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مهناز رحيم پور

چكيده�
به(ع)آنى امام زين العابدين على بن الحسيـنان شخصيت قراين مقاله تحت عنـو

م االخالقت،با الهام از دعاى مـكـارآنى آن حضـره قـرسى شخصيت و سـيـربرر
د.دازصحيفه سجاديه مى6پر

آن كريم،منابعقرصيفى ـ تحليلى و تاريخى است كه با استفـاده ازش مقاله تورو
ايى و ساير منابعى دينى تدوين شده است.البته با ايـن مـحـور كـهتاريخـى و رو

افت ذاتى در علم و عصمت و فضايله بر شرعالو(ع)جسته امام سجادشخصيت بر
ت بر اساسد.آن حضرآن كريم بوتجسم عينى قر(ص)ل خداسون راخالقى،همچو

(ع)ت اباعبدالله الحسـيـناليت،پس از حضرايى حامل نور امـامـت و ون رومتو

ا دراى تعاليم دين رمان مضامين عالى و شيوايط زشرد.و بر اساس مقتضيات وبو
دم تبيين مى6ساخت.اى مرقالب دعا بر

م االخالق.آنى،دعاى مكار،شخصيت قر(ع)امام سجاده�ها:اژكليدو

مقدمه
مشهور(ع)ت امام على بن الحسيـنند،حضرگزيده خداوت بـرّمين حجالدت چهارو

ق در مدينـه٣٨ه شيعه در سال ّد عامل مشهور در نـزبه «زين العابدين»و«سجاد»بنا به قـو
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م (اما به اختالفق در ماه محر٩٥يا٩٤ار در سال بين گوحلت آن بزرو ر١اقع شده است.و
_از جمله مسائل اختالفى دربـار٢) ياد شده اسـت.٢٥ ،٢٢ ،١٨ ،١٢هاى در بين روز

جه به تحقيـقـاتجمند ايشان است.بـا تـونسب دقيق مـادر اراين امام همام،يافتـن نـام و
انصe تاريخ اسالم و شيعه،هنوز نظر دقيقى نمى6توان در عرهشگرخى از پژودامنه6دار كه بر

ادگان ساسانى به نام شاهى از شاهـزت از مادرلد آن حضراز  داشت كه تومينه ابـردر اين6ز
د داشته اسـتجونه نقلهـا وغم همه اختالفاتى كـه در ايـن6گـوده است.«اما علـى رنان بوز

د.ايى دارت به سزشهراصل خبر
دم،انتشار جمالت زيبـاى آنت امام و محبت ايشان در ميان مـراز داليل مهم شهـر

د.يكى از علماى مشهور در آند جذب مى6كرا به خود كه همگان رت در قالب دعا بوحضر
التد منقود و در كتاب6هاى مختلi خوت بوم آن حضرى علواوى است ـ كه رهرعصر ز

ى اذاهره او گفته شده«كان الزد و دربارده است ـ.او شيفته عبادت امام بوا آورت رآن حضر
ذكر على بن الحسين» و نيز جاحظ مى6گفت:

جى،عامى و خاصى همه يكسـانلى،خار_ على بن حسين،شيعى،معتـز«دربار
٣ند».ى و تقدم او ندارترديدى در برمى6انديشند و هيچ كدام تر

6 العابد»ّر»و«علىّمان خويش به نام6هاى«على الخير»،«على االغدر ز(ع) امام سجاد
كسى(ص)ل خداسود كه كه در ميان اهل بيت رت داشت.مالك بن انس بر اين باور بوشهر

قتـى آنت گفته شـده:وگى6هاى آن حضـر_ ويژدربار٤ده اسـت.نبو(ع) همانند امام سـجـاد
سيـدنـد،ا66مى6پرقتى6عـلـت رن مى6شـد.وگوه6اش دگرنگ چـهـرفت رضو مى6گـرت وحضـر
ا در قالبر(ع)ه اهل بيتاهم بايستيم؟سيرابر چه كسى مى6خودند:آيا مى6دانيد،در برمومى6فر

ا آنان تجسم عالى و جامع كماالت ود؛زيرآورشته تحرير دران به رالفاظ و كلمات نمى6تو
د.وان با آنان مقايسه كرا نمى6توكسى ر(ع)منان علىمومايش اميرفضائل انسانى هستند و به فر

(ص)ت6پيامبرد.عتراهد بوابر نخوند با آنان بـرده نعمت هدايت اهل6بيت پيامبرآنان كه پرور

دد و عقبگرار يقين مى6باشند.شتاب كننده بايد به آنان بـازن6هاى اسـراساس دين و ستو
صيتد و واليت،به آنان اختصـاص دارگى6هاى حق وا ويژندد،زيرمانده بايد به آنان بپيـو

اين مقاله با استناد٥د.سالت به آنان تعلق داراث رنسبت به خالفت مسلمين و مير(ص)پيامبر
ى آنايتى ـ از سوا بر اسـاس روت رآنى آن حضرالت تاريخى،ابتدا شخصيت قـربه منقـو
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خى ازد.سپس به بردازدر شام بيان شده ـ مى6پـر(ع)د و اهل بيتفى خـوار كه در معرگوبزر
خى ازده در پايان به بره نموآنى است،اشارخاسته از اخالق قرت كه برگى6هاى آن حضرويژ

د.دازآنى بيان شده مى6پرم اخالق كه با الهام از آيات قرهاى دعاى مكارازفر

(ع)آنى امام على بن الحسينشخصيت قر

دند،و امـامفته بـوى گردم جشن پيـروزمان يزيد مـرد.به فره بـوّشام پايتخت بنـى امـي
تبريـكدم به يكـديـگـردند.مرد شام مـى6كـرارت اسيـر وا به صوراهانـش رو همـر(ع)سجـاد

ديك شد و گفـت:دى به آن6ها نزمربه شام،پيـر(ص)تد خاندان نبومى6گفتند.هنگـام ورو
د وده كردان شما آسـوا از مرهـا رد ساخت،و شهـرا كشت و نابـوا كه شمـا رسپاس خـدا ر

انده6اى!آن خود!آيا قرمرد:اى پيرموفر(ع)د.امام سجادا بر شما مسلط نمومنان يزيد رموامير
ّةدا الـمـوّ الًاقل الاسئلكم عـلـيـه اجـرمايـد:«ا فهميده6اى كـه خـدا مـى6فـرآيا معنـى ايـن آيـه ر

ستى با خويشانمى جز دوسالت اجراى ر؛بگو اى پيامبر،من بر)٢٣ /٤٢ى،(شور» فى�القربى
از خويشاند:منظورموفر(ع)انده6ام.امام6سجادى خود گفت:آرمراهم.پيرا از شما نمى6خور

»آت ذاالقربى حـقـهوانده6اى:«ا خود!آيا اين آيـه رمردر اين آيه6ما هستيم.اى پيـر(ص)پيامبـر
د!آيا اين آيهمرا اداكن.خويشان در اين آيه ما هستيم.اى پير؛حق خويشان ر)١٧/٢٦اء،(اسر

٨(انفال،»ل و�لذى� القربىسوه خمسه و للرّ للّما غنمتم من شىء فانّا اناعلمووانده6اى؟«ا خور

ل و خويشان6سـوص خدا و رديد،يك پنجم آن مخصود بر؛ بدانيد،از هر آن6چه سـو)٤١/
ّهما يريد اللّانانـده6اى:«ا خود!خويشان در اين آيه ما هستيم.آيا اين آيـه رمـراست. اى6پير

نـد؛همـانـا،خـداو)٣٣/٣٣اب،(احـز»اكم�تـطـهـيـرجس اهل الـبـيـت و يـطـهـرليذهـب عـنـكـم الـر
داند.اين آيه دره گـرا پاك و پاكيزد و شما ردارشما خاندان برا ازاسته6است كه ناپاكـى رخو

فت و از گفته خويش پشيمانت فرو رد در سكومرل شده است.در اين هنگام پيرشأن ما ناز
نگند به خدا،بدوى،سود:آرموفر(ع)ا به خدا،شما همانيد كه گفتيد؟امامگفت:تو رشد و

د گريستمـرندان هستيم.پيرما همان خويشاو(ص)ديد ما همان خاندانيم.به حق پيامبـرتر
ا كشتند و به شـهـادتا به يزيد دادنـد دسـتـور داد او رد.هنگامى كه ايـن خـبـر رو6توبه6كـر

٦ساندند.ر



٦٨شمار�  ١٧٣شخصيت قرآنى امام سجاد(ع)

(ع)آنى امام زين العابدينگى�هاى شخصيت قرويژ

آن؛اخالقالقر(ص)هّل اللسوى نقل شده است:«كان خلق رى نبوصi خلق و خودر و
٧د.حقيقت عينى اسم اعظم بوت تجلى كتاب خـدا ود».آن حضرآن بو قر(ص)ل خداسور

؛)٦٨/٤(قلم،»ك لعلى خلق عظيمّو انمايد:«ت مى6فر_ اخالق آن حضرند متعال دربارخداو
جه به آيـهنيز،باتو(ص)ل خاتمسوصيـاى رگى هستى.اوى بزراستى تو بر خلق و خـوو به ر

نه كه اخالقدند،همان6گوت بوذكر،همتا و هم افق در علم و عصمت به آن حضرتطهير و
فتارتاسر رسرحيد محض دره ريشه در ادب الهى داشت و توجودر همه و(ص)ىى نبونيكو

انت مى6ماندند.از دخـتـرت نيز،به آن حـضـرصياى آن حضـرد،اوت نمايان بـوآن حضـر
فت و گفتى رد جابر بن عبدالله انصارى نزنام داشت.روز(س)فاطمه(ع)منان علىموامير

اد خاندان ما بر سر عبادت وگاه شما ديديد يكى از افـرق ما اين است كه هـريكى از حقو
ا از خطرى كندو با تذكر او رد او بيايد و دلسوزانداخته،نزا به خطر دراه خدا خوشش در ركو

است كه بر اثر عبادت بسيار بينى6اش(ع)ش حسينيادگار پدر(ع)حفظ نمايد.اين على بن الحسين
ده شده و جانش بر اثـرها و كi دست6هايش آزرانوآسيب ديده و پيشانيش پينه بسـتـه و ز

ا ديد عبادت بسيارت رآمد و آن حضر(ع)د امام سجادده گشته است.جابر نزسوعبادت فر
آيا نمى6دانى(ص)ل خـداسوند رد:اى فرزموفر(ع)د.جابر به امام سجادده بـوا خسته نمواو ر

اى دشمنان شما خلقا برخ رستان شما آفريـده و دوزاى شما و دوا برند بهشـت ركه خداو
(ع)حمت مى6اندازيد؟امام سـجـادنج وزا به رد را اين همه در عبادت،خـوده است؟چـركر

ند گناه گذشته و آينده جـدم!آيا نمى6دانى كه خـداو(ص)ل خداسودند:اى همنشيـن رموفر
د و ساقم نمـود كه پاهايش ورد آن6قدر عبادت كـرجوا آمرزيد،اما با ايـن ور(ص)خدال سور

ا بخشيده،ند گناه گذشته و آينده تو رد.شخصى به او گفت:با اين6كه خداو بادكر6پاهايش
ا»؛آيا بـنـدهن عبدا شـكـورد:«افال اكـوموفـر(ص)ى؟پيامبـرد فشـار مـى6آورنه بر خـواين6گـو

ت در خطر است،جان عزيز(ص)ل خداسوند رار خدا نباشم»؟جابر گفت:اى فرزسپاسگز
دد وفع مى6گـرسيله آن6ها رى6ها به وفتـاراده6اى هستيد كه بالها و گـربا اين6كه شما از خانـو

اانم،راه پدره رار!همودند:اى جابـرموفر(ع)جاست.امام سجـادآسمان به خاطر آن6ها پابـر
٨امالقات نمايم.مى6پيمايم تا آن6كه آن6ها ر
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Nنفى تكل
هسير٩ى مشقت انجام دادن است.ى از رود نهادن و كارنج بر خوتكلi به معناى ر

نه تكلi بـه دورو از آنگود،و انسان6هاى الهى،از هـراربوi استـوّبر عدم تكـل(ص)ّىنبو
١٠اءمن التكلi؛االتقياء براالمناءومايد:«نحن معاشر االنبيا ومى6فر(ص)ل خداسوند.راربيز

،جايى(ص)صياى6پيامبر_ اوسيردگار از تكلi به دوريم».دران و امناى پروره پيامبرما گرو
انه نمى6دادند كه6ديگـردند و اجـازار بوi بيزّد و آنان از تكـلدبستن نبوع و به خـوّاى تصنبر

،پـس از(ع)منان علىت كنند.اميـر مـومعاشرفتـار وi و تصنع رّنيز،با ايشان از سر تـكـل
انيدان سخن مى6گويند سخن مرمايد:«با من چنان6كه با جبارخطبه6اى در جنگ صفين مى6فر

ايى وبه طوره مجوييد و باظاهر آرى مى6كنند،از من كنارو چنان كه با مستبدان محافظه كار
حمنگى6هاى عبادالرقان يكى از ويژه فراخر سورآن كريم در اوقر١١ش مداريد».عى6 آميزّتصن

نحمن الذين يمـشـوعبادالرومايد:«فتار و حاالت آنان مى6داند و مـى6فـرا نفى تكلـi از رر
مايد:بندگـان؛مى6فر)٢٥/٦٣قـان،(فر»ا سالمان قالو و اذا خاطبهم الجاهلـوًنـاض هوعلى االر
فا طرن نادانان ايشان رچوند ومى6دارمى گام برمين به نرى زحمان،كسانى6اند كه روخداى ر

د بههاى خوار دهند به ماليمت پاسخ مى6دهند.لقمان حكـيـم نـيـز،در انـدرزخطاب قـر
ّ كلّه اليحبّ اللّ انًحاض مراس و التمش فى االرّك للنّر خدّالتصعومايد:«ندش مى6فرفرز

»ت الحميرات لصو�انكر االصوّتك اناقصد فى مشيك و اغضض من صوو*مختال فخور
ستا دودپسند راه مرو كه خدا خوامان رمين خرخ متاب،و در زدم ر؛از مر)١٨ـ ٣١/١٩(لقمان،

انها بانگ حزازا آهسته6ساز كه بدترين آوفتن ميانه رو باش و صدايت راه رد،و دررنمى6دار
،بر اصل(ع)ىو علو(ص)ىبر طبق سنت نبـو(ع)دى و اجتماعى امام سجـاده فراست.سير

در(ع)ى على بن الحسينايت مى6كند:روزرو(ع)د.كلينى از امام صادقار بونفى تكلi استو
دنل ناهار خورهى از جذاميان گذشت كه مشغود،بر گروار بوكب خويش سوحالى6كه بر مر

هد:اگر روزمـوت6فرد.حضردند كه با ايشان هم غـذا شـوت كـرا دعوت ردند. آن حضـربو
قتى آماده شدش داد واى آنان سفاراكى نيكو،برفت خورن به خانه رفتم،چودم مى6پذيرنبو

١٢هم غذا شد.ستادو با آنان نشست ودر پى ايشان فر

د تا كسى باايه مى6زيست كه حتى به طور ناشناس سفر مى6كرت،چنان بى6پيرآن حضر
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ستد:دوموا ناشناس سفر مى6كنى؟فرسيدند: كه چرت پرد،از6آن حضراو دچار تكلi نشو
افتادگى آن١٣ا بدهم.انم مانند آن رم كه نتوى بگيرچيز(ص)ل خداسوند با رم به خاطر پيوندار

لى پاسخىد،وى صدا زاى كارا برد رى يكى از غالمان خود كه روزه6اى بوت به اندازحضر
ازم آوسيد:پسرانجام از او پرد و پاسخى6نشنيد.سرا صدا زم آن غالم رم و سونشنيد.بار دو

سم.آنن از تو نمى6تـراى چه پاسخ ندادى؟گفت:چود:برموا!فرا نشنيدى؟گفت:چـرمر
١٤سد.ا كه بنده من،از من نمى6ترد:سپاس خدا رموت فرگاه حضر

جه به تهيدستانانفاق و تو
 ممكنّد كه به آنان تا آخرين حـدايان آن بومنان و بينونسبت به مـو(ع)_ امام سجادسير

دد حمل6مى6كرا در پشت خوا تأمين نمايد.شب6ها كيسه6اى پر از نان رده و معاش آن6ها رجه نموتو
د آن6جا كهت مصداق آيه انفاق بوسانيد.آن حضرو به طور ناشناس به خانه مستمندان مى6ر

هم عندفلهم اجـرًعالنيـة وًّاالهم باليل و النهار سـرن اموالذين ينفـقـومايد:«آن كريم مى6فـرقر
ا شب و روز ود رال خو؛كسانى كه امو)٢/٢٧٤ه،(بقر»ننوف عليهم و الهم يحزربهم و الخو

د و نه بيمى براهد بوشان بر آنان خودگارد پرورنهان و آشكار انفاق مى6كنند.پاداش آنان نز
د».هگين مى6شوآنان است و نه اندو

اد_ فقيراز صد خانـو(ع)،امام سجـاد(ع)ان بن اعين از امام صـادقايت حمـربنا بـه رو
د به آن6ها مى6داد،و هيچ6غذاىا حمل و با دست خود.شبانگاه غذاى آن6ها رستى مى6كرسرپر

دال خوت همه اموسانيد.آن حضرمندان مى6را به نيازى از آن رد،مگر آن6كه مقدارنمى6خور
اى تامين6د برتالش يك مـر(ع)از منظر امام سجاد١٥د.ا بين مستمندان،دوبار تقسيـم كـرر

نل بيـروبامداد از منز(ع)ايت شده امام سجادد.روب مى6شواده صدقه محسـومعاش خانو
سيد:كجـاى شخصـى از اوپـرفت.روزمى6آمد و به دنبال كار و كسـب مـال حـالل مـى6ر

سيد،آيا صدقه مى6دهـى؟م به اهل و عيالم صدقه بدهم.پـرد:مى6رومـوى؟ امام فرمى6رو
ند صدقه6اىف خداوى حالل از طـرى حالل كند هميـن روزد:كسى كه مطالبـe روزموفر

ه6هاىا آنان اسومى6باشد؛زير(ع)مينگى6هاى معصو احسان و انفاق از ويژ١٦اى او.است بر
اىدى و اجتماعى مى6باشند،وبهترين و بافضيلت ترين مـال بـرانسانيت در همه ابعاد فـر
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ن«االنساند.چود دربياورديت خوا به بندگى و عبواده راد آزسيله آن افرانسان آن است كه به و
ت6هاى سالم انسانى در مقـابـل اثر انفاق و احسان اين است كـه فـطـر١٧عبيد االحسـان»

ام دار،مى6بيند.انسانى كه بذل مال مى6كند و كريم است،ا ود ران خواحسان و فضل ديگر
دسخوام6دارا واده رادآزان هزينه مى6كند،چنين انسانى افرا در مسير جذب محبت ديگرمالش ر

الفته است.از اين رو«افضـل االمـود هدر نـرف شومى6كند و مالى كه در اين مسـيـر صـر
دم وميان مـراى انسان زيباتر از ايـن كـه درمغان و هديه6اى بـرچه ار١٨ عليـك»ًااحسنها اثـر

نقـل(ع) ه امام سجاد_ سيرد.دربـارمت ياد شوت و حرندگى مى6كند،با عـزجامعه6اى كـه ز
گاهد: «هرموفت، مى6فرار مى6رد به بازل خواى خريد معاش منزگاه برت هرشده كه آن حضر

اى اهل خانه6ام كه به آنشت برى گول باشد و با آن مقداراهم مبلغى پوم و همرار بروبه باز
م».اد سازا آزده6اى رشمند6تر از آن است كه برد من ارزى كنم،نزند،خريدارعالقه دار

االلبابلواو
نه آاليش عقل،پاك از هر گوّااللباب مى6باشد.لبلواز مصاديق عينى او(ع) امام سجاد

ض مى6باشد.ارنه معانى و عوگودن آن از هراست.نهادن نام عقل نيز،به دليل خالص بو
ه از ناخالصـى و پاكيزّا،هر عقلى لـبّ خالص6تر از عقل اسـت.امّه لباژگفته شده كـه و
دهلى االلباب نموك نمى6كند،معلق به اوا كه عقل درند احكامى راين خداونمى6باشد.بنابر

؛و)٢/٢٦٨ه،(بقر»االلبابلور اال اوّكّ و ما يذًا كثيرًاتى خيرت الحكمة فقد اومن يوو«١٩است.
دمندان پنـدى داده شده است و جز خـرد،به يقين خير بـسـيـاربه هر كه حكمـت داده شـو

فتت عميق در معرمنان كه اهل تفكر و تعقل و بصيرهى از موه گروآن6كريم،دربارند.قرنگير
دا به كار مى6برااللباب»رلوى تعالى و جهان هستى و ايمان كامل هستند،تعبير«اوبه ذات بار

لىض و اختالف الـلـيـل و الـنـهـار آليـات الوات و االر فى خـلـق الـسـمـوّانمايـد:«و6مـى6فـر
ات ون فى خلق السمـوروّو على جنوبهم و يتفـكًداو قعوًن الله قيامـاالذين يذكـرو*االلباب

استى؛به ر)١٩٠ـ١٩١ /٣ان،آل عمر(ض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار»االر
دمندان نشانه6هايىاى خرمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز،برآفرينش آسمان6ها و زد ر

ميده ياد مى6كنند،و در آفرينش آسمان6هاا ايستاده و نشسته و به پهلو آراست.همانا خدا ر
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ا ازهى تو.پس ما رده نيافريده6اى،منـزا بيهوا،اين6هـا ردگارمين مى6انديشند [كه] پـروروز
خ در امان بدار.عذاب آتش دوز

ابخـواى نماز شـب از بـسـتـرايت شده كـه شـبـى بـررو(ع)االت امام سـجـاددر احـو
گان نگريستفتن،چشمش به آسمان افتاد و همچنان،به6ستارضو گرخاست. هنگام وبر

د ادامه داد وده به نگاه خـوان و بهـت زفت و حيرو در انديشه خالق و خلقت آن6هـا فـرو ر
٢٠ا شنيد.د تا صبح شد و صداى اذان رهمچنان،دستش در آب بو

در قالب الفاظ و كلمات امكان پـذيـر(ع)آنى امام سجادسخن گفتن از شخصيت قـر
اليت عظمى و صاحب عصمـت و حامل مقـام و(ص)ىم نبـوث علوارا آنان ونيست؛زيـر

ت عميق آنان از ذاتفت و بصيـرافت نفسانى آنان از يك سو و معـرى مى6باشند.شـركبر
س يمانىدانيده است.طاوه6ها گرد در همe دورا انسان6هاى منحصر به فرى تعالى،آنان ربار

دان ديدم كه به نماز ايستاده و دعا مى6گفت وا زير ناودى رفتم،مرمى6گويد:به كنار كعبه ر
ادم:چرض كرفتم و عرديك راست.نز(ع)فتم ديدم امام سجادى او رسخت مى6گريد،به سو

قعيت هستى و اميد آناى سه موحمت افكنده6اى؟با اين6كه دارا در فشار و زد رنه خواين گو
لسوت حفظ كند:نخست اين6كـه پـسـر رات آخرا از خطراست كه هريك از آن سـه تـو ر

حمتم نيز،راى تو هست،سوبر(ص)ل خداسوت رّم آن كه شفاعت جدهستى،دو(ص) خدا
د نسب،آيا نشنيده6اى كهد:اما،در مورمودو فربه من رو كر(ع)د.امام سجادد دارجوالهى و

»ن و اليتسائلـوٍمئـذور فال انساب بينـهـم يـوّفاذا نفخ فـى الـصمايد:«آن مى6فـرند در قـرخداو
اهدنه نسبى در ميان آن6ها نخود،هيچ6گو؛ هنگامى كه در صور دميده شو)٢٣/١٠١ن،منو(مو
د شفاعت،به آن نيز، اطمينـانـىمـورد و از يكديگر تقاضاى كمك نمى6كنـنـد.امـا،دربو

؛آن6ها جز در)٢١/٢٨(انبياء،»تضـىا لمن ارّن الاليشفعـوومايد:«ند مى6فرا خداونيست؛ زيـر
حمت خـدا،د رد است،شفاعت نمى6كنند.و اما،در مورد كسى كه خدا از او خشنـومور

حمت خدا؛همانا ر)٧/٥٦اف،(اعر»ه قريب من المحسنينّحمت الل رّانمايد:«ند مى6فرخداو
٢١ان باشم.كارديك است.من نمى6دانم كه در صi نيكوان نزكاربه نيكو

به حسب و نسب و شفاعت(ع)اين معيار شخصيت از ديدگاه امام زين العابدينبنابر
حمت الهى نيست؛بلكه،به تهذيب و كسب عمل صالح و ايمان است.و ر
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ا كهم اخالق صحيفه راز از دعاى مكارك چند فراز پايانى اين مقاله،از باب تبردر فر
د.گفته شده است بيان مى6شو(ع)آن مجيد از ناحيه امام سجادبا الهام از قر

ى كارد كه بعد از روش6ها به دست بنى اميه بوه تحريi ارز،دور(ع)ان امام سجاددور
انه6اى6كه حجاج،عبدالملك رفت.به گوار گرانيان،احكام اسالم بازيچe آنان قرآمدن مرو

فتات دينى،از مسلمان6ها جزيه مى6گرخالف دستورمى6دانست و بر(ص)ل خداسوتر از ربر
اين رو،هنگامى كه جامعه دچاراز٢٢د.ا به دست جالدان مى6سپردم رايى مرو با اندك افتر

ه گشت،و فساد اخـالقـى وآن6ها چيـرفاه طلبـى،بـردگى و رحيه دنـيـا زاف شد و روانحـر
ن آن6كه به دشمنان اسالم بهانه6اى دهد،جـهـتبدو(ع)اج يافت.امام سجـاداجتماعـى رو

دما به مـراستين ديـن ره6هاى رنيايش،آمـوزقالب دعـا وف اسالم درات و معـارنشر دستـور
ش داد.صحيفe سجاديه مشهور،شامل پنجاه و چهار دعا مى6باشد.ايـن كـتـاب ازآموز

» و(ص)ا«زبور آل محمدايى در سطحى است كه آن را و همچنين شيوات و محتونظر عبار
م اخالق مشهور اسـت.آن» نيز مى6گويند.دعا يبيستم اين كـتـاب،بـه مـكـار«اخت القـر

ذكر شريi به طور مكرر دراست.اين دعا و(ص)م اسالمل مكرسوات بر رآن صلوآغازسر
اتهاى مختلi بر محمد و آل محمد صـلـوازد و در اين دعا،در فرصحيفه ديده مى6شـو

ت حق،حتمى است،حقيقتستاده شده است.اين دعا كه استجابت آن از جانب حضرفر
حمت وائه رشتگان جهت ارى تعالى و تمام فرى بارى است به بلنداى ابديت كه از سوذكر

مان مى6دهدمنان فرمينه به موآن كريم در اين زد.قرصادر مى6شو(ص)پاكى بر محمد و آل او
ن على النبى ياوّ الله و مالئكته يصلّانمايد:«ستند و مى6فرد و تحيت بفردرو(ص)كه بر پيامبر

شتگـان او؛بى6گمان،خدا و فر)٣٣/٥٦اب،(احز»ا تسليمـاموّا عليه و سلوّا صلايها الذين امنـو
ستيد و سالم گوييد،د فرده6ايد بر او دروستد،اى كسانى كه ايمان آورد مى6فربر پيامبر درو

سالمى شايسته.
ا ضمـنند آن رى است كه خداوت محمد و آل او،امرند دادن حضرتكيه امام در پيـو

تد.از آن حضراى بيان عقايد شيعه دارده و اهميت زيادى برل آورسوات بر ردستور بر صلو
 علىّننا به،فمن صـلّل الله و قرسوض على العالم الصالة علـى ره فـرّ اللّايت شده«انرو

اهى محمد و آلهمر٢٣ه»ك امرقدبتر الصالة و ترقد و علينا،لقى الله وّلّه و لم يصّل اللسور
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داشته باشد؛(ص)ل اللهسودم نسبت به خاندان رضع مراند تاثير مهمى در مومى6تو(ص)محمد
ى ـ بر باالى منابر برى قمر هجر٩٩ديك به سال گذشت كه ـ نز(ع)مانى بر اهل بيتا ززير

د.ايج بوندانش تقبيح و دشنام رو فرز(ع)على
گاه احديـتگزيـده6اش بـه درات بر پيامبـر و خـانـدان بـرپس از صلـو(ع) امام سـجـاد

ست،د بفـرا!بر محمدو6آلـش6درودگاراكفنى ما يشغلنى االهتمام بـه؛پـرورمايـد:«ومى6فر
من ازى6هايم باش».كفايت حق از عبد،يعنى؛انسان موفتارد،عهده6دار مهمات و گرخو

نامه6هـاىابر آن همه بـرى در بـرّن سدا از اشتغاالت كـه چـواهد كه او رحق تعالى مـى6خـو
د.انسانا اشتغاالت گاهى مانع از امور مثبت مى6شـود نجات دهد.زيرار دارمنفعت قرپر
اند با كمال اطمينان به هدف عالىد تا بتواهم آورمينه6هايى فراهد زند مى6خومن از خداومو

كلو تومايـد:«آن كريم در باب كفايت حق تعالى از بندگان مى6فـرسد.قـرشش برو با ارز
كل كن كه پيشتيبانى خدا كافى است.امام؛بر خدا تو)٨١/٤(نساء،»ًكيالعلى الله و كفى بالله و

دمى بر مرالتمحقه بالمن؛در كار خير از منت گـذارمايد:«واز ديگر مى6فـردر فر(ع)سجاد
ما.محافظتم فر

 وّا صدقاتكم بالـمـنا التبطلـويا ايها الذين امـنـومايد:«ه مى6فـره بقرآن كريم در سـورقر
ا با منت ود رمنان!صدقات خو؛اى مو)٢/٢٦٤ه،(بقر»ئاء الناس…االذى كالذى ينفق ماله ر

ا انفاق مى6كنـد.ودم،مالش راى ريا و نماياندن به مـرار باطل نكنيد،مانند كسى كـه بـرآز
ان ما انفقـوالهم فى سبيل الله ثم اليتبعـون اموالذين ينفقومايد:«آن كريم مى6فـرقرٍهمچنين 

؛كسانى)٢/٢٦٢ه،(بقر»ننوف عليهم و الهم يحـزهم عند ربهم و الخوا و الاذى لهم اجـرّمن
شانند،اجرى نمى6آورارد منت و آزاه خدا مى6بخشند و به دنبال بخشش خوا در ركه مالشان ر

ند.منت وهگين شـوظ] است و نه بيمى بر آنهاسـت و نـه انـدوشان [محفودگـارد پرورنز
د؛چه اين6كه انسان كمكتى ندارمستقيم تفاودن عمل خير،مستقيم و غيراذيت در باطل كر

ادگو كندتا غير مستقيم افران بازاى ديگرا برد،چه آن6كه عملش رنده رو در رو منت گذارگير
امتا كه كرند.زيرار مى6گيرت قرّت و اذيّض منمى كه در ظاهر محتاج هستند در معرمحتر

د.ى مسلمانى ريخته مى6شوكات لطمه مى6بيند و آبرونه حرانسانى با اين گو
لئك لهم عقبىن بالحسنة السيئة اوءوو يدر،با الهام از آيه«(ع)ى ديگر امام سجادازدر فر
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اىت6بـراى6آخرجامى بـرف ساختند،نيـك فـرطرا به نيكـى بـر؛و بدى ر)١٣/٢٢عـد،(رالدار» 
مايد:آن6هاست.مى6فر

«اللهم صل على محمد و آل محمد و ابدلنى من بغضه اهل الشنان المحبة و من
الية6وة االدنين الوه،و من عداوّالح الثقّة اهل الصّة،و من ظنّدحسد اهل البغى المو

 المدارينّة و من حبصرّة و من خذالن االقربين النّحام المبرى االرق ذومن عقو
ةف الظالمين حالوة خوارة و من مرم المعشرد المالبسين كرتصحيح ا لمقة و من ر

كت و از پيشگاه بـاد مبارجوست.ازود بفرمحمد و آل محمد درواالمنة؛الهى!بر
ان از محبت،و به جاىا به جاى دشمنى كينه تـوزاست مى6كنم مرخوعظمتت در

ت و به جاى بدگمانى اهـل صـالح از اعـتـمـاد وّدان از مـوى متجـاوزحسـدورز
ام ازى اقـوفتـارستى،وبه جـاى بـدرديكـان از دواطمينان،وبه جـاى دشـمـنـى نـز

انستى مجاعله كارى و به جاى دوديكان از يارى وبه جاى بى6اعتنايى نزفتارشرخو
ى و به جاى تلخىفتارشرجهى همنشينان از خـواقعى و به جاى بى6توستى واز دو

دار ساز».خورامش و امنيت بران شيرينى آرس از ستمكارتر
ى جهلند،يا از رومايد آن6چه اين نه طايفه،در حق من رو مى6دارمى6فر(ع)امام سجاد

ت است.درجهى به جهان آخرو غفلت و يا عمدكه ريشه در ضعi ايمان آنان و يا بى6تو
ااب آنـان رد،به خوبـى جـوابر آن همه بدى ها كه از آنان نسـبـت بـه مـن صـادر مـى6شـوبر

اد رااللباب آن است كه پيمان خولومايى از نشانه6هاى اوآن كريم مى6فرا تو در قربگويم.زير
ندند و نماز به پا مى6دارشان شكيبايى مى6ورزدگاردى پروربا خدا نمى6شكنند و جهت خشنو

ا با نيكىا،وبـدى رو از آنچه روزيشان داديم انفاق مى6كنند.چه در نهان و چه در آشكـار
ش باقى است.اى خوجام آن6ها سردايند و فرمى6ز

ىنتيجه�گير
خاستهثى،برافت ذاتى و موروه بر شرعالو(ع)جسته امام سجـادشخصيت ممتاز و بر

انـىد.آن جنـاب در دورت بوآنى آن حضـراز علم و عصمت و تجسـم عـيـنـى اخـالق قـر
ش تحريi و يا بدعتسط خلفاى بنى اميه دست خوش6هاى دينى تومى6زيست كه همe ارز



٦٨شمار�  ١٨١شخصيت قرآنى امام سجاد(ع)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢ /شاد.مفيد،ار١
.همان.٢
، به نـقـل از٥ى،ح؛طبقات6الكـبـر٣ليـاء،ح.حليـة االو٣

.٢٢١ى و سياسى امامان شيعه/حيات فكر
، به نقل از٧.ابن حجر عقالنى،تهذيب6الـتـهـذيـب،ح٤

.٢٦٢ /ى و سياسى امامان شيعهحيات فكر
.٣.نهج البالغة،خطبه ٥
.٢٥٠م/.نفس الهمو٦
.٢/٤٣٣ح دعاى سحر،ح الله خمينى،شر.رو٧
.١٤٨ـ ٤/١٤٩.مناقب آل ابيطالب،٨
.١/١١٢٧ معين،هنگفر.٩

.٣٩٤ /٧٣ار،االنو؛بحار١٤٠.مصباح6الشريعه/١٠
.٢١٦.نهج البالغه،خ١١
.٢/١٢٣.كافى،١٢
.٦٢٠ى/ه نبو.دلشاد،سير١٣

.٢/٣٧٣شاد،.مفيد،االر١٤
نعيـم،به نقل از ابـو٢٦٥ايـان/ه پيشـوى،سيـر.اشتهـار١٥

.٣لياء،اصفهانى؛حلية االو
.٢/٣٧١.كلينى،كافى،١٦
٢١٨/ ٣ ،(ع)ق امام سجادساله حقوى در ر.يثربى،سير١٧

.٧١ار،االنوبه نقل از بحار
.٨٢٨٨.تصنيi غرر الحكم،ح١٨
.٦٨٥دات/اقب،مفر.ر١٩
/(ع)ندگى امام سجاددى،نگاهى بر ز.محمدى اشتهار٢٠

اه،نقل از رياض السالكين سيد على خان؛بهتـريـن ر١٢٠
.٣٤٨شناخت/

.٢؛ كشi الغمه،٤٦.بحار،٢١
.٢٧٤ى و سياسى امامان شيعه/.جعفريان،حيات فكر٢٢
/(ع)سياسى امامان شيعـهى و.جعفريان،حيات فـكـر٢٣

.١٠٨٨جان/،به نقل از تاريخ جر٢٧٥

فاه طلبى و فساد سياسى اجتماعى و اخالقـى دچـار شـدهد.جامعe اسالمى به رگشته6 بـو
دمانا در قالب دعا بر مره6هاى دينى رف حقيقى اسالم آموزد.از اين6رو،جهت نشر معاربو

ندگى ايشانه زشيوآن است وااللباب» در قرلوت مصداق عينى«اودند.آن حضرتبيين6مى6كر
ت با الهامد.صحيفه سجاديه آن حضرار بوi و ساده زيستى استوّبر اساس نفى اصل تكل

تاستين دين از جانب آن حضره6هاى رقعيت6هاى مختلi،جهت تبيين آموزآن در مواز قر
شده است.صادر


