
 

   
  
  
  

  صحيفه سجاديهانسان شناسي در 
  

  ∗عبدالحميد فرزانه
  

  چكيده
راز و  تـرين     و دقيـق    ترين دربردارنده ظريف در عين حال كه     صحيفه سجاديه   

شكل ممكـن بـه تـصوير       به زيباترين   ست و رابطه عاشقانه انسان و خدا را         نيازها
قـي،  هـاي سياسـي، اجتمـاعي، اخال       در زمينـه  را   يكشد، موضوعات بـسيار    مي

  . گيرد ، نيز، دربر ميو اقتصادي  ميفلسفي، عل، شناسي روان
صـحيفه  انـسان شناسـي از منظـر        اسـت   ي شده   گير چه در اين مقاله پي     آن

 به انجام رسيده      اين كتاب شريف   برخي ادعيه است كه با تحليل و تفسير       سجاديه  
  .است

امـام  يـدگاه   انسان شناسـي از د    موضوع    كلي به  يدر اين مقاله ابتدا در نگاه     
و  نقاط  قوت و ضعف       ،صفات مثبت و منفي    و سپس    پرداخته شده است  ) ع(سجاد

 و اوصـاف    »آرمـاني انسان  «در پايان    و   اند  شده معرفي   عوامل صعود و سقوط بشر    
تمـام انبيـا، و پيـشوايان    شناساندن و ساختن آن هـدف  انسان الهي و كاملي كه    

  .  مورد بررسي قرار گرفته استبوده) ع(معصوم 
       ـ فطرت4ـ انسان شناسي  3 ـ انسان كامل   2 صحيفه سجاديه  ـ  1: واژه هاي كليدي

   ـ كمال5
  

  مقدمه. 1
رابطه عاشقانه بندگان بـا     تجلي   الهي، عالوه بر     يپيامبران و اوليا  ثوره  أدر تمام دعاهاي م   

 دعاهـا ست ايـن   اليه نخبا عبور ازوجود دارد كه نيز   ديگري معرفتيو نكات آموزنده ،  معبود
  .يابيم به آن نكات عالي و عميق دست مي

آميز  خفقان موقعيت تاريخي و وضعيت      سبب، به   )ع(و ادعيه امام سجاد   صحيفه سجاديه   
 آنزيـرا بـراي     . اسـت منحـصر بـه فـرد       اي بـودن     سياسي زمان آن حضرت از نظر چند اليه       

اشـت و مـردم از تـرس        دينـي وجـود ند    اصـيل    مناسب براي تبليغ معارف      اي   زمينه )ع(امام
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 ،هـاي آن بـزرگـوار نبـودنــد      حفظ و انتقال ديـدگاه    ،نه فقط در پي آموختن    حاكميت جور   

) ع(بـه همـين دليـل امـام سـجاد         . دندكر  پرهيز مي  آن حضرت  از هـر گـونـه ارتباط با       بلكه
در  و   ن دعـا   را بـا زبـا     دينـي و ساير معارف     اجتماعي   ،هاي اخالقي، سياسي   بسياري از آموزه  

   .نمودند ميابراز مقام راز و نياز با معبود خويش 
است كـه بـا   ) ع(انسان شناسي از منظر امام چهارم   است   مقاله عرضه شده  چه در اين     آن

  .مورد تحقيق قرار گرفته استصحيفه سجاديه  ادعيهدقت در عبارات كاوش و 
  

  كليات .2
  . داريميدگاه اسالم كلي به انسان از ديپيش از پرداختن به موضوع اصلي نگاه

.  موجـودي دو بعـدي اسـت   واكـه  آيـد    برميانساناز آيات قرآن كريم در مورد آفرينش      
عـد  ب و   ،)11/صـافات  (»ما شما را از گل چـسبنده آفريـديم        «است،   مادي   شبخشي از وجود  

 آيات قرآن، آفريدگار بزرگ با دميـدن روح خـويش در           بر اساس . استديگر روحي و معنوي     
و آن گاه كه پروردگار تو به فرشتگان عالم         «.  بخشيده است   انساني يحيات را   ، او شرآدم ابوالب 

اظهار فرمود كه من بشري از گل و الي كهنه متغير خلق خواهم كرد پس چون آن عنصر را           
 }از جهت حرمت و عظمت آن روح الهي       {معتدل بيارايم و در آن از روح خويش بدمم همه           

   .)29و28/ حجر  (»بر او سجده كنيد
بد شدن را داراسـت       ساختار وجوديش استعداد خوب يا     بر اساس انسان مورد نظر اسالم     

توانـد مـسير حيوانيـت يـا الوهيـت را            مـي است  او داده   به  و با اراده و اختياري كه آفريدگار        
 بيافريد و به    }به حد كمال   {آن كه او را نيكو      و }ناطقه انسان {قسم به نفس    «. انتخاب كند 

خير او را الهام كرد، هر كس خود را از گناه و بدكاري پاك سازد بـه يقـين رسـتگار    او شر و  
 زيانكـار خواهـد   }در دو جهـان {خواهد شد و هر كه او را به كفر و گناه پليد گردانـد البتـه    

  را به انسان نمـوديم حـال خواهـد         }حق و باطل  {ما به حقيقت راه     « ).7-10/شمس (گشت
   .)20-21: ص، 7 (»ت گويد و خواهد آن نعمت را كفران كندهدايت پذيرد و شكر اين نعم

چه غرايز بر او  چناناست و   فطري   – انسان از ديدگاه اسالم موجودي غريزي        در حقيقت 
حاكميت پيدا كند به سوي حيوانيت و بدبختي كـشيده خواهـد شـد و اگـر فطـرتش بـر او             

  .حكمراني كند به سوي كمال و قرب الهي راه خواهد سپرد
  

  صحيفه سجاديهنسان در ا. 3
  پيدايش و ساختار انسان .1. 3

 رفتاري انسان و نقاط قوت و ضعف بشر         و هاي اخالقي  گيري جهتخاستگاه   بخواهيم   اگر
 نگاهي كلي به آفـرينش انـسان و امكانـات           در آغاز  الزم است    ،نيمكدرستي بازشناسي    هرا ب 
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 ،مسؤوليت خواسته اسـت   اوها از  توجه به آنارده و با ذاي كه آفريدگار در او به وديعه گ      اوليه

 .داشته باشيم
انـسان  صـحيفه سـجاديه      مختلـف    اهـاي اسـاس دع   بـر  : آغاز و فرجام انسان    .1. 1. 3

بلكه به حق آفريـده     بر اثر تصادف يا جهش ناخواسته پديد نيامده         و  است  غير ازلي   مخلوقي  
 .شده است

عـالم  «: فرمايـد  مـي در ايـن زمينـه      در مقام حمـد و سـتايش پروردگـار،          ) ع(امام سجاد 
 را بي تمثال و بي سابقه فكرت به قـدرت كاملـه و مـشيت كاملـه                  ]از جمله انسان  [آفرينش  

 .)1/3دعاي  (» بيافريد]بدين نظم زيبا و نظام اتم احسن[
هـر   پـس از   ل و آغـازي و    تويي خدايي كه جز تو خدايي نيست، پـيش از هـر يـك، او              «

 .)47/9عاي د(» شمرده شده آخر و مرجعي
 از جملـه    ،خداوند اول و آخر هر چيز و مقـدم و مـؤخر از هـر موجـودي                 ،)ع(امام نظراز  
 .پايان دارد  است و بشر ممكن الوجودي است كه آغاز و،انسان
ت  هدايت و ضـالل    أمنش) ع(امام سجاد  : رفتاري انسان  -هاي اخالقي  ظرفيت. 2. 1. 3

طور كـه قـرآن كـريم نيـز           و همان  ددان مي او    ساختار وجودي   كفور بودن انسان را    شكور و و  
توانـد تـا حـد       مـي هم امكان اوج گرفتن و خدايي شـدن را دارد و هـم              انسان  دهد   مينشان  

 سـپس آنـان را در راه        ]موجـودات را آفريـد و     [«. ديابها تنزل    تر از آن   حيوانات و حتي پست   
 .)1/4دعـاي    (»انگيخـت اراده و خواست خويشتن روان گردانيد و در راه محبت بـه خـود بر              

اسـت    مـي ها در وجود انسان به وديعه گذاشته شده و اين آد           بنابراين گرايش به خدا و پاكي     
 بـر دهد و يـا راه دوم        ميكه با عقل و اراده خويش يا به اين كشش فطري خود پاسخ مثبت               

اونـد  از شر آن به خد    ) ع(همان راهي كه امام سجاد    ،  بر خواهد گزيد   داساس بعد حيواني خو   
 به راستي كه نفـس همـواره بـه بـدي فرمـان              ،برم از شر نفسم    ميو به او پناه     « :برد ميپناه  
  .)572: ص/1 (»دهد مگر پروردگارم رحم نمايد مي
  انسانازات امتي. 2. 3

هاي مثبت انسان تأكيـد      بر صفات نيك و ويژگي    صحيفه سجاديه   در بسياري از دعاهاي     
  .آيد مي پي ها در  است كه برخي از آنشده

ثيرات پيراموني خويش مصون بماند به طور فطري        أ از ت  يم اگر آد  :خداخواهي. 1. 2. 3
در ) ع(امـام سـجاد   . سـايد  مي و به درگاه معبود يگانه سر        ردبه سوي خداوند يكتا گرايش دا     

 گـاهي بـه     .ده اسـت  كـر ي، خداخواهي و توحيدگرايي انسان را با زبان دعا بيـان            چندموارد  
دهـد و    مـي ثناي پروردگار سوز و گداز انسان را نسبت به خالق هستي نـشان              عنوان حمد و    

. دارد مـي  اين حقيقت را در لباس زيباترين الفاظ بيـان           ،گاهي در مقام خواهش و درخواست     
، پس از حمد و ستايش خداوندي كـه اولـين           در اولين دعاي صحيفه   ) ع(امامبه عنوان مثال    

ها و مخلوقـات     ه كسي است كه پديده    شود كه اين اال    مي  يادآور ،ها و آخرين آخرها است     اول
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 سـپس آنـان را در راه اراده و خواسـت خويـشتن روان               ورا با قدرت و مشيت خويش آفريد        

 فطري  اي گونهها را به     ديگر آن بيان  در راه محبت به خود بر انگيخت و به          و آنان را    گردانيد  
 .خداجو و خدادوست آفريد

انسان به عنوان    از گونه كه در قرآن كريم نيز      همان :ده خداوند  برترين آفري  .2. 2. 3
و خداوند با آفـرينش     است   شده يادهاي كردگار هستي     رترين آفريده  و ب  )20/بقره( اهللا ةخليف

هـم در ضـمن سـپاس و سـتايش          ) ع( امام سـجاد   ،)14/مؤمنون (گويد مياو به خود تبريك     
و سـپاس خـداي را كـه        «: اره نموده اسـت    انسان بر تمام مخلوقات اش     برتريحضرت حق به    

هاي پـاكيزه را بـراي مـا روان گردانيـد و بـا               هاي آفرينش را براي ما برگزيد و روزي        نيكويي
 .)1/17دعاي  (»تسلط و توانايي، ما را بر همه آفريدگان برتري داد

 ايـزد منـان   از در دعاهـاي مختلـف  ) ع(كه امام سجاد نيازهايي   :فراتر از ماده  . 3. 2. 3
 كه انسان موجودي فراتر از مـاده اسـت و زمـاني بـه               دهد  روشني نشان مي  كند به    ميطلب  

 .دال برسـ  مـ به ك او  يابد كه هر دو بعد جسماني و روحاني          ميكمال مخصوص خويش دست     
هـا و نيازهـاي       نـسبت بـه خواسـت     هاي معنوي بشركه بيانگر وجود فرامادي اوست         خواست
از در فـرازي از صـحيفه   ) ع(امـام  مـثالً است، اي برخوردار  هاز اهميت و جايگاه ويژ    او  معنوي  
چه در نزد پروردگار اسـت بـاز     به دنياي پستي كه او را از آن     بستگي  دلخواهد تا    ميخداوند  

دعـاي   ( از دلش بركنـد ،كند  را به خالق وصل ودارد و مانع يافتن دست آويزي است كه ا  مي
ود فرست و دلم را براي محبت و دوسـتي خـويش            بار خدايا بر محمد و آل او در        «)47/109

اش فرما و بـه   خالي ساز و به ياد خود مشغول گردان و به ترس و بيم از خويشتن بلند مرتبه  
 .)21/10دعاي  (»... رغبت به سوي خود توانايش نما

، بـشر را   قـرآن كـريم  بـه با تأسي ) ع(ابدينعامام زين ال :موجودي دو جهاني .4. 2. 3
زندگانيش محدود به جهان مـادي و حيـات دنيـوي           كه  كند   ميجهاني معرفي   موجودي دو   

در جاي جاي صحيفه    .  است نيست بلكه، مرگ براي او همچون پلي به جهان جاودان قيامت          
دهد كه يك انسان وارسـته عـالوه بـر دغدغـه             ميكشد و نشان     مي را به تصوير     اين حقيقت 

 از آن غافـل     هرگـز  اسـت كـه       ديگـر  عالمي درست زيستن در دنيا داراي حياتي جاودان در       
و در   .» مـرا هـالك مگـردان      ]قيامـت [رود   ميها كنار     در روزي كه پرده    ]خدايا[«. گردد نمي

رفع نيازهاي دنيايي خـويش را      كند بالفاصله     عين حال كه حضرت اين خواسته را عرض مي        
در (و آسـايش    ) واهـا از نار (و پاكـدامني    ) از خلـق  (و بي نيازي    « كند مياز خداوند طلب    هم  

و آرامـش و آسـودگي و نداشـتن         ) در روزي (و بـي گزنـدي و تندرسـتي و فراخـي            ) زندگي
 .)47/130دعاي  (»گرفتاري و بدي را برايم فراهم كن

. دنـ كمـي  معرفـي  مختار  را  گونه كه قرآن انسان      همان :داراي اختيار و اراده   . 5. 2. 3
ا راه  يـ گيرد و    مياست كه يا راه شكرگزاري را پيش        را به او نشان داديم و اين انسان         ما راه   "

 كـه دهـد   نـشان مـي  ي اراده موجودي مختـار و دارا را  بشر  هم)ع(امام .)3/انسان(» راكفران
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و پس از آن او     م كه پيش از آفرينش      ابار خدايا من آن بنده تو     «. استخويش   اعمال سؤولم

 راهنمـايي نمـودي و      ]اسالم[ين خود   ، پس او را از كساني قرار دادي كه به د          را نعمت دادي  
براي انجام حق خويش توفيق دادي، و او را به ريسمان خود نگاه داشتي، و در حزب و گروه                   
خويشتن در آوردي و به دوستداري دوستانت و دشمني دشمنانت رهبري فرمـودي، سـپس      

و نافرمـاني  او را فرمان دادي پس فرمان نبرد، و منع نمودي پس باز نايـستاد، و از معـصيت            
 .)47/67دعاي  (»نهي فرمودي پس خالف فرمانت نموده و نهيت را مرتكب گشته است

 كـه   كنـد   معرفي مي ار  حدي مخت را تا    انسان   ،در خالل ادعيه   ،)ع(هاي امام سجاد   عبارت
در كند و راه عـصيان را         سرپيچيتواند    ميهاي خداوند، باز هم      نهي و ها و امر    رغم هدايت  به

 .پيش گيرد
در دعاي پنجاه و سوم ضمن اشاره بـه آثـار           ) ع(امام :در گرو كردار خويشتن   . 6. 2. 3
فرمايد كه سرنوشت بشر در گرو اعمال وي است و خـود او   مي، تصريح  بر انسانبار گناه  زيان

ر زبان حال انسان    ن حضرت در جاي ديگ    آچنين   هم. استسازندة سعادت يا شقاوت خويش      
 من به سبب افراط و تجـاوز از حـد بر        ... بار خدايا   «: فرمايد   مي كه رد دا ي را  پشيمان گناهكارِ

    . )7: ص، 52دعاي (»ذليل و خوارم، كردارم مرا هالك ساخته است) در درگـاه تو(خـود 
هاي مثبت انسان نوع دوستي است كه از فطـرت           يكي از ويژگي   : نوع دوستي  .7. 2. 3

مـثالً  .  آن اشاره شده است    بهصحيفه سجاديه    هاي مختلف  بخشگيرد و در     مياو سرچشمه   
با زبان نيايش   است كه   هاي مردم دوستي صادقانه      بهترين روش دربردارندة  دعاي سي و نهم     

  . ه استدبيان ش
حضرت از خداوند توفيق خدمت به مردم را        ،  فرا رسيدن ماه مبارك رمضان    ر  دچنين   هم
نيكي فراوان  آن ماه توفيق ده كه با در ار ما و«دارد مردم دوستي ريشه در كند كه  ميطلب 

،  از همسايگانمان جويا شـويم     بخششبا احسان و     و كنيم، خويشان خود نيكي  ه  ب بخشش، و
خـالص و آراسـته     است  دست آمده   ه  ستم ب  راه ظلم و   چه از  را از مظالم وآن   هايمان   ييو دارا 
   .)10 :ص، 44دعاي (»ها را با بيرون كردن زكات پاك كنيم يم و آنينما

هاي  در اين دعاي شريف هم به مراتب مردم دوستي و هم به شيوه          ) ع(امام زين العابدين  
  .)44دعاي  (دايفرم ميآن اشاره عمل كردن به گوناگون 

 صحيفه در هاي منفي انسان ويژگي. 3. 3
اشـاره  هاي منفي انـسان      ها و ويژگي   كاستيبه  راز و نيازهايشان     در ضمن    )ع(امام سجاد 

هـا    برخـي از آن    دامـه بـه    در ا  .دنن از نقاط ضعف انسا    ها ويژگيكه اين   اند  و نشان داده  فرموده  
  .كنيم اشاره مي

هـاي حيـواني و      از نقاط ضعف انسان خطر غلبه خواست      يكي  : اسير خويشتن . 1. 3. 3
همانا نفـس   «:خويشتن است به تعبير قرآن كريم       دام  هواهاي نفساني بر او و اسير شدن در         
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 »كـه پروردگـار رحـم نمايـد        دهـد مگـر ايـن      مـي هـا فرمـان      ها و كژي   ه به بدي  انسان هموار 

  .)53/يوسف(
كيـد فرمـوده و   أامام سجاد عليه السالم نيز در موارد مختلفي بر اين نقطه ضـعف بـشر ت    

 به طور   ،د اسير خود خواهد گشت    شوچه تسليم هواي نفس      نشان داده است كه انسان چنان     
برد و دليـل اين پنــاه جويــي را          ميشر نفس به خداوند پناه       از   ييمثال آن حضرت در دعا    

  .فرمايد ميها ذكر  سوي بديه  نفس بهميشگيهاي  كشش
بار خدايا من آن    «: دهد كه  مي در جاي ديگر خداوند را مورد خطاب قرار          )ع(آن حضرت 

ان سـپس او را فرمـ  ... م كه پيش از آفرينش و پـس از آفرينـشت او را نعمـت دادي     ابنده تو 
نهيت را مرتكـب گـشته، نـه از روي          ... نمودي پس باز نايستاد      دادي پس فرمان نبرد و منع     

 چــه جـداً    دشمني با تو و نه از روي گردن كشي بر تو، بلكه هـوي و خواهــش او را بـه آن                     
  .)68 و 47/67دعاي  (»اي خواند چه ترسانده اي و به آن)نهـي كرده(خواستـه 

و نـاتواني از تحمــل   آدمــينقطــه ضـعف ديگـر    :يو تنــگ نظـر ادت حـس . 2. 3. 3
 اندو را از گزنـد حـس       او هاي  داشتهكه خداوند    از اين ) ع(مثالً امام . هاي ديگران است   موفقيت

كند كه   ميو در جاي ديگر از حضرت دوست تقاضا          گويد ميمخفي داشته است او را سپاس       
هاي ديگران جلوگيري    ورداري در هنگام روبرو شدن با برخ       او از آشكار شدن اين نقطه ضعف     

كند و يـادآوري   ميفي در جاي ديگر حسادت را عملي شيطاني معر. )3و35/2دعاي  ( فرمايد
 بـا ايـن كاسـتي انـسان بـر            مبـارزه  هـاي   شيوه را او هاي ييتوانا در انديشه و عظمت خداوند 

افكنـد   مـي در دل من    ) حسد(چه شيطان از دروغ و گمان و رشك          بار خدايا آن  «،  شمارد مي
دعـاي   (»به ياد بزرگيت و انديشه در توانائيت و عاقبت انديشي بـر دشـمنت مبـدل گـردان                 

20/13(.   
 ،قـر ف ،در مقابل گناه، بالبردباري  فقدانن هاي منفي انسا از ويژگي : ناشكيبي .3. 3. 3

 حالل بلند مـدت      كوتاه مدت بر منافعِ    حرامِمنافع  دادن  ترجيح  نيز  لذت و اطاعت خداوند و      
 .تعبير شده است )11/اسراء (1»هعجل«به ن كريم آقركه در ست ا

دهد كـه بـشر از       مي و نشان    مي كند نيز به اين نقطه ضعف انسان اشاره        ) ع(امام چهارم 
بـرم از حـرص و آز و    مـي خدايا به تو پناه  بار«  .دستخوش كاستي است نظر بردباري و صبر     

بـار   «.)8/1دعـاي    (» شـكيبايي   صـبر و    در ]ضـعف  و[و سستي    تندي غضب و تسلط حسد    
دعـاي   (»ستيـ فتاري، شـكيبايي و بـر درويـشي، قـدرت ن          رخدايا مرا بر رنج، توانايي و بر گ       

 يي و عدم بردبـاري    در اين دعا نيز از ناشكيبا     ) ع(شود امام  ميگونه كه مالحظه     همان .)22/2
 .طلبد ميخداوند را براي رفع اين كاستي به ياري  آورد و ميسخن به ميان انسان 
 برترين موجـودات    وجزرا  ان  كه انس  ن كريم با آن   آقر : در برابر شهوات   ضعف .4 .3. 3
 »االنـسان ضـعيفا    وخلـق ...« :فرمايـد  مي  و هكرد به ضعيف بودن او هم اشاره        ندك مي معرفي
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هاي  است كه انسان در برابر كششاين  منظوركه ، )27/نساء)(تنسان ضعيف خلق شده اسا(

  .است شهواني خود ضعيف
  براي جبران آن از خداوند يـاري به اين ضعف پرداخته و   بارها  هم  ) ع( امام زين العابدين  

 .طلبيده است
ديگـري   و ا خشنود گردانـد   را از م   تو دو آن از يكي چيز تصميم گيرم كه    دو چون به  و«

 را تو چه آن از را نيروي ما  و برگردان، گرداند مي خشنود چه ترا  نبه آ  را پس ما  به خشم آرد  
خودشـان   اختيـار  در را هـاي مـا    آن هنگـام نفـس     در و سست نما  نمايد ميما خشمگين    بر

نماينـد، و جـز      مـي اختيـار    را نادرستي باطل و  دهي، و توفيق چه ت  آن جز ها آن چون مگذار،
راستي كه تو مـا     ه  ب پروردگارا«،  )4و9/3دعاي  ( »كنند چه تو رحم فرمايي به بدي امر مي        آن
خـدايا صـبح و شـام كـردم در           بـار «. )9/5دعاي  (»اي هنهاد سستي بنا  بر  و ريدهضعيف آف  را

چـه   م و جز به كمك تو بر سود و زيان خويش توانا نيستم، دربـاره آن               اكه بنده خوار تو    حالي
  .)21/7دعاي ( »دهم و به ناتواني و بيچارگي خويش اقرار دارم ميگفتم گواهي 

پديد هماهنگي انسان  توانايي و امكانات ، همت ،آرزو اگر ميان  :آرزوها بند در. 5. 3. 3
بـشر   آرزوهـاي    بيشتر كه    ولي مشكل اين است    ،انجاميدخواهد  و  ا حركت و تحول در      ه ب آيد

در سـبب    امـر  همـين    و د،ي بـا تـوانش نـدار      سـازگار  و هـيچ     يافتني است ا دست ن   و دنيايي
زنـدگي وي   در  هـا    صـت هـا و حتـي نااميـدي و از دسـت دادن فر             ها، رفت و برگشت    زدن جا
 .دشو مي

از تـو   ،پـس «. انـد  دي به اين نقطه ضعف انسان اشـاره كـرده    چندر موارد   ) ع(امام سجاد 
ـ درخواست كسي كه بر اثر آرزوي درازش بـه كـار             اي موال و مهتر من     -كنم ميدرخواست  

درخواسـت كـسي   ) كـنم  ميست تو درخوا از(« .)52/8دعاي  (»]شده است [بيهوده مشغول
 .)52/9دعاي  (»]است[او چيره گشته و خواهش نفس گرفتارش كرده  بر رزوكه آ

) ع( امام سـجاد كهاست ضعف ديگر انسان خودپسندي  :يغرور و خودپسند .6. 3. 3
 در دعـاي   مثالً.اشاره نموده و حتي آثار آن را با زبان دعا و نيايش برشمرده است  زياد به آن    

طلبـد   ميه عبادت معرفي كرده و از خداوند ياري         بيستم عجب و خود پسندي را فاسد كنند       
دچـارم مكـن و مـرا بـراي       ) و برتري طلبي  (سربلندي و كبر به و )بدار(گراميم و عزيز و«: كه

  .)17/4دعاي  (»خود رام ساز و عبادتم را به عجب و خودپسندي تباه مگردان )بندگي(
مـد و آل او درود فرسـت و         خدايا بر مح   بار«: خواهد كه  مي ديگري از پروردگار     دعايدر  

كـه پـيش نفـسم ماننـد آن پـست             جز آن  كنسرفراز م   ميدرجه و مقا  ه  مرا در ميان مردم ب    
بـراي مـن    همان اندازه پيش نفـسم ه كه ب نمايي و ارجمندي آشكار برايم پديد مياور جز آن

  .)20/3دعاي (»خواري پنهاني پديد آوري
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 و  اسـت خطاها و گناهان جهل و نـاداني        علت عمده   ترديد   بي : جهل و ناداني   .7. 3. 3

 ،داشت مير اعمال نيك و بد آگاهي اشناخت و نسبت به آث ميها را  اگر انسان خطرات و بدي   
  .كرد پشت نميها  خوبيبه شد و  مينها  بدي از يمرتكب بسيار

تـرين علـت     اصـلي نـاداني    جهـل و  دهد كـه     مي نشان   هادر دعاي توبه بار   ) ع(امام سجاد 
 »خـواهم  مـي  درگـاه تـو عـذر        ازبار خدايا من از جهل و ناداني خـود          «. استان  گمراهي انس 

 كرده و من همانم كه نادانيش علـت         تباهمن همانم كه گناهان عمرش را       «و  ) 31/21دعاي(
  .»...و شده اعصيان و گناه 

را غـافالن    به بهتـرين شـكل غفلـت و جايگـاه            زيرآيه شريفه   : غفلتدر دام   . 8. 3. 3
كـه    چـه آن   ، بسياري از جن و انس را بـراي جهـنم واگـذارديم            به تحقيق و  «. دكن ميروشن  

يي هـا  هـايي بـي نـور و بـصيـرت و گـوش            دههايي است بي ادراك و معرفت و دي        ها را دل   آن
ان مـ هـا ه    آن .)تـر  و پـست  (ترنـد    ها مانند چهارپايانند بلكه بسي گمراه       آن .ناشنواي حقيقت 

 .)179/عمرانآل (»هستند كه غافل شدند  ميمرد
در موارد مختلفي به اين ويژگي پرداخته و آن را زمينـه سـاز گمراهـي و     ) ع(امام چهارم 

اگر تو مرا عذاب كني البته من خود بر خـويش  سـتم              «از جمله   . كند ميگناهكاري معرفي   
ام و از حـظ و بهـره خـود غفلـت              پـيش گرفتـه     قصور و راه تضييع و خطا و تقصير و       ام   كرده

 .)553: ص، 1 (»ترين مهربانان هستي و اگر گناهانم را ببخشي كه تو مهربانام  ورزيده
 يعني گـام برداشـتن      شبشر را از هدف آفرينش     دهد كه غفلت،   مي نشان   در فرازي ديگر  

اي واي از «كنـد،   دور مـي هـايش    بندگي حضرت حق و عمل به مـسؤوليت    ،در مسير تكامل  
  .)6: ص، 53دعاي (» شود ميواسته ام خ چه در باره غفلت و بي خبري من از آن

كفـران   هاي منفي انسان ناسپاسي و     ويژگي از يكي ديگر  :كفران ناسپاسي و . 9. 3. 3
را ي از آن    يهـا  نمونـه رداختـه   پ به اين كاستي    مورد بيش از پانزده  قرآن كريم    .است ها نعمت

  ).66/جح(» ناسپاس است و كفران كننده همانا انسان بسيار«مثالً .  استذكر كرده
هم در موارد مختلفي به اين ويژگي آدمي اشاره كرده و نشان داده اسـت            ) ع(امام چهارم 

هاي خداوند بسيار ناسـپاس      نوعانش و چه نسبت به نعمت       هم يها كه بشر چه در برابر نيكي     
اري زشـناختن سپاسـگ   از را كه اگر بنـدگانش را س خداي او سپ« مثالً. استشناس  ناو قدر   
هـا تمـام    هاي پيوسته كه بـراي آن     و بخشش  هداد اي پي در پي كه به ايشان      ه بر نعمت خود  

اردنـد و در  زگ مـي صرف نمـوده او را سـپاس ن   هايش را آينه نعمت  داشت هر  ميباز  گردانيده  
  .)1/8دعاي  (»آوردند ميجا ن يافتند و شكرش را به ميده فراخي ي كه عطا فرموا روزي

 كننـد و  ا تعبيري عجيب زشتي اين ويژگي را بيان مـي فراز دعا بدر ادامة همين   )ع(امام
چون چهـار پايـان      هم اشند از حدود انسانيت خارج شده و      ها چنين ب   اگر انسان « :دنفرماي مي

  .)1/9دعاي  (»خواهند شد
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   صحيفهآرمانيانسان . 4
شـود كـه نـه تنهـا از          مـي  گفتـه  از نظر اسالم به كسي       آرمانيانسان  يا  انسان كامل     
انـساني بـه    لي بلكه تمـام فـضا  دور است يهاي اخالقي و رفتار ها و آلودگي  كاستي،ها ضعف

) ع(جا از زبان امام سجاد     ، در عين حال در اين     و رشد كرده  شكلي هماهنگ در او پديد آمده       
 .شوند ميهاي بنيادي و اساسي انسان كامل معرفي  ويژگي

 آرمانيهاي ايماني انسان  ويژگي. 1. 4
ـ       هاي  مؤلفه ترين ساسياايمان يكي از      يموجـود آدمـي    آن   ي معنويت انسان است كـه ب
ايمـان مـذهبي تنهـا      «. است و به سالمتي رواني او آسـيب خواهـد رسـيد           ناقص و نامتوازن    

چهـرة  كنـد، بلكـه      مـي تعيين ن او  رغم تمايالت طبيعي    به  تكاليف براي انسان    اي از    مجموعه
 بر عناصر محـسوس، در سـاختمان جهـان    ونافزعناصري : دهد مي تغيير  وجهان را در نظر ا    

. كند مي جاندار و آگاه تبديل     ي و مادي را به جهان     بي روح  جهان خشك و سرد      ،دكن ميارائه  
  .سازد ميايمان مذهبي تلقي انسان را نسبت به جهان و خلقت دگرگون 

مان سوي دين كن هه حق گرايانه روي خود را ب« :فرمايد ميقرآن كريم نيز در اين باره 
 .)30/روم (»كه سرشت خدايي است كه مردم را بر آن سرشته است

ايمان به خداي يكتا و باور مخلـصانه       ) ع(از ديدگاه امام سجاد    :توحيدايمان به   . 1. 1. 4
 توفيـق   و ضروري اسـت     آرماني از هرنوع شرك و شك و الحاد براي انسان           پاكيبه توحيد و    

  .گويندو ثنا  حضرت حق را سپاس  بايديافتگان اين راه
اساساً فضاي حاكم بر ادعيـه و نيـز تمـام فرازهـايي كـه حـضرت بـه سـتايش خداونـد                       

و ستايش مخصوص خداست كه بـه       «: كيد بر اين ويژگي انسان كامل است مثالً       أپردازد ت   مي
و از درهـاي نامتنـاهي علـم بـه       ... ما معرفت خود را عطا فرمود و خود را بـه مـا شناسـانيد                

 ما ، را بر ما گشود و از لطفش به مقام رفيع اخالص در توحيد و يگانگي خود        ربوبيتش برخي 
: ص،  1 (»دگردانيـ  امـرش دور   در  الحاد و شك و ترديد     را راهنمايي كرد و از شائبه شرك و       

30(. 
) ع(كه امـام سـجاد     2يكي از اصول دين مبين اسالم است      عدل  : ايمان به عدل  . 2. 1. 4

راه تـا   كنـد     تالش مي با زبان دعا    ي خود آن را بيان نموده و        ها دي ضمن نيايش  چندر موارد   
حـضرت در همـه جـا        . همـوار سـازد    آرمانيانسان  بر روي   اين موضوع   صحيح  را براي درك    

و من  «: فرمايد  ، در عين حال مي    استو به ارادة او     همه چيز به دست خدا      كند كه     تأكيد مي 
ام و به كيفر رساندنت شتابي نيـست، و جـز          و در انتق    ميام كه در حكم و فرمانت ست       دانسته

سـتم  كند كه از فوت وقت بترسد و ضعيف و ناتوان نيازمنـد              مياين نيست كه كسي شتاب      
 »)بـي پايـان    و(ري بـزرگ    كه ستم يا شتاب كني، برت      است، و تو اي خداي من برتري از اين        

  .)48/15دعاي (
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ند كه چون خدا ضعيف نيـست       ك  مي را نيز ذكر و استدالل       وند خدا التدليل عد ) ع(امام  

دعـاي  (» يا اعدل العـادلين   «ت  كار بردن عبار  ه  چنين ب  هم. نيازي به ظلم و بي عدالتي ندارد      
. )295: ص، 12(» و عقوبتـك عـدل    «ي دادگرترين دادگـران و نيـز جملـه          ا: يعني. )45/54
   بر همگي »هو ال اخشي اال عدل«ارت ـو از روي عدالت است و يا عبـمجازات كردن ت: يـيعن

   .مي كنندت ل دالعدالت پروردگار
موضوع ديگـري كـه الزم اسـت         :)ص( حضرت محمد  نبوت و ايمان به وحي  . 3. 1. 4

 خـصوص بـه    الهـي،    ي وحي و نبوت انبيا    به  به آن اعتقاد داشته باشد باور      آرمانييك انسان   
ه منظور تأكيد   ب) ع(امام سجاد .  است ،)ص( حضرت محمد  ،آور آفريدگار  پيامبري آخرين پيام  

چون فرشـته وحـي، پيـامبري انبيـا و رسـالت             به موضوعاتي هم   ، دعاها بيشتر در   ،امراين  بر  
هاي بزرگ زنـدگي بـشر       گونه امور را از ارزش     مرتبت پرداخته و ايمان به اين       ميحضرت خت 

 درود بـر حـامالن عـرش   ) اكرمـت پس از درود و ثناي رسـول        (پروردگارا و   «. نمايد ميتلقي  
نيز درود باد   (و  ... ايستند   ميگاه از تسبيح و تنزيه ذات پاكت باز ن         ها هيچ   تو باد كه آن    عظيم

  .)6 الي 3/1دعاي (»....ستهاي تو ا جبرئيل امين وحي تو كه پيشواي فرشتگان آسمان) بر
اي صريح و روش، تأثير نبـوت و اهميـت آن            حضرت در دعاي دوم به گونه     آن  چنين   هم

 از آن به    ،قلمداد نموده   ميده و آن را نعمتي مخصوص امت اسال       كر بيان   در زندگي انسان را   
 :كند مي الهي ياد هاي تعنوان يكي از من

ي كـه   منتـ  ،منـت نهـاد    مـا  بـر  )ص(مـد محپيامبرش  واسطة  را كه به     و سپاس خداي  «
  .)2/1دعاي  (»آن بي بهره بودند  ازينپيش مردم و هاي گذشته امت

 :  كه استآوردهاين دعاي شريف  بخش ديگري از چنين در هم
كـه او بـر وحـي تـو امـين      ) ص( حضرت محمدر پس درود و تحيت فرست ب   !پروردگارا«

و  تر و بزرگوارتر از تمام خلق توست و اوست امام و پيـشواي رحمـت و فـيض                  است و شريف  
  .)45: ص، 1 (»...واسطه و قائد خيرات عالم و مفتاح بركات

ا زبـان دعـا     ب) ع(ين العابدين زشود امام    مي از دعا مالحظه     فرازگونه كه در اين دو       همان
كند  ميرا به شكلي زيبا و شيوا بيان    ) ص(جايگاه و نقش رسالت پيامبر اسالم حضرت محمد       

 را به اهميت ايمان به نبوت و درك و باور صحيح اين اصل از اصـول                 اهاو خوانندگان اين دع   
 .سازد ميدين واقف 

 ديگر بر اهميـت     ي هر دعا خود دليل    در خالل اكثر دعاها و     پايان   يا آغاز   وجود صلوات در  
پديـد  بـدون برخـورداري از آن       جايگاه واالي ايمان و اعتقاد به پيامبري خاتم انبيا است كه            

  . انسان كامل بي معني استآمدن
 و  )ص(پيـامبر مبني بر اطاعـت از       خداوند از مؤمنان     خواست : ايمان به امامت   .4. 1. 4

، 2 (پيامبر اسالم پيروانش را به تمسك به قـرآن و عتـرت           فراخواني  و   )59/نساء  (مر  اولي اال 
در مفسران و آموزگـاراني درس آموختـه از مكتـب نبـوي             عقلي وجود   ضرورت   و   )190: ص



79 صحيفه سجاديهانسان شناسي در 
 همه نشانگر اين است كـه       ، رهبري خلق  واين كتاب آسماني    براي تبيين جزئيات    كنار قرآن   
گرنـه    داشـته باشـد و  )ع( قوي به ائمه اطهـار  يو باور راسخ   يا   بايد عقيده  آرمانييك انسان   

كه امامت را به صورت     ) ع(امام علي بن الحسين   . فاقد شرط اساسي ايماني انسان كامل است      
 نيز با روش منحصر )168: ص، 4( مخفي و با تقيه شديد و در زماني دشوار عهده دار گرديد         

را بـه اشـكال گونـاگوني بيـان         آن  مت و ايمان به     له اما أمس و در قالب راز و نياز     خود  به فرد   
اي «.  به اصل امامت نشان داده اسـت آرماني و باور خود را به عنوان نمونه كامل انسان         دهكر

 حضرت فاطمه و ائمه اثنـي عـشر    [تران خويشان آن بزرگوار       درود فرست بر پاكيزه    !پروردگار
گزيدي، و خزانه داران علمت و نگهـداران         كه آنان را براي امر و فرمان خود بر         ]عليهم السالم 

ها را بـه     هاي خويش بر بندگانت قرار دادي و آن        دينت و جانشينان خود در زمينت و حجت       
و ايـشان را دسـتاويز بـه         3 پاك ساختي  ]معاصي و گناهان  [خواست خود از پليدي و ناپاكي       

 از اهـل توحيـد و       بار خدايا مرا  « .)47/56دعاي   (»وي خود و راه بهشت خويش گردانيدي      س
ـ       خـود و از اهـل تـصديق و اعتـراف كننـدگان بـه پيـامبرت و                  ه  از اهل ايمان و گروندگان ب

اي قـرار ده، از كـساني كـه توحيـد و            پيشواياني كه طاعت و پيروي از ايشان را واجب كـرده          
گـردد، دعـايم را روا كـن اي          ميها واقع    هاي آن  وسيله ايشان و به دست    ه  ايمان و تصديق، ب   

  .)48/12دعاي  (»وردگار هر صنفي از اصناف آفريده شدگانپر
محـدود بـه     ميدر انسان شناسي ديني، زندگي آد      :ايمان به معاد و رستاخيز    . 5. 1. 4

بخشي از زنـدگاني هدفمنـد و مـسؤوالنه خـود را در ايـن             او  دنيا و حيات مادي نيست بلكه       
 . را در دنياي پس از مرگديگر قسمتكند و  ميجهان طي 

 است كـه    آرمانيهاي انسان     معاد، حساب و ثواب و عقاب از ديگر ويژگي         ايمان استوار به  
 و نـشان داده  به آن پرداخته اسـت به اشكال مختلفي صحيفه سجاديه    سجاد در سراسر     ماما

انـسان  هويـت  گيـري    مهـم در شـكل  ي به قيامت عنصرپايداركه باور و توجه عميق و   است  
  .كامل است

  مرا به عفو و گذشت و احسان و نيكـيِ          بار خدايا چون گناهانِ   «: قاستآخرت سراي ب  . 1
 ]و رسوايم نكردي[ پوشاندي  ]ي من [ر و مانندها  ي در حضور نظا   ]دنيا[خود در سراي نيستي     

دعـاي  (»...پنـاهم ده ...  حاضـرين  پيـشگاه   در]و دار بقـا [هاي سراي هـستي     پس از رسوايي  
 .)31 الي 32/21

) پروردگارا طوري با من رفتار كن كـه       («: ها با يكديگر است    انسان اتالقمقيامت روز   . 2
ها، يا اهل آسمان با اهل زمين،        ها با بدن   روز قيامت كه جان   (تا وعده گاه روز به هم رسيدن        

  »گورهـا آرامگـاه باشـد     ) داند به هم رسند    ميها كه خدا     يا ستمگر با ستم كشيده يا غير آن       
  .)42/13دعاي (

 هاي  يكي از درخواست   .، رسوايي، حسرت و پشيماني است     روز باز خواست  روز قيامت   . 3
 مختلف به درگـاه  اهاي دع در در قيامت است كهرسوا نشدن به خاطر گناهان) ع(امام سجاد 
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شـوند بـه     مـي و ما را در ميان گروه بسياري كه در قيامـت حاضـر               «.دارد  خداوند عرضه مي  

) و شـادمانمان  (روهاي مـا را سـفيد       «. )42/14عاي  د(» مان رسوا مكن   هاي تباه سازنده   گناه
در روز افـسردگي و     ) گردنـد  مـي و افسرده   ( شود ميگردان روزي كه روهاي ستمگران سياه       

و (رود   ميكنار  ) ها از روي واقعيت  (ها   خداوندا در روزي كه پرده    «). 42/15دعاي   (»پشيماني
  ).129: ص، 47دعاي  (»ردانمرا هالك مگ) شود ميهر چيزي همان گونه كه هست آشكار 

  رفتاري  - هاي اخالقي ويژگي. 2. 4
كـه  چنـان مهـم اسـت        آنان دينـي    هاي قرآن و پيشواي    آموزه عمل در  و همراهي ايمان 

.  انـد  با هم ذكر شدهو احاديث  آيات اين دو، در بيشترافزون بر تصريح فراوان و تأكيد شديد،  
  بلكه در  ، است پيشتر از ديگران    ايمان جنبة فقط از    تكامل يافته نه    و آرمانياز اين رو انسان     

  .استبرخورداري از اخالق شايسته و رفتار پسنديده نيز سرآمد 
صـحيفه سـجاديه     از ديـدگاه     آرمـاني  رفتاري انسان    -هاي اخالقي    در اين بخش ويژگي   

  .گيرد ميمورد تجزيه و تحليل قرار 
 ايمـان   :اولد  انجامـ   مي چيزدو  ه  بتوحيد خالص    :عبوديت و بندگي  خداوند    . 1. 2. 4

 پـذيرش    كه نتيجه آن ايمان اسـت،      ،دوم صفات و افعالش و      ،خدا در ذات   وحدانيت   قلبي به 
 را در جاي جاي صحيفه حقيقتاين  ست و بندگي عملي اووابستگي و نياز واقعي به خداوند     

 .پرداخته استآن  مواردي حضرت با تصريح كامل به درو توان يافت  مي
با بودن فرمـان تـو      . زمام امور من به دست تو است        بنده تو و در مشت توام، و       پس من «

اي از روي عـدل و       چه براي من مقدر ساخته     مرا فرماني نيست، فرمانت درباره من روان و آن        
 پـا   ،توانم از قدرت تو تجاوز كرده      مي و ن  ستيمرا توانايي بيرون رفتن از سلطتنت ن      . داد است 

متوجه گردانم و به رضايت تـو  ) خوده ب(نا نيستم كه محبت و دوستي ترا بيرون گذارم، و توا   
 »چه در نزد تو است و فزوني رحمتت دسترسي ندارم  به آن ،دسترسي يابم و جز با فرمانبري     

  .)6 و 5/ 21دعاي (
 ي لقادر جز ،است كمالدر پي    جا كه انسان فطرتاً    از آن  : خداوند  شوق ديدار  .2. 2. 4

 از ايـن رو،   ،  يابـد  مـي به رضايت واقعي دسـت ن      ، او  في اهللا و كسب خشنودي     خداوند و فناي  
. كنـد  مـي  و عدم رضـايت      نيازهاي خويش دوباره احساس      همواره پس از رسيدن به خواسته     

هاي گوناگوني در دعاهاي خويش گنجانيده و به تبيين  اين موضوع را به شيوه) ع(امام سجاد
 از شود ناكام برگردد و هر كـه بـه غيـر          ضرتت حاضر   ح كسي كه به غير   «. استپرداخته  آن  

 نـابود  آمدند ضـايع و      فرود است و كساني كه به درگاه غير تو          يكار ابد زيان درگاهت رو آورد  
دعـاي   (»توسـت  احـسان  كه جوياي فـضل و  آن عادت، جز از خير و سجداشدند و محروم و  

ا و كردارم را در هر حال نيكـو         هايم را براي رسيدن به خشنوديت آسان فرم        راهو   « .)46/13
   .)20/26دعاي  (»گردان
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 او قـرار    يگار و در زمرة دوسـتان و اوليـا        ددوستي با پرور   :دوستي با خداوند  . 3. 2. 4

 بارهـا بـه آن اشـاره فرمـوده          )ع(هاي انسان است كه امام چهارم      گرفتن يكي ديگر از ويژگي    
هيچ ترس  ) در دو عالم  ( البته دوستان تو      مرا از دوستان خود قرار ده كه       ]!پروردگارا[«. است

   .)582: ص، 1 (»و غم و اندوهي در دل ندارند
 در دعاي چهل و چهارم، خداوند را به حق ماه مبارك رمـضان و عبـادت                 )ع(آن حضرت 

د و قرار گرفتن در رديـف دوسـتان خـ         هدهد كه او را شايست     مياه سوگند   مكنندگان در اين    
دوستان خـدا از جايگـاهي واال برخوردارنـد و پروردگـار كـريم         دهد كه    مينشان    و قرار دهد 

   .گرفته است خاص براي آنان در نظر يكرامت
كه نـه فرصـتي مثـل       ) ع(امام زين العابدين   :خدار  خاطه  بيزاري ب   و يدوست. 4. 2. 4

چـون   برايش پيش آمد تا با مبارزه رو در رو از دين دفاع كند و نه هم          ) ع(پدرش امام حسين  
 فرصت مناسبي يافت تا به طور علني و آشكار به نـشر تعـاليم               )ع(گراميش امام صادق  نواده  

 )113: ص، 10 ( در لباس دعا همان وظيفه و خدمت را انجـام داد   ،اسالم اصيل همت گمارد   
بـسيار  اجتمـاعي    –سياسـي از حـساسيت     را كه    - يعني تولي و تبري      -ميو چنين اصل مه   

دهـد كـه حـب و بغـض      مينمايد و نشان  مين ي و نياز تبيي برخوردار است در قالب راز    يباال
م ابار خدايا و من آن بنـده تـو         «.است آرمانيهاي يك انسان مؤمن و        از مشخصه  ،خدا محور 

 و بـه دوسـت داري دوسـتانت و     ...كه پيش از آفرينش و پس از آفرينشت او را نعمـت دادي            
   .)47/67دعاي  (»دشمني دشمنانت رهبري فرمودي

 و بخشش به خويـشان خـود        توفيق ده كه با نيكي فراوان      )رمضان(  را در آن ماه    و ما «ـ  
بـراي   و راه تو  كسي كه درمگر باي كرده آشتي نماييم و با كسي كه با ما دشمن نيكي كنيم 

گيـريم و حـزب و       مـي زيرا او دشـمني اسـت كـه او را دوسـت ن             دشمني شده باشد،   تو با او  
   .)10: ص، 44 (»كنيم مي دوستي نبا او از روي دل،كه گروهي است 

 واحـد   اگر جمع رهروان حضرت حق كه با روشي        :در حزب خدا قرار گرفتن    . 5. 2. 4
كننـد را حـزب اهللا       مـي ي شدن و كسب رضـاي او حركـت          يبه سوي هدفي واحد يعني خدا     

سـعادت    ميسـرانجا خواهد بـود كـه       آرمانيهاي انسان     يكي ديگر از ويژگي    عضويتبدانيم،  
 5»فان حزب اهللا هـم الغـالبون      « ).22/مجادله( 4»اال ان حزب اهللا هم المفلحون     « .دارندآميز  

انـد كـه     و نشان داده  هدكرمطلب فوق را به اشكال گوناگوني بيان        ) ع(امام سجاد ). 56/مائده(
بار خدايا مرا از سـپاه خـود قـرار ده    «. يك انسان وارسته حتماً بايد در حزب خدا قرار بگيرد         

ه حـزب تـو    تو منحصراً هميشه فاتح و غالبند و مـرا از حـزب خـود مقـرر فرمـا كـ                   كه سپاه   
  .)582: ص، 1 (»...يروزندپمنحصراً پيوسته 

 هـم دنيـا و هـم        آرمـاني انسان  ) ع(به اعتقاد امام چهارم   :  دنيا و آخرت   يآباد. 6. 2. 4
 :فرمايـد  يمـ  به هميـن جهــت   كند ميسالـم آبـاد  ت خويـش را به شكلـي قانونمنـد و    آخر
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 ز كنـد ا   رهادنيايش   سبببه   را آخرت خود  يا  و آخرت سبببه   را كسي كه دنياي خويش   «
   .)49: ص، 3 (»نيست ما

 و« .اسـت نيـز بيـان داشـته       با زباد دعـا      را در چندين دعاي صحيفه       ويژگياين  ) ع(امام
و روز   «).25/9دعـاي    (»به من انعام فرما    آخرت من باعث اصالح حالم شود      چه در دنيا و    آن

روشن گردانيد تا در طلـب روزي و تحـصيل معـاش            ) به چراغ خورشيد تابان   (را تقدير الهي    
خلق به فضل و كرم خدا بكوشند و بدين سبب روزي از خدا طلبند و در روي زمين او سـير                  

ه كار ادراك لذات آخرت بپردازند كـه خـدا اصـالح            بموقت دنيا را طلب كنند و       لذات  . كنند
و از بندگان كـار     (است   مربوط ساخته    ا به هر يك از اين كار دنيا و آخرت كامالً          حال مردم ر  

   .)82: ص، 1 (»)دنيا و آخرت هر دو را خواسته است
كـه انـسان    خود آگاهي و توجه بـه ايـن    :عزت انساني  رامت و  ك ي از رپاسدا. 7. 2. 4

 بـه   ،دليـل حـب ذات    در خود دارد، او را به        و گوهري ارزشمند     6تموجودي علوي و برتر اس    
هـاي متعـالي     خوانـد و بـه سـوي ارزش        ميحراست و پاسداري از كرامت و عزت خويش فرا          

   .)181: ص، 6 (دهد ميسوق 
كه خود از معلمان درس آموخته مكتب قرآن و نهج البالغه است با زبـان               ) ع(امام سجاد 
هـاي  ب  گـران  همواره مواظـب اسـت تـا بـر گـوهر     آرمانيدهد كه يك انسان  مينيايش نشان   

بـازار ماديـت بـه معـرض     اي وارد نگردد و آن را به هـيچ قيمتـي در      كرامت و عزتش خدشه   
) زيـان ( از توانايي خـود   فرست و مرا به قدرت و      درود آل او  و محمد پس بر «. فروش نگذارد 
   .)533: ص، 5 (» بي نياز سازانساز و به بخشش خود از ديگر بندگانت دور

 و در نزد آفريدگانت عزيز و ارجمند گردان و چون با تو خلـوت               و مرا در درگاهت خوار    «
ز كرده تنها به سر برم فروتن و در ميان بندگانت بلند مرتبه و سرفرازم نما و از كـسي كـه ا                     

  :آمده است كه ديگري نيزاي ج در .)352: ص، 5 (»من بي نياز است بي نيازم ساز
  7» ارجمندي عطا كنپروردگارا با عزت ضربه ناپذير خود مرا عزت و«
 صحيفه، تنها براي خـود زنـدگي        آرمانيانسان   :احساس مسؤليت اجتماعي  . 8. 2. 4

 كـه   گونـه  و همـان   .نـد ك مـي وليت  ؤاحساس مس  خود   كند بلكه نسبت به مردم و جامعه       مين
را منوط به رواج امر به معروف و نهـي از منكـر در بـين                ) ص(قرآن كريم برتري امت پيامبر    

هـاي خـود بـر اهميـت ايـن           دي ضمن نيايش  چننيز در موارد    ) ع( امام سجاد  ،8داند ميآنان  
بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست، و ما را در ايـن روز                 «.موضوع تأكيد نموده است   

 و همــه روزهامــان توفيــق عطــا فرمــا بــراي انجــام نيكــي و دوري از بــدي و 9و ايــن شــب
احـداث  [ها    و ترك بدعت   ]واجبات و مستحبات  [ا  ه نتسها و پيروي از      اري از نعمت  زسپاسگ
واجـب و   : پـسنديدة امـر   واداشتن بـه    [ و امر به معروف      ]ي در دين كه از دين نيست      يچيزها

 اسالم ]اصول و فروع[ و حفظ]حرام و مكروه: ها بازداشتن از زشتي[ و نهي از منكر ]مستحب
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گردانيــدن آن، و  مــياو نكــوهش باطــل و نادرســتي و خــوار نمــودن آن، و يــاري حــق و گر

   .)19و60/18دعاي  (»نرسيدديده راهنمايي گمراه، و كمك ناتوان، و به فرياد ستم 
خواهد كه وي را     مي از خداوند    راستاي ايفاي مسؤليت خود نسبت به ديگران      در  ) ع(امام

نيـك   و نعمـت     »حسن ارشاد «وي  و به    )18/20عاي  (از راهنمايان به خير و نيكي قرار دهد       
  ). 18/20دعاي (ي كردن ديگران عطا نمايديراهنما
صـحيفه   آرمـاني مراعات حق و دفاع از آن، ويژگي ديگـر انـسان             :حق مداري . 9. 2. 4

 توجـه  آندعاهاي عارفانه و عاشقانه خـود بـه     در  ) ع(است كه امام علي بن الحسين     سجاديه  
 و شـب و همـه       را در ايـن روز     بار خدايا بـر محمـد و آل او درود فرسـت و مـا              «.نموده است 

و نكوهش باطل و نادرسـتي و      ... روزهامان توفيق عطا فرما براي انجام نيكي و دوري از بدي            
و كمـك نـاتوان و    راهنمـايي گمـراه   گردانيـدن آن، و  مـي خوار نمودن آن، و ياري حق و گرا

 .)20/18دعاي  (»رسيدن به فرياد ستم رسيده
كند  اعالم مي  باطل دفاع از حق و مبارزه باافزون بر بيان اهميت) ع( دعا امامازدر اين فر

 فرهنـگ   و جزيـي از   هميشگي  و    وستهيپ اي  وظيفه بلكه   ي نيست، وقتكه اين ويژگي امري م    
 . اسالمي است

ن و شايـستگان آراسـته   ابار خدايا بر محمد و آل او درود فرست و مرا به زينـت صـالح           «
 بـه مـن     گفتن حق اگر چه سخت باشـد      فرما و زيور پرهيزگاران را با گستردن عدل و داد و            

  .)20/10دعاي  (»بپوشان 
 صحيفه فردي ظلم ستيز است كه ستمگري را نه          آرمانيانسان   :ظلم ستيزي . 10. 2. 4

 قرآن كريم نتيجه ظلم و ميل به ظالم آتـش   زيرا به فرموده     10پذيرد مياز خود و نه به خود       
 جـور بـه     فرصتخواهد كه نه     ميند   از خداو  حضرت به دفعات   11استجهنم و عذاب اخروي     

بـار خـدايا بـر محمـد و آل او درود             «،ديگران بيابد و نه خود زير بار ستم ديگران قرار گيرد          
كـه تـو بـر    ] در حـالي [ نشوم واقعستم مورد فرست و مرا در پناه رحمت خود حفظ فرما تا           

تـواني   ميتو  كه  ] يدر حال [ ستم كنم    ]به ديگري [ي، و نه من     يجلوگيري از ستم به من توانا     
  .)20/14دعاي  (» باز داري)از ستم(مرا 

خواهد كه او را از پشتيبانان و يـاري كننـدگان سـتمگران              مي از پروردگار    در جاي ديگر  
هيراً و ال لهم    ظو ال تجعلني للظالمين     «. دشبانآنان در محو كتاب خدا      پشتيبان  قرار ندهد و    

كند و   ميخواهي   از درگاه احديت عذر    باز و   .)47/132دعاي   (»علي محو كتابك يداً و نصيراً     
 ميمظلو كه در پيشگاه من به      اين سببه   ب !اراپروردگ«: دارد كه  ميخاضعانه دست به دعا بر      

  .)38/1دعاي ( »كنم ميياريش ندادم از تو عذرخواهي  و ستم شد 
 صـحيفه سـجاديه   كـه از   آرمـاني هـاي انـسان      يكي از مشخصه   :سپاسگزاري. 11. 2. 4

آيد اين   ميبر   چه از مجموع دعاها    آن. اوست شكرگزار بودن و قدر شناسي       ،شود  ميبرداشت  
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 و وارسـته    آرمـاني  انـسان    سنگيني است كه  هاي الهي وظيفه     اري از نعمت  زاست كه سپاسگ  

  . چشم نمي پوشدهرگز از آن 
 هـم رود كه ناسپاسـان را       مياري تا جايي پيش     ز اهميت سپاسگ  نييتب در   )ع(امام سجاد 

ا نـشانه   ه  چرا كه كفران و قدرشناسي نعمت      نمايد،  عرفي مي متر    بلكه پست  ،رديف چهارپايان 
  .بي خردي است

و عذر خـواهي    برد   مي پناه   خداوند به درگاه    ان نيكوكار نسبت به سپاسي  ناآن حضرت از    
بارخـدايا بـه    «است بسيار پر ارزش     ديگران هاي دهد كه قدرداني از نيكي     ميو نشان   كند    مي

 ).38/3دعـاي   ( »از كسي كه به ما نيكي كرده است       ناسپاسي  و   حرص و آز   برم از  ميتو پناه   
ام بـه درگاهـت     هايي كه به من شد و سـپاس آن را بـه جـا نيـاورده                پروردگارا من از خوبي   «

  )38/1دعاي  (»كنم ميعذرخواهي 
، سـجاديه صـحيفه    در   آرمـاني انـسان     بارز هاي  ويژگياز  ديگر  يكي   :فروتني. 12. 2. 4

 را بـه    ويژگـي اين  ) ع(امام سجاد . نسبت به بندگان خداست   دوري جستن از تكبر و فروتني       
خواهد كـه    ميگاهي آن حضرت از خداوند      . تلف با زبان دعا ترسيم نموده است      هاي مخ  گونه

و گاهي اين فروتني     كشي و طغيان وادارد    بيني و گردن  وي را به خود    نگذارد دارايي و ثروت،   
  :كند ميلب دوست داشتن همنشيني با بيچارگان از خداوند طلب را در قا

بار خدايا همنشيني با فقرا و درويشان را برايم محبوب گردان و مرا به صبر و شكيبايي                 «
  و زمـاني ديگـر ارزشـمندي فروتنـي را در قالـب               .»نيكو بر همنـشيني ايـشان يـاري فرمـا         

 تـا بـا     ]خـدايا مـرا بـر آن دار       [«د  گـذار  مـي درخواست آن نسبت به همسايگان بـه نمـايش          
   .)26/3دعاي ( »نشان دهم  ميهمسايگانم فروتنانه نر

 سـبب از خداونـد كـه او را گرفتـار تكبـر نـسازد و عبـادتش را بـه                    ) ع(درخواست امـام  
كـه انـسان      تأييد ديگري است بـر ايـن       ،خودپسندي باطل نكند و از فخر فروشي بازش دارد        

جويد و فروتنـي را دوسـت        ميدوري  برتري جويي   از كبر و    ) ع( از نظر حضرت سجاد    آرماني
  .دارد مي

، فروتني و دوري جستن از كبر و خودپـسندي را نـه تنهـا بـه                  آن حضرت  ،ن بر اين  وافز
 در مـرا  و« .داننـد  مـي  درونـي    ي بلكه به عنوان حـالت     ،عنوان رفتاري مناسب در برابر ديگران     

 ايي و آن پـست نمـ     كه پيش نفسم ماننـد     آن زمفرما ج  سرفراز  ميمقا ميان مردم به درجه و    
 نفسم براي من خـواري      كه به همان اندازه پيش     ن آ جز مياور برايم پديد  را ارجمندي آشكار 
  .)20/4دعاي ( »پنهاني پديدآوري

  
 گيري نتيجه. 5

وظيفـه سـنگين هـدايتگري و       ) ع( ديگـر   پيـشوايان معـصوم    مانند) ع(امام زين العابدين  
امـا  . نـد ا  ه به انجـام رسـاند     و  ها را بر عهده داشته       ها و كژي   ادن راستي تبيين دين و نشان د    
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 وضعيت سياسـي و     ختهمتمايز سا در اين مهم     )ع(امانمرا با ديگر ا   ) ع( امام روش اين چه   نآ

بـراي  شـكل  به بهترين  ) ع(روشي كه امام علي بن الحسين     . استاجتماعي زمان آن حضرت     
از جملـه   .  نيايش با پروردگار بوده اسـت      زبان دعا و   ،بهره گرفته و تربيت ديني    آموزش دين   

 ،هـا   رفت و برگشت   ،افت و خيزها  است كه    انهانسان شناس  آن حضرت با اين روش       هاي  آموزه
 و  دكنـ  مـي و قرارها و نقاط قوت و ضعف بشر مسؤول در برابر خداوند را به زيبايي بيان                  فرار

را اصـالح و كامـل كنـد و بـه           خـود   ست كه    ا آرمانيدهد كه در اين بارگاه انساني        مينشان  
رچوبي منطقي برآورده و دنيـا      چا نيازهاي مادي و معنوي خود را در         الهيعنوان يك موجود    

ش بنـدگي   ريذپـ د  اننـ ي م يهـا  دو امر ويژگي  الزمه اين    و    آباد سازد   با هم  راو آخرت خويش    
 بـه معـروف و نهـي از          امـر  ،خدا، فروتني و خدمت به مردم، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلـوم             

  .استمنكر، حق مداري و حركت به سوي خدا و خداگونه شدن 
  

 ها يادداشت
  .و كان االنسان عجوال. 1
كه عدل يكـي از صـفات خـدا اسـت و جـا دارد در       كه چرا با آن مرحوم كاشف الغطاء در مورد اين . 2

يعه به عنوان يـك اصـل   د و مورد بحث قرار گيرد ولي در مذهب ش      واصل اول يعني توحيد مندرج ش     
شاعره از اهل سنت معتقد به عـدم        افرمايد علت آن اين است كه به          مي ،شود توجه مي   مستقل به آن  
ان را بـه دوزخ بـرد و كـافران را بـه          ؤمنگويند اگر خدا م    ل هستند و مي   ق توسط ع  بحق درك حسن و  

دا  اصل بگويدكه عدالت خ    خواهد با اين   بهشت، كار ناپسند و قبيحي صورت نگرفته است و شيعه مي          
   .)200– 201 :، صص9(وقوع چنين امري است مانع از

  .)23/23(»انما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً«  .3
  .)22 /مجادله(ند ان رستگارخداآگاه باشيد كه به راستي حزب ! هان .4
  .)56/ ائدهم(دان خواهند بود پس به درستي كه حزب خدا پيروزمن .5
داشتيم و آنان را در خشكي و دريا روانه داشتيم و بـه ايـشان               ميراستي كه فرزندان آدم را گرا     ه  ب. 6

ايـم چنـان كـه بايـد و شـايد برتـري              ريـده فچـه آ   ها روزي داديم و آنان را بر بسياري از آن          از پاكيزه 
  ). 70 /اسراء(بخشيديم 

  . دعاي روز يكشنبه از ملحقات صحيفه. 7
آل (.  ..تؤمنـون بـاهللا    و تنهـون عـن المنكـر      و للنـاس تـأمرون بـالمعروف       اخرجت ةام م خير كنت .8

  .)110/عمران
  .يك زمان خاصبه ، نه به هر بامداد و شامگاه اختصاص دارد كه اين دعا جالب اين. 9

        .بينيد مي  و نه ستمكنيد مينه ستم ) : 27 /قره ب(ال تظلمون و ال تظلمون . 10
نسبت به ستمگران در دل هـم ميلـي         ): 113 / هود (...ظلموا فتمسكم النار   ال تركنوا الي الذين      و. 11

  ....گرفت نداشته باشيد كه در نتيجه آن آتش شما را فرا خواهد
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  . انتشارات معارف:، قمسرشت انسان، )1376(، لي ع،شيرواني -5

  .ي تراث العرب:، بيروت11و12:، جوسائل الشيعه، )1370 (،سن ح،عاملي -6

  . بي جا:، تهرانترجمه صحيفه كامله سجاديه ،)1375(، قين ليع، فيض االسالم -7

 مطبوعـاتي : قـم  ن،،  ترجمـه مكـارم شـيرازي      ،اين است آيين مـا     ،)1374 (ح، . م،  كاشف الغطاء  -8
  .هدف

 .سسه انصاريانؤ م:، قماثبات الوصيه، ) ق1417( علي بن الحسين، ،مسعودي -9

 . انتشارات صدرا:، تهران اطهارهسيري در سيره ائم، )1376(، رتضي م،مطهري -10


