیه82.
 8. سوره یس، آیه2.

 9. سوره بروج، آیه21.
 10. سوره واقعه، آیه77.
 11. سوره فصلت، آیه42.
 12. سوره تکویر، آیه27.
 13. سوره فصلت، آیه41.
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و رشــحه ای از رحمــت واســعه خــدا بــر بنــدگان خواهــد شــد.1
ــل  ــا اســم شــخص مقاب ــته ب ــه پیوس ــی اســت ک ــگ زدن و خواندن ــا: بان دع
همــراه اســت مثــل: یــا فــان؛ دعــاء بــه معنــی خوانــدن و حاجــت خواســتن و 
ــه 6  ــد آی ــدن از آن منظــور اســت؛ همانن ــق خوان اســتمداد اســت و گاهــی مطل
ســوره نــوح: )َفَلــْم یِزْدُهــْم ُدعائـِـی إاِلَّ فـِـراراً( و گاهــی مــراد همــان درخواســت و 
َّــِذی َوَهــَب لـِـی َعَلــی الْکبـَـِر إِْســماِعیَل َو إِْســحاَق  ِ ال اســتمداد اســت: »)الَْحْمــُد هلِلَّ
عــاءِ(؛2 دعــوه نیــز بــه معنــی خوانــدن می باشــد: )َو إِذا َســَألَک  ِّــی لََســِمیُع الدُّ إِنَّ َرب
اِع إِذا َدعــاِن َفْلیْســتَِجیبُوا لـِـی(؛3 )َو  ِّــی َقِریــٌب أُِجیــُب َدْعــَوه الــدَّ ِعبــادِی َعنِّــی َفإِن
ُّکــُم اْدُعونـِـی أَْســتَِجْب لَکــْم(.4 از ایــن دو آیــه روشــن می گــردد هــر کــه  قــاَل َرب

خداونــد را بخوانــد خداونــد او را حتمــًا اجابــت خواهــد کــرد.5 
ــی راه  ــه تنهای ــت و ب ــه اس ــی ائم ــب تربیت ــا مکت ــت، دع ــر اس ــه ذک  الزم ب
تربیــت اســت نــه بیــان تربیــت. مهم تریــن نکتــه تربیتــی ائمــه اطهــار در دعــا، 
عاملــی بــرای ســیر و حرکــت انســان بــه ســوی معنویــت اســت کــه بــه واســطه 
دعــا انســان اشــرف مخلوقــات می گــردد؛ یعنــی ظهــور اســماء و صفــات الهــی 
و مــرآت حــق در میــان خلــق. از ســوی دیگــر، دعــا دارای آثــاری اســت و ایــن 
آثــار بــا کســب معــارف و الگوهــای تربیتــی محقــق می شــود و آثــاری همچــون 
ذکــر را بــه همــراه خواهــد داشــت؛ زیــرا در دعــا، انســان بــه واســطه ذکــر تزکیــه 
ــا و  ــاوی عملکرده ــا ح ــی، دع ــد. از طرف ــت رخ می ده ــت تربی ــده، در نهای ش
ــد. از  ــار نمای ــه رفت ــه چگون ــوزد ک ــان می آم ــه انس ــت و ب ــی اس ــوی عمل الگ
ــده  ــر خــدا جــدا ش ــرا، انســان از غی ــی اســت؛ زی ــا پاک کنندگ ــر دع ــار دیگ آث
ــه  ــا ب ــی، از دع ــی و معرفت ــات حدیث ــد. در ادبی ــه ســوی حــق ســوق می یاب و ب
عنــوان یکــی از راه هــای ســلوک نــام بــرده شــده اســت؛ تمایــز اساســی کــه میــان 
دعــا، بــه عنــوان یکــی از راه هــای ســلوک، بــا ســایر راه هــا همچــون جهــاد بــا 

 1. . قرشی،1371،5،264.
 2. سوره ابراهیم، آیه49.
 3. سوره بقره، آیه186.
 4. سوره غافر، آیه60.

 5. راغب، المفردات فی غریب القرآن، ج1، ص676؛ قرشی، قاموس قرآن، ج2، ص344.
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نفــس و معرفــت وجــود دارد، ایــن اســت کــه راه هــای دیگــر در کنــار یکدیگــر 
ــای مســتقل و یکــی از  ــا خــود یکــی از راه ه ــه دع ــد، حــال آن ک ــرار گرفته ان ق

ــت. ــر اس ــای دیگ ــر از راه ه ــت و فرات سلوک هاس
ــن  ــرآن و نهج البلاغــه بزرگ تری ــس از ق ــه ســجادیه: صحیفــه ســجادیه پ صحیف
ــه طــوری  ــی رود، ب ــه شــمار م ــی ب ــارف اله ــق و مع ــه حقای ــن گنجین و مهم تری
 کــه درگذشــته اندیشــمندان اســامی اســامی آخت القــرآن1 و انجیــل اهل بیــت
و زبــور آل محمــد را بــرای آن برگزیدنــد.2 ایــن کتــاب دارای عظمــت، جایگاه، 
محتــوا و مفاهیــم نورانــی اســت کــه معــارف واالی آن برگرفتــه از کامــی الهــی 
و قــرآن کریــم اســت. عظمــت ایــن صحیفــه نورانــی و منبــع فیــض الهــی مــورد 

اذعــان همــگان اســت.
عامــه طنطــاوی مفســر اهــل ســنت بعــد از آن کــه صحیفه ســجادیه را بررســی 

کــرد، چنیــن گفت:
ــر گران بهــای جاویــد  ــر ایــن اث  ایــن از بدبختــی مــا اســت کــه تاکنــون ب
ــه در  ــن هرچ ــم، م ــه بودی ــت نیافت ــت، دس ــوت اس ــث نب ــه از مواری ک
آن می نگــرم، آن را از گفتــار مخلــوق برتــر و از کام خالــق پایین تــر 

 3 می یابــم.
ــت،  ــدان طبیع ــدگان از زن ــی بن ــه رهای ــوان ب ــه می ت ــن صحیف ــداف ای از اه
فهمانــدن ادب عبودیــت، قیــام در خدمــت ربوبیــت، بیــان معــارف نــاب و آداب 

و تهذیــب اخــاق اشــاره نمــود.4 
جایگاه قرآن در کالم امام سجاد

قــرآن کریــم برتریــن و بارزتریــن آثــار رحمــت رحمانیــه حــق اســت کــه بــر 
رســول اکــرم نــازل شــد. هــدف از آن، بناگــذاری مکتــب توحیــد کــه حقایــق 
ــورد اســتفاده همــگان  ــا م ــزل داده، ت ــاظ تن ــه صــورت الف و معــارف الهــی را ب

 1. آقابزرگ تهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ص18.
 2. مدنی، ریاض السالکین، ص4.

 3. صدر بالغی، ترجمه صحیفه سجادیه، ص37.
 4. خمینی، آداب الصلوه، ص192.
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قــرار گیــرد. قرآنــی کــه بزرگ تریــن نعمــت و مــدار همــه مقامــات ســعادت و 
فضایــل انســانی اســت و از جملــه آثــار رحمــت رحمانیــه، تعلــم قــرآن اســت. 
ــرار  ــد آن را در دســترس جامعــه بشــر ق رســول اکــرم و ائمــه موظــف بودن
دهنــد و برنامــه اعتقــادی، عملــی، خلقــی و ســیر و ســلوک پیــروان مکتــب قــرآن 
ــن و  ــزرگ و مبیّ ــب ب ــن مکت ــزء ای ــود ج ــجاد خ ــام س ــد. ام ــان نماین را بی
مفســر قــرآن کریــم هســتند و ایشــان در دعــای 42 صحیفــه ســجادیه پــس از اتمــام 
تــاوت قــرآن کریــم بــه بیــان اهمیــت جایــگاه قــرآن و اوصــاف آن پرداخته انــد. 
ــتوده اند.  ــاوت، س ــم ت ــق خت ــر توفی ــه خاط ــد را ب ــراز، خداون ــتین ف در نخس
ــا  ــک«؛ »خدای ِ ــِم کتَاب ــی َختْ ــی َعَل ِ ــک أََعنْتَن َّ ــَمّ إِن ــد: »الَلُّه ــه می فرماین و این گون
مــرا توفیــق دادی کــه تــاوت کتــاب تــو را بــه پایــان رســاندم« و ســپس دوازده 

ــل برمی شــمارند: ــه شــرح ذی ــرآن را ب وصــف از اوصــاف ق

1� نور
ــُه نُــوراً«، »نــوری درخشــان فــرو فرســتادی«. در فــراز ابتدایــی ایــن دعــا   »أَنَْزلْتَ
حضــرت از قــرآن بــا عنــوان نــور نــام می برنــد. در قــرآن کریــم نیــز خداونــد متعــال 
ــْد  ــاً(؛1 )َق ــوراً ُمبین ــْم نُ ــا إِلَیک ــده اســت: )َو أَنَْزلْن ــور« خوان ــه وصــف »ن ــرآن را ب ق
ــَلِم  ُ َمــِن اتَّبـَـَع رِْضَوانـَـُه ُســبَُل السَّ ِ نـُـوٌر َو کتـَـاٌب مُّبِیــٌن یْهــِدی بـِـهِ اهللَّ َجاَءکــم مِّــَن اهللَّ
اٍط مُّْســتَقِیم(2 نور:  ُلَمــاِت إِلــی النُّــورِ بِإِْذنـِـهِ َو یْهِدیهـِـْم إِلــی صــِرَ َو یْخرُِجُهــم مِّــَن الظُّ
)ظاهــٌر بِنَفِســه َو ُمظهـِـٌر لَِغیــرِه( نــور، بــه خــودی خــود پیداســت و ســبب پیدایــش 
ــر خــود  ــه در ذات و گوه ــور آن اســت ک ــت ن ــای دیگــر می شــود.3 خاصی چیزه
روشــن و ظاهــر باشــد و از نظــر بیرونــی هــم، ُمظهــر و روشــن کننــده غیرش باشــد. 
از ایــن رو، قــرآن حجــت واضحــه                                            ای اســت کــه ســبب هدایــت و نجــات انســان از 

ظلمــات طبیعــت و انیـّـت بیــرون و از عــذاب الیــم در قیامــت بازمــی دارد.4 
 1. سوره نساء، آیه174.

 2. سوره مائده، آیه15 و16.
 3. ابن منظور،  لسان العرب، ج5، ص240.

 4. امین، مخزن العرفان در تفسیر القرآن، ج4، ص245؛ جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن كریم )قرآن در قرآن(، 
ص184.
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2� مهیمن
ْلتـَـُه َعَلی کِلّ َحِدیــٍث َقَصْصتَُه«   »َوَجَعْلتـَـُه ُمَهیِمنــًا َعَلــی کِلّ کتـَـاٍب أَنَْزلْتـَـُه َو َفَضّ
»و گــواه بــر کتــب دیگــر گردانیــدی و بــر هــر کامــی کــه بــر خلــق خوانــدی 
برتــری دادی«. واژه مهیمــن از مــاده هیمنــه بــه معنــای هیمنــه و تســلط چیــزی 
بــر چیــز دیگــر اســت کــه آن شــی ء مهیمــن بــر آن شــی ء دیگــر تســلط داشــته 
باشــد، البتــه هــر تســلطی را هیمنــه نمی گوینــد، بلکــه هیمنــه تســلط در حفــظ 
و مراقبــت آن شــی ء و تســلط در انــواع تصــرف در آن اســت. قــرآن کریــم از ایــن 
ـِـکلِّ َشــی ءٍ( بیانگــر هــر چیــزی می باشــد.1  ــًا ل جهــت مهیمــن اســت کــه )تِبْیان
ــا إِلَیــک الْکتــاَب بِالَْحــقِّ  از ایــن رو، خداونــد در قــرآن کریــم می فرمایــد: )َو أَنَْزلْن

قــًا لِمــا بَیــَن یَدیــِه مـِـَن الْکتــاِب َو ُمَهیِمنــًا َعَلیــه(.2  ُمَصدِّ

3� فرقان
ــدان  ــه ب ــت ک ــان اس ــک«؛ »فرق ــک َو َحَرامِ ِ ــَن َحَال  »َو ُفْرَقانًا  َفَرقَْت بِِه  بَی
حــال را از حــرام جــدا کــردی«. در ایــن قســمت از دعــای چهــل و دوم امــام 
ســجاد قــرآن کریــم را فرقــان نامیده انــد؛ یعنــی فــارق حــق و باطــل. خداونــد 
َ یْجَعــْل  َّذیــَن آَمنـُـوا إِْن تَتَُّقــوا اهللَّ متعــال در آیــه 29 انفــال می فرماینــد: )یــا أَیَهــا ال
ــرای انســان  ــرآن ب ــن کــه ق ــه شــرط ای ــد ب ــارق خوان ــرآن را ف ــًا(، ق ــْم ُفْرقان لَک
ــاه و ادای  ــرک گن ــه وســیله ت ــن اگــر ب ــارق باشــد، تقــوای الهــی اســت. مؤم ف
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــوری ق ــد، در دل او ن ــد، بپرهیزی ــر خداون ــض، از کیف فرای
بــه وســیله آن میــان حــق و باطــل را جــدا کنــد. فرقــان هــر چــه باشــد نتیجــه 
حاصــل از تقــوی اســت. مــراد از فرقــان اعتقــاد جــازم و ایمــان واقعــی اســت 
کــه می شــود بــا آن میــان هــر حــق را از ناحــق فــرق گذاشــت و امــور را از هــم 

تمیــز داد.3

 1. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج5، ص570.
 2. سوره مائده، آیه48.

 3. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج10، ص201.
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4� جامع
 »ُقْرآنــًا أَْعَربَْت بِه َعْن َشــَرائِع أَْحکامِــک«؛ »قــرآن اســت کــه شــرایع و 
احــکام خــود را در آن آشــکار نمــودی«. دســتورات الهــی، روشــن و بــدون ابهــام 
ــکام و  ــان اح ــرای بی ــیله ای ب ــم را وس ــرآن کری ــد ق ــت و خداون ــاج اس و اعوج
دســتورات خویــش قــرار داد و آن را بــه زبــان قــوم فرســتاد تــا جــای سرکشــی 
و لجاجتــی بــرای کفــار نباشــد و خداونــد متعــال در قــرآن بــه ایــن نکتــه اشــاره 

ــا«(.1 ــاُه ُحکمــًا َعَربِی نمــوده اســت: )َو کذلـِـک أَنَْزلْن

 5� مفصل
ــادِک تَْفِصیــًا«؛ »کتابــی اســت بــرای بنــدگان شــکافته و  ــُه لِعِبَ ْلتَ  »َوکتَابًا  َفَصّ
ــان  ــرآن بی ــد؛ ق ــرآن را تفصیــل خوانده ان ــام ســجاد در این جــا ق روشــن«. ام
و تمیــز هــر چیــزی اســت از آن چــه کــه مــردم در دینشــان کــه همــان ســعادت 
دنیــا و آخرتشــان اســت بــدان نیازمندنــد و هــم هدایــت بــه ســوی ســعادت و 
رســتگاری اســت و هــم رحمــت خاصــی اســت از خداونــد بــه مردمــی کــه بدان 
ــاب رحمــت خــاص الهــی اســت کــه  ــن ب ــرآن از ای ــن ق ــد، بنابرای ایمــان آورن
ــَل  ــه ســوی صــراط مســتقیم هدایــت می شــوند.2 )تَْفصی ــا هدایــت او ب مــردم ب

کلِّ َشــی ءٍ َو ُهــدی َو َرْحَمــه لَِقــْومٍ یْؤمِنُــوَن(3

6� تنزیل
ــٍد َصَلَواتـُـَک َعَلیــِه َو آلـِـِه تَنْزیــًا«؛ »وحــی   »َو َوْحیــًا أَنَْزلْتـَـُه َعَلــی نَبِیــک ُمَحَمّ
 فرســتادی«. نــزول قــرآن بــر رســول اکــرم اســت کــه بــر پیامبــرت محمــد
شــرافت و عظمــت آن حضــرت را نشــان می دهــد. از ســوی دیگــر قــرآن کریــم 
بــه تدریــج و بــر حســب مقتضیــات از لــوح محفــوظ صــادر شــده و بــه رســول 
اکــرم القــاء و بــه طــور موهبــت بــه ایشــان تعلیــم و حقایــق و معــارف آن را 

 1. سوره رعد، آیه37.
 2. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج11، ص382.

 3. سوره یوسف، آیه111.
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تلقــی نموده انــد.1 مؤیــد ایــن بخــش از ســخنان امــام ســجاد آیــه 29 ســوره 
لْنــا َعَلیــک الُْقــْرآَن تَنْزیــًا(. َّــا نَْحــُن نَزَّ انســان اســت: )إِن

7� هادی
َالـَـه َو الَْجَهالـَـه بِاتِّبَاِعــِه«؛ »روشــنایی  ــُه نُــوراً نَْهتَــِدی مـِـْن ُظَلــِم الَضّ  »َو َجَعْلتَ
ــه فــروغ آن در تاریکی هــای ضالــت و جهــل  ــا ب ــا م اســت کــه برافروختــی ت
راه یابیــم«. خداونــد قــرآن کریــم را بــه عنــوان نــوری کــه عامــل هدایــت بــرای 
انســان قــرار داده اســت. از ایــن رو، قــرآن کریــم در همــه شــئون حیــات فــردی و 
اصــاح اجتماعــی بشــر دخالــت نمــوده و آنــان را بــه ســوی ســعادت و صــاح 
ــه از  ــت ک ــی اس ــم ربوب ــه ای از عل ــم نمون ــرآن کری ــرا ق ــد؛ زی ــری می نمای رهب
ــه آن احاطــه  ــر کن ــه، و هرگــز کســی ب ــام شــامخ الهــی شــرف صــدور یافت مق
نخواهــد یافــت، و این کــه حقایــق در قالــب الفــاظ و آیــات درآمــده بــرای ایــن 
اســت کــه هــر یــک از طبقــات متناســب اســتعداد و نیــروی فکــری خــود بتواننــد 
از آن بهــره بــرده و از حقایــق آن اســتفاده کننــد. )أُنـْـِزَل فیــِه الُْقــْرآُن ُهــدی لِلنَّــاِس 

َو بَینــاٍت مـِـَن الُْهــدی(.2

8� شفاء
ــان درد آن  ــتَِماِعِه«؛ »درم ــی اْس َ ــِق إِل ــِم التَّْصِدی ــَت بَِفَه ــْن أَنَْص ــَفاًء لَِم  »َو ِش
کســی کــردی کــه از روی اندیشــه بــدان گــوش فــرا دهــد و بــا تصدیــق آن را 
ــان  ــم شــفا و درم ــرآن کری ــد ق ــا نشــان می ده ــراز دع ــن بخــش از ف بشــنود«. ای
دردهاســت البتــه آن را مقیــد بــه شــرطی نمــوده اســت و آن اندیشــه و تفکــر در 
آیــات اســت نــه صــرف خوانــدن بــدون توجــه. تنهــا کســانی از ایــن نــور بهــره 
می برنــد کــه پنجــره روح خــود را به ســوی آن بــاز کننــد و لجاجــت و عنــاد را 
کنــار گذاشــته، بــا روحــی ســالم بــه ســراغ قــرآن رونــد و لــذا لجوجــاِن بیمــاردل 
ُل  ــزِّ ــد: )َو نُنَ ــاب می فرمای ــن ب ــم در ای ــرآن کری ــد. ق ــارت نمی افزای ــز خس را ج

 1. حسینی همدانی، انوار درخشان، ج17، ص265.
 2. سوره بقره، آیه185.
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الِمیــَن إاِلَّ َخســاراً(.1  مـِـَن الُْقــْرآِن مــا ُهــَو ِشــفاٌء َو َرْحَمــه لِْلُمْؤمِنیــَن َو ال یزیــُد الظَّ
بنابرایــن تفکــر و اســتدالل قــرآن، رکــود فکــری را شــفا می دهــد و موعظــه 
ــی  ــر را برطــرف می ســازد زیبای ــرآن تحی ــد، ق ــان می کن ــرآن، قســاوت را درم ق
آهنــگ و فصاحتــش روح فــراری را جــذب می کنــد. قوانیــن و احکامــش، عادات 
خرافــی را ریشــه کن می ســازد، تــاوت و تدبــر در آن، بیمــاری غفلــت را شــفا 
ــای  ــد و رهنموده ــفا می ده ــمی را ش ــراض جس ــه آن، ام ــرک ب ــد. تب می بخش
ــادی  ــای م ــفای داروه ــا ش ــرآن ب ــفای ق ــد. ش ــن می کن ــا را روش آن، تاریکی ه
ــه  ــدارد، کهن ــال ن ــه دنب ــرری را ب ــرآن، ض ــادی دارد. داروی ق ــای زی تفاوت ه
ــران  ــفای دیگ ــل ش ــرآن عام ــه ق ــفا یافت ــدارد. ش ــخ مصــرف ن ــود و تاری نمی ش
ــه  ــار هم ــه و در اختی ــتباه نیســت، همیش ــرآن اش ــفای ق ــود. در نســخه ش می ش
ــم  ــتمان دارد و ه ــم دوس ــد، ه ــا را می شناس ــم م ــن دارو، ه ــب ای ــت، طبی اس

ــدارد. نتیجــه نســخه اش ابــدی اســت، نســخه و داروی او هــم مشــابه ن
ــفاء  ــرآن ش ــان الق ــد: »ف ــه می فرماین ــه 176 نهج البلاغ ــی در خطب ــام عل ام
ــرآن درمــان  ــال«؛ »ق ــر و النفــاق و الغــی و الض ــو الکف ــر داء و ه ــن اکب م

ــد«.2  ــی باش ــاق و گمراه ــر و نف ــه کف ــت ک ــن دردهاس بزرگ تری

9� میزان
ــتی  ــق و درس ــرازوی دقی ــانُُه«؛ »ت ــِقّ لَِس ــِن الَْح ــُف َع ــٍط اَل یِحی ــَزاَن قِْس  »مِی
ــه  ــت ب ــزان« در لغ ــد«. »می ــت نمی گرای ــپ و راس ــه چ ــه آن ب ــه زبان ــت ک اس
ــه  ــه هرگون ــی ب ــی کنای ــا در معن ــزار ســنجش وزن اســت، ام ــرازو و اب ــی ت معن
ــرم و  ــر اک ــخص پیامب ــی ش ــی و حت ــح اله ــون صحی ــنجش، و قان ــار س معی
ائمــه کــه وجودشــان معیــار تشــخیص حــق از باطــل اســت اطــاق می گــردد 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــی اس ــن معن ــه ای از ای ــز نمون ــت نی ــزان« روز قیام و »می
خداونــد کتابــی بــر پیامبــر اکــرم نــازل کــرده اســت کــه هم حــق اســت، و هم 
َّــذی أَنـْـَزَل الْکتــاَب بِالَْحــقِّ َو الْمیــزاَن َو مــا  ُ ال میــزان ارزیابــی ارزش هاســت: )اهللَّ

 1. سوره اسراء، آیه82.
 2. قرائتی، تفسیر نور، ج7، ص110.
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ــارف و  ــاب، از مع ــن کت ــوای ای ــت در محت ــب(.1 دق ــاَعه َقری ــلَّ السَّ ــک لََع یْدری
عقائــدش گرفتــه تــا طــرق اســتدالل منطقــی آن، و از قوانیــن اجتماعیــش گرفتــه 
ــل  ــه دلی ــان ها ریخت ــل انس ــوس و تکام ــب نف ــرای تهذی ــه ب ــی ک ــا برنامه های ت
ــود  ــت، آن خ ــق و عظم ــن عم ــا ای ــی ب ــوی عال ــن محت ــت، ای ــت آن اس حقانی
ــم  ــت و ه ــاوراء طبیع ــم م ــود عال ــروردگار و وج ــت پ ــر عظم ــت ب ــی اس دلیل

ــده آن.2  ــر حقانیــت آورن دلیلــی اســت ب

10� برهان
ــت  ــی اس ــراغ هدایت ــُه«؛ »چ ــاِهِدیَن بُْرَهانُ ــِن الَشّ ــُأ َع ــًدی اَل یْطَف ــوَر ُه  »َو نُ
کــه فــروغ آن در نظــر بیننــدگان خامــوش نمی گــردد«. قــرآن، برهانــی اســت از 
ســوی خــدا و بشــر را بــه خدایــش ارتبــاط می دهــد، بــر بشــر الزم اســت کــه 
ــور  ــاط پاســخ دهــد و از آن جــا کــه ن ــن ارتب ــه ای ــه وســیله ایمــان خویــش ب ب
اســت، بــر بشــر الزم اســت کــه از ایــن نــور فــروغ گیــرد و از پــی آن رود و بــه 
ریســمان آن چنــگ زنــد.3 در قــرآن کریــم خداونــد متعــال قــرآن را »نــور مبیــن« 
ِّکــْم َو أَنَْزلْنــا إِلَیکــْم  خوانــده اســت: )یــا أَیَهــا النَّــاُس َقــْد جاَءکــْم بُْرهــاٌن مـِـْن َرب

نُــوراً ُمبِینــًا(.4

11� صراط
 »َو َعَلــَم نََجــاه اَل یِضــُلّ َمــْن أََمّ َقْصــَد ُســنَّتِِه«؛ »رایــت نجاتــی اســت کــه هــر 
ــق صــراط قــرآن کریــم  ــی آن رود گمــراه نمی شــود«. یکــی از مصادی کــس در پ
اســت و خداونــد از انســان خواســته در صــراط مســتقیم حرکــت کنــد. صــراط 
در لغــت بــه معنــای راه آشــکار وســیع و راه راســت. صــراط در اصــل بــه معنــی 
بلعیــدن اســت کــه ایــن راه رهگــذر خویــش را بلــع می کنــد.5 بــه ایــن معنــا کــه 

 1. سوره شورا، آیه17.
 2. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج20، ص393.

 3. مدرسی،1377، 2،240.
 4. سوره نساء، آیه174.

 5. طریحی،  مجمع البحرین، ج4، ص259.
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ــه ای در آن قــرار می گیــرد کــه هیــچ گاه از آن  هــر کــس در آن قــدم نهــد به گون
خــارج نمی شــود گویــی کــه راه شــخص را بلعیــده باشــد. قــرآن کریــم بــه مثابــه 
صــراط، راه خداســت کــه بــا بیــان احــکام و دســتورات الهــی مانــع از انحــراف 

ــردد. ــان می گ انس

12� عروه
کــه چنــگ  »هــر  ِعْصَمتِــِه«؛  اَل تَنَاُل أَیِدی الَْهَلکاِت َمْن تََعَلَّق  بُعــْرَوه  »َو   
ــروه در  ــردد«. ع ــره نگ ــر او چی ــت ب ــت هاک ــد دس ــت او زن ــه عصم در گوش
لغــت بــه معنــای دســتگیره و دســتاویز آمــده اســت.1 امــام ســجاد در این جــا 
قــرآن را بــا وصــف عــروه خوانده انــد. در قــرآن کریــم بــه جــای واژه عــروه، واژه 
حبــل بــه کار رفتــه اســت. حبــل در لغــت بــه معنــای ریســمان؛ بــه قــرآن حبــل 
ــان  ــل اهللَّ هم ــه حب ــن آی ــًا(2 و در ای ِ َجمیع ــِل اهللَّ ــوا بَِحبْ ــه شــده: )َو اْعتَِصُم گفت
ــق اوســت و  ــان خــدا و خل ــرا واســطه می ــرآن و رســول اکــرم اســت؛3 زی ق
ــت  ــی اس ــل اله ــروه و حب ــوان ع ــه عن ــرآن ب ــد.4 ق ــات از گمراهی ان ــبب نج س
کتابــی اســت کــه انــس بــا آن و تدبــر در آن و ایمــان و عمــل بــه آن، انســان را 
بــاال و بــه مقــام صالحیــن، ملحــق می ســازد تــا مســتقیمًا تحــت والیــت اهلّل قــرار 
گیــرد: )ان ولیــی اهلّل الــذی نــّزل الکتــاب و هــو یتولــی الصالحیــن(.5 اگــر انســان 
ــام،  ــد و در آن مق ــدا اداره می کن ــورش را خ ــام ام ــود تم ــت اهلّل ب مشــمول والی
دیگــر هیــچ راهــی بــرای وسوســه و رخنــه شــیطان نیســت. خــدا او را از تمــام 
ــی  ــازد: )اهلّل ول ــی می س ــد و او را نوران ــات می ده ــا نج ــا و تاریکی ه تیرگی ه
الذیــن امنــوا یخرجهــم مــن الظلمــات الــی النور«(6چنیــن شــخصی در بیــن امــت 
ــی کــه حرکــت و بصیــرت و ســیره اش  ــور حرکــت می کنــد یعنــی در حال ــا ن ب

 1. قرشی، قاموس قرآن، ج4، ص336.
 2. سوره آل عمران، آیه103.

 3. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج3، ص572.
 4. قرشی، قاموس قرآن، ج2، ص92.

 5. سوره اعراف، آیه196.
 6. سوره بقره، آیه257.
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روشــن و روشــنگر اســت )و جعلنــا لــه نــورا یمشــی بــه فــی النــاس(.
ــه  دســتاویز و عــروه در قــوس صعــود رخ می دهــد. انســان کامــل کــه نمون
ــک  ــی، ی ــت نوران ــت منزل ــتند از جه ــه هس ــرم و ائم ــول اک ــارز آن رس ب
ــن  ــادر اول و اولی ــون ص ــد، چ ــای قرآن ان ــدس همت ــد. آن ذوات مق حقیقت ان
ــی  ــد، ول ــه آن کــه تحــت هدایــت قــرآن قــرار گیرن ــد، ن کام تکوینــی خداوندن
ــر  ــد انســان های دیگ ــدس، همانن ــه آن ذوات مق ــود، هم ــوس صع ــه لحــاظ ق ب
مکلف انــد و بایــد تحــت هدایــت قــرآن واقــع شــوند، آنــان حداکثــر بهــره را از 
جهــت علــم و عمــل از قــرآن می برنــد تــا صعودشــان مــوازی نزولشــان گــردد 
ــت و  ــهمی از حمای ــک، س ــر ی ــد گرچــه ه ــی را ندارن ــن توفیق ــران چنی و دیگ
هدایــت قــرآن را دارا خواهنــد بــود زیــرا معیــار و میــزان اعتصــام همــان پیونــد 
ــبب  ــل س ــن عام ــارف و احــکام آن اســت و همی ــرآن و مع ــا ق ــان ب ــی انس قلب

ــود.1 ــد و رفعــت و صعــود خواهــد ب ــای خداون ــرب و لق ق

دعا و درخواست های امام سجاد در ختم تالوت قرآن
ــد،  ــان اوصــاف آن از خداون ــم و بی ــرآن کری ــم ق ــد از خت ــام ســجاد بع ام
دعاهــا و درخواســت هایی دارنــد تــا بــه مخاطــب، چگونگــی طلب و درخواســت 
از ســاحت ربوبــی را نشــان دهنــد و انســان را هــر چــه بیشــتر متوجــه ایــن منبــع 

منیــع فیــض الهــی کننــد؛ از آن جملــه:
1. قرار گرفتن در زمره راسخان:

ــِإْذ أَفَْدتَنَــا الَْمُعونـَـه َعَلــی تاَِلَوتِــِه، َو َســهَّْلَت َجَواِســی أَلِْســنَتِنَا بُِحْســِن   اللَُّهــمَّ فَ
ــاِد التَّْســلِیِم  ــِه، َو یِدیــُن لـَـک بِاْعتَِق ــْن یْرَعــاُه َحــقَّ ِرَعایتِ ــا ِممَّ ِعبَاَرتِــِه، فَاْجَعْلنَ

لُِمْحکــِم آیاتِــِه، َو یْفــَزُع إِلـَـی اإْلِْقــَراِر بُِمتََشــابِِهِه. َو ُموَضَحــاِت بَینَاتِــِه؛
 خدایــا اکنــون کــه توفیــق تــاوت بــه مــا مرحمــت فرمــودی و خشــونت 

زبــان مــا را بــه ساســت عبــارت آن نــرم کــردی، مــا را از آن گــروه گــردان 
ــات  ــتند، آی ــو گش ــاد ت ــد و منق ــد کردن ــه بای ــز چنان ک ــت آن نی ــه رعای ک
محکــم قــرآن را از روی اعتقــاد گــردن نهادنــد، هــم بــه متشــابه آن ایمــان 

آوردنــد و هــم بــه ادلــه روشــن آن.
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ــات  ــر آی ــه در براب ــد ک ــی می کن ــخان معرف ــروه را راس ــن گ ــم ای ــرآن کری ق
ــد  ــد به عکــس کســانی کــه در دل کــژی دارن ــد و ایمــان می آورن الهــی خاضع ان
ــُه  ــاَب مِنْ ــَزَل َعَلیــک الْکتَ َّــِذی أَن ــَو ال بــه دنبــال متشــابهات و ابتغــاء فتنه انــد: )ُه
اِســُخوَن فــی الْعِْلــِم  کَمــاٌت ُهــنَّ أُمُّ الْکتـَـاِب َو أَُخــُر ُمتََشــابَِهاٌت... َو الرَّ َءایــاٌت محُّْ
ـِـِه(1 در این جــا حضــرت از خداونــد می خواهنــد کــه ایشــان را  ــا ب ُــوَن َءاَمنَّ یُقول

در زمــره راســخان قــرار دهنــد.
2. رهایی از لغزش ها و عدم شک و تردید در قرآن:

ــاًل، َو  ــِه ُمْجَم ِ ــِه َو آل ُ َعَلی ــی اهللَّ ــٍد َصلَّ ــک ُمَحمَّ ــی نَبِی ــُه َعَل ــک أَنَْزلْتَ َّ ــمَّ إِن  اللَُّه
ــْن  ــی َم ــا َعَل ْلتَنَ ــراً، َو فَضَّ ــُه ُمَفسَّ ــا ِعْلَم ْثتَنَ ــاًل، َو َورَّ ــِه ُمکمَّ ــَم َعَجائِبِ ــُه ِعْل أَلَْهْمتَ
یتَنـَـا َعَلیــِه لِتَْرفََعنـَـا فـَـْوَق َمــْن لـَـْم یِطــْق َحْمَلــُه. اللَُّهــمَّ فَکَمــا  َجِهــَل ِعْلَمــُه، َو قَوَّ
ــُه، فََصــلِّ َعَلــی  ــا بَِرْحَمتِــک َشــَرفَُه َو فَْضَل ْفتَنَ ــه، َو َعرَّ َــُه َحَمَل ــا ل ــَت قُُلوبَنَ َجَعْل
َّــُه  ــِرُف بَِأن ــْن یْعتَ ــا ِممَّ َــُه، َو اْجَعْلنَ اِن ل ــزَّ ِــِه الُْخ ــی آل ِــِه، َو َعَل ــِب ب ــٍد الَْخِطی ُمَحمَّ
یــُغ َعــْن  ــک فـِـی تَْصِدیِقــِه، َو اَل یْختَلَِجنـَـا الزَّ ِمــْن ِعْنــِدک َحتَّــی اَل یَعاِرَضنـَـا الشَّ

ــه؛ قَْصــِد َطِریِق
 خدایــا بــر پیامبــرت محمــد بــه جملگــی آن را فــرو فرســتادی و همــه 
ــراث  ــه می ــا ب ــه م ــیر آن را ب ــودی و تفس ــام فرم ــه او اله ــب آن را ب عجای
دادی و مــا را بــر کســی کــه علــم قــرآن نــداری برتــری بخشــیدی نیــروی 
مــا را از او افــزون کــردی و رتبــه مــا را واالتــر از او گردانیــدی کــه تــاب 
تحمــل ایــن علــم نداشــت خدایــا! همچنــان کــه دل مــا را بــرای نگاهــداری 
ــس  ــا شناســاندی پ ــه م ــدی و بزرگــی و فضــل آن را ب ــرآن شایســته دی ق
ــدان او کــه  ــر خان ــدان پنــد داد و ب بــر محمــد کــه نخســت مــردم را ب
گنجــوران علــم اوینــد درود فرســت و مــا را از زمــره آن گــروه گــردان کــه 
قــرآن را از جانــب تــو می داننــد تــا در ایمــان مــا شــک راه نیابــد و از راه 

راســت منحــرف نشــویم.
3. درخواست هدایت به واسطه اعتصام به قرآن:

ــْأِوی  ــِه، َو ی ــْن یْعتَِصُم  بَِحْبلِ ــا ِممَّ ــِه، َو اْجَعْلنَ ِ ــدٍ  َو آل ــی ُمَحمَّ  اللَُّهمَّ  َصلِّ  َعَل
َو  فِی  ِظلِّ  َجنَاِحــِه،  َو  یْســکُن  َمْعِقلِــِه،  الُْمتََشــابَِهاِت  إِلَی  ِحْرِز  ِمــَن 

 1. سوره آل عمران، آیه7.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج5702

ــِه، َو  ــتَْصبُِح بِِمْصبَاِح ــَفاِرِه، َو یْس ــِج إِْس ــِدی بِتَبَلُّ ــِه، َو یْقتَ ــْوِء َصبَاِح یْهتَِدی  بَِض
ــِرِه؛ ــی َغی ــَدی فِ ــُس الُْه اَل یْلتَِم

خدایــا! درود بــر محمــد و آل او فرســت و مــا را از آن کســان قــرار ده 
ــه ســنگر  ــد و در حــوادث شــبهه ناک ب ــرآن زنن ــگ در ریســمان ق ــه چن ک
ــال او بیاســایند و چــون روشــنی  ــر ســایه ب ــد و در زی ــاه برن محکــم آن پن
بامــداد بــدو راه شناســند و ماننــد پرتــو تابنــاک ســپیده دم پیــروی دســتور 
ــد. ــر او نجوین ــروغ چــراغ او روشــن شــوند و راه حــق از غی ــد و از ف او کنن

4. درخواست مقام امن در سایه تمسک به قرآن:
اَللـَـه َعَلیــک، َو أَنَْهْجــَت بِآلـِـِه ُســبَُل  ــداً َعَلمــًا لِلدَّ  اللَُّهــمَّ َو كَمــا نََصْبــَت بـِـِه ُمَحمَّ
َــی  ــا إِل ــیَله لَنَ ــْرآَن َوِس ــِل الُْق ِــِه، َو اْجَع ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ َضــا إِلَیــک، فََصــلِّ َعَل الرِّ
ــبَبًا  ــاَلَمه، َو َس ــلِّ السَّ ــی َمَح َ ــِه إِل ــُرُج فِی ــلَّمًا نَْع ــه، َو ُس ــاِزِل الْکَراَم ــَرِف َمنَ أَْش
ــِم َداِر  ــی نَِعی ــا َعَل ــَدُم بَِه ــه نَْق ــه، َو َذِریَع ــه الِْقیاَم ــی َعْرَص ــاه فِ ــِه النََّج ِ ــَزی ب نُْج

ــه؛ الُْمَقاَم
 خدایــا! همچنــان کــه محمــد را بــه ســبب قــرآن چــون علــم هدایــت 
برافراشــتی تــا بــه ســوی تــو راه نمایــد و خانــدان او را در روشــی پســندیده 
ــرآن را  ــد و آل او درود فرســت و ق ــر محم ــس ب ــدی پ ــالک گردانی س
ــت رســیم  ــازل کرام ــن من ــه واالتری ــه ب ــا ک ــرای م ــردان ب دســت آویزی گ
ــاداش آن  ــه پ ــم و ب ــاال روی ــن و آســایش ب ــگاه ام ــا جای ــه ت ــی ک و نردبان
ــرای  ــت س ــه نعم ــه موجــب آن ب ــویم و ب ــتگار ش ــت رس در عرصــه قیام

ــم. ــی درآیی جاودان
5. برداشتن بار گناه و قرار گرفتن در زمره ابرار به واسطه قرآن:

ــٍد َو آلـِـِه، َو اْحُطــْط بِالُْقــْرآِن َعنَّــا ثِْقــَل اأْلَْوَزاِر، َو َهــْب   اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــاَء  َ ــِه آن ِ ــک ب َ ــوا ل ــَن قَاُم َِّذی ــاَر ال ــا آثَ ــُف بِنَ ــَراِر، َو اْق ــَمائِِل اأْلَبْ ــَن َش ــا ُحْس لَنَ
ــا  ــَو بِنَ ــِرِه، َو تَْقُف ــٍس بِتَْطِهی َ ــْن كلِّ َدن ــا ِم َ َرن ــی تَُطهِّ ــاِر َحتَّ ــَراَف النََّه ــِل َو أَْط اللَّی
ــْم  ــِل فَیْقَطَعُه ــِن الَْعَم ــُل َع ــُم اأْلََم ــْم یْلِهِه َ ــوِرِه، َو ل ــتََضاُؤوا بِنُ ــَن اْس َِّذی ــاَر ال آثَ

ــُروِرِه؛ ــَدِع ُغ بُِخ
خدایــا درود بــر محمــد و آل او فرســت و بــار گناهــان را بــه ســبب قــرآن 
ــان  ــرو آن ــش و پی ــوکاران بخ ــال نیک ــا را خص ــن و م ــا فروافک از دوش م
ــو  ــادت ت ــه عب گــردان کــه در ســاعات شــب و آغــاز و انجــام هــر روز ب
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ــع  ــی، و تاب ــی پاک کن ــر آلودگ ــا را از ه ــت آن م ــه برک ــا ب ــد ت برمی خیزن
آن هــا قــرار ده کــه از روشــنی او بهره منــد شــدند و آرزوی دنیــا ایشــان را 
از عمــل آخــرت بــاز نداشــت و بــه فســون و نیرنــگ فریبشــان نــداد تــا از 

ــد. کار درمانن
6. درخواست انس و جلوگیری از خطوات و وسواس شیطان:

ــی  ِ ــِم اللَّیال ــی ُظَل ــا فِ ــْرآَن لَنَ ــِل الُْق ــِه، َو اْجَع ِ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص  اللَُّه
ــا  ــاِوِس َحاِرســًا، َو أِلَْقَداِمنَ ــَراِت الَْوَس ــیَطاِن َو َخَط ــاِت الشَّ ــْن نََزَغ ــًا، َو ِم ُمونِس
ــِل  ــی الْبَاِط ــْوِض فِ ــِن الَْخ ــنَتِنَا َع ــًا، َو أِلَلِْس ــی َحابِس ــی الَْمَعاِص َ ــا إِل ــْن نقل ه َع
ــا  ــاِم َزاِجــراً، َو لَِم ــَراِف اآْلثَ ــِن اْقتِ ــا َع ــه ُمْخِرســًا، َو لَِجَواِرِحنَ ــا آفَ ــْن َغیــِر َم ِم
َطــَوِت الَْغْفَلــه َعنَّــا ِمــْن تََصفُّــِح ااِلْعتِبـَـاِر نَاِشــراً، َحتَّــی تُوِصــَل إِلـَـی قُُلوبِنـَـا فَْهَم 
ــا  ــی صالبت ه ــی َعَل َواِس ــاُل الرَّ ــِت الِْجبَ ــی َضُعَف َّتِ ــِه ال ِ ــَر أَْمثَال ــِه، َو َزَواِج َعَجائِبِ

ِــِه؛ ــِن اْحتَِمال َع
خدایــا درود بــر محمــد و آل او فرســت و قــرآن را در تاریکی هــای 
شــب های تیــره مونــس مــا کــن و آن را پاســدار مــا گــردان کــه از نیرنــگ 
ــه ســوی  ــن ب ــا را از رفت ــای م ــگاه دارد و پ ــا را ن شــیطان و وسوســه او م
ــگ  ــد و آســیب گن ــی بی گزن ــا را از بیهوده گوئ ــان م ــدد و زب معاصــی بربن
ــرده  ــه پ ــاز دارد و آن چــه را ک ــان ب ــا را از گناه ــن م ــد و اعضــای ت گردان
ــا  ــاید ت ــت بگش ــرده اس ــان ک ــار او پنه ــده اعتب ــده از دی ــت درنوردی غفل
دل هــای عجایــب آن را نیــک دریابــد، و امثــال عتاب آمیــز آن کــه کوه هــای 

ــا نشــیند. ــد در دل م ســخت از حمــل آن عاجزن
7. درخواست امنیت در قیامت به واسطه آراسته شدن با قرآن:

ــٍد َو آلـِـِه، َو أَِدْم بِالُْقــْرآِن َصــاَلَح َظاِهِرنـَـا، َو اْحُجــْب بـِـِه   اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــه َضَمائِِرنـَـا، َو اْغِســْل بـِـِه َدَرَن قُُلوبِنَــا َو َعاَلئـِـَق  َخَطــَراِت الَْوَســاِوِس َعــْن ِصحَّ
ــْرِض َعَلیــک  ــِف الَْع ــی َمْوقِ ِــِه فِ َــا، َو أَْرِو ب ــَر أُُموِرن ِــِه ُمْنتََش ــْع ب َــا، َو اْجَم أَْوَزاِرن

َظَمــَأ َهَواِجِرنـَـا، َو اكُســنَا بـِـِه ُحَلــَل اأْلََمــاِن یــْوَم الَْفــَزِع اأْلَكبَــِر فِــی نُُشــوِرنَا؛
 خدایــا درود بــر محمــد و آل او فرســت و بــه قــرآن ظاهــر مــا را آراســته 
دار. و صفحــه اندیشــه مــا را از وسوســه ها پــاک کــن و آلودگــی دل هــای 
مــا را بــه قــرآن بشــوی و بنــد بــار ســنگین گنــاه را از ما بگســل و پریشــانی 
ــه عــرض اعمــال  ــه هنگام ــگام ک ــه ســامان آور، و آن هن ــا را ب کارهــای م
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اســت در گرمــگاه روز قیامــت ســوز تشــنگی مــا را بــه قــرآن فرونشــان، و 
در ســهمناک ترین روز کــه رســتاخیز ماســت بــه ســبب قــرآن جامــه امــان 

بــر مــا بپوشــان.
8. درخواست سعادت در دنیا و آخرت به واسطه قرآن:

ــٍد َو آلـِـِه، َو اْجبُْر  بِالُْقْرآِن  َخلَّتَنـَـا ِمــْن َعــَدِم اإْلِْمــاَلِق، َو   اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــَب  َرائِ ــِه الضَّ ِ ــَعه اأْلَْرَزاِق، َو َجنِّْبنَا  ب ــَب َس ــِش َو ِخْص ــِه َرَغَد  الَْعی ِ ــْق  إِلَینَا ب ُس
ه الْکْفــِر َو َدَواِعی النَِّفــاِق  الَْمْذُموَمــه َو َمَدانـِـی اأْلَْخــاَلِق، َو اْعِصْمنـَـا بـِـِه ِمــْن ُهــوَّ
ــی  ــداً، َو لَنَا  فِ ــک قَائِ ِ ــک َو ِجنَان ِ ــه إِلَی  ِرْضَوان ــی الِْقیاَم ــا فِ ــوَن لَنَ ــی یک َحتَّ
ی ُحُدوِدک َذائــدا، َو لمــا عنــدک بتحلیــل  نْیا  َعــْن ُســْخِطک  َو تََعــدِّ الدُّ

حاللــه و تحریــم حرامــه شــاهداً.؛
خدایــا درود بــر محمــد و آل او فرســت و بــه قــرآن تنگدســتی مــا را جبران 
کــن کــه محتــاج نباشــیم، و آســایش زندگــی و فراوانــی روزی نصیــب مــا 
ــگاه کفــر و  ــار دار و از پرت ــر کن ــد و خــوی زشــت ب کــن و از سرشــت ب
ــنودی و  ــا را ســوی خش ــرآن در آن روز م ــا ق ــن ت ــظ ک ــاق حف ــه نف داعی
بهشــت تــو کشــاند و در دنیــا از خشــم و نافرمانــی تــو بــازدارد و نــزد تــو 
گواهــی دهــد کــه مــا حــال آن را حــال دانســتیم و حــرام آن را حــرام.

9. درخواست آسانی جان کندن به هنگام احتضار به واسطه قرآن:
ْن بِالُْقــْرآِن ِعْنــَد الَْمــْوِت َعَلــی أَنُْفِســنَا  ــٍد َو آلـِـِه، َو َهــوِّ  اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــیاِق، َو َجْهــَد اأْلَنِیــِن، َو تـَـَراُدَف الَْحَشــاِرِج إَِذا بََلَغــِت النُُّفــوُس التََّراقِی،  كــْرَب السِّ
ــوِب، َو  ــِب الُْغی ــا ِمْن  ُحُج ــی َمَلک  الَْمْوِت  لَِقْبِضَه ــْن َراٍق َو  تََجلَّ ــَل َم َو قِی
ــاِف  ــا ِمْن  ُذَع ــَراِق، َو َداَف  لََه ــه الِْف ــُهِم َوْحَش ــا بَِأْس ــا َعْن  قَْوِس  الَْمنَای َرَماَه
ــاَلٌق،  ــٌل َو انِْط ــَره َرِحی ــا إِلَی  اآْلِخ ــَذاِق، َو َدنَا  ِمنَّ ــُموَمه الَْم ــْوِت كْأســًا َمْس الَْم
َو َصاَرِت  اأْلَْعَمــاُل قاََلئَِد  فِــی اأْلَْعنَــاِق، َو  كانَِت  الُْقبُــوُر ِهــی الَْمــْأَوی 

إِلـَـی ِمیَقــاِت یــْوِم التَّــاَلِق؛ 
خدایــا درود بــر محمــد و آل او فرســت و ســختی جــان کنــدن را هنــگام 
احتضــار بــه برکــت قــرآن بــر مــا ســهل گــردان و آن ناله هــای پــر مشــقت 
و پیچیــدن نفس هــا در گلــو را وقتــی کــه جــان بــه ترقــوه می رســد بــر مــا 
آســان کــن، آن هنــگام کــه گوینــد کیســت درمــان کننــده؟ و فرشــته مــرگ 
ــد و از  ــش را بنمای ــب خوی ــای غی ــا از پشــت پرده ه ــن جان ه ــرای گرفت ب
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ــد و  ــاب کن ــا پرت ــوی جان ه ــراق، س ــتناک ف ــای وحش ــرگ تیره ــان م کم
جامــی بــه طعــم شــرنگ از زهــر نــاب پــرورده ســازد، هنــگام بــار بســتن 
ــا  ــر گردن ه ــوق ب ــون ط ــا چ ــت، کرداره ــیده اس ــرا رس ــرت ف ــوی آخ س

بســته، خانــه گــور تــا روز قیامــت جــای مانــدن مــا خواهــد بــود.
10. درخواست آسانی حشر و حساب در قیامت به واسطه قرآن: 

ــٍد َو آلـِـِه، َو بـَـاِرک لَنَــا فِــی ُحُلــوِل َداِر الْبَِلــی، َو ُطــوِل  اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
نْیــا َخیــَر َمنَاِزلِنـَـا، َو  الُْمَقاَمــه بَیــَن أَْطبـَـاِق الثَّــَری، َو اْجَعــِل الُْقبـُـوَر بَْعــَد فـِـَراِق الدُّ
اْفَســْح لَنـَـا بَِرْحَمتـِـک فـِـی ِضیــِق َماَلِحِدنـَـا، َو اَل تَْفَضْحنـَـا فـِـی َحاِضــِری الِْقیاَمــه 
ــا، َو  ــا َو اْرَحــْم بِالُْقــْرآِن فِــی َمْوقِــِف الَْعــْرِض َعَلیــک ُذلَّ َمَقاِمنَ بُِموبَِقــاِت آثَاِمنَ
ــا،  ــا َزلََل  أَْقَداِمنَ ــاِز َعَلیَه ــْوَم الَْمَج ــِر  َجَهنََّم ی ــَراِب ِجْس ــْت بِِه  ِعْنَد  اْضِط ثَبِّ
نَــا بـِـِه ِمــْن ُكلِّ َكــْرٍب یــْوَم الِْقیاَمــه  ْر  بـِـِه قَْبــَل الْبَْعــِث ُســَدَف قُبُوِرنـَـا، َو نَجِّ َو نَوِّ
َلَمــه فـِـی  امَّــه. بَیــْض ُوُجوَهنَــا یــْوَم تَْســَودُّ ُوُجــوُه الظَّ َو َشــَدائِِد أَْهــَواِل یــْوِم الطَّ
ــِل  ــَن ُوّداً، َو اَل تَْجَع ــی ُصــُدوِر الُْمْؤِمنِی ــا فِ ــْل لَنَ ــه، َو اْجَع ــْوِم الَْحْســَره َو النََّداَم ی

الَْحیــاه َعَلینَــا نَکــدا؛ 
خدایــا درود بــر محمــد و آل او فرســت و فــرود آمــدن ایــن ســرای نــو را 
بــر مــا مبــارک گــردان، کــه بایــد در آن پوســیده شــویم و دیــر زمانــی میــان 
ــت  ــس از مفارق ــور را پ ــه گ ــم. و خان ــگ کنی ــاک درن ــای گل نمن طبقه ه
دنیــا بهتریــن منــزل مــا قــرار ده و تنگــی لحــد را بــرای مــا فــراخ کــن و 
ــه گناهــان بــزرگ در پیشــگاه حاضــران عرصــات مــا را رســوا مســاز. و  ب
ــد  ــو عرضــه می دارن ــر ت ــا را ب ــه عمل ه ــرآن در آن جــای ک ــه حرمــت ق ب
ــای  ــر پ ــه جســر دوزخ زی ــگاه ک ــن، و آن ــم ک ــا رح ــام م ــواری مق ــه خ ب
ــازدار  ــزش ب ــردان و از لغ ــتوار گ ــا را اس ــای م ــرزد. گام ه ــدگان می ل گذرن
ــخت آن  ــهمگین و س ــات س ــت و از عقب ــی در روز قیام ــر اندوه و از ه
گیــرودار برهــان. در آن روز پشــیمانی و افســوس کــه روی ســتمگران ســیاه 
شــود روی مــا را ســفید گــردان و دوســتی مــا را در ســینه مؤمنــان جــای ده. 

ــج و ســختی بگــذران. ــا بی رن ــر م ــی را ب و زندگ
ــرای  ــل ب ــن فضای ــفاعت و بهتری ــرش ش ــرب، پذی ــام ق ــت مق 11. درخواس

ــرآن: ــطه ق ــه واس ــرم ب ــول اک رس
ــَدَع  ــالَتَک، َو َص ــَغ ِرَس ــا بَلَّ ــولِک كَم ــِدک َو َرُس ــٍد َعْب ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص  اللَُّه
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ــِه  ِ ــی آل ــِه َو َعَل ــک َعَلی ــا َصَلَواتُ ــْل نَبِینَ ــمَّ اْجَع ــاِدک. اللَُّه ــَح لِِعبَ ــِرک، َو نََص بَِأْم
ــَفاَعه، َو  ــک َش ــْم ِمْن ــًا، َو أَْمکنَُه ــک َمْجلِس ــَن ِمْن ــَرَب الْنَّبِیی ــه أَْق ــْوَم الِْقیاَم ی
ــٍد َو  ــْم ِعْنــَدک َجاهــًا. اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ ــْدراً، َو أَْوَجَهُه ــَدک قَ ــْم ِعْن أََجلَُّه
ــْل ِمیَزانـَـُه، َو تََقبَّــْل َشــَفاَعتَُه،  ــْم بُْرَهانـَـُه، َو ثَقِّ ْف بُْنیانـَـُه، َو َعظِّ ــٍد، َو َشــرِّ آِل ُمَحمَّ
ــا  ــُه َو أَْحینَ ــْع َدَرَجتَ ــوَرُه، َو اْرفَ ُ ــمَّ ن ــُه، َو أَتِ ــْض َوْجَه ــیَلتَُه، َو بَی ْب َوِس ــرِّ َو قَ
َعَلــی ُســنَّتِِه، َو تََوفَّنَــا َعَلــی ِملَّتِــِه َو ُخــْذ بِنَــا ِمْنَهاَجــُه، َو اْســُلک بِنَــا َســبِیَلُه، َو 
اْجَعْلنَــا ِمــْن أَْهــِل َطاَعتِــِه، َو اْحُشــْرنَا فِــی ُزْمَرتـِـِه، َو أَْوِرْدنـَـا َحْوَضــُه، َو اْســِقنَا 
ــٍد َو آلـِـِه، َصــاَله تُبَلُِّغــُه بَِهــا أَْفَضــَل َمــا یْأُمــُل  بِکْأِســِه َو َصــلِّ اللَُّهــمَّ َعَلــی ُمَحمَّ
َّــک ُذو َرْحَمــه َواِســَعه، َو فَْضــٍل كِریــٍم.  ــک َو كَراَمتِــک، إِن ــْن َخیــِرک َو فَْضلِ ِم
ــاِدک،  ــْن آیاتِــک، و نََصــَح لِِعبَ ــَغ ِمْن ِرَســااَلتِک، َو أَدَّی ِم ــا َ بَلَّ ِه بَِم اللَُّهمَّ  اْجــزِ
بِیــَن، َو   َو َجاَهــَد فـِـی َســبِیلِک، أَْفَضــَل َمــا َجَزیــَت أََحــداً ِمــْن َماَلئِکتـِـک الُْمَقرَّ

اِهِریَن  یبِیــَن الطَّ ــاَلُم َعَلیــِه َو َعَلــی آلـِـِه الطَّ أَنْبِیائـِـک الُْمْرَســلِیَن الُْمْصَطَفیــَن، َو السَّ
ــُه؛  ــه اهللِ َو بََرَكاتُ َو َرْحَم

ــام  ــر تســت و پیغ ــو و پیامب ــده ت ــه بن ــد فرســت ک ــر محم ــا درود ب خدای
تــو را برســانید و فرمــان تــو را آشــکار کــرد و بنــدگان تــو را خیرخواهــی 
نمــود. خدایــا پیامبــر مــا را در روز قیامــت از همــه پیامبــران بــه خــود 
ــه او را  ــر و رتب ــان بپذی ــش از آن ــفاعت او را بی ــردان و ش ــر گ نزدیک ت
فزون تــر و آبــروی او را بیشــتر کــن. خدایــا درود بــر محمــد و آل محمــد 
ــرازوی او را ســنگین  ــزرگ و ت ــه او را واال و حجــت او را ب فرســت و پای
گــردان و شــفاعت او را بپذیــر و وســیلت او را نزدیــک کــن و روی او را 
ســفید و روشــنایی او را کامــل و رتبــه او را بلنــد ســاز و مــا را بــر ســنت 
او زنــده بــدار و بــر دیــن او بمیــران. و بــه روش او بــر و در راه او ســالک 
ــران او قــرار ده و در زمــره پیــروان وی محشــور فرمــا  گــردان و از فرمان ب
و بــر حــوض او وارد کــن و از جــام او بنوشــان. خدایــا درود بــر محمــد و 
آل او فرســت، درودی کــه بــدان او را بــه بهتریــن آرزوی رســانی، از خیــر و 
فضــل و کرامــت، کــه تویــی صاحــب بخشــایش و گشــایش بســیار و فضــل 
ــات  ــذارد و آی ــو را بگ ــای ت ــه پیغام ه ــر این ک ــا! او را در براب ــم. خدای عظی
ــید  ــو کوش ــود و در راه ت ــی نم ــو را خیرخواه ــدگان ت ــانید و بن ــو را رس ت
پاداشــی ده بهتــر از آنچــه فرشــتگان مقــرب و پیغمبــران مرســل و برگزیــده 

را دادی.
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نتیجه
پژوهــش حاضــر نشــان داد غــرض و هــدف ائمــه اطهــار و در رأس آن 
امــام ســجاد بــه عنــوان قــرآن ناطــق، بــا توجــه بــه شــرایط خفقــان، تمســک 
ــان مفاهیــم واالیــی اســت کــه در حالــت  ــرای بی ــزاری ب ــه عنــوان اب ــه دعــا ب ب
ــت و  ــدف خلق ــا ه ــیده اند ت ــه کوش ــد. ائم ــان آن نبودن ــه بی ــادر ب ــادی ق ع
آفرینــش انســان را بــه وی گوشــزد نماینــد؛ زیــرا انســان تنهــا موجــودی اســت 
کــه خداونــد او را صاحــب کرامــت نمــود. ایــن کرامــت بــه دلیــل ایــن اســت 
کــه انســان موجــودی اســت کــه در هیــچ حــدی محــدود نبــوده و تــا بی نهایــت 
ــت؛  ــده اس ــاب گردی ــت اهلل انتخ ــرای مظهری ــن رو، ب ــت. ازای ــترش پذیر اس گس
ــی را شکســته  ــر قالب ــه ه ــم اســت ک ــکان فراه ــن ام ــا در وجــود انســان ای تنه
ــی  ــد ترق ــی نمی گنج ــم کس ــه در وه ــی ک ــه مقام ــته و ب ــی گذش ــر تعیّن و از ه
ــر  ــق خب ــات و ذات ح ــماء و صف ــد از اس ــه می توان ــت ک ــا اوس ــد. و تنه یاب
دهــد و منعکس کننــده اســماء باشــد. و توجــه بــه قــرآن ایــن هــدف را محقــق 
ــه  ــرآن نمون ــه ســجادیه نشــان داد ق ــای 42 صحیف خواهــد ســاخت. بررســی دع
بــارز صــراط مســتقیم، عــروه و دســتاویزی اســت کــه انســان را در رســیدن بــه 

ــازد. ــون می س ــدی رهنم ــعادت اب ــت و س ــدف خلق ه
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چکیده
بــر پایــه اصــل بینامتنیــت، هیــچ متــن، جریــان یــا اندیشــه ای اتفاقــی 
ــی  ــش چیزهای ــق نمی شــود، بلکــه همیشــه از پی ــدون گذشــته خل و ب
ــیار  ــه بس ــی ک ــی از متون ــاس، یک ــن اس ــر ای ــت. ب ــته اس ــود داش وج
ــل  ــه دلی ــه ب ــم اســت ک ــرآن کری ــه، ق ــان قرارگرفت موردتوجــه محقق
معــارف وال و اســلوب خــاص ادبــی، زمینه ســاز خلــق آثــار فاخــری 
ــاب  ــن کت ــق ای ــارف عمی ــز از مع ــجاد نی ــام س ــت. ام ــده اس ش
آســمانی در دعاهــای خــود در صحیفــه ســجادیه بهــره بــرده و زمینــه 
تحقیقــات بینامتنــی بیــن ایــن دو اثــر ارزشــمند وجــود دارد. ازایــن رو، 
ــرات  ــی تأثی ــه بررس ــی ب ــی- تحلیل ــا روش تطبیق ــر ب ــش حاض پژوه
ــردازد.  ــا می پ ــی آن ه ــط بینامتن ــر ارزشــمند و رواب ــن اث ــر ای ــرآن ب ق
طبــق بررســی های انجــام گرفتــه انــواع روابــط بینامتنــی از جملــه نفــی 
جزیــی، نفــی متــوازی و غیــره در دعاهــای صحیفــه بــا قــرآن کریــم بــه 
چشــم می خــورد و در میــان ایــن روابــط، نــوع اجتــرار )نفــی جزیــی( 

ــه دارد. گســتردگی بیشــتری در صحیف
امــام  ســجادیه،  صحیفــه  قــرآن،  بینامتنیــت،  کلیــدی:   واژگان 

دعــا.  ،ســجاد

1� مقدمه
ــن  ــی و از بارزتری ــام ربوب ــه مق ــازنده اتصــال بشــر ب ــای س یکــی از جلوه ه
عوامــل رشــد معرفتــی انســان، دعــا و نیایــش اســت. انســان از دریچــه دعــا و 
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نیایــش بــه سرچشــمه کمــال مطلــق متصــل می گــردد. امــا دعــا و نیایشــی کــه 
ــرآورده شــدن  ــرای ب ــه مــردم جــاری می شــود، اغلــب ســاده و ب ــان عام ــر زب ب
نیازهــای مــادی اســت ولــی برخــی دعاهــا چنــان پرمآیــه و محتــوا هســتند کــه 
ــراث  ــن می ــن و پربارتری ــوند. از کهن تری ــاری نمی ش ــانی ج ــر انس ــان ه ــر زب ب
دعایــی شــیعه، صحیفــه ســجادیه اســت. صحیفــه را آخــت القــرآن، انجیــل اهل بیــت، 
زبــور آل محمــد نامیده انــد.1 زیــرا نه تنهــا از نظــر ظاهــری، بلکــه از نظــر معنــا 
ــت  ــی اهل بی ــای دین ــم و آموزه ه ــرآن کری ــا ق ــی ب ــاط عمیق ــز ارتب ــوم نی و مفه
ــوده و  ــن ارزشــمند صحیفــه ســجادیه ب ــه شــکل گیری مت ــرآن زمین ــات ق دارد. آی
اصطاحــًا بیــن آن هــا روابــط بینامتنــی وجــود دارد. ازایــن روی، بایــد دیــد قــرآن 

ــه شــده اســت؟ ــش صحیف ــه زمینه ســاز پیدای چگون
انــس و الفــت امــام بــا قــرآن، زمینه ســاز نمــود چشــمگیر معــارف واالی ایــن 
ــه ایشــان  کتــاب الهــی در صحیفــه شــده اســت و ایــن بیانگــر تســلط همه جانب
ــوازی، نفــی  ــی، نفــی مت ــد نفــی جزئ ــواع بینامتنیــت مانن ــرآن می باشــد. ان ــر ق ب
کلــی، بینامتنــی اســلوبی، اشــاره ای، ســبکی و غیــره در صحیفــه دیــده می شــود.

2� پیشینه
تــا جایــی کــه نگارنــده بررســی نمــوده اســت؛ تاکنــون پیرامــون تأثیــر قــرآن 
کریــم بــر دیگــر آثــار دینــی و ادبــی، پژوهش هــای بســیاری انجــام شــده اســت: 
ــد  ــه بع ــه را در س ــر نهج البلاغ ــرآن ب ــر ق ــه، تأثی ــرآن در نهج البلاغ ــی ق ــه تجل مقال
تضمیــن، تلمیــح، تصریــح واکاوی نمــوده اســت. مقالــه برخــی مســتندات قرآنــی 
نهج البلاغــه، ایــن تأثیرگــذاری را از ســه زاویــه اســتناد بــه آیــات قــرآن، اقتبــاس 
ــط  ــه رواب ــرده اســت. مقال ــی ک ــرآن بررس ــری از روح ق ــرآن، تأثیرپذی از روح ق
ــی،  ــی ترکیب ــه بینامتن ــز رابط ــه، نی ــم نهج البلاغ ــی و یک ــه س ــا نام ــرآن ب ــی ق بینامتن
ــا نامــه ســی و یکــم نهج البلاغــه را واکاوی کــرده  ــی قــرآن ب واژگانــی و مضمون
اســت. کتــاب تجلــی قــرآن و حدیــث در شــعر فارســی؛2 بــه تأثیرپذیــری شــعر و نثر 

1 . آقابزرگ تهرانی،  الذریعة، ج 15، ص 18.
2 . راستگو، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی.
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فارســی از قــرآن کریــم پرداختــه اســت. امــا در زمینــه بینامتنیــت قــرآن و صحیفــه 
ســجادیه، تاکنــون کتــاب مســتقلی نگاشــته نشــده اســت. پایان نامــه تناقــض قــرآن 
در صحیفــه ســجادیه کــه صحیفــه را بــا توجــه بــه معیــار بینامتنــی مــورد بررســی 
قــرار داده و نتیجــه گرفتــه اســت کــه صحیفــه آیینــه تمــام نمــای قــرآن اســت. 
ــه بینامتنیــت قرآنــی در صحیفــه ســجادیه، بینامتنیــت را در دعــای 42 صحیفــه  مقال

ســجادیه بررســی کــرده اســت.
امــا پژوهــش حاضــر بینامتنیــت قرآنــی صحیفــه ســجادیه را بررســی و عــاوه 
ــی  ــر بینامتن ــواع دیگ ــوازی، ان ــی و مت ــی، کل ــی جزی ــد نف ــج مانن ــواع رای ــر ان ب
ــه در  ــد ک ــی می کن ــز بررس ــره را نی ــی و غی ــاره ای، واژگان ــلوبی، اش ــد: اس مانن
ــود  ــوع خ ــتری دارد و در ن ــوع بیش ــتردگی و تن ــابه گس ــوارد مش ــا م ــه ب مقایس

ــد. ــو می باش ــردی ن دارای رویک

 3� نظریه بینامتنی
بینامتنــی، یکــی از بارزتریــن تکنیک هــای هنــری اســت کــه ذهــن صاحبــان 
شــعر و ادب را بــه خــود مشــغول داشــته اســت. اصطــاح بینامتنیــت کــه توســط 
ــای شــیوه های متعــددی  ــه معن ــت، ب ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــا کریســتوا م ژولی
ــا ســایر  ــه طــور تفکیک ناپذیــری ب ــه واســطه آن ب ــی ب اســت کــه هــر متــن ادب
ــا جــذب  ــا تلمیحــات ی ــان و آشــکار، ی ــای پنه ــل قول ه ــا از رهگــذر نق متن ه
نویســندهه های صــوری و ملمــوس از متن هــای پیــش از خــود و یــا بــه 
ــی تداخــل  ــیوه های ادب ــره مشــترک ش ــر در ذخی لحــاظ مشــارکت اجتناب ناپذی
می یابنــد. در نتیجه گیــری کریســتوا هــر متنــی در حقیقــت یــک بینامتــن1 اســت؛ 
ــی  ــی متن های ــر، حت ــمار دیگ ــای بی ش ــی متن ه ــی اســت از تاق ــی جایگاه یعن
کــه در آینــده نوشــته خواهنــد شــد.2 وی اعتقــاد دارد کــه هــر متنــی بــه منزلــه 

ــر اســت.3  ــی دیگ ــازی متن جــذب و دگرگون س

1 . Intertext.
.2 سیما داد،  فرهنگ اصطالحات ادبی، ص 424.
3 . ژولیا كریستوا، كالم مکالمه و رمان، ص 44 .
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روالن پــارت فرانســوی متــن جدیــد را حاصــل اجتمــاع اجــزای متون پیشــین 
می دانــد و آن را بــرای هــر متنــی حتمــی و اجتناب ناپذیــر می شــمارد.1 بنابرایــن 
اصــل اساســی بینامتنــی ایــن اســت کــه هیــچ متنــی بــدون ارتبــاط بــا متن هــای 
دیگــر و توســط شــاعر تقریبــًا بــدون دگرگونــی از اشــعار دیگــران گرفتــه شــده 
ــی  ــر ترســیم شــده نیســت، بلکــه در زبان ــوآوری شــاعران در تصاوی اســت. و ن
ــه شــکلی جدیــد از  ــا ارائ ــه کار گرفتــه می شــود.2 محمــد بنیــس ب اســت کــه ب
ــعری  ــن ش ــد: »مت ــب می گوی ــن غای ــه مت ــدن آن ب ــت و نامی ــاح بینامتنی اصط
ســاختاری زبانــی ویــژه و جدانشــدنی از روابــط خارجــی بــا دیگــر متــون اســت 
کــه ایــن متــون خارجــی همــان چیــزی اســت کــه آن را متــن غایــب می نامیــم«. 
او همچنیــن معتقــد اســت: »متــن بســان پهنــه ای اســت کــه متــون دیگــر در آن 
بــه هــم می رســند. ایــن متــون ضرورتــًا منحصــر بــه متــن شــعری نیســتند، بلکــه 

ــد«.3 برآینــد متــون مختلــف از زمان هــای گوناگونن

4� انواع روابط بینامتنی
ــش  ــب )پی ــن غای ــن( اساســی وجــود دارد: مت ــت ســه جــزء )رک در بینامتنی
متــن، متــن پنهــان(، متــن حاضــر )پــس متــن، پســامتن( و روابــط بینامتنــی. ســه 
معیــار بــرای بازآفرینــی متــن غایــب در متــن حاضــر بــکار می برنــد کــه از آن هــا 

ــد از: ــا عبارت ان ــن معیاره ــد؛4 ای ــر می کنن ــت تعبی ــن بینامتنی ــه قوانی ب
 1. نفی جزیی )اجترار(؛

 2. نفی متوازی )امتصاص(؛
 3. نفی کلی )حوار(.

اینــک بــه بررســی معیارهــا پرداختــه و نمونه هایــی از هرکــدام را در قــرآن و 
ــم: صحیفــه ســجادیه بررســی می کنی

1 . بروئل پیرو، تاریخ ادبیات فرانسه، ص 374. 
2 . بابک احمدی، ساختار و تأویل متن، ص 58.

3 . محمد بنیس، ظاهره الشعر المعاصر فی المغرب، ص 251.
4 . التناص فی االبخاز النقدی، ج 13، ص 560.
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5� بینامتنی قرآنی صحیفه سجادیه
ــا  ــان ب ــنایی ایش ــرآن و آش ــا ق ــجاد ب ــام س ــت ام ــس و الف ــل ان ــه دلی ب
معــارف و آموزه هــای دینــی، متــن قــرآن نمــود چشــمگیری در دعاهــای صحیفــه 
ســجادیه دارد، ازایــن رو، بــه منظــور آشــنایی بــا مشــترکات ایــن متــون مقــدس، 
ــه در  ــرآن و صحیف ــه بررســی ق ــود، ب ــده می ش ــی خوان ــی بینامتن ــه عبارت ــه ب ک

ــم: ــوان می پردازی ــان و همخ ــای یکس ــن زمینه ه ــت یافت جه
5-1- نفی جزيی )اجترار( 1

ــنده  ــه، نویس ــن رابط ــت؛ در ای ــی اس ــن بینامتن ــی از قوانی ــی، یک ــی جزی نف
ــن  ــه مت ــن حاضــر ادام ــی آورد و مت ــن خــود م ــب را در مت ــن غای ــی از مت جزی
ــوع  ــن ن ــده می شــود.2 نویســنده در ای ــر دی ــوآوری در آن کمت غایــب اســت و ن
از روابــط بینامتنــی، جزیــی از غایــب را در اثــر خویــش مــی آورد و متــن حاضــر 
ــوع  ــطحی ترین ن ــان ترین و س ــون آس ــن قان ــد.3 ای ــب می باش ــن غای ــه مت ادام
روابــط بینامتنــی می باشــد کــه اســتفاده نویســنده از متــن غایــب، می توانــد یــک 
کلمــه یــا یــک حــرف باشــد کــه بــه شــکل آگاهانــه و بــدون نــوآوری از ســوی 
نویســنده بــه کار مــی رود. ایــن رابطــه بینامتنــی در صحیفــه ســجادیه، بســیار بــه کار 

ــم: ــی از آن می پردازی ــر نمونه های ــه ذک ــه اســت. ب رفت
ــاد  ــخص از ی ــر ش ــت و اگ ــان اس ــن انس ــواره در کمی ــیطان هم 5-1-1- ش
ــد و  ــود می رس ــدف خ ــه ه ــورده ب ــم خ ــمن قس ــن دش ــود، ای ــل ش ــدا غاف خ
ــت:  ــده اس ــاره ش ــوع اش ــن موض ــه ای ــم ب ــرآن کری ــود. در ق ــره می ش ــر او چی ب
ــا ســخت  ــر آن ه ــیطان ب ــَر اهلل...(؛4 )ش ــئُهْم ذِک ــیَطاُن َفَأنَس ــُم الشَّ ــتَْحَوَذ َعَلیهِ )اْس

ــرده...(. ــی از یادشــان ب ــه کل ــر خــدا را ب ــه فکــر و ذک ــرده ک ــه ک احاط
ــا عباراتــی نزدیــک بــه  امــام ســجاد نیــز لــزوم پنــاه بــردن بــه خــدا را ب
ــارِ  ــریَرةِ، َواْحتِق ــوءِ السَّ ــْن ُس ـِـک مِ ــوُذ ب ــد: »نَُع ــرآن مطــرح می فرماین ــارات ق عب

1 . Négation Partiell.
2 . فرامرز میرزایی، روابط بینامتنی قرآن و اشعار احمد مطر، ص 306.

3 . محمد عزام، النص الغایب، ص116.
4 . سوره مجادله، آیه 19.
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ــم از زشــتی  ــاه می بری ــو پن ــه ت ــیطاُن،...«؛1 »ب ــا الشَّ ــتَْحِوَذ َعَلین ــَرةِ، َو اَْن یْس غی الصَّ
ــاه، و از چیرگــی شــیطان در وجودمــان...« در ایــن  باطــن، و ناچیــز شــمردن گن
ــم، راه  ــرآن کری ــر ق ــه تعبی ــک ب ــری نزدی ــا تعبی ــام ســجاد ب ــا، ام ــراز از دع ف

ــد. ــی می کن ــه خــدا معرف ــردن ب ــاه ب نجــات از چیرگــی شــیطان را پن
ــظ  ــلبیه لف ــه و س ــات ثبوتی ــع صف ــه و جام ــنی الهی ــماء حس 5-1-2- از اس
جالــه »ذوالجال واالکــرام« اســت؛ ذوالجــال بــه معنــای تنزیــه خــدای تعالــی 
اســت از صفاتــی کــه الیــق نــام مقدســش نیســت، ماننــد: جوهــر و عــرض بــودن 
ــه،  ــات ثبوتی ــارت اســت از صف ــرام عب ــا. و اک ــال این ه و شــریک داشــتن و امث
ماننــد: علــم و قــدرت. و گفتــه شــده اســت کــه جــال اشــاره بــه صفــات ذات 
اســت و اکــرام اشــاره بــه صفــت فعــل.2 در قــرآن کریــم بــه ایــن نــام پرعظمــت 
ــَاِل َو  ــک ُذو الجْ ِّ ــُه َرب ــی َوْج ــت: )َو یبَْق ــده اس ــاره ش ــبحان اش ــد س خداون

ــا جــال و عظمــت توســت(. ــده ابــدی ذات خــدای ب ااْلکــَرام(؛3 )و زن
بــه جهــت عظمــت و بزرگــی نــام خداونــد در صحیفــه ســجادیه نیــز این گونــه 
ُل بِااْلِْمتِنــاِن، الَْوّهــاُب الْکریــُم،  ــُل بِاالِْْحســاِن، الُْمتََطــوِّ َّــک الُْمتََفضِّ آمــده اســت: »اِن
ُذوالَْجــاِل َوااْلِکــرامِ«؛4 »کــه همانــا تــو بی اســتحقاق مــا احســان روا مــی داری، و 
ــی  ــت را پایان ــه عطای ــی ک ــنده ای کریم ــی، و بخش ــار می کن ــغ نث ــت بی دری نعم
ــد  ــات خداون ــه صف ــام ب ــراز ام ــن ف ــی«. در ای ــال و اکرام ــت، و دارای ج نیس
ــت  ــال و عظم ــه ج ــوزد ک ــا می آم ــه م ــته و ب ــان داش ــا را بی ــه و آن ه پرداخت
واقعــی از آن خداســت و مــا هرچــه داریــم در پرتــو الطــاف و احســان خداونــد 
می باشــد. خدایــی کــه همــه مخلوقــات، هســتی خــود را از او می گیرنــد. قــرآن 
ــن  ــد. بنابرای ــدی می خوان ــت و جــال و اب ــروردگار را باعظم ــز ذات پ ــم نی کری
امــام در توصیــف پــروردگار، بــا تأثیرپذیــری از قــرآن، در دعــای خــود ایــن لفــظ 

ــرد. ــه کار می ب ــه را ب جال

1 � صحیفه سجادیه، دعای 8، فراز 6.
2 . سید احمد فهری، شرح و ترجمه صحیفه سجادیه، ج 2، ص 114.

3 . سوره الرحمن، آیه 27.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 15، فراز 7.
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5-1-3- علــم خداونــد، بــه ملــک و ملکــوت علــم احاطی اســت و بــه کلیات و 
جزییــات و بــه ظاهــر و باطــن هســتی اشــراف کامــل دارد. وجــود مقــدس او از ریــز 
و درشــت پرونــده مــا بــا اطــاع اســت و علــل گنــاه و معصیــت و جــای گنــاه و 
عصیــان و مقــدار خطــا و اشــتباه مــا را می دانــد.1 در قــرآن کریــم بــه ایــن مضمــون 
َّنَــا َوِســْعَت کلَّ شــی ْءٍ رَّْحَمــًة َو ِعْلًمــا...(2 )ای پــروردگاری  اشــاره شــده اســت: )َرب

کــه علــم و رحمــت بی منتهایــت همــه اهــل عالــم را فــرا گرفتــه اســت(.
ــام  ــا تم ــعت آن ه ــه وس ــتند ک ــد هس ــی خداون ــت دو ویژگ ــم و رحم عل
ــر همــه  ــش ب ــم وســیع خوی ــا عل ــد ب ــه اســت. خداون موجــودات را در برگرفت
آفریــدگان احاطــه دارد و رحمــت بی منتهــای خــود را نصیــب همــه می گردانــد. 
ایــن دو صفــت برجســته را امــام ســجاد در صحیفــه بیــان کــرده اســت. »أَنـْـَت 
الـّـِذی َوِســْعَت کّل َشــی ءٍ َرْحَمــًة َو ِعْلمــًا...«؛3 »تویــی کــه همه چیــز را بــه علــم 

ــه ای«. و رحمتــت فراگرفت
ِرمِیــن...(؛4 )و بــر قــوت  َّــْواْ مُجْ تِکــْم َو اَل تَتََول ًة إِلــی ُقوَّ 5-1-4- )َو یِزْدکــْم ُقــوَّ
ــد(.  ــان روی مگردانی ــکاری و عصی ــه ناب ــار ب ــد، و زنه ــما بیفزای ــی ش و توانای
ــی در  ــوت، زیادت ــردن ق ــاد ک ــن زی ــراد از ای ــد: م ــرین گفته ان ــی از مفس بعض
ــروی  ــا نی ــد م ــن کنی ــی اگــر چنی ــا اســت یعن ــروی بدن ه ــر نی ــروی ایمــان ب نی
شــما را دوچنــدان می کنیــم یکــی نیــروی بــدن و یکــی هــم نیــروی ایمانتــان را.5 
تِنــا«؛6 »نیرویــی بــر نیــروی مــا بیفزایــی« نیــرو و تــوان  ًة اِلــی ُقوَّ »تزیُدنــا بـِـِه ُقــوَّ
همــه از جانــب خداســت. او خــود نیــرو می بخشــد و یــا ناتــوان می کنــد. امــام 
ــادل کلمــات  ــی مع ــن مســأله از واژگان ــادآوری ای ــرای ی ســجاد در اینجــا ب
ــی می باشــد. ــوع نفــی جزی ــن اســلوب، بینامتنیــت از ن ــرآن بهــره جســته و ای ق
5-1-5- ســند محکــم عنایــت پــروردگار نســبت بــه نیکــوکاران در آیــه 120 

1 . حسین انصاریان، تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، ج 7، ص 302.
2 . سوره غافر، آیه 7.

3 . صحیفه سجادیه، دعای 16، فراز 5.
4 . سوره هود، آیه52.

5 . سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 10، ص 445.
6 . صحیفه سجادیه، دعای 19، فراز 5.
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ســوره توبــه و آیــات مشــابه بیــان می شــود. انســان محســن از نظــر قــرآن انســانی 
ــوی،  ــش پیراســته از زشــتی های معن ــه ایمــان، جان ــش آراســته ب ــه قلب اســت ک
نفســش مزیــن بــه زینــت اخــاق حســنه و عملــش موافــق بــا دســتورهای قــرآن 
و خواســته های پیامبــر و امامــان معصــوم اســت و چنیــن انســانی بــدون شــک 
َ اَل  اجــر اعمالــش و اخاقــش در پیشــگاه حضــرت حــق ضایــع نگــردد.1 )إِنَّ اهللَّ
یِضیــُع أَْجــَر الُْمْحِســنِین(؛2 )کــه خــدا هرگــز اجــر نیکــوکاران را ضایــع نخواهــد 
ــزد آن  ــر و م ــت و اج ــان اس ــندیده مؤمن ــات پس ــوکاری از صف ــت(. نیک گذاش
ــق  ــدی را مطاب ــده خداون ــن وع ــام ای ــردد. ام ــع نمی گ ــدا ضای ــگاه خ در پیش
ــا  ــت. »َوی ــرده اس ــان ک ــاظ بی ــان الف ــا هم ــده و ب ــر ش ــرآن ذک ــه در ق ــا آن چ ب
ــزد  ــاداش نیکــوکاران ن ــنیَن«؛3 »و ای کســی که پ ــِه اَْجُرالُْمْحِس ــُع لََدی ــْن ال یضی َم
ــن  ــر در عی ــه تعابی ــت ک ــن اس ــا ای ــم در این ج ــه مه ــردد«. نکت ــع نگ ــو ضای ت
ــت اســت ــای بحــث بینامتنی ــن از ظرافت ه ــد و ای ــم متفاوت ان ــا ه ــانی ب یک س
ــن وعــده ای اســت کــه  ــد و ای ــه ارث می برن 5-1-6- صالحــان بهشــت را ب
ــا وارد بهشــت می شــوند بلکــه در  ــح داده اســت. نه تنه ــراد صال ــه اف ــد ب خداون
آن جاودانــه خواهنــد مانــد و ایــن اســت پــاداش اعمالشــان. خــدا ایــن وعــده را 
ــه  ـِـُدون(؛4 »)ک ــا َخال ــْم فی ه ــْرَدْوَس ُه ــوَن الْفِ ــَن یِرثُ َِّذی ــرآن داده اســت: )ال در ق

بهشــت فــردوس ارث آن خوبــان و منزلــگاه ابــدی آن پــاکان اســت(.
امــام بــا اقتبــاس از آیــه قــرآن، صفــات صالحــان و نتیجــه اعمــال و کــردار 
آن هــا را بیــان فرمــوده اســت. »َو اْجَعْلنَــا مـِـْن ِعبَــادِک الّصالِِحیــَن الِّذیــَن یِرثـُـوَن 
ــه  ــردان، ک ــح خــود گ ــدگان صال ـِـُدوَن«؛5 »و از آن بن ــا َخال ــْم فی ه ــْرَدْوَس ُه الْفِ

ــد«. ــراث می برن ــه می ــه ب بهشــت را جاودان
از حضــرت حــق  5-1-7- ذره ذره هســتی، وجــود و ویژگی هایــش را 
ــیار  ــوم، بس ــترس عل ــارج و از دس ــا خ ــبه م ــره محاس ــرده و از دای ــت ک دریاف

1 . حسین انصاریان، تفسیر و شرح صحیفه سجادیه، ج 10، ص 153.
2 . سوره توبه، آیه 120.

3 . صحیفه سجادیه، دعای 31، فراز 1.
4 . سوره  مؤمنون، آیه 11.

5 . صحیفه سجادیه، دعای 44، فراز 18.
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دور اســت، ولــی هســتی به کلــی در پیــش گاه رب العالمیــن حضــور دارد، بلکــه 
وجــود موجــودات عیــن علــم اوســت. ازایــن رو، هیچ گونــه خفــا و ابهــام در آن 
ســاحت مقــدس نیســت. بــه همیــن دلیــل در ایــن آیــه از جهــت بیــان گســتره 
 َ ــاد شــده اســت؛ )إِنَّ اهللَّ ــن ی ــر آســمان و زمی ــدی از تعبی ــش خداون ــم و دان عل
ــَماء(؛1  »در حقیقــت، هیچ چیــز  َفــی َعَلیــِه شــی ٌْء فــی األْْرِض َو اَل فــی السَّ اَل یَخْ

ــد«. ــیده نمی مان ــدا پوش ــر خ ــمان ب ــه در آس ــن و ن ــه[ در زمی ]ن
امــام ســجاد نیــز ایــن تعبیــر نغــز را از قــرآن اقتبــاس کــرده و در جهــت 
بیــان ویژگی هــای خداونــد، بــه ایــن مفهــوم اســتناد می جویــد؛ »یــا اهللُّ الـّـِذی اَل 
یْخَفــی َعَلیــِه َشــی ٌء فـِـی األْْرِض َو اَل فـِـی الّســَماءِ«؛2 »ای خدایــی کــه چیــزی در 

آســمان و زمیــن بــر تــو پوشــیده نمی مانــد«.
5-2- نفی متوازی )امتصاص(3 

ــه  ــان از ســوی نویســنده پذیرفت ــن پنه ــی، مت ــط بینامتن ــوع از رواب ــن ن در ای
ــر  ــره آن تغیی ــه جوه ــی رود ک ــه کار م ــن حاضــر ب ــه ای در مت می شــود و به گون
نمی کنــد.4 ایــن نــوع از نــوع پیشــین ســطحی باالتــر دارد کــه بــا انــدک نــوآوری 
ــه از  ــه ای میان ــی مرتب ــه بینامتن ــن مرتب ــد.5 ای ــراه می باش ــنده هم ــوی نویس از س
تأثیــر و تأثــر اســت کــه در آن متــن پنهــان، بــه صــورت تغییــر یافتــه، در پوششــی 
تــازه و قالبــی نویــن مطــرح می گــردد، اّمــا بــه مرتبــه فنــا نمی رســد و همــواره 
ردپایــی از آن در متــن جدیــد دیــده می شــود. در ایــن شــکل از روابــط بینامتنــی، 
معنــای متــن غایــب در متــن حاضــر تغییــر اساســی نمی کنــد بلکــه بــا توجــه بــه 
مقتضــای متــن حاضــر و بــا توجــه بــه معنــای آن، نقشــی را کــه در همــان متــن 
ــر عهــده دارد.6 در صحیفــه ســجادیه  ــز ب غایــب ایفــا می کنــد در متــن حاضــر نی

ــه بررســی آن هــا می پردازیــم: ــوع نیــز وجــود دارد کــه ب نمونه هایــی از ایــن ن

1 . سوره آل عمران، آیه 5.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 52، فراز 1.

3 . Négation Symétriqu.
4 . خلیل موسی، فی الشعر العربی الحدی، ص 55.

5 فرامرز میرزایی، روابط بینامتنی قرآن و اشعار احمد مطر، ص 301 .
6 . همان.
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5-2-1- رکــن ســوم از ارکان ربوبیــت )پــس از خالقیــت موجــودات، و بخشــیدن 
نعمت هــا( علــم می باشــد، چــون" الــه" اگــر متصــف بــه علــم نباشــد عبــادت کــردن 
ــر خواهــد  ــادت او لغــو و بی اث ــس عب ــش یکســان اســت، پ ــدگان برای و نکــردن بن
بــود، ناگزیــر الزم اســت کــه رب معبــود، دارای علــم باشــد، البتــه نــه هــر علمــی، 
بلکــه علــم بــه ظاهــر و باطــن بنــده اش، زیــرا قــوام عبــادت، بــه نیــت اســت، و عمــل 
وقتــی عبــادت محســوب می شــود کــه بــا نیــت صالــح انجــام شــده باشــد، و نیــت 
هــم مربــوط بــه ضمیــر و باطــن بنــده اســت، و علــم بــه اینکه عبــادت، حقیقــت خود 
را واجــد اســت، پیــدا نمی شــود مگــر بــا احاطــه معبــود بــه ظاهــر و باطــن بنــده، و 
خــدای عزوجــل عالــم اســت بــه آنچــه کــه انســان پنهــان مــی دارد و آنچــه که آشــکار 
می ســازد، همان طــور کــه او خالــق و منعــم اســت، و بــه خاطــر خلقــت و انعامــش 
ُ یْعَلــُم َمــا تُِســرُّوَن َو َمــا تُْعلِنـُـون(؛2 )و خــدا آنچــه را  مســتحق پرســتش اســت.1 )َو اهللَّ

ــد(. ــه آشــکار می ســازید می دان ــد و آنچــه را ک ــان می داری ــه پنه ک
امــام در صحیفــه بــه ســتارالعیوب بــودن خــدا در عیــن آگاهــی، اشــاره کــرده 
و از خــدا درخواســت می کنــد کــه بــا اســم ســتاری خــود بــا مــا معاملــه کنــد 
و پــرده اســرار مــا را کنــار نزنــد؛ »َو یــا َمــْن تَْظَهــُر ِعنـْـَدُه بَواِطــُن االْْخبــارِ؛ َصــلِّ 
ــزدت  ــی در ن ــای نهان ــه خبره ــا ...«؛3 »ای آن ک ِــِه، َو التَْفَضْحن ــٍد َو ال ــی ُمَحمَّ َعل
آشــکار اســت، بــر محمــد و آلــش درود فرســت، و مــا را نــزد خــود رســوا مکن«. 
در ایــن فــراز بینامتنــی از نــوع امتصــاص )نفــی متــوازی( وجــود دارد، زیــرا متــن 
ــه  ــه ای اســت ک ــه اســت، بلکــه به گون ــن نرفت ــی از بی ــرآن( به طورکل ــب )ق غای

رد پایــی از آن در متــن حاضــر )صحیفــه( دیــده می شــود.
ــبَت...«؛4 »نیکی هــای هرکــس  ــا اکتََس ــا َم ــبَْت َو َعَلیهْ ــا کَس ــا َم 5-2-2- »...لََه

ــه زیــان خــود اوســت«. ــه ســود او و بدی هایــش نیــز ب ب

1 . سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 12، ص 323-322.
2 . سوره نحل، آیه 19.

3 . صحیفه سجادیه، دعای 5، فراز 2.
4 . سوره بقره، آیه 286.
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آری هرکســی محصــول عمــل نیــک و بــد خــود را می چینــد و در ایــن جهــان 
و جهــان دیگــر بــا نتایــج و عواقــب آن روبــرو خواهــد شــد. آیــه فــوق بــا ایــن 
ــار و عواقــب کار خویــش  ــر اعمــال و گفت ــه مســئولیت در براب ــان مــردم را ب بی
ــع و موهومــات دیگــری از  ــال و طال ــر افســانه جبــر و اقب متوجــه می ســازد و ب
ــد خــط بطــان  ــه خویــش دســت وپا کرده ان ــرای تبرئ ــرادی ب ایــن قبیــل کــه اف
می کشــد. در آیــه ذکــر شــده بــه مســأله ســود و زیــان اعمــال- و اینکــه نه تنهــا 
ــد  ــای ب ــان کاره ــه ضــرر و زی ــانند، بلک ــود می رس ــا س ــه م ــای خــوب ب کاره
نیــز بــه خــود شــخص می رســد،- اشــاره شــده اســت. مفهومــی مشــابه مفهــوم 
ــَدک  ــراری ِعنْ ــا اِلهــی، اِقْ ــی، ی ــْل ینَْفُعن ــز وجــود دارد؛ »َفَه ــه نی ــوق در صحیف ف
ــه  ــون ک ــا اکن ــوده ام، خدای ــره نب ــت بی به ــچ گاه از نعمت ــبُْت«؛1 »هی ــوءِ َمااکتََس بُِس
در برابــرت بــه زشــتی اعمالــم اعتــراف می کنــم برایــم ســودی خواهــد داشــت«.
5-2-3- ) اَل تُبِْطُلــواْ َصَدَقاتِکــم بِالَْمــنّ ِ َو األَْذی...(؛2 )صدقــات خود را به ســبب 
منّــت و آزار تبــاه نســازید(. از نشــانه های مردانگــی مــردان خــدا ایــن اســت کــه 
 روش احســان را بــا منــت آلــوده نمی کننــد. بــر ایــن اســاس حضــرت علــی
می فرمایــد: »َجمــاُل ااِلحَســاِن تـَـرُک االمتنــان«؛ »زیبایــی نیکــی کــردن، منــت ننهادن 
اســت«. منت گــذار همیشــه یــا درصــدد جبــران کمبــود ذاتــی و انفعــال و کوتاهــی 
ــی  ــب، حــس برتری طلب ــن ترتی ــی ارضــای خــود و بدی ــا در پ ــش اســت ی خوی
ــه  ــی از آن جــا کــه کمــال مطلــق هیچ گون ــده آل خــود می رســد، ول ــه ای ــه مرتب ب
حاجــت و نقــص و آرزویــی نــدارد و بــه دیگــر ســخن، در انتظــار هیــچ ســود و 
پاداشــی نیســت، پــس منــت گــذاردن بــر او محــال اســت، زیــرا هیچ گونــه غــرض 
و غایــت و مقصــدی بــرای او نمی تــوان جســت.3 ازایــن روی امــام ســجاد نیــز 
ُر َعطایــاُه بِااْلِْمتِنــاِن«؛4 »و ای  بــه ایــن مفهــوم اشــاره فرموده انــد؛ »َو یــا َمــْن الیکــدِّ

کســی کــه عطاهایــت را بــه کــدورت و منّــت آلــوده نمی ســازی«.

1 . صحیفه سجادیه، دعای 12، فراز 6.
2 . سوره بقره، آیه 264 .

3 . حسن ممدوحی كرمانشاهی، شهود و شناخت، ص 569.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 13، فراز 4.



589 مناسبات بینامتني قرآن و صحیفه سجادیه

ــه  ــدا از آنچ ــًرا(؛1 )خ ا کبِی ــوًّ ــوَن ُعُل ُ ــا یُقول ــی َعمَّ ــبَْحانَُه َو تََعل 5-2-4- )ُس
ــد در  ــه تأکی ــن آی ــر اســت(. ای ــر و منزه ت ــد بســیار برت ــادان می گوین مشــرکان ن
ــت و دوری ذات  ــت اســت و مقصــود برائ ــام الوهی ــدی مق ــی و بلن ــای تعال معن
بــاری تعالــی از شــریک داشــتن می باشــد و توصیــف علــّو بــه صفــت کبیــر از 
بــاب مبالغــه در معنــای برائــت خداونــد از صفــات ناپســندی اســت کــه کفــار 

ــد.2  ــف می کردن ــه آن توصی ــدا را ب خ
امــام ســجاد نیــز در صحیفــه بــا وام گیــری از ایــن مفهــوم قرآنــی اشــاره 
می کنــد کــه: »َفتَعالَیــَت َعــِن االْْشــباهِ َو االْْضــداد«؛3 »پــس تــو باالتــر از آنــی کــه 
هماننــد و ضــدی بــرای تــو باشــد«. ایــن فــراز بدیــن معناســت کــه مثــل یــا ضــد 
از مقــام متعالــی خداونــدی بــه دور اســت، زیــرا او قیــوم اســت و غیــر او هــر 
چــه هســت قائــم بــه او می باشــند. بنابرایــن از لحــاظ شــباهت و تضــاد دیگــران 

را نمی تــوان بــا مقــام واالی خداونــد متعــال ســنجید.
ــَدْواْ َزاَدُهــْم ُهــًدی َو َءاتَئُهــْم تَْقَوئُهــم(؛4 )و آنــان کــه  َِّذیــَن اْهتَ 5-2-5- )َو ال
هدایــت یافتنــد خــدا بــر هدایــت و ایمانشــان بیفــزود و پــاداش تقــوای آن هــا را 
بــه آنــان عطــا فرمــود(؛ مــراد از اهتــداء معنایــی اســت مقابــل ضالتــی کــه طبــع 
در قلــب ایجــاد می کنــد. پــس اهتــداء عبــارت اســت از تســلیم شــدن و پیــروی 
کــردن هــر حقــی کــه فطــرت ســالم بــه ســوی آن هدایــت می کنــد، و زیــادی 
هدایــت در جملــه »و هدایتشــان را زیــاد کــرد« عبــارت اســت از اینکــه خــدای 
ســبحان درجــه ایمــان او را بــاال ببــرد. زیــرا ایمــان و هدایــت مراتــب مختلفــی 
ــه صــورت  ــه ب ــا، ک ــروی هواه ــل پی ــی اســت مقاب ــراد از تقــوی معنای دارد و م

ــد.5 ــاب از ارتــکاب گناهــان جلــوه می کن ــز از محــارم الهــی و اجتن پرهی
ــان  ــه ایم ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــد نش ــراوان از خداون ــت ف ــب هدای طل
ــت  ــی؛ 2. هدای ــای طبیع ــر فعل وانفعال ه ــت ب ــی دارد:1. هدای ــب و درجات مرات

1 . سوره  اسراء، آیه 43.
2 . فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج 3 ، ص 463.

3 . صحیفه سجادیه، دعای 28، فراز 5.
4 . سوره محمد، آیه17.

5 . سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 18، ص 356.
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مســتقیم توســط انــذار و تشــویق پیامبــران؛ 3. تاییدهــا و توفیقــات الهــی بــرای 
رشــد و پیدایــش تقــوای بنــدگان. امــام ســجاد بــا تأثیرپذیــری از قــرآن کریــم 
ــُل  ــداک مااَِص ــْن ُه ــی مِ ــد: »َو زِْدن ــب می کن ــد طل ــت را از خداون ــش هدای افزای
ــر  ــه ب ــٌم«؛1 »و هدایتــت را آن گون ــاٌن کری َّــک َمنَّ ــِق فــی َعَملــی، اِن َــی التَّْوفی ـِـِه اِل ب
ــو  ــرا کــه ت ــم، زی ــه ســبب آن توفیــق در کار خویــش یاب مــن افزایــش ده کــه ب

بخشــنده کریمــی«.
5-3- نفی کلی )حوار(2 

ــق  ــه و عمی ــه خوانشــی آگاهان ــی اســت و ب ــن درجــه بینامتن حــوار، باالتری
ــن  ــنده در ای ــرا نویس ــد؛ زی ــی درک کن ــه زیرک ــان را ب ــن پنه ــه مت ــاز دارد ک نی
ــن  ــه ای ــه ای ک ــد؛ به گون ــل می کن ــی کام ــن پنهــان را بازآفرین ــط، مت ــوع از رواب ن
ــه رخ  ــای متــن باشــد و در بســیاری از اوقــات آگاهان بازســازی در خــاف معن
ــه  ــن مرتب ــه باالتری ــطح ک ــن س ــود.3 در ای ــه ش ــدان توج ــد ب ــه بای ــد ک می ده
تأثیــر و تأثــر اســت؛ تنهــا الیــه لطیفــی از متــن پنهــان بــا اســتفاده از ســرنخ هایی 
ــادر  ــن م ــد، مت ــور می یاب ــون ظه ــه قشــری مت ــر الی ــی ب ــف و جزئ ــیار ظری بس
ــه  ــد رخن ــن جدی ــش مت ــض در آفرین ــیاقی متناق ــده و س ــی ش ــی نف به طورکل

ــوع: ــن ن ــی در ای ــا نمونه های ــد.4 و ام می کن
ــواْ فیهــا َو اَل تُکَلُِّمــون(؛5 )بــاز بــه آنــان خطــاب ســخت  5-3-1- )َقــاَل اْخَسُ
ــخن  ــب از س ــن ل ــا م ــد و ب ــه دوزخ درآیی ــوید و ب ــگان« دور ش ــود: »ای س ش
فروبندیــد(. جملــه »اخســئوا« کــه بــه صــورت فعــل امــر اســت معمــوالً بــرای 
ــه  ــه شــود ب ــه کار مــی رود، و هــرگاه در مــورد انســانی گفت دور کــردن ســگ ب
معنــی پســتی او و مســتحق مجــازات بــودن اســت.6 ایــن تعبیــر در قــرآن کریــم 
ــخ  ــر و چ ــن کام زج ــود از ای ــت. مقص ــه اس ــه کار رفت ــان ب ــورد دوزخی در م

1 . صحیفه سجادیه، دعای 37، فراز 16.
2 . Négation Totale.

3 . لیدیا وعداهلل، التناص المعرفی فی شعر عزالدین المناصره، ص 37.
4 . احمد ناهم، التناص فی شعر الرواد، ص 49 ـ 66.

5 . سوره مومنون، آیه 108.
6 . همان.



591 مناسبات بینامتني قرآن و صحیفه سجادیه

کــردن اهــل جهنــم و قطــع کام ایشــان اســت.1 امــام ســجاد نیــز بــا ظرافــت 
ــه در راز  ــا ک ــد؛ آن ج ــره برده ان ــری به ــت دیگ ــوم در جه ــن مفه ــی از ای خاص
ــود  ــه هایش از خ ــیطان و وسوس ــردن ش ــان دورک ــروردگار خواه ــا پ ــاز ب و نی
ــه:  ــدان جهــت اســت ک ــف در این جــا ب ــر ظری ــن تعبی ــتفاده از ای می باشــد. اس
دور کــردن شــیطان نیــز همــراه بــا پســتی و تحقیــر و ذلــت اســت؛ »اللَُّهــمَّ اْخَســْأُه 
ــا  ــی م ــدان زندگ ــت او را از می ــدرت عبادت ــه ق ــا ب ــک«؛2 »بارخدای ِ ــا بِعِباَدت َعنّ
بــران«. بنابرایــن در ایــن فــراز الیــه ای جزیــی و ســطحی از متــن غایــب )قــرآن( 

ــود. ــده می ش ــه( دی ــر )صحیف ــن حاض در مت
َلــوةِ َقاُمــواْ کَســالی یــَراُءوَن النَّــاَس(؛3 )و چــون  5-3-2- )َو إَِذا َقاُمــواْ إِلــی الصَّ
بــه نمــاز آینــد بــا حــال بی میلــی و کســالت نمــاز کننــد و بــرای ریــاکاری آینــد(. 
ــاز  ــد و از راز و نی ــدا دورن ــه از خ ــت ک ــن اس ــان ای ــانه های منافق ــی از نش یک
ــد  ــه نمــاز برمی خیزن ــل، هنگامــی کــه ب ــه همیــن دلی ــد و ب ــذت نمی برن ــا او ل ب
ــچ  ــادت خــود هی ــود و از عب ــی می ش ــرق کســالت و بی حال ــا غ ــرتاپای آن ه س
بهــره ای نمی برنــد. از طرفــی، تمــام تاششــان ایــن اســت کــه در معــرض دیــد 
دیگــران قــرار بگیرنــد. بنابرایــن توجــه و یــاد خــدا در عباداتشــان جایــی نــدارد؛ 
ــام ســجاد در  ــن راســتا ام ــد. در همی ــه دارن بلکــه خــوی و خصلــت منافقان
ــد؛  ــت می کن ــد درخواس ــش، از خداون ــی نیازهای ــاق در پ ــکارم االخ ــای م دع
ایــن صفــت رذیلــه را از او دور کــرده و سســتی در عبــادت را نصیــب او نفرمایــد. 
ــالت  ــام دوری از کس ــته ام ــه خواس ــت ک ــن اس ــا ای ــه در این ج ــه قابل توج نکت
و افزایــش شــوق و انگیــزه عبــادت اســت. ایــن خواســته را بــا چینشــی جدیــد 
ــد،  ــان می کن ــی بی ــی در سمت وســوی مفهــوم قرآن ــد ول ــب الفاظــی جدی در قال
ــرا در راه  ــک«؛4 »و م ِ ــْن ِعباَدت ــِل َع ــی بِالْکَس ــد: »وَ التَبْتَلِینّ ــه می فرمای ــا ک آن ج

عبــادت دچــار سســتی منمــا«.

1 . همان.

2 . همان.
3 . سوره نساء، آیه 142.

4 . صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 21.
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5-4- بینامتنیت سبكی و اسلوبی
شــیوه بیــان امــام ســجاد بــه جهــت انــس و الفــت بــا قــرآن بــه عنــوان 
واالتریــن، زیباتریــن و ادبی تریــن کام، در ســبک و اســلوب نــگارش نیــز تحــت 

ــم: ــی از آن می پردازی ــه بررســی نمونه های ــرار دارد. کــه ب ــر قــرآن کریــم ق تأثی
ــه در  ــدهلل - ک ــا الحم ــروع کام ب ــد؛ ش ــاده حم ــا م ــروع کام ب 5-4-1- ش
ــن حمــد و ســتایش مخصــوص ذات مقــدس الهــی می باشــد-  ــوارد ای تمــام م
در صحیفــه ســجادیه، ماننــد قــرآن بــه چشــم می خــورد تــا دســتوری باشــد بــرای 
مــردم کــه در آغــاز کام خویــش، آفریــدگار و رازق خویــش را ســتایش نماینــد 
و عظمــت و شــکوه را در صفاتــی کــه در پــی »الحمــد« می آیــد متذکــر شــوند. 
ــمَّ  ــوَر ثُ ــاِت َو النُّ ُلم ــَل الظُّ ــماواِت َو األْْرَض َو َجَع ــَق السَّ ــذی َخَل َّ ِ ال ــُد هلِلَّ )الَْحْم
ــْم یْعِدلـُـوَن(؛1 )ســتایش خدایــی را کــه آســمان ها و زمیــن را  ِّهِ َّذیــَن کَفــُروا بَِرب ال
ــا این همــه کســانی کــه کفــر  ــد آورد. ب ــد، و تاریکی هــا و روشــنایی را پدی آفری
 ــام ســجاد ــد(. ام ــر می کنن ــروردگار خــود براب ــا پ ــر او را[ ب ــد، ]غی ورزیده ان
نیــز ایــن اســلوب را از قــرآن اقتبــاس کــرده و در دعاهــای خــود بــکار برده انــد: 
ــَدُه«؛2 »حمــد  ــٍر یکــوُن بَْع ـِـا اِخ ــرِ ب ، َوااْلِخ ــهُ ٍل کاَن َقبَْل ـِـا اَوَّ ِل ب ــُد هلِلَّ االْوَّ »اَلَْحْم
خدایــی را کــه اول همــه آثــار هســتی اوســت و قبــل از او اولــی نبــوده، و آخــر 

ــس از او آخــری باشــد«. اســت بی آنکــه پ
ــای  ــی از ویژگی ه ــاد؛ یک ــل و متض ــال متقاب ــرد واژگان و افع 5-4-2- کارب
ادبــی قــرآن، کاربــرد واژگان، افعــال و عبــارات متقابــل و متضــاد اســت کــه امــام 
ســجاد نیــز از ایــن ســبک باغــی تأثیــر پذیرفتــه اســت، کــه بــه مــواردی از 

ــم: ــاره می کنی آن اش
5-4-2-1- دنیــا و آخــرت: آن چــه از بررســی کاربــرد دو لفــظ متقابــل دنیــا 
و آخــرت در قــرآن کریــم و صحیفــه ســجادیه بــه دســت می آیــد، آن کــه در اکثــر 
مــوارد از دنیــا تصویــری کــم ارزش و نابــود شــونده و گــذرا ارائــه داده اســت و به 
عــدم دل بســتگی بــه ایــن متــاع غــرور توصیــه شــده اســت. نکتــه دیگــر این کــه 

1 . سوره انعام، آیه1.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 1، فراز 1.
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ــدا لفــظ  ــه کــه ابت ــی رعایــت شــده اســت؛ این گون ــی زمان در تمــام مــوارد توال
نْیــا َو ااَلِْخــَرةِ تََوفَّنــی ُمْســلًِما  ِّ فــی الدُّ دنیــا و ســپس لفــظ آخــرت. )... أَنــَت َولــی 
الِِحیــَن(؛1 )تنهــا تــو در دنیــا و آخــرت مــوالی منــی مــرا مســلمان  َو أَلِْحْقنــی بِالصَّ
بمیــران و مــرا بــه شایســتگان ملحــق فرمــا(. امــام ســجاد بــا تأثیرپذیــری از 
ــْج  ــا رعایــت توالــی بیــان کرده انــد: »َو انَْه متــن قــرآن کریــم دنیــا و آخــرت را ب
ــَرةِ«؛2 »و  ــا َو ااْلِخ ــَر الّدنْی ــا َخی ـِـی بَِه ــْل ل ــْهَلًة، أَکِم ــبِیًا َس ِــک َس ــی َمَحبّت َ ـِـی إِل ل
راهــی همــوار به ســوی محبــت خــود برایــم آشــکار ســاز، و به وســیله آن خیــر 

دنیــا و آخــرت را برایــم کامــل فرمــای«.
ــه واســطه وجــود  ــر و شــر، ب ــی خی ــرد تقابل ــر و شــر: کارب 5-4-2-2- خی
درگیــری ازلــی و ادبــی میــان آن دو امــری عــام و فراگیــر در قــرآن کریــم اســت. 
ــه و در مــوارد  ــرار گرفت ــز ایــن درگیــری مــورد توجــه ق در صحیفــه ســجادیه نی
ــدم  ــه، تق ــن زمین ــه در ای ــه قابل توج ــت. نکت ــده اس ــه ش ــدان پرداخت ــادی ب زی
ــرآن و  ــد ق ــه و تأکی ــان از توج ــه نش ــد ک ــر می باش ــر ش ــر ب ــی واژه خی دائم
ــرًْا  ــَو َخی ِــِه ُه ُ مِــن َفْضل ــُم اهللَّ ــا َءاتَئُه ــر امــور مثبــت و خیــر دارد. )بَِم صحیفــه ب
َُّهــْم(؛3 )گمــان نکننــد ایــن بخــل بــه نفــع آن هــا خواهــد بــود  َُّهــم بـَـْل ُهــَو شــَرٌّ ل ل
بلکــه بــه ضــرر آن هاســت(. در صحیفــه نیــز خیــر بــر شــر مقــدم شــده اســت 
ــٌر،  ــُه ُعْس ــٍر اَل یَمازُِج ــی دارد: »َو یْس ــی همخوان ــاظ قرآن ــا و الف ــا آموزه ه ــه ب ک
«؛4 »و آســانی کــه دشــواری بــا آن نیامیــزد، و خیــری کــه  َو َخیــرٍ اَل یُشــوبُُه َشــرٌّ

شــائبه شــری در آن نباشــد«.
5-4-2-3- حســنات و ســیئات: »حســنات و ســیئات« نقشــی متقابــل دارنــد؛ 
مســأله حبــط و تقــاص از رفتارهــای نــاروا، امــری عقانــی اســت؛ چنانکــه بیــن 
عقــا مرســوم اســت کــه بســیاری از ســوابق حســنه فــرد در اثــر رفتــار ناپســندش 
ــده  ــد او را نادی ــابقه مفی ــردم س ــود و م ــته می ش ــده انگاش ــاع نادی از ســوی اجتم

1 . سوره یوسف، آیه 101.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 29.

3 . سوره آل عمران، آیه 180.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 43، فراز 4.
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ــه اعمــال ناشایســت او شــدت عمــل بــه خــرج می دهنــد.  می گیرنــد و نســبت ب
ــندیده،  ــال پس ــله اعم ــک سلس ــز گاه ی ــی نی ــدل اله ــه ع ــن رو، در محکم ازای
ــد:  ــاره می فرمای ــم دراین ب ــرآن کری ــد.1 ق ــران می کن اشــتباهات دیگــر انســان را جب
ــا  ــرا خوبی ه ــَن(؛2 )زی اکِری ــَری لِلذَّ ِــک ذِک ــیاِت َذال ــنْ َ السَّ اِت یْذِهب ــنَ )... إِنَّ الحَْس

ــدی اســت(. ــدگان، پن ــد گیرن ــرای پن ــن ب ــرد. ای ــان می ب ــا را از می بدی ه
امــام ایــن نکتــه را گوشــزد می فرماینــد کــه ممکــن اســت مســامحه ای کــه 
بــه غفلــت انجامیــده، از حســنات بکاهــد و بــر ســیئات بیفزایــد؛ به گونــه ای کــه 
اعمــال حســنه را از بیــن ببــرد یــا در بخشــش گناهــان چنیــن بنــده ای تأخیــر و 
تهدیــدی صــورت گیــرد. »َحتـّـی اَل یبَْقــی َعَلــی َشــی ٌء مِنـْـُه تُِریــُد أَْن تَُقاّصنـِـی بـِـِه 
مـِـْن َحَســنَاتِی، أَْو تَُضاِعــَف بـِـِه مـِـْن َســیئَاتِی یــْوَم أَلَْقــاک یــا َرّب«؛3 »تــا چیــزی 
از آن بــر ذمــه مــن نمانــد کــه بخواهــی ای پــروردگار مــن در روز لقــای خــود، 

در مقابــل آن از حســناتم بکاهــی، یــا بــه ســبب آن بــر ســیئاتم بیفزایــی«.
 5-4-2-4- جــن و انــس: افــزون بــر انســان، موجــود دیگــری بــه نــام جــن 
وجــود دارد کــه دارای شــعور اســت و ماننــد انســان مکلــف بــوده و در آخــرت 
ــم،  ــرآن کری ــاب ق ــوارد، خط ــیاری م ــذا در بس ــت. ل ــد داش ــی خواه حساب رس
ــان(  ــا تکذب ــأی آالء ربکم ــه: )فب ــت: از جمل ــم اس ــا ه ــس ب ــن و ان ــه ج متوج
ــس اســت و  ــاره جــن و ان ــدا درب ــان ابت ــن« از هم ــه ســوره »رحم ــر این ک دیگ
ــند.  ــن دو می باش ــا« ای ــن علیه ــراد از »م ــه م ــر این ک ــه اســت ب ــن قرین خــود ای
ــدم  ــس را نیافری ــن و ان ــُدوِن(؛4 )و ج ــَس إاِلَّ لِیْعبُ ْ ــنَّ َو اإْلِن ــُت الِْج ــا َخَلْق )َو م
جــز بــرای آنکــه مــرا بپرســتند(. در صحیفــه نیــز از »جــن« و »انــس« نــام بــرده 
می شــود؛ »َو مـِـْن َشــّر کّل َمــْن نََصــَب لَِرُســولِک َو أِلَْهــِل بَیتـِـِه َحْربــًا مـِـَن الِْجــّن 
ْــِس«؛5 »و از شــر هــر کســی از جــن و انــس کــه بــه جنــگ پیمبــر تــو و  َو اإْلِن

ــته«. ــش برخاس اهل بیت
1 . حسن ممدوحی كرمانشاهی، شهود و شناخت، ج 4، ص 348.

2 . سوره هود، آیه 114.
3 . صحیفه سجادیه، دعای 22، فراز 7.

4 . سوره ذاریات، آیه56.
5 . صحیفه سجادیه، دعای 23، فراز 7.
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ــون  ــری و رهنم ــت هدایت گ ــه جه ــرار دادن؛ ب ــاب ق ــدا و خط 5-4-3- ن
ســازی بشــر بــه ســوی آن چــه بــه صــاح اوســت، کاربــرد اســالیب نــدا و خطاب 
قــرار دادن در کتــب آســمانی و به ویــژه قــرآن کریــم امــری گریزناپذیــر اســت و 
تمــام خطاب هــای آن، خطــاب از ســوی خداونــد اســت. در قــرآن »یــا« و »ایهــا« 
ــت.  ــوا« از پرکاربردترین هاس ــن امن ــا الذی ــا ایه ــاس« و »ی ــا الن ــات »ایه و جم
ابِریــَن(؛1 )ای  َ َمــَع الصَّ ــاةِ إِنَّ اهللَّ ــِر َو الصَّ بْ ــوا اْســتَعینُوا بِالصَّ َّذیــَن آَمنُ )یــا ایهــا ال
کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از شــکیبایی و نمــاز یــاری جوییــد زیــرا خــدا بــا 
شــکیبایان اســت(. ولــی خطاب هــای صحیفــه ســجادیه خطــاب بنــده بــه ســوی 
خداســت. در ایــن میــان خطــاب »اللهــم« پرکاربردتــر اســت. »الّلُهــّم اَل َطاَقــَة لـِـی 
بِالَْجْهــِد، َو اَل َصبـْـَر لـِـی َعَلــی الْبـَـَاءِ، َو اَل ُقــّوَة لـِـی َعَلــی الَْفْقــِر«؛2 »خدایــا مــرا بــر 

مشــقت طاقــت، و بــر بــا صبــر و بــر فقــر قــدرت نیســت«.
بنابرایــن در کتــب آســمانی و متــون مقــدس اســتفاده از اســلوب »نــدا« نمــود 
چشــمگیری دارد؛ ولــی در ایــن میــان تفاوت هایــی بــه چشــم می خــورد کــه ناشــی 
از اختــاف مخاطــب اســت. در قــرآن کریــم گوینــده خداونــد و مخاطــب بنــدگان 
می باشــند، لــذا از الفاظــی ماننــد »یــا«، »ایهــا« اســتفاده می شــود. ولــی در صحیفــه 
ســجادیه گوینــده امــام )و بــه نوعــی همــه بنــدگان( و مخاطــب خداونــد ســبحان 
می باشــد، لــذا نــوع تعبیــر تغییــر کــرده و »اللهــم« کاربــرد گســترده تری می یابــد. 
گرچــه نــوع تعابیــر متفــاوت اســت، ولــی در اصــل مســأله، یعنــی مخاطــب قــرار 

دادن نوعــی تشــابه و همخوانــی وجــود دارد کــه بــه آن بینامتنــی گوینــد.
ــر  ــارات ه ــات و عب ــان جم ــی در پای ــه ای؛ گاه ــباهت فاصل 5-4-4- ش
نوشــتار، چــه در شــعر و چــه در متــون نثــر از کلمــات هــم وزن یــا هــم قافیــه 
ــی  ــه آن زیبای ــده و ب ــدن کام ش ــن ش ــث آهنگی ــه باع ــود، ک ــتفاده می ش اس
ــر ســجع  ــه و در نث ــعر قافی ــگ در ش ــم آهن ــات ه ــه کلم خاصــی می بخشــد. ب
می گوینــد. قــرآن کریــم بــه مثابــه یــک اثــر ادبــی سرشــار از مــوارد ســجع گونــه 

1 . سوره بقره، آیه 153.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 22، فراز 2.
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َّیــِل إَِذا یْســِر(؛1 )ســوگند  ــْفِع َو الَْوتـْـِر َو ال می باشــد: )َو الَْفْجــِر َو لَیــاٍل َعْشــٍر َو الشَّ
ــی  ــه شــب، وقت ــاق و ب ــه ُجفــت و ت ــه و ب ــه شــب های ده گان ــه ســپیده دم و ب ب
ســپری شــود(. امــام ســجاد نیــز ایــن اســلوب ادبــی را از قــرآن اقتبــاس و در 
ــْف  ــِر، َو الُْط ــْم بِالّصبْ ــِر، َو أَِعنُْه ــْم بِالنّْص ــد. »َو اْعُضْدُه ــه کار برده ان کام خــود ب
لَُهــْم فـِـی الَْمکــِر«؛2 »و ایشــان را بــه نصــرت خــود تقویــت کــن، و بــه صبــر مــدد 

ــوز«. ــق بیام ــای دقی ــان، و چاره جوئی ه رس
ــا شــاعر  ــی نویســنده و ی ــوع بینامتن ــن ن ــاره ای؛ در ای ــی اش  5-4-5- بینامتن
کام خویــش را بــر پایــه داســتان و یــا رویــداد و یــا نکتــه ای از متــن غایــب بنــا 
می نهــد و فقــط بــه ذکــر یــک یــا چنــد نشــانه در کام کــه خواننــده را بــه متــن 
ــدک  ــا الفاظــی ان ــه ب ــه ای ک ــد. به گون ــا می نمای ــب رهنمــون می ســازد، اکتف غای
معانــی بســیاری بــه ذهــن خواننــده انتقــال می یابــد.3 ویژگــی ایــن نــوع ایجــاز 
ــی  ــان متــون ادب ــدک می باشــد.4 در می ــی بســیار در الفاظــی ان و گــردآوری معان
صحیفــه ســجادیه ایــن اســلوب و فــن ادبــی بــکار بــرده شــده اســت. اینــک بــه 

ــم: ــاب می پردازی ــن ب ــی در ای ــر نمونه های ذک
5-4-5-1- اشــاره بــه فرقــان بــودن قــرآن: فرقــان، بــه معنــای جداکننــده حق 
از باطــل اســت. در برخــی آیــات، از قــرآن بــا لفــظ فرقــان یــاد شــده اســت، ایــن 
ــده حــق از باطــل اســت.  ــارق و جداکنن ــرآن ف ــه ق ــدان جهــت اســت ک ــام ب ن
َل الُْفْرقــاَن َعلــی َعبْــِدهِ لِیکــوَن لِْلعالَمیــَن نَذیــراً(؛5 )بــزرگ ]و  َّــذی نـَـزَّ )تَبــاَرک ال
خجســته[ اســت کســی کــه بــر بنــده خــود، فرقــان ]کتــاب جداســازنده حــق از 
 ــام ــان هشــداردهنده ای باشــد(. ام ــرای جهانی ــا ب ــود، ت ــازل فرم ــل[ را ن باط
نیــز در صحیفــه در توصیــف قــرآن کریــم بــه ویژگــی شــاخص »فرقــان« اشــاره 
ِــِه  ــَت ب ــًا أَْعَربْ ــک، َو ُقْرآن ِــک َو َحَرامِ ــَن َحَال ِــِه بَی ــَت ب ــًا َفَرقْ ــد: »َو ُفْرَقان می کن

1 . سوره فجر، آیات 4-1.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 27، فراز 2.

ــرآن و  ــی ق ــتگو، تجل ــد راس ــارس، ص50؛ محم ــر ادب ف ــث ب ــرآن و حدی ــر ق ــی، تأثی ــر حلب ــی اصغ 3 . عل
ــی،  ص52. ــعر فارس ــث در ش حدی

4 . اشکال التناص الشعری شعر البیاتی، ص 68.
5 . سوره فرقان، آیه1.
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ــی  ــُه َعَل ــًا أَنَْزلْتَ ــادِک تَْفِصیــًا، َو َوْحی ــُه لِعِبَ ــًا َفّصْلتَ ــْن َشــَرائِِع أَْحکامِــک َو کتَاب َع
ـِـِه تَنِْزیــًا«؛1 »و آن را فرقانــی ســاخته ای کــه  نَبِیــک ُمَحّمــٍد َصَلَواتُــک َعَلیــِه َو آل
ــی کــه شــرایع احــکام  حــال و حرامــت را به وســیله آن جــدا کــرده ای، و قرآن
خــود را بــه آن آشــکار ســاخته ای: کتابــی کــه آن را بــرای بندگانــت تفضیــل و 
تشــریح فرمــوده ای، و وحــی ای کــه بــر پیغمبــرت: محمــد فــرو فرســتاده ای«.
ــی  ــد: »رزق گاه ــب می گوی ــدا: راغ ــه روزی دادن خ ــاره ب 5-4-5-2- اش
ــا اخــروی و گاهــی  ــوی باشــد ی ــه عطــاء دایمــی اطــاق می شــود خــواه دنی ب
ــد«.2  ــود گوین ــه وارد جــوف می ش ــی ک ــه غذائ ــی ب ــره و گاه ــب و به ــه نصی ب
رزاق صفــت خداونــد اســت، زیــرا همــه مخلوقــات را روزی می دهــد.3 خداونــد 
ــا  ــب ب ــس متناس ــر ک ــه ه ــت و ب ــت اس ــده بی من ــن روزی دهن ــال بهتری متع
ــد تأکیــد شــده  ــودن خداون ــر رّزاق ب ــم ب ــازش روزی می دهــد. در قــرآن کری نی
ةِ الَْمتیــُن(؛4 )خداســت کــه خــود روزی بخــِش  اُق ُذو الُْقــوَّ زَّ َ ُهــوَ الــرَّ اســت: )إِنَّ اهللَّ

ــِد اســتوار اســت(. نیرومن
در صحیفــه نیــز بــا وام گیــری از لفــظ »بالــرزق« بــه ایــن صفــت خداونــدی 
اشــاره شــده اســت؛ »َو أَتْبَْعتـَـُه مـِـْن َقَســِمک فـِـی کتَابـِـک، َقاِطعــًا اِلْهتَِمامِنـَـا بِالّرْزِق 
الـّـِذی تَکّفْلــَت بـِـِه«؛5 »و در کتــاب خــود بــه دنبالــش قســم یــاد فرموده ای وســیله 
قطــع اهتمــام و دل مشــغولی مــا از رزقمــان قــرار ده: رزقــی کــه تــو خــود تعهــد 

آن را کفالــت کــرده ای«.
5-4-5-3- اشــاره بــه توبــه پذیــری خداونــد: توبــه اســاس دیــن را تشــکیل 
می دهــد، زیــرا دیــن و مذهــب انســان را بــه جــدا شــدن از بدی هــا و بازگشــت 
ــاه  ــت از گن ــی بازگش ــه معن ــل ب ــه در اص ــد. توب ــوت می کن ــرات دع ــه خی ب
اســت.6 ]ایــن در صورتــی اســت کــه بــه شــخص گنــه کاری نســبت داده شــود( 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 42، فراز 2.
2 . المفردات فی غریب القرآن، ص 351.

3 . ابن منظور،  لسان العرب، ج 10، ص115.
4 . سوره ذاریات، آیه58.

5 . صحیفه سجادیه، دعای 29، فراز 3.
6 . لسان العرب، ج 1، ص 233.
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ولــی در قــرآن و روایــات اســامی بارهــا بــه خــدا نســبت داده شــده اســت در 
ایــن صــورت بــه معنــی بازگشــت بــه رحمــت اســت، همــان رحمتــی کــه بــه 
خاطــر ارتــکاب گنــاه از گنــه کار ســلب شــده بــود، پــس از بازگشــت او بــه خــط 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه او بازمی گــردد و ب ــادت و بندگــی خــدا، رحمــت الهــی ب عب
یکــی از نام هــای خــدا، تــواب ]بســیار بازگشــت کننــده بــه رحمــت یــا بســیار 
ــْم  ــوُب َعَلیهِ ِــک أَتُ ــوا َفُأولئ ــوا َو بَینُ ــوا َو أَْصَلُح ــَن تابُ َّذی ــر[ اســت. )اِلَّ ال توبه پذی
حیــُم(؛1 )مگــر کســانی کــه توبــه کردنــد، و ]خــود را[ اصــاح  اُب الرَّ َو أَنـَـا التَّــوَّ
نمودنــد، و ]حقیقــت را[ آشــکار کردنــد، پــس بــر آنــان خواهــم بخشــود و مــن 

ــم(. ــر مهربان توبه پذی
امــام هماننــد قــرآن بــه ویژگــی توبه پذیــر بــودن خداونــد اشــاره می فرماینــد؛ 
»َو َقــْد ُقْلــَت یــا إِلَهِــی فـِـی ُمْحکــِم کتَابـِـک إِنـّـک تَْقبَــُل التّْوبـَـَة َعــْن ِعبَــادِک، َو 
ــُف  ــْدَت، َو اْع ــا َوَع ِــی کَم ــْل تَْوبَت ــَن، َفاقْبَ ــّب التّّوابِی ــیئَاِت، َو تُِح ــِن الّس ــو َع تَْعُف
ــن  ــروردگار م ــوده ای - ای پ ــود فرم ــو خ ــَت«؛2 »و ت ــا َضِمنْ ــیئَاتِی کَم ــْن َس َع
- در کتــاب محکمــت، کــه توبــه را از بندگانــت می پذیــری، و از گناهــان 
ــده  ــه مقتضــای وع ــس ب ــی داری. پ ــدگان را دوســت م ــذری، و توبه کنن درمی گ
خــود توبــه ام را بپذیــر، و بــر حســب ضمانــت خــود از گناهــم درگــذر و چنانکــه 

شــرط کــرده ای، محبتــت را بــر مــن الزم گــردان«.

نتیجه
نظریــه بینامتنیــت، در عرصــه باغــت جدیــد، بــا نــگاه کل گرایانــه، روابــط و 
مناســبات مختلــف بیــن متــون مختلــف را مــورد بررســی قــرار می دهــد کــه بــر 
اســاس آن می تــوان، میــزان ارتبــاط لفظــی و محتوایــی قــرآن و صحیفــه ســجادیه 
را نیــز مــورد بررســی قــرار داد. تحقیقــات انجــام گرفتــه بــر اســاس مؤلفه        هــای 
ایــن نظریــه، حاکــی از آن اســت کــه متــن قــرآن کریــم زمینــه پیدایــش دعاهــای 
امــام ســجاد در صحیفــه را فراهــم کــرده و پیونــد لفظــی و محتوایــی خاصــی 

1 . سوره بقره، آیه160.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 31، فراز 10.
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بیــن آن دو وجــود دارد. حضــور قــرآن در صحیفــه ســجادیه بــه اشــکال مختلــف 
ــی  ــکل نف ــه ش ــت، گاه ب ــه بینامتنی ــاس نظری ــر اس ــه ب ــه اســت ک ــل ماحظ قاب
جزیــی و گاه متــوازی و گاه کلــی اســت. در ایــن میــان ایــن ســه نــوع رابطــه، 
ــوع رابطــه،  ــن ســه ن ــر ای ــل ماحظــه اســت. عــاوه ب ــی بیشــتر قاب نفــی جزی
صحیفــه ســجادیه در ســبک و اســلوب نیــز متأثــر از قــرآن کریــم بــوده اســت کــه 

ایــن مطالــب گویــای انــس و الفــت امــام ســجاد بــا قــرآن کریــم اســت.
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عناصر بالغی در صحیفه سجادیه
سیدمحمدرضی مصطفوی نیا1
مریم جاللی نژاد2

 چکیده

 صحیفــه ســجادیه، مجموعــه دعاهایــی از امــام ســجاد بــه بشــریت 

اســت و شــکی نیســت کــه کالم معصــوم برخاســته از وحــی بــوده 
و اهل بیــت نمونه هــای ممتــاز فصاحــت و بالغــت بــه شــمار 
ــوده  ــی ب ــز ســخنی در اوج زیبای ــی نی ــن از منظــر بالغ ــد، بنابرای می آین
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــق ق ــوق و دون خال ــوق مخل ــه ف ــه رتب ــه ای ک به گون
 از دیربــاز صحیفــه ســجادیه در تمــام ابعــادش موردنظــر علمــاء، فقهــا 
و ادبــا و عرفــا بــوده و هســت، شــاهد بــر مدعــا، شــروح کثیــری اســت 
ــه بالغــت  ــر ب ــر صحیفــه نوشــته شــده اســت، بااین حــال، کمت کــه ب
ــد  ــن بلن ــن اســت کــه مضامی ــت ای آن پرداخته شــده اســت، شــاید عل
ــه در  ــان و چ ــد عرف ــه در ُبع ــجادیه، چ ــه س ــق صحیف ــیار عمی و بس
ابعــاد دیگــر، بیشــتر از ُبعــد بالغــت، پژوهشــگران و محققیــن را بــه 
ــاس  ــه آن احس ــاز ب ــت نی ــن ازاین جه ــته، بنابرای ــغول داش ــود مش خ
ــه  ــی صحیف ــر بالغ ــی عناص ــعی در بررس ــه س ــن مقال ــردد، ای می گ
ســجادیه دارد و فرمایشــات حضــرت را در بســتر تشــبیه و مجــاز 
ــر اســت  ــه ذک ــد داد، لزم ب ــی خواه ــتعاره موردبررس ــه و اس و کنای
کــه در ایــن بیــن، اســتعاره کارآمدتریــن ابــزار تخیــل فرمایشــات امــام 

ــد. ــکیل می ده را تش
واژگان کلیدی:  عناصر بالغی، استعاره، صحیفه سجادیه.

1. استادیار دانشگاه قم.
2. مدرس دانشگاه پیام نور آشتیان.
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مقدمه
ــه در  ــاب اســت ک ــگاه ارزشــی، ســومین کت ــه ســجادیه از نظــر جای  صحیف
صــدر اســام پــس از قــرآن کریــم و نهج الباغــه پدیــد آمــد و ماننــد نســیم صبــا 
در اطــراف و اکنــاف جهــان منتشــر شــد و از ایــن رو مــردم آن را مــورد اهتمــام 

و توجــه قــرار داده انــد.
ــاییم، در  ــیع را بگش ــری تش ــزرگ فک ــروت ب ــن ث ــه، ای ــه صحیف ــی ک  زمان
ــن  ــم. ای ــام را می یابی ــم اس ــال از تعالی ــا و متع ــای زیب ــای آن جلوه ه ــر دع ه
کتــاب شــریف در هــر موضوعــی کــه وارد می شــود، در قالــب ارتبــاط و نجــوا 
ــه روح و  ــن این ک ــردازد و ضم ــی می پ ــان داع ــوزش انس ــه آم ــد، ب ــا خداون ب
ــل  ــرب و وص ــراب ق ــازد و از ش ــط می س ــت مرتب ــای معنوی ــا دنی روان او را، ب
ــی و  ــد سیاســی و اجتماعــی و اخاق ــم واال و بلن ــه مفاهی می نوشــاند، نســبت ب

ــد. ــی می آفرین ــرد و آگاه ــره می ب ــز به ــام نی ــی اس تربیت
 وســعت عرصــه باغــت صحیفــه ســجادیه در گســتردگی آفــاق بــا درجــات 
 در نهج البلاغــه متفــاوت اســت زیــرا امــام ســجاد عالیــه کامــی امــام علــی
ــه  ــد و صحیف ــش را برگزیدن ــا و نیای ــان دع ــان و حــال، زب ــات زم ــر مقتضی بناب
ــث  ــتفاده از مباح ــه اس ــام ب ــه ام ــت ک ــود اس ــه خ ــوص ب ــبک مخص دارای س
ــا  ــن نیایشــی را ب ــه و مضامی ــی پرداخت ــان، باظرافــت و زیبای ــژه بی ــی به وی باغت
ترکیبــات روح نــواز بیــان کــرده اســت. حضــرت در مناجــات خویــش، بیشــتر 
بــر عنصــر اســتعاره تکیــه دارد در حقیقــت، حضــرت در کام خویــش یکــی از 

ــد. ــرار می ده ــتعاره ق ــم آن را اس ارکان مه
 در پیچ وخــم زندگــی بشــر و در برهــوت وجــود انســانیت، تنهــا نــور قــرآن 
ــیر  ــن مس ــد، در ای ــتاق می نمای ــان مش ــر انس ــن راه را ب ــعه معصومی و شعش
ــم  ــه پیشــوای ســاجدان دراز کــرده و چــراغ راه می طلبی ــه صحیف ــاز ب دســت نی

بــه امیــد آنکــه ایــن اثــر جرعــه ای باشــد از دریــای بیکــران عشــق.
 قبــل از پرداختــن بــه عناصــر باغــی در صحیفــه ســجادیه، نگاهــی گــذرا بــه 
زندگــی امــام ســجاد و جایــگاه صحیفــه ســجادیه و بررســی واژه دعــا خواهیــم 

داشت.
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الف( نگاهی گذرا به حیات امام سجاد
ــا پنجــم مــاه شــعبان، در ســال ســی  ــر ب  حضــرت ســجاد پنجشــنبه براب
و هشــتم هجــری1 در شــهر مدینــه متولــد شــد. القابــی کــه ایشــان بــه آن ملقــب 
بوده انــد: )زین العابدیــن، زیــن الصالحیــن، ســیّدالعابدین، البــکاء، حبیــب و 
ــرت ســجده اش، ســجاد  ــت کث ــه عل ــام ســجاد را ب ــن( ام ــم النبیی وارث عل
و بــه علــت پینــه بســتن پیشــانی ایشــان در اثــر کثــرت ســجده اش، ذوالثفنــات 

خوانده انــد.
 امــام در ســن هیجــده ســالگی بــا دخترعمــوی خــود، فاطمــه بنت الحســن
 ازدواج کــرد و ایــن نخســتین پیونــد داخلــی بــود کــه در دودمــان امیرالمؤمنین
و فاطمــه الزهــراء بــه وجــود آمــد. زندگــی امــام بعــد از حادثــه عاشــورا، بــه 

دو دوره اصلــی تقســیم می شــود:
1. دوره حماسه ساز اسارت

2. دوره بعد از اسارت. روز وفات حضرت را 25 محرم می دانند.2 

ب( صحیفه سجادیه
 صحیفــه بــر وزن ســفینه، یــک یــا چنــد نامــه3  و کتــاب را می گوینــد. جمــع 
آن صحائــف4 و ُصُحــف هــم اســتعمال می شــود.5 در قــرآن کریــم لفــظ صحــف 
کــه جمــع صحیفــه اســت فــراوان دیــده می شــود از جملــه در ایــن آیــه شــریفه 
ــران،  ــت الق ــه آخ ــجادیه ب ــه س ــرت«6 از صحیف ــه: »اذا صحــف نُش ــده اســت ک آم
ــر شــده اســت. از  ــز تعبی ــه نی ــه کامل ــد7 و صحیف ــور آل محم ــت و زب ــل اهل بی انجی
نظــر ســندی، صحیفــه در حــد تواتــر بلکــه فــوق آن اســت: تواتــر از ســه طریــق: 

1 . فوزی، شیفتگان مکتب اهل بیت، ص5.
2 . كفعمی، المصباح، ص509

3 . شهیدی، علی بن الحسین، ص163.
4 . جّر، فرهنگ عربی فارسی، ص1310.

5 . همان، ص 738.
6 . سوره تکویر، آیه10.

7 . شاكری، علی السجاد، ص18.
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شــیعه امامیــه و طایفــه زیدیــه و فرقــه اســماعیلیه از امــام همــام، سیّدالســاجدین 
روایــت شــده اســت.1 بدیهــی اســت کــه چندیــن کتــاب ارزنــده و ســند افتخــار 
شــیعه از دیربــاز موردتوجــه قرارگرفتــه و شــرح و ترجمه هایــی بــه زبــان عربــی 

و فارســی دربــاره آن پدیــد آمــده اســت.
ــی  ــان مدن ــیّد علی خ ــه س ــت ک ــرحی اس ــه، ش ــرح صحیف ــن ش  مفصل تری
شــیرازی )متوفــی 120 ق( در شــیراز و مدفــون در حــرم مطهــر حضــرت 
ــن شــرح، شــرح مفصــل و مهمــی اســت  ــوده اســت. ای ــف فرم شــاه چراغ تألی
بــر صحیفــه ســجادیه در 54 روضــه )بــه تعــداد دعاهــای صحیفــه( و هــر روضــه 

ــا.2  ــا دع ــغ و دیباچــه ای متناســب ب ــه ای بلی ــه خطب مصــدر ب
 صحیفــه ســجادیه کــه نازلــه روح قدســی ششــمین اســوه پــاک، امــام 
 زین العابدیــن اســت، بــه تعبیــر امــام خمینــی قــرآن صاعــد و زبــور اهل بیــت
ــی موجــب شــگرفی  ــجادیه حت ــه س ــی صحیف ــران بهای ــت و گ می باشــد.3 جامعی
ــده  ــارف آن گردی ــوم و مع ــه عظمــت و عل ــان دانشــمندان اهــل تســنن ب و اذع
اســت، تــا آنجــا کــه طنطــاوی دانشــمند بــزرگ اهــل تســنن و صاحــب تفســیر 
ــوق و  ــر از کام مخل ــه باالت ــد ک ــه می دان ــی یگان ــر آن را کتاب ــروف الجواه مع
پائیــن تــر از کام خالــق اســت.4 از آثــار دیگــر امــام رســاله حقــوق اســت کــه 
در آن ســخن از 51 حــق اســت کــه آدمــی در طــول مــدت حیــات بایــد مراعــات 
ــردی و اجتماعــی اســت.6  ــع آداب ســلوک ف ــن رســاله جام ــد.5 ای آن هــا را بکن
ــه و  ــی الفق ــع ف ــج، الجام ــالک الح ــای مس ــا نام ه ــری ب ــای دیگ ــن کتاب ه همچنی

ــی آن هــا را نقــل کــرده اســت.7 صحیفــه الزهــد کــه ابوحمــزه ثمال

1 . باقریان، آشنایی با صحیفه سجادیه، ص45.
2 . حکیم، نسخه های خطی، شروح و ترجمه صحیفه سجادیه، ص86.

3 . وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی، ص12.
4 . صحیفه سجادیه، میراث گران بهای شیعه، روزنامه جمهوری اسالمی، سال 77.

5 � قائمی، در مکتب پیشوای ساجدان. 
6 . ابن شعبه، تحف العقول، ص 255 .

7 . كلینی، كافی، ج8، ص17.
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ج( دعا
ــر و  ــام و عناص ــئون، ذره ذره اجس ــام ش ــر تم ــه ب ــت ک ــی اس ــا، واقعیت  دع
موجــودات عالــم طبیعــت و کشــور غیــب و شــهود، حکومــت دارد و از ایــن راه 
تمــام موجــودات هســتی، از مبــدأ آفرینــش از دو مرحلــه مــادی و معنــوی تغذیــه 
ــه  ــع لطــف، ب ــی کــه باعــث رســاندن فیــض از منب ــا عظمت ــد. آن عامــل ب می کنن
تمــام جهانیــان اســت، دعــا اســت. دعــا شــیوه ســخن گفتــن بنده بــا پــروردگارش 

اســت همچنــان کــه وحــی اوج ســخن گفتــن پــروردگار بــا بنــده اش.
 واژه دعــا مصــدر اســت از )دعــوت اهلل ادعــوه دعــاًء( کــه در وضــع لغوی اش 
ــد:  ــری می گوی ــت.1 زمخش ــردن اس ــتن و صداک ــدن و خواس ــای خوان ــه معن ب
ــد:  ــردات می گوی ــم در مف ــب ه ــه.2 راغ ــا، نادیت ــوت فان ــا- د ع و – دع دع
دعوتــه: اذا ســالته.3 در معنــای لغــوی و اصطاحــی دعــا هــم گفتــه شــده اســت 
ــه معنــی صــدا زدن و یــاری طلبیــدن و در اصطــاح اهــل  کــه دعــا در لغــت ب
شــرع، گفتگــو کــردن بــا حق تعالــی بــه نحــو طلــب حاجــت و درخواســت حــل 
ــه نحــو مناجــات و یــاد صفــات جــال و جمــال  ــا ب مشــکات از درگاه او و ی
ــات  ــار در آی ــش از 200 ب ــتقاتش بی ــا و مش ــه دع ــت.4 کلم ــدس او اس ذات اق
قــرآن کریــم بــکار رفتــه اســت.5 اصــل دعــا در تمــام مکاتــب بشــری کــه ریشــه 
الهــی و ربوبــی دارنــد، بــه عنــوان وســیله ای بــرای بیــان خواســته پذیرفتــه شــده 
ــزرگ شــیعی، شــیخ  ــاده.6 مفســر ب ــا هــو العب ــادت اســت. الدع ــا عب اســت، دع
ــردن  ــا ک ــه بیشــتر دع ــر آورده اســت ک ــام محمدباق ــل از ام ــه نق طبرســی ب

افضــل اســت.7
ــل بررســی اســت.  ــه از منظــر علمــی غیرقاب ــی ک ــا از منظــر دین ــا نه تنه  دع

1 . خلجی، اسرار خاموشان، ص14.

2 . زمخشری، اساس البالغه، ص 85.
3 . راغب اصفهانی، المفردات، ص171.
4 . مشکینی، المصباح المنیر، ص17.

5 . عبدالباقی، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم، 342.
6 . پاینده، نهج الفصاحه، ص279.

7 . طبرسی، مجمع البیان، ج 7، ص182.
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ویلیــام جیمــز کســی اســت کــه از دعــا ســخن گفتــه اســت، او ضمــن این کــه از 
ــه عنــوان یکــی از پایــه ای مذهبــی ســخن می گویــد، چنینــی می نویســد:  دعــا ب
ــون  ــم دانســت«1 هم اکن ــاران یکــی از مســائل مه ــد در معالجــه بیم ــا را بای »دع
ــان  ــه امیرمومن ــه حکیمان ــه از جمل ــال ک ــد س ــزار و پانص ــت ه ــس از گذش پ
حضــرت علــی کــه می فرمودنــد: »گرفتاری هــای پی درپــی را بــا دعــا 
ــل  ــد را عام ــات ممت ــان هیجان ــزرگ جه ــذرد، دانشــمندان ب ــد«2 می گ دور نمایی
بیماری زائــی می داننــد. دعــا و راز و نیــاز، عامــل مؤثــر در پیش گیــری از 
بســیاری از امــراض و هــم دارای تأثیــر پرقدرتــی بــرای عــاج قســمتی از االم و 
دردهــا و مصائــب اســت. نمونــه بــارز آن را در امــام ســجاد- زیباتریــن روح 
ــا و  ــی از باه ــود را در میدان ــر خ ــال عم ــرت 57 س ــم. حض ــتنده- می بینی پرس
خطرهــا و االم و شــداید گذرانــد. در تمــام ایــن مــدت کــه مســاوی بــا والدت تــا 
شــهادت حضــرت بــود، از هیجانــات عصبــی و آالم شــکننده درونــی و امــراض 
ــا  ــرا تمــام لحظــات عمــرش را ب ــود، زی ــان ب ــی در ام ــاک عضــوی و بدن خطرن
ــا  ــاز ب ــات و راز و نی ــا و مناج ــرت رب و دع ــه حض ــکا ب ــق و ات ــر ح ــه ب تکی
ــادت و  ــّوت عب ــا و ق ــدرت دع ــا ق ــا را ب ــواج ب ــد و تمــام ام ــروردگار گذران پ

ــت. ــحر شکس ــوز س ــای جان س ناله ه

د( عناصر خیال
 واژه فصاحــت از نظــر لغــوی بــه معانــی فــراوان آمــده اســت، از آن معانــی 
آشــکار کــردن،3 نمایــان گشــتن و بیــان کــردن4  اســت. واژه فصاحــت در قــرآن 
کریــم و حدیــث نبــوی از محــدوده لغــوی آن کــه همــان )ظهــور و بیــان( اســت، 
ــارت اســت از  ــی عب ــی رود. فصاحــت در اصطــاح دانشــمندان معان ــرون نم بی
واژه هــای روشــن بی پــرده ای کــه زور بــه فهــم آیــد و بــه جهــت زیبایــی اش در 

1 . جیمز، دین و روان، ص40.
2 . نهج البالغه، ص1030.

3 . امین، البالغه الواضحه، ص28.
4 . عرفان، ترجمه و شرح جواهر البالغة، ج 1، ص 58.
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ــَغ  بیــن نویســندگان و ســرایندگان، کاربــردی آشــنا داشــته باشــد.1 باغــت از بَُل
ــه ســر  ــه کمــال رســیدن و ب ــای فصاحــت،2 جــوان شــدن،3 ب ــه معن در لغــت ب
رســیدن زمــان اســت.4 باغــت در اصطــاح عبــارت اســت از ایــراد کام فصیــح 
بــه مقتضــای حــال شــنونده. ابوهــال عســگری در تعریــف باغــت می گویــد: 
»باغــت از آن جهــت کــه معنــی را قلــب شــنونده منتقــل می کنــد تــا آن را درک 
کنــد، باغــت گوینــد«. تعریــف باغــت در نظــر ابــن مقفــع، نامــی اســت جامــع 

بــرای معنایــی کــه در وجــوه مختلــف جــاری اســت.5 
ــواع  ــن ســخنوری از ان ــان و آیی ــن بی ــه ف ــیده نیســت ک ــس پوش ــر هیچ ک  ب
ــه  ــی ب ــق در آن آدم ــل و تعم ــا تأم ــه ب ــون بشــری اســت ک ــم فن ــوم و اعظ عل
ــا پیــروی از  ــود کام خــود، ب ــرده و در بهب ــی پ رازهــای فصاحــت و باغــت پ
شــیوه بــزرگان ادب می کوشــد. علــم بیــان، دســتور زبــان ادبیــات اســت. بیشــتر 
ــا دســت کم  ــه( ی ــتعاره، مجــاز، کنای ــان )اس ــه بی ــان معاصــر مطالع نشــانه شناس
ــگاه  ــد.6 جای ــی می دانن ــه و زبان شناس ــا را در کلم ــای آن ه ــی از ویژگی ه برخ
علــم بیــان در ادبیــات عربــی بــه ماننــد ســر در بــدن اســت. ره آورد ایــن علــم، 
ــه  ــی ک ــی اســت و شــناخت تفاوت های ــر عرب آگاه شــدن از رازهــای نظــم و نث
ــی کــه در درجه هــای باغــت  ــون فصاحــت عــرب وجــود دارد و اختاف در فن
هســت تــا جایــی کــه بــه درجــه ای از اعجــاز قــرآن کریــم می رســد کــه بازگــو 
کــردن آن جــن و انــس را سرگشــته و حیــران ســاخته اســت و از آوردن ســخنی 

ــد. ــون آن وامانده ان چ
ــا7ً و مصــدر ثاثــی مجــرد اســت و در لغــت بــه  ــاَن یبیــُن بیان  بیــان از فعــل ب

1 . الهاشمی، ترجمه و شرح جواهرالبالغه، ص15.
2 . ابن منظور، لسان العرب، ص486.
3 . جواهری، الصحاح، ص1316.

4 . نصیری، معیارالبالغه، ج2.
5 . ضیف، تطور و تاریخ علوم بالغت، ص27.

6 � سجودی، شرح و بازبینی چند اصطالح علم بیان از منظر زبان شناسی.
7 . طبانه، البیان العربی، ص16.
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معنــی فصاحــت و باغــت و تعریــف اســت.1 ریشــه اصلــی آن )بیــن( بــه معنــی 
جــدا کــردن و اختــاف و دوری اســت.2 بیــان در اصطــاح بلیغــان، عبارت اســت از 
اصــول و قواعــدی کــه بــا آن ایــراد معنــی بــه شــیوه های مختلــف شــناخته می شــود 
ــر معنــی داللــت می کنــد. علــم بیــان علمــی  کــه بعضــی از آن شــیوه ها آشــکارا ب
اســت کــه بــه انســان ها می آمــوزد چگونــه ســخن آســان و روان را بگوینــد، ســخنی 
کــه از تعقیــد و پیچیدگــی بــه دور بــوده و در عیــن حال، شــیوا، زیبــا و دارای لطافت 
ــان ابوعبیــده اســت کــه مســائل علمــی  و ظرافــت می باشــد.3 وضع کننــده علــم بی
ــام مجــاز القــرآن تدویــن کــرد و پیوســته ایــن علــم اندک انــدک  ــه ن ــی ب را در کتاب
رشــد یافــت تــا بــه جرجانــی رســید، او بنیــادش را محکــم ســاخت و قواعــدش را 
بــه ترتیــب درآورد.4 در ترجمــه و شــرح جواهــر البلاغــه آمــده اســت کــه دانشــمند 
بــزرگ شــیعی، ســید حســن صــدر در کتــاب تأســیس الشــیعه ثابــت کــرده اســت که 
بنیان گــذار علــم بیــان، دانشــمند شــیعی، امــام مرزبانــی اســت. مرزبانــی حــدوداً 60 

ســال پیــش از وفــات جرجانــی، جهــان را بــدرود حیــات گفتــه اســت.5 
 موضــوع علــم بیــان الفــاظ عربــی از جهــت تشــبیه، مجــاز، اســتعاره و کنایــه 
اســت. علــم بیــان راه ورود بــه دنیــای ادبیــات اســت. بیــان، عواطــف و احساســات 
ــا در  ــا انگیزه ه ــه را ب ــا دارد و اندیش ــی در جان ه ــر فراوان ــه و تأثی را برانگیخت
می آمیــزد.6 بیــان، وســیله ای بــرای فهــم و اعجــاز قــرآن اســت. اعجــاز بیانــی قــرآن، 
قــرآن را معجــزه جاویــد بــرای همــه ســخنوران و هنرمنــدان و علــم بیــان گردانیده 
اســت. کســانی کــه بــا علــم بیــان و نحــوه آن آگاهــی دارنــد، بیشــتر از همــه چیــز 
)اعجــاز بیانــی قرآنــی( را درک می کننــد. علــم بیــان دخالــت در فصاحــت قــرآن 

دارد و فصاحــت جــزء باغــت اســت و اعجــاز قــرآن در باغــت آن اســت.7 

1 . سیاح، الرسول و الذّراری، ص234.
2 . شمیسا، معانی بیان، ص15.

3 . شیرازی، آیین بالغت، ج 3، ص 16.
4 . ضیف، تطور و تاریخ علوم بالغت،ص 254.

5 . عرفان، ترجمه و شرح جواهر البالغة، ج 2، ص 19.
6 . عباس، البالغه فنون ها و افنانها، ص12.

7 . الرافعی، اعجاز قرآن و بالغت محمد، ص 128.
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 اســتعاره کارآمدتریــن ابــزار تخیــل و بــه اصطــاح ابــزار نقاشــی کام اســت. 
ــایه  ــیعی در س ــگاه وس ــه جای ــه ب ــت ک ــی اس ــلوب های باغت ــتعاره از اس اس
قــرآن کریــم رســیده اســت. اســتعاره زبــان شــعری را بســیار قوی تــر و رســاتر 
ــک و  ــه های باری ــه اوج اندیش ــادی کام ب ــت ع ــنونده را از حال ــد و ش می کن
ــاعرانه  ــال و ش ــور خی ــن ص ــه عالی تری ــت ک ــن جه ــاند از ای ــی، می کش عاطف
ــه  ــن ب ــت و ای ــت اس ــای باغ ــترده ای از میدان ه ــدان گس ــتعاره می ــت. اس اس

ــت. ــت آن اس ــت و باغ ــای فصاح ــت ویژگی ه عل
 مجــاز، جلــوه دیگــری از باغــت در مجــاز وجــود دارد و آن زبردســتی در 
گزینــش عاقــه و پیونــد بیــن معنــی اصلــی و معنــی مجــازی اســت به گونــه ای 

کــه مجــاز بــه بهتریــن شــکل معنــی مقصــود را بــه تصویــر می کشــاند. 
 تشبیه دارای شگفتی و زیبایی است و پایگاه نیکویی در باغت دارد.

ــان  ــه، چن ــاری کنای ــه ی ــخنور ب ــه س ــت ک ــه از آن اس ــی کنای ــه، زیبای  کنای
ــه دل  ــد ک ــر می گردان ــنونده را ناگزی ــا ش ــده ی ــان، خوانن ــری در بی ــیوه ای هن ش
ــت  ــیوه های باغ ــن ش ــن و دقیق تری ــه از لطیف تری ــپارد. کنای ــخن او بس ــه س ب

ــت. ــر اس ــم بلیغ ت ــح ه ــت و تصری ــت و از حقیق اس
 صحیفــه ســجادیه از ســتارگان آســمان باغــت در جهــان اســام اســت و هیــچ 
اثــری ماننــد صحیفــه ســجادیه لطافــت و ظرافــت را در ارتبــاط و تعامــل بــا خالــق 
و مخلــوق را نــدارد. در ایــن بخــش بــه تطبیــق عناصــر بیانــی در صحیفــه ســجادیه 
پرداختــه شــده اســت. هرکــدام از عناصــر بیانــی را بــا کام امــام زینــت داده و 

ــم. آن هــا را بررســی کرده ای

ر( عناصر خیال در صحیفه سجادیه
 اســتعارهMetaphor( 1( در دیــدگاه معاصــر، بســیاری از معانــی را بــه 
ــای  ــدف، مرواریده ــک ص ــا و از ی ــی روان و گوی ــا الفاظ ــد، ب ــب می ده مخاط
ــد.2  ــون می چین ــای گوناگ ــاخه، میوه ه ــک ش ــد و از ی ــرون می کش ــی بی متفاوت

1 . تهانوی، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون و العلوم، ج1، ص156.
2 . بركات، فی االدب و البیان، ص171.
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ــزد عــرب  ــاب اســتفعال اســت و اســتعاره در ن  اســتعاره از نظــر لغــوی از ب
ــردن  ــه ک ــزد فارســی زبانان اضاف ــی در ن ــت اســت ول ــه عاری ــزی ب ــن چی گرفت
مشــبه  بــه مشــبه به اســت کــه ایــن برخــاف اصطــاح عرب هــا اســت. 
اســتعاره در اصطــاح عبــارت اســت از نقــل کلمــه یــا عبــارت از معنــای اصلــی 
یــا متعارفــش بــه معنــی دیگــر بــه شــیوه عاریــت خواســتن. اســتعار تــا قبــل از 
ــان  ــم بی ــه عل ــه از آن در زمین ــدون این ک ــت ب ــرار گرف ــورد بحــث ق ســکاکی م
بحــث شــود تــا ایــن ســکاکی )1626 ه( آمــده و آن را تحــت علــم بیــان بررســی 

ــرار داد.1  ــع( ق ــان و بدی ــی، بی ــه گانه )معان ــوم س ــی از عل ــرد و آن را جزئ ک

1� استعاره در کالم امام
 در دعاهــای امــام ســجاد در صحیفــه اســتعاره های فراوانــی دیــده 

می شــود، از بــاب نمونــه بــه ذکــر چنــد مثــال می پردازیــم:
ــه ربوبیــت  ــم ب ِــه«:2 درهــای عل ــِم بُِربوبیَّت ــواِب العِل ــا مِــن اَب ــَح لن  1-1- »َفتَ
ــم را  ــریف، عل ــای ش ــن دع ــرت در ای ــود. حض ــا گش ــر م ــروردگارش را ب و پ
بــه ســرایی تشــبیه کــرده اســت آنــگاه مشــبه را حــذف کــرده و یکــی از لــوازم 
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــر فرم ــد را ذک ــواب( می باش ــا )اب ــه در اینج ــبه به، ک مش
ــه هــم  ــه اســت و تخیلی ــکار رفت ــه ب ــا بالکنای ــه ی دعــای شــریفه، اســتعاره مکنی
اســت. همچنیــن ایــن اضافــه، اضافــه اســتعاری نیــز می باشــد. اضافــه اســتعاری، 
ــه مســتعار  ــوازم و مایمــات مســتعار منــه )مشــبه به( ب اضافــه کــردن یکــی از ل

لــه )مشــبه( اســت.3
ــاَمِه«:4 گوارایــی ســامت را بــه مــن بچشــان. امــام  1- 2- »اَذِقنــی بَــردِ السَّ
ــی  ــردی و خنک ــه س ــی را ب ــش و پاک ــا، آرام ــد از دع ــن بن ــجاد در ای س
ــده  ــح ش ــرد( تصری ــبه به )بَ ــظ مش ــه لف ــگاه ب ــد و آن ــبیه کرده ان ــوا تش آب وه

1 . الخوص، قصة البالغة، ص 114.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 10، فراز1.
3 . علوی مقدم، معانی و بیان، ص116.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 6، فراز15.
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اســت و جامــع همــان وجــه شــبه در تشــبیه لــّذت اســت و اســتعاره تصریحیــه 
ــه )مســتعار  ــه، اســتعاره ای اســت کــه لفــظ مشــبه ب می باشــد. اســتعاره تصریحی
ــرد(  ــر مشــتق )بَ ــظ مســتعار اســم غی ــر شــده اســت. چــون لف ــه( در آن ذک من

ــد. ــه می باش ــتعاره اصلی ــت، اس اس
1- 3- »واجَعــلّ آباءنـَـا َو اُمََّهاتِنـَـا َو اواَلَدنــا َو اَهالِیَنـَـا َو َذِوی اَرَحامِنـَـا َو َقَرابَاتِنـَـا 
َو ِجیرانَنـَـا مـِـن الُمومِنیــَن و الُمومِنـَـاِت مِنــُه فـِـی ِحــرزٍ َحــارزٍ َو ِحصــٍن َحافـِـٍظ َو 
َکهــٍف َمانـِـٍع«.1  در ایــن دعــای شــریف، ســه اســتعاره بــکار رفتــه اســت. امــام 
اطاعــت و فرمان بــرداری از خداونــد را بــه دژی تشــبیه نمــوده بــا جامــع )وجــه 
ــه  ــرز( در لغــت ب ــدی و شــرارت و لفــظ مشــبه به )ِح شــبه( حفــظ انســان از ب
معنــی پناهــگاه اســت و ایــن کلمــه اســم جامــد اســت کــه مســتعار واقــع شــده از 
ایــن رو اســتعاره تصریحیــه اســت. در اســتعاره دوم کــه بــه اولــی معطــوف شــده 
اســت، عبــادت خداونــد کــه پناهــگاه انســان از مکــر و حیلــه شــیطان اســت بــه 
ــا جامــع )وجــه شــبه( حفــظ  ــه ورود آن نیســت ب نقطــه ای کــه دشــمن قــادر ب
کــردن از شــرارت تشــبیه شــده اســت. کلمــه حصــن لفــظ مســتعار )مشــبه به( 
آورده شــده اســت. در عبــارت ســوم هــم تقــوای خــدا کــه پنــاه انســان در برابــر 
ــه غــاری بــزرگ کــه انســان در زمــان  حیله هــا و وسوســه های شــیطان اســت ب
حملــه دشــمنان بــه آن پنــاه می بــرد بــا جامــع )پناهندگــی( تشــبیه شــده اســت. 
کلمــه کهــف کــه غیــر مشــتق اســت، مســتعار واقــع شــده اســت. در ایــن دعــا 
حضــرت جملــه دوم و ســوم را معطــوف کــرده و از تکــرار جلوگیــری نموده انــد 

ــد. ــت کرده ان و ایجــاز را رعای
ــای  ــد از دع ــن بن ــرت در ای ــَن«،2 حض الِحی ــِه الصَّ ــی بِِحلیَّ  1- 4- »َحّلن
ــان  ــه بی ــم، تصریحی ــرار دهی ــت ق ــی زین ــر از معن ــه را اگ ــه حلی ــریفه، کلم ش
ــو و  ــاق نیک ــان و اخ ــیمای ایش ــح و س ــان های صال ــات انس ــد. صف نموده ان
ــا  ــد، تشــبیه شــده اســت، ب ــن می کن ــه انســان را تزیی ــی ک ــه زینت ــان ب فاضله ش
ــه مشــبه به  ــه ب ــن را ک ــت یافت ــه زین ــت ک ــن عل ــه ای ــی. ب ــع نیکــو و زیبای جام

1 . همان، دعای 10، فراز7.
2 . همان، دعای 20، فراز10.



613 عناصر بالغي در صحیفه سجادیه

ــود. ــز می ش ــه نی ــتعاره تخییلی ــت، اس ــرده اس ــات ک ــاص دارد، اثب اختص
ــظ  ــت. لف ــده اس ــتعار ش ــایش اس ــذت در آس ــه«.1 ل ــَاَوه الَعافِی 1- 5- »َح
ــت و  ــی از عافی ــه راحت ــت ب ــام اس ــت اجس ــه کیفی ــی ب ــه حقیقت ــاوه( ک )ح
ــا جامــع لــذت بــردن و اســتعاره مطلقــه اســت. تندرســتی بــه دســت می آیــد ب
رنــی َمــا کاَن ُعمــری بِذلـَـٍه فـِـی طاَعتـِـَک«.2 در اینجــا امــام زندگــی  1- 6- »َعمِّ
را کــه در راه طاعــت خداونــد صــرف شــده اســت را بــه لباســی اســتفاده شــده 
در کارهــا تشــبیه کــرده اســت بــا جامــع خــواری و ابتــذال. بــا توجــه بــه لفــظ 

)بذلــه( اســتعاره مطلقــه اســت و لیکــن در نهایــت زیبایــی.
ــرت  ــک«.3 حض ِ ــارَِع َرحَمت ــی مش ــک َو آوردن ِ ــاَد َکَراَمت ــنی مِه 1- 7- »اَفِرش
ــرای نشســتن و اســتراحت کــردن تشــبیه کــرده  ــه مــکان خــوب ب کرامــت را ب
ــا جامــع راحتــی و آســایش و رحمــت را بــه آب گــوارا تشــبیه کــرده  اســت، ب
ــی  ــبیه اول یک ــه در تش ــتعاره، ک ــن دو اس ــذت در آن. در ای ــع ل ــا جام ــت ب اس
ــبیه  ــود و در تش ــه می ش ــتعاره مکنی ــه اس ــت ک ــه را آورده اس ــبه ب ــوازم مش از ل
دومــی )مشــارع( را بــه شــیوه تخییلیــه بــر مشــبه آورده اســت کــه اســتعاره مکنیــه 

ــود. ــه می ش تخییلی
1- 8- »َجَعلتُُهــم َخَزنَــَه ِعلِمــَک«.4 حضــرت در ایــن بنــد از دعــا، جان هــای 
ــدار  ــظ و نگه ــان را حاف ــای پاکش ــر و ذهن ه ــت پیامب ــان و اهل بی ــریف امام ش
ــه( را  ــظ )خزن ــان لف ــرای ایش ــت و ب ــرده اس ــان ک ــدن بی ــم از گم ش ــرای عل ب
ــه  ــکار رفت ــا ب ــه در اینج ــتعاره ای ک ــت اس ــوان گف ــت. می ت ــرده اس ــتعاره ک اس
اســت اســتعاره مکنیــه تخییلیــه اســت کــه علــم بــه چیــز گــران بهایــی تشــبیه 
ــت  ــه را از جه ــظ خزان ــد و لف ــی ده ــه قرارم ــه آن را در گنجین ــت ک ــده اس ش

ــات کــرده اســت. ــی اثب تخییل
ه َعنـّـی بُِقدَرتـِـک«.5 در ایــن کام حضــرت اســتعاره مکنیــه  1- 9- »َوافُلــل حــدُّ

1 . همان، دعای 6، فراز15.

2 . همان، دعای 5، فراز20.

3 . همان، دعای 1، فراز41.
4 . همان، دعای 56، فراز47.
5 . همان، دعای 6، فراز14.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج6142

تخییلیــه وجــود دارد. دشــمن بــه شمشــیری تشــبیه شــده اســت و بــرای آن لبــه 
ــم در  ــه ه ــود. مبالغ ــل نمی ش ــز کام ــه تی ــا آن لب ــز ب ــه ج ــده ک ــان ش ــزی بی تی
ــه اســت و  ــه شمشــیر اســتعاره بالکنای ــده می شــود. تشــبیه دشــمن ب این جــا دی
اثبــات کــردن لبــه بــرای آن اســتعاره تخییلیــه اســت. بــه نظــر می رســد کــه تشــبیه 
لبــه دشــمن یعنــی شــدتش و اوج غضــب و خشــمش بــه شمشــیر، پــس آن را بــا 

آوردن فعــل ُکنــد ســاختن کــه از لــوازم شمشــیر اســت، کامــل می کنــد.
1- 10- »تطهیــراً لَِمــا انغمســُت فِیــه مـِـَن الســیِّئات«.1  تطهیــر و پاکیزگــی بــه 
خاطــر اینکــه در آب فــرو رفتــه اســت، نمی باشــد مگــر اینکــه بخواهــد معنــی 
ــان و  ــکاب گناه ــرای ارت ــتعاره ب ــود. اس ــن در آب اراده ش ــی و فرورفت گمراه
ــه  ــاس پوشــیدن و اســتعاره تبعی ــع شــامل شــدن در لب ــا جام زشــتی ها اســت ب

تصریحیــه هــم اســت.

2)sens( 2� مجاز
 مجــاز در لغــت، مشــتق اســت از جاَزیجــوُز یعنــی تعــدی و تجــاوز3 و 
ــزد فارســی زبانان  ــا فتحــه در ن ــد. مجــاز ب ــم می آی ــی راه راســت ه ــه معن ب
بــر نوعــی اســتعاره اطــاق می شــود و در نــزد عرب زبانــان برخــاف 
ــه در  ــر آنچ ــه در غی ــت ک ــی اس ــاح لفظ ــاز در اصط ــت.4 مج ــت اس حقیق
ــن  ــت. ای ــده اس ــتعمال ش ــده اس ــع ش ــرای آن وض ــب ب ــاح تخاط اصط
ــی و  ــای حقیق ــن معن ــه بی ــت ک ــبتی اس ــد و مناس ــت پیون ــه جه ــتعمال ب اس
ــا قرینــه ای اســت کــه مانــع از اراده معنــی  مجــازی وجــود دارد و همــراه ب
ــم  ــه عل ــوط ب ــاز مرب ــورد مج ــری در م ــث دیگ ــود.5 بح ــان می ش وضعی
ــرا مجــاز  ــات اســت( زی ــی لغ ــم بررســی معان ــه عل معنی شناســی اســت )ک
ــی  ــه علم ــبک ها چ ــا و س ــواع زبان ه ــه ان ــت و در هم ــات نیس ــاص ادبی خ

1 . همان، دعای 4، فراز15.
2 . تهانوی، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون و العلوم، ج2.

3 . غالیینی، علوم البالغه، ص95.
4 . مردوخی، علوم البالغه، ص11.

5 . عرفان، ترجمه و شرح جواهر البالغة، ج2، ص108.
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ــم.1  ــاز را داری ــت و مج ــره حقیق ــی و غی ــه مذهب ــی و چ ــه تاریخ و چ
 بــه بررســی تعــدادی از مــوارد مجــاز در صحیفــه ســجادیه، به عنــوان نمونــه 

می پردازیــم.
ــای ســیاهی  ــه معن ــه ب ــای«.2 حدق ــا َحَدَقت ــی تَتََفقَّ ــَک َحتَّ َ ــَجدُت ل 2- 1- »َس
ــت  ــه اس ــکار نرفت ــی ب ــای حقیق ــد، در معن ــم می باش ــی از چش ــم3  و جزی چش
و در معنــای کلــی بــکار رفتــه اســت و قرینــه ای کــه مانــع از اراده اصلــی شــده 
ــا )بیــرون افتــادن( اســت چــون حدقــه کــه نمی توانــد بیــرون  اســت، فعــل تَتَفقَّ

ــد. ــرون می افت ــه بی ــن چشــم اســت ک ــد و ای بیفت
2- 2- »َو اعتـِـق رِقابِنَــا مـِـن نََقَمتـِـَک«.4 حضــرت در ایــن بنــد از دعــا، کلمــه 
)رقــاب( را کــه معنــای اصلــی آن گردن هــا می باشــد، آورده ولــی از آن بنــدگان 
ــکار رفتــه اســت و  را اراده کــرده اســت. همچنیــن مجــاز لغــوی مرســل هــم ب
عاقــه آن جزئیــه می باشــد یعنــی گــردن را کــه جزیــی از وجــود انســان اســت 
آمــده ولــی خــود انســان اراده شــده اســت. قرینــه صارفــه در اینجــا فعــل )اعتــق( 

اســت.
نــوُب ُعمــَره«.5 اســناد نابــود کــردن بــه گناهــان،  َّــذی اَفنَــِت الذُّ 2- 3- »انــا ال
مجــاز عقلــی اســت زیــرا گناهــان ســبب نابــودی هســتند ولــی فاعــل حقیقــی 

ــت. ــببیه اس ــه آن س ــند و عاق نمی باش
2- 4 - »اِکِســر َشــهَوتی َعــن ُکلِّ َمحــَرمٍ«.6 مجــاز در اینجــا در )َکســر( اســت 
کــه بــه صــورت فعــل امــر بــه کار بــرده شــده اســت. َکســر در اصــل شکســتن در 
اشــیایی ماننــد چــوب و غیــره بــه کار بــرده می شــود کــه باعــث تغییــر حالتشــی 
می شــد، در اینجــا بــرای شــهوت بــه کار رفتــه و عاقــه آن ســببیه ســت. قرینــه 

مانــع لفظــی شــهوت اســت.
1 . شمیسا، معانی بیان، ص21.

2 . صحیفه سجادیه، دعای 30، فراز16.
3 . درایتی، المعجم المفهرس اللفاظ الصحیفة السجادیة، ص705.

4 . صحیفه سجادیه، دعای 2، فراز5.
5 . همان، دعای 14، فراز16.
6 . همان، دعای 1، فراز39.
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ــاز  ــام مج ــا، ام ــن دع ــری«.1 در ای ــَا َخبَ ــوِن الَم ــی ُعیُ ــن َعَل ِ 2- 5- »ال تُعل
ــم  ــی چش ــه معن ــل ب ــه در اص ــد ک ــه کار برده ان ــون( ب ــه )عی ــل را در کلم مرس
اســت ولــی در معنــای حقیقــی خــود بــکار رفتــه اســت. چشــم وســیله ای بــرای 
دیــدن اســت و عاقــه در اینجــا آلیــت اســت و قرینــه مانعــه لفظــی آن )ال تعلــن( 
اســت. همچنیــن در کلمــه )َعلــی( اســتعاره تصریحیــه تبعیــه اســت، چــون منظور 

از َعلــی، در مقابــل و روبــرو اســت.
ُِّســها الثــاُم«.2  امــام در ایــن دعــای شــریفه، مجــاز  2- 6- »َطهــارًة ال تدن
ــد  ــه گناهــان داده ان ــوده کــردن را ب ــن و آل ــد. اســناد چرکی ــه کار برده ان عقلــی ب
کــه مجــاز عقلــی اســت زیــرا گناهــان ســبب آلودگــی و چرکیــن شــدن اســت. 
اســناد در فعــل )ال تدنســها( اســت و عاقــه آن ســببیه و قرینــه مانعــه لفظــی آن 

طهــارًة اســت.
ــای  ــه معن ــه ب ــخط را ک ــام ســجاد ُس ــخِطَک«.3 ام ــن ُس ــی مِ ن 2- 7- َ»نَجِّ
ــه مجــاز مرســل می شــود و خشــم  ــد ک ــان نموده ان ــی اش خشــم اســت، بی اصل
مؤثــر در عــذاب الهــی اســت و ســبب آن می شــود، لــذا بــه ایــن معنــی اســتعمال 
ــی(  ن ــه لفظــی مانعــه آن فعــل )نَجِّ ــه آن ســببیه اســت. قرین شــده اســت و عاق

اســت.

 4)simil( 3� تشبیه
ــتقی از  ــدر مش ــد و مص ــی می ده ــی( معن ــل )مانندگ ــت تمثی ــبیه در لغ  تش
ــز  ــن دو چی ــدی بی ــرار دادن همانن ــاح ق ــبیه در اصط ــت. تش ــبه( اس ــاده )ش م
یــا بیشــتر از دو چیــز اســت. چیزهایــی کــه اشــتراک آن هــا در یــک صفــت یــا 
بیشــتر از یــک صفــت مقصــود اســت. بــه بررســی بیشــتر تشــبیه بــا اســتفاده از 

ــم: ــجادیه می پردازی ــه س ــواهد صحیف ــدادی از ش تع

1 . همان، دعای 2، فراز14.
2 . همان، دعای 40، فراز43.
3 . همان، دعای 6، فراز51.

4 . تهانوی، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون و العلوم، ج 1، ص438.
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لیــِل«.1 حــرض ایســتادن به  َک ُوُقــوَف الُمستَســلِِم الذَّ 3- 1- »واقـِـٌف بِبـَـاِب ِعــزِّ
درگاه خداونــد را )مشــبه( بــه ایســتادن فرمان بــردار خــوار و کوچــک )مشــبه به( 
ــف و  ــتادن ضعی ــده از ایس ــه ش ــی گرفت ــبه هیئت ــه ش ــت. وج ــرده اس ــبیه ک تش
ناتــوان در مقابــل انســان توانمنــد و درخواســت کــردن از او اســت بــه شــکلی 
کــه توانایــی بــه دســت آوردن نــه ســود و نــه زیانــی را داشــته باشــد، از ایــن رو، 
تشــبیه تمثیــل اســت. غــرض از ایــن تشــبیه بیــان حــال اســت و جــای دادن آن 
ــا اســتفاده از چیــزی کــه ماننــد حــال مشــبه آشــکار  در ذهــن شــنونده اســت ب
و بــارز اســت. ایســتادن بــه درگاه خداونــد را بــه ایســتادن انســان توانمنــد کــه 
خــوار شــده تشــبیه کــرده و ایســتادن توانمنــد خــوار بســیار آشــکار اســت. در 
ــم اســت چــون  ــغ ه ــر وجــود دارد. تشــبیه بلی ــز مراعات النظی ــن ایســتادن نی بی
نوعــی مفعــول مطلــق نوعــی اســت در ایــن نــوع مشــبه بــه مصــدر بیــان کننــده 
ــبه به  ــوع مش ــده ن ــان کنن ــوف بی ــدر وق ــم مص ــا ه ــود.2 و در اینج ــوع می ش ن

اســت.
ــن  ــَک مِ ِ ــَک و نجیب ِ ــی َوحی ــَک َعَل ِ ــٍد امین ــی ُمحّم ــلِّ عل ــمَّ َفَص 3- 2- »اللُه
حَمــة و قائـِـِد الَخیــِر و مِفتــاِح البََرَکــِة«.3  َخلقـِـَک َو َصفیَّــَک مـِـن عبــادَِک امــاَم الرَّ
ــود  ــود خ ــه وج ــبه( البت ــرم را در )مش ــر اک ــام پیامب ــا ام ــد از دع ــن بن در ای
پیامبــر و )مفتــاح( را مشــبه به آورده اســت و وجــه شــبه گشــودن درهــای برکــت 
ــبیه،  ــوع تش ــن ن ــاید. ای ــد در را می گش ــه کلی ــور ک ــت، همان ط ــد اس خداون
تشــبیه بلیــغ هــم اســت. از ســویی دیگــر در عبــارت )مفتــاح البرکــة( اســتعاره 
وجــود دارد. برکــت بــه در تشــبیه شــده، ســپس الزمــه در، کــه کلیــد اســت و بــه 

ــد. ــه می باش ــتعاره مکنی ــت و اس ــده اس ــه گردی ــت اضاف برک
3-3- »َوابَعــث َعَلیهــم ُجنــداً مـِـن َمائَِکتـِـَک بِبـَـاٍس مـِـن بَاِســَک َکفِعلـِـَک یـَـوَم 
بـَـدرٍ«.4 حضــرت ســجاد فرســتادن فرشــتگان بــا عــذاب و آزار ســخت را بــر 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 4، فراز12.
2 . عرفان، ترجمه و شرح جواهر البالغة، ص64

3 . صحیفه سجادیه، دعای 2، فراز3.
4 . همان، دعای 11، فراز27.
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ــدر انجــام شــده )مشــبه  ــگ ب ــه در جن ــن کار ک ــد ای ــه مانن دشــمنان )مشــبه( ب
بــه( تشــبیه کــرده اســت. ادات تشــبیه کاف اســت و وجــه شــبه هیئتــی اســت از 
ــل می باشــد.  ــن رو تشــبیه تمثی ــدر انجــام داده، از ای ــگ ب ــد در جن آنچــه خداون
َّــٌة َفاتَّقــوا اهللَ  همچنیــن بــه ایــن آیــه شــریفه )و لََقــد نََصَرُکــُم اهلل بِبـَـذرٍ و انتــم اَذِل

لعلُُّکــم تَشــُکُرون( اقتبــاس شــده اســت.1 
3-4- »اللُهــَم اجَعــل َرغبَتــی فــی َمســَالتی مِثَل َرغبـَـِة اولیائـِـَک فی مســائِلِهِم«.2 
حضــرت در ایــن تشــبیه شــوق و رغبــت دعاکننــده )مشــبه( و شــوق و رغبــت 
ــت.  ــل( اس ــبیه )مث ــت. ادات تش ــرار داده اس ــبه به( ق ــد را )مش ــتان خداون دوس
تشــبیه مفــرد مقیــد و مجمــل هــم می باشــد. بــه ایــن تشــبیه کــه ادات تشــبیه در 

آن ذکــر شــده اســت، مظهــر هــم گفتــه می شــد.3 
ــلطاِن الَعُســوِف«.4 حضــرت در دعــا  3- 5- »اللُهــمَّ اجَعلنـِـی اهابَُهُمــا َهیبـَـة السُّ
بــرای پــدر و مــادر از خداونــد خواســته اســت کــه ابهــت و جــال پــدر و مــادر 
ــد. ادات  ــرار ده ــر )مشــبه به( ق )مشــبه( همچــون ابهــت و شــکوه ســلطان جائ

تشــبیه در این جــا حــذف اســت و تشــبیه مؤکــد هــم اســت.

 5)Metonymy( 4� کنایه
ــه  ــر عــدول از لفظــی ب ــد ب ــت می کن ــه دالل ــی ک ــون و حــرف معتل  کاف، ن
لفــظ دیگــر.6 کنایــه در لغــت مصــدر کنــی یکنــی7 اســت و بــه ایــن معنــی کــه 
ــه در  ــد.8 کنای ــری را اراده می کن ــز دیگ ــی چی ــد ول ــت می کن ــزی صحب ــا چی ب
علــم بیــان ســخنی اســت کــه دارای دو معنــی دور و نزدیــک باشــد و ایــن دو 

1 . سوره آل عمران، آیه 122.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 6، فراز54.

3 . ابن االثیر، مثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر، ج 2، ص59.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 24، فراز5.

5 . تهانوی، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون و العلوم، ج 2.
6 . الفیاض، الکنایه، ص7.

7 . دیباجی، بدایة البالغة، ص226.
8 . الکاف، البالغه، ص349.
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معنــی الزم و ملــزوم یکدیگــر باشــند به طــوری کــه شــنونده از معنــی نزدیــک 
بــه معنــب دور رســد.1 

ــک«.2 در  ــا لََدی ــم فیم ــت َرغبَتَُه ــد طالَ ــن ق ــان، الّذی ــُس االذق 4-1- »النواکِ
اینجــا نُکــس الــراس بــه معنــی فــرو افتــادن ســر اســت، کنایــه از کمــال خضــوع 
و خشــوع در برابــر خداونــد یکتــا اســت. وقتــی انســان دارای تواضــع باشــد و 
ایــن تواضــع در اوج خــود باشــد ســر انســان پاییــن افتــاده و چشــم او هــم بــه 
زیــر اســت، آن هــم در محضــر خداونــد. بســیار بــدون رغبــت و خواســته، کنایــه 
ــد  ــه ذات خداون از دوام و ثابــت بــودن اســت. هنگامــی کــه کمــال و اشــتیاق ب
باشــد و ایــن اشــتیاق نتیجــه معرفــت تمــام و کمــال محبــت بــه خداونــد اســت؛ 

رغبــت و خواســته هــم، هرگــز از بیــن نمــی رود.
ــر و  ــرای خی ــه ب ــا ک ــن دع ــرت در ای ــری«.3 حض ــم َمحَض ــن بِهِ 4-2-  »َزیِّ
ــان  ــه محفلش ــت ک ــته اس ــد خواس ــد از خداون ــان فرموده ان ــعادت فرزندانش س
را بــا فرزندانشــان زینــت بخشــد. کنایــه موجــود در اینجــا، کنایــه از آراســتگی 
بــه کمــاالت و فضائــل اســت زیــرا آنکــه بــه کمــاالت و فضائــل آراســته باشــد 
ــد  ــوی می آرای ــاالت معن ــه کم ــز ب ــا را نی ــد آنج ــدا کن ــور پی ــع حض و در جم
ــل  ــه فضائ ــته ب ــادر و آراس ــدر و م ــربلندی پ ــث س ــه باع ــم ک ــی ه و فرزندان
باشــند، در محفلــی حضــور پیــدا کننــد، باعــث زینــت بخشــی جمــع و محفــل 

ــت. ــه اس ــوع آن قریب ــت و ن ــت اس ــه از صف ــوند. کنای می ش
4-3- »َصَرفــَت َعنِّــی َوجَهــَک الَکریــم«.4 کنایــه از قطــع امیــد و آرزو اســت 
از غیــر خداونــد اســت، پــس هــر کــس کــه امیــدش را از دیگــری قطــع کنــد و 
رویــش را برگردانــد و بــه او توجــه نکنــد. نــوع کنایــه، کنایــه از صفــت اســت.

ــت آن  ــه از تقوی ــو کنای ــتداد عض ــدی«.5 اش ــم َعُض ــُدد بِهِ ــمَّ اش 4-4- »اللُه
ــدن را  ــام ب ــدرت دســت تم ــرد و ق ــوت می گی ــازو ق ــا ب ــرا دســت ب اســت زی

1 . فرشیدور، خسرو، ادبیات و نقد ادبی، ج2 ، ص648.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 8، فراز3.

3 . همان، دعای 4، فراز25.

4 . همان، دعای 5، فراز21.

5 . همان، دعای 4، فراز25.
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ــام  ــا را انج ــی کاره ــه خوب ــرد ب ــرو می گی ــدن نی ــون ب ــد و چ ــت می کن تقوی
ــوب  ــه معنــی مطل ــطه ها بــرای رســیدن ب ــه واس ــود این ک ــد بــا وج می ده
زیــاد اســت. نــوع کنایــه، کنایــه از صفــت اســت. همچنیــن می تــوان گفــت بــه 
علــت داشــتن واســطه های زیــاد بــرای رســیدن بــه معنــی موردنیــاز نــوع کنایــه 

ــه اســت. تلویحی

نتیجه
ــریف  ــده در کام ش ــل آم ــه عم ــات ب ــی ها و تطبیق ــه بررس ــه ب ــا توج  ب

ــود: ــخص می ش ــی مش ــر بیان ــه عناص ــبت ب ــجاد نس ــرت س حض
1. دعــا زبــان مشــترک آدمیــان اســت و منشــأ فطــری دارد و می توانــد محــور 

وحــدت انســان ها و بســتر گفتگــوی تمدن هــا قــرار گیــرد.
ــرآن  ــجادیه از ق ــه س ــن در صحیف ــام زین العابدی ــه ام ــای بلندمرتب 2. دعاه
کریــم الهــام گرفتــه شــده اســت و بی تردیــد رمــز جاودانگــی ایــن اثــر نورانــی، 
ــن  ــرآن عالی تری ــرا ق ــت، زی ــم اس ــرآن کری ــام از ق ــتفاده ام ــدار اس ــون مق مره
ــکار  ــود ب ــای خ ــرده و در ج ــزی ک ــاظ قالب ری ــیرین ترین الف ــی را در ش معان
ــوان  ــه چشــم می خــورد. به عن ــی در صحیفــه ب ــر به خوب ــن تأثی ــرده اســت و ای ب
نمونــه، حضــرت بــه آیــه شــریفه )َجَعلنــا اللیــَل لباســًا(1  اقتبــاس نمــوده و آن را 

ــد.. ــان کرده ان ــد پنجــم بی ــه در بن در دعــای ششــم صحیف
ــا  ــه بســیار ظریــف و زیب ــام از تشــبیه، اســتعاره، مجــاز و کنای 3. اســتفاده ام
بــوده و عبــارات ترکیبــی را بــا ترکیباتــی روح نــواز بیــان کــرده اســت، کــه خــود 
بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه امــام معانــی دقیــق عرفانــی، اجتماعــی، اخاقــی 
و اعتقــادی را بــا کام ســاده و شــیوا بیــان فرموده انــد ولــی همــراه بــا اســتحکام 
و پیوســتگی و انــواع عناصــر بیانــی کــه آن نشــأت گرفتــه از ملکــه فصاحــت و 

باغــت و ضمیــر پــاک امــام ســجاد اســت.
4. در تعــداد 239 عناصــر بیانــی منتخــب2 کــه از بررســی صحیفــه ســجادیه به 

1 . سوره نبأ، آیه 10. 
2 . جاللی نژاد، پایان نامه بررسی عناصر بیانی در صحیفه سیّد الساجدین، ص200.
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دســت آمــد، زیباتریــن تشــبیهات، بهتریــن تمثیل هــا، اســتعاراتی نغــز و مجازهای 
زیبــا دران وجــود داشــت. از مجموعــه ایــن عناصــر خیــال، 45 درصــد اســتعاره، 
ــه اســت.  ــکار رفت ــه ب ــبیه و 15 درصــد کنای ــاز، 16 درصــد تش 25 درصــد مج
تعــداد اســتعاره )106 عــدد( نســبت بــه تشــبیه و مجــاز و کنایــه بیشــتر بــود و 
بــا توجــه بــه ایــن آمــار مشــخص می شــود کــه حضــرت بــه زیبایــی از اســتعاره 

ــد. ــتفاده کرده ان اس
ــام  ــه ام ــه پای ــس ب ــت هیچ ک ــت و باغ ــده در فصاح ــر نگارن ــه نظ 5. و ب
ســجاد نرســیده اســت و ایــن خــود اعجــازی اســت کــه تــا بــه حــال کســی 

ــاورد. ــا را بی ــد آن ه ــته اند بمانن ــاء نتوانس ــاء و بلغ از فصح
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