
٢٤٨ موضوع شناسى امام سجاد(ع) سال�هفدهم

فاطمه نادرى ملك
دانشجوى كارشناسى ارشد مترجمى عربى

مقدمه
حشت آبادى كه امويـان،در و(ع)كربال،امام سجادس آميزاقعه غم�سوز و دربعد از و

داخت.دمى�ها پره با نامرفت و به مبارزدند،مشعل دعا به دست گرده بوبنا كر
ن،ار،صحيفه سجاديه گشت كه امروز با گذشت چندين�قرگوحمات آن بزرحاصل ز
ا«انجيل اهل بيت»و«زبـور آلدمان هدايت طلب مى�باشد.از ايـن رو آن رهدايت گر مـر

آن مى�باشد،پسشن از آيات قرى روانى صحيفه،تفسيرهاى نوراز» ناميده�اند.فر(ص)محمد
هش در صحيفه سجاديه بسياران»بناميم.مجال تحقيق و پژوا«اخت القربه جاست كه آن ر

خى از پايانفى برديم تا به معـرده مى�باشد و ما در اين چند صفحه سعى كـرسيع و گسترو
دازيم.آن و صحيفه سجاديه»بپرتباط قرمينه«ارنامه�ها و كتاب�هاى نگاشته شده در ز

پايان نامه�ها
ل الدينشد،دانشكده اصوشناسى ارحيد در صحيفه سجاديه،كارا نقد على؛توهر.ز١

قم.
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اجبد وجـواين پايان نامه در هفت بخش تحت عناوين زير تاليV گـشـتـه اسـت؛و
حيدحيد افعـالـى،تـوتيه حق تعالى،صفات سلبيـه حـق تـعـالـى،تـوتعالى،صفـات ثـبـو

ابطه انسان با خدا.عبادى،عدل الهى،ر
از ميان ادعيه صحيفه(ع)حيدى امام سجادبه طور كلى پيام اين پايان نامه بيان بينش تو

سجاديه مى�باشد.
س،شد، تربيت�مدرشناسى ارآن با صحيفه سجاديه،كـارند قر.طيبه حسينى؛پيـو٢

.١٣٧٨ان، تهر
و دعاهاى صحيفه سجاديه(ع)ندگى امام سجادى بر زلV در اين پايان نامه ابتدا گذرمو

آنىى به بيان اقتباسات،استشهادات و تلمـيـحـات قـرد،سپس در قسمت نتيجـه�گـيـردار
ن آن�هاآن و يا هم مضموها تفسير آياتى از قـرازخى فرداخته و اين كه برصحيفه سجاديه پر

مى�باشد.
صحيفه كامله سجاديه.ى دره�هاى تفسيرادى؛جلو.حسين مر٣

ان شاهدا به عنـوده و بعد چند آيه را آورابتدا گزيده�اى از دعاهاى صحيفه سجاديـه ر
فت.ان تفسير اين آيات در نظر گرا به عنواز از دعا ران اين فرد كه مى�تومثال مى�آور

ى در صحيفه سجاديه(شناخت اجمالى از صحيفه وائى يگانى؛سيرتضى نور.مر٤
.١٣٧٥هنگيان آية الله طالقانى،قم،ش ضمن خدمت فرش و پرورشناسى آموزدعا)،كار

ايى صحيفهسى معنايى و محتوى از حيات امام و بررح مختصراين پايان نامه پس از شر
در ادامهد.ودازم مى�پرات و اخالق مذمود صلوش و سير بيان دعا،بحث در موربه بيان رو

حا مطـرحيد در صحيفه سجـاديـه رى از خداشناسى و تـوعات صحيفه و مخـتـصـرضومو
د.مى�ساز
آن و صحيفه سجاديـه،جـامـعـه�ه عبداللهى على بـيـك؛تـوبـه از ديـدگـاه قـرهر.ز٥

.١٣٧٩، قم،(س)اهرالز
اجبى و اصطالحى،اقسام توبه،توبـه وعات اين پايان�نامه توبه از نظر لـغـوضومو

ى،آداب توبه و حقيقت توبه بر مبناى صحيفه سجاديه مى�باشد.فورو
سى محبت در نهج البالغه و صحيفه كامله سجـاديـه،ا محمد سمنانى؛بـررهر.ز٦

.١٣٧٨ان ـ شمال،اد تهرشد،دانشگاه آزشناسى اركار
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شناسـى،دنجانى؛آداب دعا بامحوريت�صحيفه�سجـاديـه،كـارى ورلو.حسن مـو٧
.١٣٨٧آنى قم،م قردانشكده علو

ه از منظرمحور اصلى اين بحث،جايگاه و نقش تربيتى دعا در آيين اسالم و به ويـژ
ار(ع)ندگانى امام سجـادى از زصحيفه سجاديه مى�باشد.كه پس از بيان كليات،مختصـر

هنگى از ميان ادعيهه�هاى دينى و فـرش آموزش ايشان در گسترده و سپس به روح نمومطر
ائه داده وى از صحيفه سجاديه و سندها ارفى مختصرداخته است.در قسمت بعد معـرپر

ده است.فصل پايانى تبييـنشمند نام برح�هاى معتبر اين كتـاب ارزخى شرهمچنين از بـر
د.مى�گيرا در برحيدى با محوريت صحيفه سجاديه ره�هاى تومعناى دعا و آداب آن در آموز

ه علميهآن،سطح دو،حوزى؛طبقه بندى دعاهاى صحيفه سجاديه و قرا طاهرهر.ز٨
ايط دعا ول پس از بيان حقيقت و فضيلت دعـا،شـرمجتهده امين اصفهان.در بخـش او

د دعا،تاريخچه�اى از صحيفهد در مورجوخى شبهات موح ساختن برابطه آن با عمل و مطرر
ندى دارد.در بخش بعدى دعاهايى از صحيفه سجاديه كه جنبه اخروائه مى�شوسجاديه ار

د و بعدفى مى�شوامت و …معرت و كركش،طلب عزد بر پيامبر و خاندان مباراز جمله درو
ندگانى�حمت و طلـب زان رند.مانند طلـب بـارى دارد كه جنبه دنيـودازبه دعاهايى مى�پـر

ى هستنـد.ى و هم دنيواى جنبه اخـرود كه هم دارا مـى�آورش. در نهايت دعاهايـى رخو
د.دازشتگان) مى�پرمنان،فران،موآنى(پيامبردربخش پايانى به دسته بندى دعاهاى قر

فشناسى،دانشكده مـعـارآن در صحيفه سجاديـه،كـارى؛قـرسو.سيده زينب مـو٩
.١٣٨٧آنى، اصفهان،�قر

سى مناجات�هـا وآن كريم به بـررآن است تا بر اساس آيات قـره سعى بـردر اين پروژ
ا كه مستقيم و غير مستقيم (اقتباس،د و آياتى رداخته شوپر(ع)نيايش�هاى امام زين العابدين

دد.د شده مشخص گرارآن وتلميح) در
ل شامل كليات(اهـداف،ه در چهار فصل تدوين گشته است كـه فـصـل اواين پروژ

فى از صحيفه سجاديه فـصـلائه معـرم ارت و بيان مسئله و…)مى�باشد،فـصـل دوضرور
آيه به طور مستقيم٤٥ى باشد كه به طور خالصه سى آيات و فصل نهايى نتيجه گيرم بررسو

ت غير مستقيم در صحيفه آمده است.پنج آيه نيز در قسـمـت اسـنـاد آيه به صـور٢٠٧و 
د شده است.ارصحيفه سجاديه و



٦٨شمار�  ٢٥١نگاهى به پايان نامه ها با …

شد،دانشكـدهشناسـى ارصحيفه سجاديه،كـارت و امامـت درند؛نبو.هانيـه داو١٠
.١٣٨٦ل الدين قم،اصو

فى صحيفه سجاديه بـهو معـر(ع)ندگانى امام سجـاد در اين پايان نامه،پس از بيـان ز
ت خاصه(پيامبر خاتـمت عامه(تمامى انبياء)و نبـوحى در صحيفه سجاديه،نبـوسى وبرر

ت در صحيفه سجاديه و در فصل بعدىآن و عترى قر)، صفات پيامبر و جدايى ناپذير(ص)
سى شده است.در صحيفه برر(عج)ن آن و همچنين مهدى منتظـراموامامت و مطالب پير

ها،با شيودر عصر خفقان بعد از عاشـور(ع)ى امام سجادنتيجه به دست آمده،هدايت�گـر
د ايشان مى�باشد.خاص و دقيق خو

شد،دانشكدهشناسى ارآن در صحيفه سجاديه،كاراقى؛قر.مصطفى محمدى عر١١
.١٣٧٠ان،ف اسالمى،تهرالهيات و معار

فته است،فصلار گرسى قرد بررا موراقعه عاشوردر و(ع)ل نقش امام سجاددر فصل او
م نيز به بيان نكاتىآن صاعد مى�باشد.فصل سود ادعيه صحيفه سجاديه،اين قرم در موردو
م دعاهاى صحيفه سجاديهفصل چهارد.دردازمينه مقدمه صحيفه سجاديه مى�پرنده در زارز

ل)و يا غير مستقيـم(آيـاتت مستقيم(آيات دستـه اوآن كريم به صوربا محوريت آيات قـر
د.ار مى�گيرد مطالعه قرم)موردسته دو
ابطه آن دو باآن در دعاهاى صحيفه سجاديـه و رسى آيات قر.عباس شيرين؛برر١٢

.١٣٨٣آنى مشهد،م قرشناسى،دانشكده علويكديگر،كار
حديث ثقلين به خوبى در صحيفه سجاديه تجلى يافته است و در البه الى دعاهاى

د.اين تحقيقند به چشم مى�خور،كالم گهربار خداو(ع)ت على بن الحسينان قدر حضرگر
ى ود در صحيفه سجاديه با استفاده از كتب تفسيرجوآنى موضيح آيات قرح و تونيز به شر

داخته است.ح�هاى صحيفه سجاديه پرايى و شررو
شناسى،تربيت معـلـمت و نشور در صحيفه سجاديه،كـارچى؛مو.سكينه چتـر١٣

.١٣٧٨ان،شهيد باهنر،تهر
ا بهل داشته و آدمى رد مشغوا به خوت و نشور از ابتداى خلقت ذهن انسان رمساله مو

ت نيز،يك شناخت كلى�استى انكار يا تاييد كشانده است.شناخت انسان از عالم آخرسو
هايى از صحيفهازحى و انبياء الهى به دست آمده است.اين تحقيق نيز به بيان فرطريق وكه از
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ند.نتيجه اين است كه آن دنيادارا در برت رت و عالم آخرع موضود كه مودازسجاديه مى�پر
تجلى اعمال انسان است.

شناسى،تربيت معلـمصحيفه سجاديـه،كـارشكر درند؛حمـد وفعت جليـل�و.ر١٤
.١٣٧٩ان،شهيد باهنر،تهر

د بشر است.در اين تحقيق ابتدا شكـر كـه اعـم ازجوى در وى فطرشكر،امـرحمد و
دجات شاكرين مورن،ماهيت شكر،آثار و آداب و درا تحت عناوينى چوحمد مى�باشد ر

جات ودرسى حمد،شامل مباحث ماهـيـت حـمـد وار داده�ايم و سپس بـه بـررسى قـربرر
داخته�ايم.پر(ع)اقسام�آن در دعاهاى امام سجاد

انىشكر الهى و عجز و ناتوت حمد وضرورمهم�ترين نتايج به دست آمده،اهميت و
ى از جانبى وشكر ويـارتبه حمد وسيدن به باالترين مـراى رتالش بربنده در مقابـل آن و

احل مى�باشد.ند در اين مرخداو
ادشد،دانشگـاه آزشنـاسـى ارجاقلو؛اخالق در صحيفه سـجـاديـه،كـار.ليـال او١٥

.١٣٧٨ان،احد شمال،تهراسالمى و
سيدن به جامعه سالم،اى ردد،بلكه برد نمى�گردى محدوفتار فرش اخالق تنها به رپرور

هش پس ازذ پيدا كند.اين پژوبايد اخالق در تمام ابعاد اجتماعى،اقتصادى و سياسى نفو
فى زبور آل محمدهاى اصيل اخالقى،به معرهاى اخالقى و الگوبيان كليات شامل معيار

شاه�هاى پرورو ر دى و اجتماعى ـذايل اخالقى ـ فرداخته و فضايل ورصحيفه سجاديه پر
تده است.نتيجه�اصلى بحث محوريت عزا بيان نمواخالق از ديدگاه اين منبع هدايت ر

ش اخالق مى�باشد.ند درپرورب به خداوامت و تقرنفس،كر
شد،شناسى�ارآنى از صحيفه سجاديه،كاراج مضامين قر.مهين بهمنش؛استخر١٦

.١٣٧٩ان،احد شمال،تهراد اسالمى ودانشگاه آز
فى صحيفه سجاديه،ت و معرخشان حضرندگانى درى بر زهش بعد از مروردر اين پژو

ضيح مختصر هـران قدر گزينش شده و در شش فصل بـا تـوعاتى از اين كتاب گـرضومو
فته ازگرد كه برمى�شـو(ع)مايشات امام سجـاده�اى به فرطه،اشـارع وبيان آيات مربـوضومو
آن كريم است.قر

شد،شناسى�ارصحيفه سجاديه،كارآن كريم درايى؛تجلى قراده سر.ربابه محمد ز١٧
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.١٣٨٢ان،احد شمال،تهراد اسالمى ودانشگاه آز
ندگانى امام و فصلل شامل زفصل تشكيل شده است.فصل اواين پايان نامه از چهار

ش� ون حمد الهى،ارزآن كريم در صحيفه مى�باشد كه عناوينى چـوم تبيين تجليات قردو
شنى رود.در فصل نهايى و نتيجه گيـردارا در برات رصلوم االخالق والدين،توبه،مكار

هاى صحيفهازد و فرچشمه مى�گيراز كالم الهى سر(ع)د كه محور صحيفه و عقايد اماممى�شو
آن كريم است.يادآور آيات قر

شد،شناسـى�ارجاء در صحيفه�سجاديـه،كـارف و ر.فريبا صباحى؛جايگـاه خـو١٨
.١٣٨٢ان،احد شمال،تهراد اسالمى ودانشگاه آز

ف وى و اصطالحى خوم لغوبه مفهو(ع)ندگانى امام سجادى از زپس از بيان مختصر
دد مورجاء دارف و ره به خـون قطعاتى از دعا كه اشـارادامه مضمـودرداخته شـده وجاء پرر

ايات وع از آيات كتاب الهـى،روضواى تبيين هر چه بهتر مـوفته است.برار گـرسى قربرر
فته شده است.ه گركتاب�هاى اخالقى بهر

مشناسى،دانشكده علـوآن در صحيفه سجاديه،كـارمضانى؛تجلى قـر.عاطفه ر١٩
.١٣٨٦آنى،آمل،قر

آياتن اسالمى متاثر ازمتوان يكى ازفى صحيفه به عنوندگانى امام و معرح زپس از شر
آناز آيات قر(ع)ى ادعيه امام سجادد.سپس تاثيرپذيرح مى�شوآن،اعتبار سندى آن مطرقر

د.ار مى�گيرسى قرد برركريم در ابعاد اعتقادى،عبادى،اخالقى،اجتماعى و اقتصادى مور
آن و صحيفهآن از ديدگاه قرگى�هاى قرخى ويژسى برمه حبيب اللهى؛برر.معصو٢٠

.١٣٨٥آنى،مالير،م قرشناسى دانشكده علوسجاديه،كار
هش پس از بيان كليات،مطالب اصلى در دو بخش تدوين يافته اسـت.در اين پژو

گى�هايىم به ويژه شده است و بخش دوآن به آن اشارقرآن كه فقط درگى�هاى قرل ويژبخش او
ه شده است.آن و هم در صحيفه سجاديه به آن�ها اشارقرد كه هم دردازمى�پر

آن كريم و.سيمين صادقى؛مقايسه گزيده�اى از دعاهاى صحيفه سجاديه بـا قـر٢١
.١٣٧٩اد اسالمى،فسا،شد،دانشگاه آزشناسى ارد،كارامير داوومز

ه دعا و سپس مقايسه گزيده�اى از دعاهاى صحيفههشى درباردر اين پايان�نامه ابتدا پژو
آن آمده است و اين نتيجه به دست مى�آيد كه اين كتاب شريV تجلـى كـالمسجاديه با قر
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د.آن»ناميده مى�شوى سعادت مى�باشد.از اين رو«اخت القرالهى و هدايت�گر انسان به سو
اك و اختالفه اشترجود و بيان ودر قسمت ديگر مقايسه�اى بين صحيفه و زبور داوو

ا«زبور آل محمد»داختن به اين بخش اين است كه صحيفه رد.دليل پرت مى�گيرآن دو صور
انند.نيز،مى�خو

آنى در صحيـفـهص جايگاه آيـات قـرهش در خصـوسى وپـژولو؛بررا آجـورهر.ز٢٢
.١٣٨٦ان،احد شمال،تهراد اسالمى وشد،دانشگاه آزشناسى ارسجاديه، كار

ائه شناختاقعه كربال و ارندگى امام و نقش ايشان در ول شامل ابعاد مختلV زفصل او
م به مباحث اعتقـادى ازى از صحيفه سجاديه و انس با آن مى�باشد.فـصـل سـومختصـر

د.در فصل پنجـمدازذايل اخالقى مى�پرم به فضايل ورو فصل چهـار(ع)ديدگاه امام سجاد
د،فصل ششم نيزبه جنـگ وار مى�گيرد تحليل قرادگى در صحيفه،مـورمسائل مهم خانو

داختـهى مطالب پرد.در نهايت به جمع بندى و نتيجـه�گـيـردازمى�پر(ع)جهاد از منظر امـام
د.مى�شو

م االخالق (از صحيفـه سـجـاديـه)،آنى دعاى مـكـارد؛مبانـى قـر.مريم گـل زر٢٣
.١٣٨٥از،آنى،شيرقرٍم شناسى، دانشكده علوكار

آن كريم مى�باشد.با قر(ع)مفتار امامان معصواين تحقيق به دنبال ارزيابى تطبيق كالم ور
گزيده اسـت.درسى بـراى بررا برم االخالق از صحيفه سـجـاديـه راز اين رو دعاى مكـار

تباطم به ارد.فصل دوائه مى�شوآن ارابطه اهل بيت باقرل كلياتى از اخالق،دعا و رفصل او
م،نيز به مسائل اخالقى اجتماعـىد.فصل سودازند مى�پرى انسان با خداوفتى و معنومعر

هاى اقتصادىنى و تربيتى،فصل پنجم نيازم مسائل درواختصاص يافته است.فصل چهار
د.ا در بر مى�گيرو جسمانى ر

كتاب�ها
مادر،ش�پدرود ارزدر مـور(ع)آن و دعاى امام سجـادى؛آيات قرهـر.اسماعيل گـو١

ى.ضوكتابخانه آستان قدس ر
آن و دعاهـاى امـامالديـن در قـرآنى و مذهـبـى وسى جنبـه�هـاى قـراين كتـاب بـه بـرر



٦٨شمار�  ٢٥٥نگاهى به پايان نامه ها با …

د و باگزيده�اى استفاده مى�برهگذر از آيات و ادعيه برد.در ايـن ردازمى�پر(ع)زين�العابدين
د.دازع مى�پرضوسى تطبيقى اين مومادر به بررش پدر ود ارزآن در مورجمه آيات قرتر

،كتابخانه آستان(ع)ق امام سجادساله حقو.نبى صادقى،تربيت اسالمى بر اساس ر٢
ى.ضوقدس ر
استاد.و در اين�ردازآنى مى�پره�هاى قرلV در اين كتاب به تربيت اسالمى بر پايه آموزمو

ه مى�جويد.از جمله مطالب آن حق صدقه،قربـانـى و نـمـازق امام نيز بهـرساله حقـواز ر
انسان مى�باشد.بر

ان شناسى،كز اسناد بنيـاد ايـرى،قصر نور،(شعر)،كتابخانه و مـرسـو.هاشم مو٣
ان.تهر

(ع)مينمعصـوهاى آن به يكـى ازى است كه هريك از دفـتـرعه شعراين كتاب مجـمـو

مى�باشد.(ع)م نيز،امام حسين،دفتر دو(ص)ماكرط به پيامبرل مربود.دفتر اواختصاص دار
د.م جاى دارم در دفتر سوط به امام چهارده�هاى مربوسرو

)،كتابـخـانـه امـام(ع)ه امام سـجـادآن و سيـرى (قـر.يادداشت�هاى اسـتـاد مـطـهـر٤
،قزوين.(ع)صادق
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فسسه معار به نام مؤى سپهر)(جارات  بانك صادر٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١ه ا به حساب شماراك رجه اشترو
سال نمائيد.سسه ارم تكميل شده به نشـانى مؤاه فرا همراريـز و اصل فيش بانكى ر و(ع)ضااسالمى امام ر

٣٧١٨٥ ـ ١٦٧ق پستى ـ صندو١٢،پالك ٨چه ى،كود منتظرّار شهيد محمنشانى:قم،بلو
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قيمت�ها به ريال مى�باشد.
آنىهش�هاى قره پژوويژ



٢٥٦ موضوع شناسى امام سجاد(ع) سال�هفدهم

ندو پيو(ع)مينه معصوسى سيرعه�اى ده جلدى است كه به برراين يادداشت�ها مجمو
د.ح مى�سازا مطرت،امامت،آيه تطهير و … رد و در اين بين مسأله نبودازآن مى�پرآن با قر

د. اختصاص دار(ع)عه به امام سجادجلد نهم از اين مجمو

ى نتيجه�گير
ته شد،تنها بخشى از فعاليت�هاى صوراين پايان�نامه�ها و تحقيقاتى كه به آن�ها اشار

د،بابجـوهش�هاى مـوانى ازپژواود شمار فـرجـومينه مى�باشد.البـتـه بـا وفته در ايـن زگر
ان باز است.به اميد آن كههشگرى پژوى بـه روعات و مباحث مهم و كليدى بسيارضومو

ند كههش�هايى ببرجويندگان حقيقت وپويندگان سعادت،دست به تدوين مقاالت و پژو
د.شن سازا روآن صاعد»رچه بيشتر مفاهيم صحيفه سجاديه اين«قرهر
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كز گنجينه نور.مر١
٢.www.lib.ir
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