موانع پیشرفت معنوی از دیدگاه صحیفه سجّادیه
علی

انجم شعاع 8

چکیده
رشد انسان و تکامل او به ویژه در دنیای کنونی ،نیازمند برنامه است .شایسته است که در این برنامه
افزون بر یادکرد نیازها و روش رسیدن به آن ،موانع و محدودیت ها نیز ذکر شود .پژوهش کنونی
بخشی از این موانع را در صحیفه سجّادیه شناسایی میکند .شناخت موانع معنوی رشد ،تالشی برای
رسیدن به الگوی سبک زندگی اسالمی است .تبیین نگرش اهل بیت^ به موضوع پیشرفت و
زمینه سازی برای استواری پایههای رشد جامعه از بهره های این تحقیق خواهد بود .تاکنون نگاشته ای
که میتوان آن را «موانع پیشرفت اخالقی  »...نیز نامید ،فهرستی از موانع را در ده بخش ارائه
میکند1 .

واژگان کلیدی
امام سجّاد×  ،رشد معنوی ،تأثیر گناه ،دعا ،معارف قرآن و حدیث

درآمد
دعا ،راهی برای رویارویی با شیطان و نزدیک شدن به خداست .صحیفه سجّادیه کتابی است صادرشده
از معصوم و در بر دارنده دعاهایی با موضوعات گوناگون .با دعاهای صحیفه میتوان راه عرفان و
)a.a.shoa@gmail.com) .8
 .1پایاننامه ای با عنوان « موانع پیشرفت انسان ا ز منظر صحیفه سجّادیه و تطبیق آن با آیات قرآن» به قلم نگارنده و با راهنمایی
جناب استاد محمّد علی مجد فقیهی و مشاوره حجّت االسالم و المسلمین شهاب الدّین مشایخی در سال  8352دفاع شد .مقاله
کنونی برگرفته ا ز این پایاننامه است.
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که به تبیین موانع پیشرفت معنوی انسان از دیدگاه صحیفه سجّادیه بپردازد ،دیده نشد .نگاشته کنونی

معنویت را پیمود و از محتوای آن برای برنامه هدایت و کمال بهره گرفت .با پیادهسازی معارف این
کتاب در سطح اجتماعی می توان سبک زندگی اسالمی را رواج داد .این منبع هدایت ،گزارههایی ر ا
به عنوان مانع رشد انسان معرّفی کرده که در دو دسته مادّی و معنوی قابل تقسیم است .در این
نگاشته ،موانع پیشرفت معنوی شناسایی می شود .همچنین با مرور مباحث این نگاشته میتوان به
بخشی از نگاه اهل بیت^ در موضوع پیشرفت و موانع آن دست یافت .گسترش موانع پیشرفت
معنوی انسان در جهان امروز پرداختن به موضوعاتی از این دست را ضروری میسازد.
پیشتر نوشتارهایی مانند «عوامل پیشرفت از منظر قرآن کریم» « 3 ،قرآن کریم و راهکارهای توسعه
و پیشرفت تمدّن اسالمی»  1و «مبانی و شاخصهای رشد معنوی انسان در قرآن»  9مباحث خوبی را
درباره پیشرفت از نگاه قرآن کریم مطرح کرده ولی به موانع پیشرفت نپرداخته اند .مقاله «غلبه بر
موانع موفّقیت از دیدگاه قرآن و روایات»  2نیز به برخی موانع اشاره کرده و تمرکزی بر روی صحیفه
سجّادیه نداشته است .بنابراین مقاله حاضر ،نخستین نگاشته ای است که موضوع یادشده را با ت مرکز
بر دعاهای صحیفه سجّادیه ،مطرح میکند.
دانش اه و آموزه اهی

روش این تحقیق ،کتابخانه ای بوده و از متن صحیفۀ کامله مشهوره بهره برده است .پژوهشگر
کوشیده پس از مطالعه چندباره این کتاب و گردآوری داده های لفظی و معنایی ،گزارههای مرتبط را

قرآن و حدیث

در سازمانی فهرستی به سامان برساند .قصد پژوهشگر بر گردآوری همه موانع پیشرفت معنوی بوده؛
ولی ممکن است با نگاهی دیگر بر محورهای این فهرست افزوده شود .نگاه این پژوهش ،گردآوری
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داده های سلبی بوده؛ زیرا هر چیزی که امام×  ،دفع و رفع آن را از خدا بخواهد ،امری زیانبار است
و مانع رشد آدمی .تحقیق کنونی به دنبال «مانعِ پیشرفت معنوی» است نه «مانعِ معنوی پیشرفت».
پژوهنده بدون در نظرگرفتن جنس مانع از جهت مادّی یا معنوی بودن ،به دنبال اثر آن است که در
کدامیک از دو حوزه مادّی یا معنوی قرار می گیرد .گاهی جنس مانعی مادّی است ولی اثر غالب یا
شناخته شده آن بر جنبه معنوی زندگی انسان است و گاهی جنس مانع ،معنوی است ولی تأثیر روشن
آن بر جنبه های مادّی زندگی است .مثال «خودپسندی» موضوعی مادّی است که اغلب از توانگری
افر اد ناشی می شود؛ امّا مانعی برای پیشرفت معنوی به حساب می آید .از سوی دیگر « آزار پدر و مادر»
 .3مهدی رستم نژاد  ،مج لّه قرآن و علم  ،ش.89
 .1سیّد محمّد رضا عالء الدّین  ،مج لّه کوثر  ،ش.11
 .9محسن قاسم پور  ،مج لّه پژوهش دینی  ،ش.89
 .2الهه سلیم زاده و محمّد حسین توانایی  ،مج لّه مطالعات قرآنی  ،ش.81
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موضوعی مادّی است که مانعی معنوی و نیز مادّی برای پیشرفت است .چنین موضوعاتی به جهت
مانعیت معنوی در این مقاله منعکس شده است .به دلیل فراوانی گزاره ها در هر محور ،این مقاله همه
داده های موجود از صحیفه را مطرح نمی کند بلکه در هر محور تنها به یادکرد چند گزاره اکتفا مینماید.
مالک چینش عناوین ،کمیت گزاره های مربوط در صحیفه سجّادیه است.
وجود این معارف در دعاهای امام سجّاد× بدین معنا نیست که ایشان دچار موانعی مانند گناه یا
غف لت شده بودند؛ بلکه چنین سخنی خالف عقاید قطعی شیعه بوده و در جای خود ،عصمت ائمّه^
ثابت شده است .ارائه این معارف از ناحیه امامان برای آموزش چگونگی رویارویی با این دست از
موانع بوده و نیز زمینه ای برای باالرفتن درجات ایشان است.

 .2گناه
گناه بزرگترین مانع پیشرفت معنوی است .در صحیفه سجّادیه واژگان «فواحش»  « ،اثم» « ،ذنب» ،
«بغی» و  ...برای این مانع به کار رفته است 1 .گناه ،باعث سرافکندگی در پیش گاه الهی ،کوتاهی
عمر ،کمشدن روزی ،مستجاب نشدن دعا ،مرگ همراه با خواری و بیبرکتی زندگی  1بوده و رشد فرد
و جامعه را متوقّف می کند .در صحیفه سجّادیه فرازهای بسیاری به این موضوع اختصاص یافته
و َاخلِنا ِ
فیه ِمن السیآت81 .

ِ
ِ ِ
َو َا ِ
جزل َلنا فیه م َن الَ َسنات َ

َ ا

خداوندا ،بهره ما را از خوبیها در آن (روز و شب) سرشار كن و ما را در این
روز از زشتىها پیراسته نما.

امام سجّاد× در دعای شب و روز از پروردگار می خواهد تا بندگان را از ارتکاب گناهان خرد و کالن
مصون بدارد:

کاب ج ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
غیةٍ َا و
َو اعصمنا من  ...ارت ِ َ َ
ریرة َا و اقرتاف َص َ

کبیةٍ88 .

َ

ما را  ...از ارتكاب گناه ،یا كسب معصیت كوچك و بزرگ حفظ فرما.
 .1این واژگان  ،خود  ،دارای تفاوتها و ظرافتهای معنایی هستند ؛ ولی قدر مشترک معنوی آنها رفتاری است که مورد غضب خدا
و زیان انسان قرار گیرد.
 .1ن .ک :سفینة البحار  ،ج ، 1ص.11
 .5ن .ک :دعاهای  31 ، 38و .31
 .81الصّحیفة السّجّ ادیة  ،دعای ، 2ص.91
 .88همان.
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است؛  5مانند:

ایشان دوری از همه گناهان به ویژه گناهان کبیره را از خدا خواسته و به او پناه میبرد:
ِ
صم ًة ُتدنینی ِمن َخش َیتِ َک َو تَق َط ُعنی عَن ُر ِ
کوب
َو َهب لی ع َ
م81 .
َُم ِار ِمک َو ت َُف اکنِی ِمن َا ِ
العظائِ ِ
رس َ
و به من مقام عصمتى عنایت كن كه به خشیت تو نزدیك و از ارتكاب
محرّ مات تو جدایم سازد و از اسارت گناهان كبیره رهاییم دهد.

امام زین العابدین× از حقیردانستن گناهان به آفریدگار پناه برده اند:
قار الص غیةِ83 .
و احتِ ِ

ِ
ِ
ِ
الِس َیرة َ
َو نَعو ُذ بِ َک من سوء ا

ا

َ

بارخدایا ،به تو پناه مى بریم از بدى باطن و حقیرشمردن گناهان خرد.

امام سجّاد× از خدا درخواست میکند که انسان را از گناهان پیشِ رو در امان دارد:
ٍ ِِ
عَن ال ُّ ِ
احصنی ِ
نوب َو َورعنی
َال الــ ُه ام َصل عَ َ ُُم اَمد َو آله َ ...و ُ
دانش اه و آموزه اهی

عَن الـ َم ِ
ِ
حار ِم َو ّل ُ ََترئنی

عَ ََ الـ م عاصی81 .

َ

قرآن و حدیث

بارخدایا بر محمّد و آلش درود فرست و مرا از معصیت بازدار و از آنچه
حرام است پرهیزم ده و مرا بر گناهان جر أت مده.
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سیّد العابدین× از خداوند ،پاکی از آلودگی و پلیدی گناه را درخواست میکند:
ِ
َس ِ
صیان و َا ِ
اطهی ِمن َدن ِ
ذهب
الع
َ
َهب َ
لی الت َ

ن اخلطایا89 .
عَ نای در َ

ََ

و مرا از آلودگى گناه پاك كن و پلیدى خطاها را از من ببر.

امام× با اشاره به حرص انسان برای گناه ،از خدا می خواهد تا این حرص را بزداید:

 .81همان  ،دعای ، 11ص.112
 .83همان  ،دعای ، 1ص.92
 .81همان  ،دعای ، 11ص.811
 .89همان  ،دعای ، 11ص.112
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َ

ِ
ِِ
ٍ
هوتی عَن ُکل َُم َر ٍم َو ِ
ازو
ـه ام َصل عَ َ ُُم اَمد َو آله َو اکِس َش َ
َال الـ ُ
م82 .
ِحرصی عَن ُکل َمأ َث ٍ
و چنان بارالها بر محمّد و آلش درود فرست و شهوتم را از هر حرامى در هم
شكن و میل شدید مرا از هر معصیتى بگردان.

ایشان از پروردگار نیروی ترک معصیت و در برابر آن ،توانایی بر طاعت را مسألت میکند:
و القوةِ عَ َ ما َامرتَنی بِ ِه ِمن طاعَ تِک و ِ
اّلجتِ ِ
ناب ل ِـام َ ََنیتَنی عَ ن ُه
َ
َ ا
َ
ک81 .
ِمن َمعص َیتِ َ
( بر من منّت گذار به) توان و قدرت بر انجام طاعتى كه مرا به آن فرمان
داده اى و اجتناب از نافرمانی ات كه مرا از آن بر حذر داشته اى.

ایشان گناه نکردن را برای بندگی خدا کافی ندانسته و از خداوند ،انزجار قلبی از معصیت را درخواست
میکند:

واض ِح ال ِ
و َف ِ
وبات81 .

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
السیآت َ
جار عَن َقبائ ِح ا
لبی اّلزد َ
َو َاشعر َق َ

َ

( بار خدایا) و نفرت از زشتى گناه و رسوایى معصیت را در قلبم جاى ده.

امام سجّاد× از اصرار بر گناه و کوچک شمردن آن نیز به خدا پناه میبرند:

(خدایا به تو پناه می برم از) پافشاری بر گناه و کوچكشمردن معصیت و
بزرگشمردن طاعت.

ایشان از معبود می خواهد تا بندگان را از اصرار بر رفتار زشت باز دارد:
کروه َک ِمن ِ
ِ
صار11 .
اّل ِ
َو َا ِزلنا عَن َم
َ
(ما را) از پافشاری بر آنچه نمىپسندى دور ساز.

«گناه» یکی از مهم ترین علل شکست در عرصه معنویت است .صحیفه سجّادیه به این موضوع
اهمیت ویژه ای داده و در فرازهای فراوانی از پروردگار میخواهد تا انسان را از آلودهشدن به گناه حفظ
 .82همان  ،دعای ، 35ص.821
 .81همان  ،دعای  ، 13ص.881
 .81همان  ،دعای ، 11ص.112
 .85همان  ،دعای ، 1ص.92
 .11همان  ،دعای ، 5ص.91
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صار عَ ََ الـ مأ َث ِم و استِ
َال الــهم اِنای َاعو ُذ بِ َک ِمن ِ ...
ِ
اّل ِ
صغار
َ
َ
َ
ُ ا
الـ َمعص َی ِة َو استِ ِ
طاعَ ِة85 .
کبار ال ا

کند .ایشان حرص بر گناه را زیانبار شمرده و پاکی از پلیدی معصیت را ا ز خداوند درخواست میکند.
طبق فرمایش امام سجّاد× الزم است بندگان افزون بر ترک گناه ،از آن انزجار قلبی داشته باشند.
گناهان به دو دسته کبیره و صغیره تقسیم می شوند و صحیفه سجّادیه هر دو را مانع رشد میداند.
امام× از کوچک شمردن گناه و اصرارورزیدن بر آن به آفریدگار پناه برده اند.

 .1ترک توبه
«توبه» جبران گناه است و در زندگی معنوی  ،حرکتی نو ایجاد میکند .صحیفه سجّادیه در ر اه پیشرفت
معنوی ،فرازهایی را به این نیاز آدمی اختصاص داده است18 .
با اینکه خداوند فرصت بازگشت از گناه را در اختیار انسان قرار داده ،برخی به جهت غفلت و یا عداوت،
از توبه سر باز زده و به گناه خویش ادامه میدهند« .ترک توبه» یکی دیگر از موانع رشد است که
پیامدهایی همچون عذاب و استدراج را به دنبال دارد.
امام سجّاد× تصریح کرده اند که اگر گنه کار ،با وجود امکان توبه ،طلب غفران نکند ،پس ا ز آن
دانش اه و آموزه اهی

عذری نخواهد داشت:

قرآن و حدیث

لیل؟ 11
الدا ِ
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ِ
ِ
غف َل ُد َ
َفام عُ ُر َمن َا َ
خول ذل ِ َک الـ َم ِنز ِل َبعدَ َف ِ
قام ِة
تح
الباب َو ا َ

پس عذر كسى كه از ورود به آن خانه غفلت كند پس از گشودهشدن در و
بپاداشتن راهنما چه خواهد بود؟

صحیفه سجّادیه با اشاره به آیه ای از قرآن ،توبه را دری به سوی عفو از گناهان شمرده است:
َحت ل ِ ِعبادِ َک با ًبا اِىل عَ ِ
فو َک َو َس امی َت ُه التاو َب َة َو َج َعل َت
نت ا ال ی َفت َ
َا َ
ِ
لیال ِمن َوحیِ َک ِ َ
الباب َد ً
َبار َک
ّل اّل َی ِن الوا عَ ن ُهَ ،ف ُق َ
عَ َ ذل ِ َک
لت ت َ

 .18ن .ک :همان  ،دعای 31 ، 38 ، 11 ، 81و.11
 .11همان  ،دعای ، 19ص.851
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ِ
َصوحا عَسى َر ُّب ُکم َان ُی َکف َر عَ ن ُکم
اسم َک« :توبوا ا َىل اهللِ تَو َب ًة ن ً
ُ
دخ َلکم جن ٍ
سیآتِ ُکم و ی ِ
اات ََتری ِمن َُتتِ ها اّلََنار » 11 .13
َ
َ
َ ُ
ُ
َ
تویى كه بر بندگانت درى بهسوی بخشش خود بازكرده اى و آن را باب توبه
نامیده اى و بر آن در گشوده راهنمایى از وحى خود قرار داده اى تا آن را گم
نكنند ،پس خود كه نامت واال و مبارك است فرمودى« :بهسوی خدا توبه
خالص و بى پیرایه آورید ،باشد كه پروردگارتان گناهان شما را محو كند و
شما را داخل بهشتهایى نماید كه نهرها از زیر آن روان است.

امام زین العابدین× از پروردگار می خواهد تا توفیق توبه را نصیب بندگان نماید:
ک ِمن التاو ب ِة19 .
و صینا اِىل َُمبوبِ َ

ٍ ِِ
ـه ام َصل عَ َ ُُم اَمد َو آله َ َ
َال الـ ُ

َ

َ

بارالها بر محمّد و آلش درود فرست و ما را به سرمنزل توبه كه محبوب
توست برسان.

صحیفه سجّادیه نجات انسان را تنها از راه عفو الهی دانسته و تأکید میکند که اگر بخشش خداوند،

بدون عفوت براى هی چیک از ما آزادى میسّر نیست.

امام× خدا را پوشاننده عیوب بندگان دانسته و تأخیر در عذاب و رسوا نکردن گنهکار را از مهلت -
هایی می شمرد که خداوند به بندگانش میدهد:
ِ
ِ
ِ
فنح ُه
ب الفاح َش َة َف َلم َت َ
اقرت َ
َشهر ُه َو ارت ََک َ
ف العائ َب َة َف َلم ت َ
َف ُک ُّلنا َقد َ َ
َو ت ََس ا َرت بِالـ َمساوی َف َلم تَد ُلل

عَ َل ِ
یه11 .

زیرا هرکدام از ما به ارتكاب زشتیها برخاسته و رسوایش ننمودى و به
اعمال ناروا دست زده و او را مفتضح نكردى و در پنهانى  ،بدیها مرتكب
شده و تو سِرّش را فاش ننمودى.
 .13التّحریم .1 ،
 .11همان.
 .19همان  ،دعای ، 5ص.91
 .12همان  ،دعای ، 81ص.21
 .11همان  ،دعای ، 31ص.892
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بنده را در بر نگیرد ،امیدی برای نجات او نیست:
ک12 .
دون عَ ِ
ّل َح ٍد ِمناا َ
ّل نَجا َة ِ َ
فو َ

سیّد العابدین× این همه فرصت و اغماض برای پشیمانی انسان و برگشت بهسوی خدا میداند:
ِ
َفنحنی َو
لمدُ َف َکم ِمن عائِ َب ٍة َس َرت َِتا عَ َل ای َف َلم ت َ
یا الــهی َف َل َک ا َ
َکم ِمن َذ ٍ
مت ِِها
َشهرنی َو َکم ِمن شائِ َب ٍة َالـ َم ُ
نب َغ اطی َت ُه عَ َل ای َف َلم ت َ
نارها و َل ُت ِ
ِ
ِ
بد َسوآ ِِتا
َف َلم َِتتک عَ نای س َرتها َو َل ُت َقلدنی َمکرو َه َش ِ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
عمتِ َک ِعندی ُث ام َل
جیتی َو َح َسدَ ة ن َ
لـ َمن َیلتَم ُس َمعایبی من َ
یت اِىل ِ
دت ِمنای11 .
سوء ما عَ ِه َ
نهنی ذلِک عَن َان َج َر ُ
َی َ
اى خداى من ،سپاس تو را ،چه بسا عیبها كه بر من پوشاندى و مرا به
میدان افتضاح و رسوایى نكشاندى و بسا گناهان مرا كه مستور داشتى و به
آنم مشهور ننمودى و بسا بدیها و پلیدیهاى من كه پرده آنها ندریدى و
حلقه ننگ آن زشتىها بر گردنم نیفكندى و زشتىهاى گناهم را نزد
همسایگانى كه در پى عیوب من اند و حسودانى كه خواهان زوال نعمتت از
من اند آشكار ننمودى.

دانش اه و آموزه اهی

امام سجّاد× در جای جای صحیفه سجّادیه به موضوع گناه اشاره و از پروردگار طلب بخشش و

قرآن و حدیث

مغفرت کرده اند 15 .ایشان توبه را راهی برای بخشش گناهان دانسته و افزون بر درخواست توفیق
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استغفار ،از غفلت در توبه به خدا پناه می برند؛ زیرا نجات را تنها در عفو پروردگار میدانند .صحیفه
سجّادیه تأخیر در عذاب و رسوانکردن گنهکار را مهلت پروردگار به انسان ها برای توبهکردن دانسته اند.

 .9ناامیدی از خدا
گذشت که گناه ،عامل رکود معنوی انسان بوده و توبه ،پاککننده آن است .کسانی که خود را به
خاطر رفتار پلید ،بازخواست میکنند  « ،امید» به اصالح و رحمت پروردگار دارند 3 1 .در برابر ،برخی
چنان دچار ناامیدی از درگاه الهی هستند که به دنبال جبران کارهای ناشایست خود نمیروند .این

 .11همان  ،دعای ، 82ص.11
 .15ن .ک :همان  ،دعای  93 ، 91 ، 98 ، 15 ، 11 ، 12 ، 35 ، 31 ، 31 ، 11 ، 83و.91
ِ
ِ
ِ
ِ
الح اَ ِ
مت ِ َك ا التی ِِها
بی َو َرجا ًء ل َر َ
مر الـ ُم ن َ
 .31همان  ،دعای ، 82صَ :11و اناام اُ َوب ُخ ِِهـ' ـ ا نَفسی َط َم ًعا فی َرأ َفت َك ا التی ِِها َص ُ
ِ
کاك ِر ِ
َف ُ
ئی.
قاب اخلاط َ
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حالت موجب فرورفتن بیشتر در گرداب گناه ،بوده و راه پیشرفت را می بندد .امید به خدا به معنی
گمان نیکوداشتن به پروردگار ،اعتماد به رحمت او و انتظار اجابت

است3 8 .

صحیفه سجّادیه با اشاره به این موضوع ،تبعات یأس از خدا را خواری و سرخوردگی میداند:
ِ
خاب ِمنک َو ا
اغرت
َو اخلَی َب ُة اخلاذِ َل ُة ل ِـ َمن
َ
قاء اّلَشقى لـ َم ِن َ ا
الش ُ
ک3 1 .
بِ َ

و نومیدى ذ لّت بار از آن کسی است كه از تو نومید گشته و بدترین
تیرهبختىها براى كسى است كه به تو مغرور شده.

«خیبة» به معنای محرومیت و خسران است و

«خائبون» 3 3

کسانی اند که نتوانستند به مطلوب

برسند 3 1 .انسانی که از درگاه پروردگار مأیوس شود ،به شقاوت نزدیک و از فضل و نعمت او محروم
میشود:

َّل تَق َطع رجاءنا بِم ِ
َکون َقد َا َ
نع َکَ ،فت َ
َسعدَ بِ َک َو
شق َ
یت َم ِن است َ
َ َ َ
اسرت َفدَ َفن َل َکَ ،فاِىل من حینَئِ ٍ م َنق َلبنا عَ َ ِ
ین
مت َم ِن َ
َح َر َ
نک َو اىل َا َ
ُ ُ
َ
َم َه ُبنا عَن

ک3 9 .
بابِ َ

شایسته است که انسان همواره از خداوند بخواهد که او را از خود ،نومید نگرداند:
نک3 2 .
خلی َب ِة ِم َ
َو ّل َُت ِرمنی ِبا َ
به نومیدى از خود محرومم منما.

یك و التا َ ُّل ِل و ِ
ِ ِ ِ
ِ
اّلستِکانَةِ َل َك َو ُح ِ
سن ال اظن ب ِ َك َو الث َقةِ بِام عِندَ َك َو
 .38همان  ،دعای ، 11صُ :111ث ام اَتبَ ُ
َ
عت ذ' ل َك بِاّلنا َبة ا َل َ َ
َش َفعتُه بِرجائِ َك ا ال ی َق ال ما َییب ع َلیهِ
راجیك.
َ
َ ُ َ
ُ َ
 .31همان  ،دعای ، 12ص.111
 .33واژگان «یأس» « ،قنوط» و «خیبة» به معنای قطع امید است ؛ امّا هر یک  ،معنایی ویژه خود نیز دارد .یأس در برابر امید است.
قنوط ناامیدی است و بسیار شدید تر ا ز یأس .خیبة ناامیدی است که بعد ا ز نرسیدن به آر زو به وجود می آید( .ن .ک :الفروق فی
ال لّغة  ،ص)111
 .31ن .ک :مجمع البحرین  ،ج ، 1ص  93؛ تاج العروس  ،ج ، 8ص.112
 .39الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 81ص.21
 .32همان  ،دعای ، 18ص.811
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رشته امید ما را با منع كردن لطفت قطع مكن كه اگر چنین كنى ،كسى را
كه از رحمتت نیك بختى خواسته بدبخت كرده اى و آن را كه از فضلت عطا
خواسته محروم نموده اى .در این حال از پیشگاهت بهسوی چه كسى رو
كنیم؟ و از در رحمتت به كجا رویم؟

امام سجّاد× در دعایی دیگر ،به پیشگاه الهی عرضه میدارد:
ِ
َو ّل ُتؤیِسنی ِم َن اّلَ َم ِل َ
ب
فیک َف َیغل َ

ک3 1 .
الق ُ
عَ َلی ُ
نوط ِمن رمَتِ َ

َ

ا

و از امید به خودت ناامیدم مكن بهطوریکه یأس از رحمتت بر من غالب
گردد.

یأس یکی از لغزشگاهها ی نابودی است و دوری از آن ،مطلوب امام×:
ـه ام ّل تَفتِنای
َال الـ ُ

الق ِ
ک3 1 .
بِ ُ
نوط ِمن اِنصافِ َ

بارخدایا مرا به ناامیدى از انصاف خود آزمایش مكن.

دعا برای جلب رحمت الهی ،کاری نیکوست و یأس از اجابت دعا ،حالتی شایسته نیست؛ حتّی اگر
رسیدن به حاجت با تأخیر مواجه شود:
َّل ََت َعلنی  ...آیِ ًسا ِمن اِجا َبتِ َک لی َو اِن َاب َط َات

عَ نای3 5 .

دانش اه و آموزه اهی

و از اجابت دعایم گرچه به تأخیر افتد نومیدم مكن.

قرآن و حدیث

«ناامیدی» از خدا ،توقّف پیشرفت در عرصه معنوی را به دنبال دارد .امام سجّاد× از پروردگار
میخواهد تا امیدش نسبت به ذات باری تعالی از بین نرود؛ چراکه ناامیدی از او موجب خواری،

سال دوّم ،شمارۀ هفتم ،زمستان 8351

سَرخوردگی ،محرومیت ،نابودی و نیازمندی به غیر است .ایشان دفع فتنه نومیدی را از درگاه الهی
درخواست میکند.

 .4مخالفت با فرستادگان الهی
«پیروی نکردن از پیامبر و امام^» مانع دیگری برای پیشرفت معنوی انسان است .فرستادگان
الهی برای هدایت بشر نازل شده اند و مخالفت با آنها به معنای نپذیرفتن هدایت خداوند در ر اه رشد
و کمال است11 .

 .31همان  ،دعای ، 11ص.112
 .31همان  ،دعای ، 81ص.11
 .35همان  ،دعای ، 11ص.811
 .11ن .ک :همان  ،دعای ، 1ص.92
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صحیفه سجّادیه دشمنی با انبیا و اوصیا^ را کاری زشت دانسته  18و امام سجّاد× از آسیب
مخالفان و دشمنان رسول خدا| و اهل بیت^  ،به خدا پناه میبرند:
یطان الر ِ ِ
الش ِ
َو َا ِع نی َو ُذ ار ایتی ِم َن ا
ب
جیم َو من ََش ُ ...کل َمن ن ََص َ
ا
اجلن و ِ
ِ
لِرسول ِ َک و ِّلَ ِ ِ ِ
نس11 .
اّل ِ
هل َبیته َحر ًبا م َن ِ َ
َ
َ
اى خداوند ،مرا و ذرّیه مرا از شیطان رجیم در پناه خود دار و از آسیب هر
کس از پریان و آدمیان که به خالف رسول تو و اهل بیت او برخاسته  ،پناه
ده.

پیامبران^ یکی از نعمت های خداوند برای هدایت و تکامل انسان هستند 13 .حضرت محمّد|
به عنوان آخرین پیامبر ،نعمتی ویژه است که امّتها ی پیشین از چنین نعمتی بیبهره بودند 11 .پس
از برانگیخته شدن رسوالن ،برخی آنها را تکذیب کردند؛ ولی درستکاران با اشتیاق به سوی ایشان
جذب شدند:

بارالها و پیروان انبیا و تصدیق كنندگان ایشان از مردم روى زمین كه
تصدیقشان از عمق قلب بود ،آن هم به وقتی که دشمنان به جهت معارضه
در مقام تكذیب آنان برآمدند ؛ ولى مؤمنان به سبب حقایق ایمانیه مشتاقانه
به انبیا روى آوردند ( ...مغفرت و رضوانت را بر آنها نازل کن).

 .18ن .ک :همان  ،دعای 11و.11
 .11همان  ،دعای  ، 13ص.881
 .13ن .ک :همان  ،دعای ، 19ص.851
ِ ِ
ِ
ِ
 .11همان  ،دعای ، 1صَ :31و الَمدُ ل ِ الـ' ـهِ ا ال ی َم ان َع لینا ب ِ ُم َح ام ٍد نَبیهِ َ
درتِهِ ا التی ّل
السال َفة ،ب ِ ُق َ
دون اّلُ َم ِم املاضیَة َو ال ُقرون ا
ٍ ِ
ت ِ
ف.
فوِتا َشیء َو اِن َل ُط َ
َعج ُز َعن َشیء َو ان َع ُظ َم َو ّل َی ُ
 .19همان  ،دعای  ، 3ص.11
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الغ ِ
هل اّلَ ِ
قوهم ِمن َا ِ
رض بِ َ
یب ِعندَ
الر ُس ِل َو ُم َصد ُ
ـه ام َو َا ُ
َال الـ ُ
تباع ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
دین َلـ ُهم بِالتاک ِ
رسلیَ
عار َضة الـ ُمعان َ
یب َو اّلشتیاق ا َىل الـ ُم َ
ُم َ
بِحقائِ ِق اّل ِ
یامن19 .
َ

یکی از درخواستها ی مؤمنان از آفریدگار ،افزون بر ایمان و توحید ،تبعیت از پیامبر و جانشینان ایشان
است:
اوحید و اّل ِ
ِ
ِ
اجعلنی ِمن َا ِ
اصدیق
یامن بِ َک َو الت
هل الت
َ
ـه ام َو َ
َال الـ ُ
ِ ِ
ِ
َمت طاعَ ت َُهم ِمـ امن َیری ذل ِ َک بِ ِه َو
ین َحت َ
بِ َرسول َک َو اّلَ ئ امة ا ال َ
عَ َ یدَ ِ
یه12 .
َ
بارالها ،و مرا از اهل توحید و ایمان به خود و تصدیق پیامبرت و امامانى كه
طاعتشان را واجب كرده اى قرار ده ،از جمله كسانى كه توحید و ایمان به
سبب آنان و بر دست آنان اجرا مىشود.

امام زین العابدین× با اشاره به نیاز مردم به هدایتگری امامان×  ،انسان ها را ملزم به طاعت
ولیّ خدا دانسته و در قالب دعا ،مردم را از مخالفت با امام بر حذر میدارند:

دانش اه و آموزه اهی

دت دین ََک فی ُکل َا ٍ
ـه ام اِن َ
وان بِاِما ٍم َا َقم َت ُه عَ َل ًام ل ِ ِعبادِ َک َو
اک َا ای َ
َال الـ ُ
ِ
ریع َة
نارا فی بِالدِ َک؛ َبعدَ َان َو َص َ
لت َحب َل ُه بِ َحبل َکَ ،و َج َعل َت ُه ال ا َ
َم ً
ِ
ِ
رت بِامتِث ِ
ال
رت َمعص َی َت ُه َو َا َم َ
ضت طاعَ َت ُه َو َح ا َ
افرت َ
اىل ِرضوان َک َو َ َ
اّل نتِ ِ
وام ِرهِ و ِ
َا ِ
هاء ِعندَ ََنیِ ِه َو َا اّل َیت ََقدا َم ُه ُمت ََقدم َو ّل َی َت َا اخ َر عَ ن ُه
َ
ِ
م َت َاخرَ .فهو ِعصم ُة ا ِ
رو ُة
ین َو َک ُ
هف الـ ُمؤمنیَ َو عُ َ
الالئ َ
َُ
َ
ُ

قرآن و حدیث
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و ِهاء العا َلـ میَ 11 .

الـ ُمت ََمسکیَ َ َ ُ

خداوندا تو در هر زمان دینت را به سبب رهبرى بر حق تأی ید كردى و او را
نشانه اى براى بندگانت و مشعلى فروزان در شهرهایت بپا داشتى ؛ پس از
آن که ریسمان او را به ریسمان خود وصل كردى و او را سبب دستیابى به
رضاى خود ساختى و طاعتش را بر همه واجب نمودى و از نافرمانی اش بیم
دادى و به اطاعت دستوراتش و بازایستادن از نواهی اش و پیشى نجستن بر
او و واپس نماندن از حضرتش فرمان دادى .پس او پناه پناهندگان و ملجأ
اهل ایمان و دستاویز چنگ زنندگان و جمال جهانیان است.
 .12همان  ،دعای ، 11ص.131
 .11همان  ،دعای ، 11ص.181
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«مخالفت با فرستادگان الهی» یکی از موانع پیشرفت معنوی شمرده میشود .امام سجّاد× از
کسانی که با انبیا و اوصیا مخالف میکنند ،اظهار بیزاری کرده و رسا لت پیامبر| را نع متی نیازمند
شکر دانسته اند .ایشان از خدا می خواهد که تصدیق فرستادگان الهی را نصیب فرماید و معصیت ایشان
را دور گرداند.

 .5استکبار در برابر خدا
« استکبار» به معنای امتناع از پذیرش حق ،از روی عداوت و دشمنی است 11.استکبار در برابر خدا
یکی از موانع پیشرفت معنوی محسوب می شود .بر پایه فرمایش امام سجّاد× انسان باید ا ز
گردن کشی و ایستادن در برابر پروردگار دست برداشته و بداند که بدون نیروی قدرت او نمیتواند به
زندگی ادامه دهد 15 .استکبار در برابر خداوند میتواند شرک 91 ،تکذ یب آیات الهی 98 ،رویگردانی از
عبادت 91 ،تکذیب قرآن 93 ،محرومیت از بهشت  91و ترس  99را در فرد و جامعه به وجود آورده و مانع
از رشد معنوی شود.
امام زین العابدین× از استکبار در برابر خداوند ،بیزاری می جویند و از اصرار بر گناه در کنار استکبار
َکّب و َاعو ُذ بِ َک ِمن َان ُا ِص و َاست ِ
و َا نَا َابرء اِ َل َ ِ
َغف ُر َک
ا َ
یک من َان َاست ِ َ َ
َ
َ ُ
ِ
ِ
زت عَ ن ه92 .
عَج ُ ُ
لـام َق اص ُت فیه َو َاستَعیُ بِ َک عَ َ ما َ
و من در برابر تو بیزارى مى جویم از اینكه سركشى كنم و به تو پناه مىبرم
از اینكه بر گناه اصرار ورزم و براى آنچه در آن كوتاهى ورزیده ام طلب
آمرزش دارم و بر آن چه از انجامش فرومانده ام از تو درخواست یارى مىكنم.

 .11ن .ک :لسان العرب  ،ج ، 9ص.812
 .15ن .ک :الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 11ص.111
 .91ن .ک :المنافقون .9 ،
 .98ن .ک :لقمان .1 ،
 .91ن .ک :النّساء .811 ،
 .93ن .ک :المد ثّر .82 ،
 .91ن .ک :االعراف .11 ،
 .99ن .ک :یونس .13 ،
 .92الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 81ص.22
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یاد میکنند:

امام سجّاد× می خواهد تا انسان از طغیان دور شده و دچار انکار حق نگردد:
ِ
َال الــهم صل عَ َ ُُمَم ٍد و آل ِ ِه و جنبنَا ِ
َوحید َک َو
اّللا َد فی ت
َ َ
ا َ
ُ ا َ
ِ
التاقصی فی ََت ِ
جید َک َو ا
العمى عَن َسبیلِ َک َو
الش اک فی دین َک َو َ
َ
ِ
ِ ِ
غفال ِل ِ
ِ
جیم91 .
الر ِ
داع ل ِ َعدو َک ا
رمت َک َو اّلنذِخ َ
الشیطان ا
اّل َ ُ َ
بارالها بر محمّ د و آلش درود فرست و ما را از انحراف در توحیدت و كوتاهى
در ستایش حضرتت و شك در دینت و كورى از راهت و بىتوجّهى به
حرمتت و گول خوردن از دشمنت شیطان رانده شده  ،دور ساز.

« الحاد» به معنای برگشت و عدول از دین الهی است  91و «ملحد» کسی است که از حق خارج و به
باطل وارد شود 95 .ملحدا ن به خاطر شناخت حق و عدول از آن ،بدترین مستکبران هستند.
برخی بندگان در برابر ذات خدا استکبار ندارند؛ امّا معصیت و کفران نعمت میکنند .این رفتار اگر از
روی استکبار باشد ،قهر الهی را به دنبال خواهد داشت .امام× در یکی از دعاهایشان راهی را برای
دانش اه و آموزه اهی

بندگان گنهکار باز می کنند تا آنها گرفتار استکبار نشوند:

قرآن و حدیث
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یه َق َبل َخ ِ
مت عَ َل ِ
لق َک َل ُه َو َبعدَ
نع َ
ـه ام َو َا نَا عَ بدُ َک ا ال ی َا َ
َال الـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
لق َک َو عَ َصم َت ُه
َخلق َک ا ایا ُهَ ،ف َج َعل َت ُه مـِ امن َهدَ ی َت ُه لدین َک َو َو افق َت ُه َ
رشد َته ل ِـ مواّلةِ َا ولیائِ َک و معاداةِ
ِ
بِ َحبلِ َک َو َا َ
دخل َت ُه فی حزبِ َک َو َا َ ُ
َ ُ
َاعدائِ َکُ .ث ام َا َمر َت ُه َف َلم َی َأَتِر َو زَ َجر َت ُه َف َلم َینزَ ِجر َو ََنَی َت ُه عَن
ِ
ِ
کبارا
َمعص َیتِ َکَ ،فذِخا َل َ
مر َک اىل ََنیِ َکّ ،ل ُمعانَدَ ًة َل َک َو َّل است ً
ف َا َ
یک21 .
عَ َل َ

بارالها و من آن بنده اى هستم كه قبل از آفریدنش و پس از خلقتش بر او
انعام فرمودى و او را از جمله كسانى قرار دادى كه به آی ین خود رهبرى
 .91همان  ،دعای ، 11ص 851و نیز ن .ک :دعای ، 1ص.11
 .91ن .ک :الصّحاح  ،ج ، 1ص.931
 .95ن .ک :تاج العروس  ،ج ، 9ص.131
 .21الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 11ص.111
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نمودى و براى اداى حقّ خویش توفیق دارى و او را با ریسمان خویش نگاه
داشتى و در حزب خود وارد كردى و به دوستدارى دوستانت و دشمنى
دشمنانت رهنمون شدى .و با این همه به او دستور دادى  ،ولى اطاعت نكرد
و نهى فرمودى  ،امّا بازنایستاد و از نافرمانى خود بر حذرش داشتى  ،ولى پس
از امر تو بهسوی نهیت شتافت ؛ نه از باب دشمنى با تو و نه از جهت
گردن كشى در برابر تو.

سیّد العابدین× از خدا میخواهد که با شناخت او و نعمت هایش ،از رفتاری که موجب ناخشنودی
او گردد ،دور شود و به جای استکبار ،به مقام انقیاد در پیشگاه خدا برسد:
عر َف ِة عَ ام َ ََتی َت َفن ِ
َغم َط َقدر َک و نَکره م ِ
الـم ِ
وض َع
َ َ َ َ َ
ا ا
َو ّل ت َُسمنا عَجزَ َ
ِ
بعدُ ِمن ُح ِ
سن العاقِ َب ِة َو َا َقر ُب اِىل
ِر َ
هی َا َ
ضاک َو نَجن ََح ا َىل ا التی َ

ِ
ِ
ِ
َکر ُه ِمن َقنائِ َک َو َسهل عَ َلینا ما
ضد العاف َیةَ .حبب ا َلینا ما ن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نَستَصع ِ
دت عَ َلینا ِمن
ور َ
َ ُ
ب من ُحکم َک َو َاَلمنَا اّل نقیا َد لـام َا َ
ِ
ِ
لت َو ّل ت َ
رت َو
َعجیل ما َا اخ َ
عَج َ
َأخی ما ا
َمش ایت َک َحتاى ّل ُنح ا
بت َ

و ما را دچار فروماندگى از معرفت آن چه برایمان اختیار كرده اى مكن كه
قدر حضرتت را سبك انگاریم و مورد رضاى تو را ناپسند داریم و به چیزى
كه از حسن عاقبت دورتر و به خالف عافیت نزدیکتر است میل پیدا كنیم.
آن چه را از قضاى خود كه ما از آن اكراه داریم محبوب قلبمان كن و آنچه
را از حكم تو سخت مىپنداریم بر ما آسان ساز و گردن نهادن به آن چه از
مشیت و اراده ات بر ما وارد آورده اى بر ما الهام فرما تا تأخیر آن چه را تعجیل
فرمودى و تعجیل آن چه را به تأخیر انداختى دوست نداریم و هر آنچه
محبوب توست ناپسند ندانیم و آن چه را تو نمىپسندى انتخاب نكنیم.

 .28همان  ،دعای  ، 33ص.891
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بت َو ّل َنت َ
َذِخ ا َی ما
َکر َه ما َاح َب َ
ّل ن َ

هت28 .
َک ِر َ

صحیفه سجّادیه به آثار استکبار در برابر خدا پرداخته و هالکت و شقاوت 21 ،بی اهمّیت ی و زبونی در
برابر خدا 23 ،محرومیت از رحمت و نعمت الهی 21 ،فقر ،پستی و خواری دنیا و آخرت  29و شکست در
همه مراحل زندگی  22را از عواقب چنین رفتاری

می شمرد21 .

«شرک» نیز یکی مصادیق استکبار است .این موضوع در صحیفه سجّادیه ،فرازهای متعدّدی را به
خود ،اختصاص داده و نشان از آن دارد که بسیاری از بندگان و حتّی مؤمنان دچار آن

می شوند21 .

امام سجّاد× از استکبار در برابر خدا اظهار بیزاری کرده اند .ایشان ،اصرار بر گناه ،طغیان در برابر
اوامر الهی و شرک را از مصادیق استکبار دانسته و هالکت و شقاوت ،خواری و بی ارزش شدن در
پیشگاه خدا ،شکست ،محرومیت از نعمتها ،فقر و ذ لّت دنیا و آخرت از آثار آن میشمرند.

.6

شیطان 25

امام سجّاد× در دعاهای گوناگون ،به ویژه «دعای هفدهم» صحیفه سجّادیه به موضوع «شیطان»
پرداخته اند .در این کتاب دو گونه فعالیت شیطانی برای جلوگیری از پیشرفت معنوی معرّفی شده
است .یکی تالش شیطان برای ایجاد انحراف فکری ـ عقیدتی و دیگری تالش او برای انحراف
دانش اه و آموزه اهی

رفتاری

است11 .

شیطان مسیر حق را تاریک نشان میدهد تا انسان را گمراه کند:

قرآن و حدیث

ثال الق ما َض ال عَن َط ِ
َو َلوّل َا ان ُه َص اور َلـ ُهم الباطِ َل فی ِم ِ
ریق َک
َ
ُ
َ
ضال18 .
َ
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اگر شیطان  ،باطل را در نظرشان بهصورت حق جلوه ندهد  ،هیچ گمراهی
از راهِ تو منحرف نشود.
 .21ن .ک :دعای ، 31ص 822و دعای ، 8ص.31
 .23ن .ک :دعای ، 11ص 112و دعای ، 91ص.191
 .21ن .ک :دعای ، 11ص 52و دعای  ، 83ص.11
 .29ن .ک :دعای ، 15ص 831و دعای ، 91ص.191
 .22ن .ک :دعای ، 11ص.831
 .21ن .ک :الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای 19 ، 18و.98
 .21ن .ک :همان  ،دعای 15 ، 11 ، 11 ، 11 ، 35 ، 32 ، 15 ، 11 ، 11 ، 1 ، 8و.91
 .25مقاله «راه کارهای مقابله با شیطان در صحیفه سجّادیه»  ،چاپشده در مجموعه مقاالت همایش بین المللی امام سجّاد × ،
جلد  1و مقاله « تأثیر شیطان بر انسان در تطبیق گزارههای صحیفه سجّادیه با قرآن کریم»  ،چاپشده در مج لّه حدیث حو زه  ،شماره
 ، 5ا ز نگارنده  ،با این موضوع مرتبط است  .این بخش ا ز مقاله کنونی  ،تلخیصی ا ز مقاله یادشده دوم است.
 « .11انحر اف» به معنای عدول و کجشدن ا ز شیء یا مسیر است ؛ در اینجا  ،منظور  ،تالش شیطان برای گمراهیِ انسان و عدول ا ز
طریق الهی است( .ن .ک :جمهرة ال لّغة  ،ج ، 8ص)981
 .18الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 31ص.821
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او با شبهه افکنی  11تالش می کند تا انسان را از مسیر درست خارج نماید:
ِ
ب َلنا
َو َینص ُ

الشب ِ
هات13 .
بِ ُّ
ُ

و برای ما شبههها برپا میکند.

وی عامل اصلی سوء ظن به خدا و ضعف یقینِ انسانهاست:
یطان ِعنانی فی ِ
الش ُ
َجت اِىل ِرزقِ َک َ ...قد َم َل َک ا
سوء
َحتاى اِ َذا احت ُ
ال اظن و َض ِ
قی11 .
عف ال َی ِ
َ
تا این که محتاج روزیِ تو شدم  ...شیطان مهارم را در بدبینی و ضعف یقین
به دست گرفته است.

امام سجّاد× وعدهدهی را از ابزار شیطان میشمرند؛ وعده هایی که جامه عمل نمیپوشد:
و اِن مناانا َاخ َل َفنا19 .

ِ
ان َوعَدَ نا َک َ َبنا َ

َ

فریب کاری شیطان ،زمینه را برای گناه انسان فراهم میکند:
الش َ
َف َلوّل َا ان ا
صاک
یطان ََیت َِدعُ ُهم عَن طاعَ تِ َک ما عَ َ

عاص12 .
ٍ

اگر شیطان  ،ایشان را از طاعتت نفریبد  ،هیچ عصیانگری تو را معصیت
نکند.

از ترفندهایی که شیطان برای انحراف فکریِ بندگان و سوق آنها بهسوی گناه در اختیار دارد  ،آسان
نشاندادن عذاب الهی است .او با این کار ،تهوّری دروغین برای بندگان ایجاد میکند و در برابر  ،آنها
را از اموری موهوم میترساند:

« .11شبهه» به معنای پوشیده و مشتبه شدن مسیر است( .ن .ک :مجمع البحرین  ،ج ، 2ص)391
 .13الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 19ص.811
 .11همان  ،دعای ، 31ص.891
 .19همان  ،دعای ، 38ص.811
 .12همان  ،دعای ، 31ص .823
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اگر به ما وعده و نوید دهد (به کار خیر و نیکی بخواند)  ،دروغ میگوید و
اگر ما را به آرزو سرگرم نماید  ،خالف آن میکند.

ی ِ
ؤمنُنا ِعقا َب َک َو ُ ََیو ُفنا
ُ

ک11 .
بِ َغ ِی َ

ما را از کیفرِ تو ایمن میسازد و از غیر تو میترساند.

او با زیباسازیِ معصیت و سخت جلوهدادن طاعت ،انسان را از مسیر طاعت دور کرده و به گناه
میکشاند:

َکره اِ َلینا11 .

ِ
َا و َان َی ُس َن عندَ نا ما َح اس َن َلناَ ،ا و َان َی ُثق َل عَ َلینا ما ا َ

یا خوب دانستن چیزی که آن را در نظرمان نیکو جلوه داده ،یا گراندانستن
چیزی که نزد ما زشت نشان داده است.

کار دیگر شیطان برای رنجاندن انسان ،سرزنش او پس از انجام گناه است .وی انسان را از مسیر
هدایت خارج کرده و سپس از رفتار آدمی بیزاری جسته و خود را خداترس معرّفی میکند:
ک15 .
الش َ
یطان َقد َش ِم َت بِنا اِذ شا َیعنا ُه عَ لی َمعص َیتِ َ
ـه ام اِ ان ا
َال الـ ُ
الهی  ،چون در نافرمانی ات او را همراهی کردیم  ،شیطان ما را سرزنش

دانش اه و آموزه اهی

میکند.

قرآن و حدیث

شیطان با وسوسه ،ابتدا موجب کوتاهی انسان در اعمال نیک میشود:
ِ
طنا عَ ن ه11 .
َهمنا بِ َع َم ٍل صال ِ ٍح َث اب َ
ُ
َو ان َ َ
چون به عمل صالح رو کنیم  ،ما را از آن بازمیدارد.
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سپس انسان را به سمت گناه ،ترغیب میکند:

هــ ا مقام  ...و استَحو َذ عَ َل ِ
الش ُ
یه ا
یت عَ ن ُه
یطان َ ...و تَعاطی ما َ ََن َ
َ
َ
َ ُ
تَغریرا18 .

ً

این جایگاه کسی است که  ...شیطان بر او چیرگی یافته و آنچه را نهی
کرده ای  ،از روی غرور و فریفتهشدن انجام داده است.

 .11همان  ،دعای ، 19ص.811
 .11همان  ،دعای ، 81ص.12
 .15همان  ،دعای ، 81ص.21
 .11همان  ،دعای ، 19ص.811
 .18همان  ،دعای ، 38ص.811
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آن گاه انسان را وارد وادی شهوت مینماید:
َیت ََع ار ُض َلنا

الشه ِ
وات11 .
بِ ا
َ

ما را به خواهشها و شهوات میطلبد.

پس از آن به انسان برای انجام گناه ،کمک

میکند13 :

ِ
َو َاعا َن ُه عَ لی ذلک عَدُ ُّو َک َو عَدُ ُّ ُ

وه11 .

دشمن تو و دشمن او  ،وی را در این زمینه (گناه) کمک کرد.

امام سجّاد× تاریک نشاندادن مسیر حق  ،شبهه افکنی ،ایجاد بدگمانی به رازقیت خدا ،وعدههای
دروغ ،ایمنیدادن از عذاب ،ترساندن از غیر خدا ،زیباسازیِ معصیت ،سخت جلوهدادن طاعت ،سرزنش
انسان ،وسوسه کردن ،یاریِ هوای نفس ،ایجاد سستی در انجام عمل صالح و فریبکاری برای انجام
معصیت را از نقشه های شیطان برای مانعتراشی در راه رشد انسان میشمرند.

 .8غفلت
«غفلت» یعنی حالتی که انسان به جهت اشتغال به امری فرعی ،از موضوعی اصلی بازمانَد .غفلت در
بوده و به همین جهت یکی از موانع پیشرفت معنوی فرد و جامعه محسوب میشود.
امام سجّاد× در فرازهای مختلف صحیفه به این موضوع پرداخته  51و از خدا میخواهد تا انسان را
دچار این گرفتاری نکند:
َو ّل ت َُسمنَا َ
الغف َل َة

نک58.
عَ َ

و ما را گرفتار غفلت از خود مكن.
 .11همان  ،دعای ، 19ص.811
 .13ن .ک :الزّخرف  32 ،و آل عمران .899 ،
 .11الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 11ص.118
 .19ن .ک :االنعام .838 ،
 .12ن .ک :المؤمنون .93 ،
 .11ن .ک :االعراف .812 ،
 .11ن .ک :االنبیاء .51 ،
 .15ن .ک :المؤمنون .11 ،
 .51ن .ک :الصّحیفه السّجّادیة  ،دعای 19 ، 11 ، 11و.11
 .58همان  ،دعای ، 31ص.892
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امور معنوی سبب سقوط 19 ،بازماندن

از وظایف 12 ،خودبزرگبین ی 11 ،ظلم به خویشتن  11و شرکورزی 15

ایشان از فرورفتن به خواب غفلت به خدا پناه میبرد:
ـه ام اِ انی َاعو ُذ
َال الـ ُ

الغ ف َل ِة51 .
بِ َک ِمن ِ ...سن َِة َ

بارخدایا ،به تو پناه مىبرم از خواب غفلت.

کسی که در تعظیم پروردگار و رعایت حرمت او کوتاهی کند ،دچار سهل انگاری شده است:
اّل َ ِ
َال الــهم صل عَ َ ُُمَم ٍد و آل ِ ِه و جنبنَا ِ ...
ك53 .
رمتِ َ
َ َ
ا َ
ُ ا َ
غفال لُ َ
بارخدایا ،درود بفرست بر محمّد و خاندان او و ما را از بىتوجّهى به حرمتت
دور ساز.

کسانی که به تنپروری روی آورده اند ،نمونه ای از غافالن هستند:

َف َاس َا ُل َک یا موّلی سآ َل من  ...بدَ ُنه غافِل لِس ِ
کون
َ ُ
ُ
َ ُ َ
َ

عُ روقِ ِه51 .

اى موالى من ،از تو مى خواهم ،همانند کسى که جسمش به سبب
تنپروری غافل است.

دانش اه و آموزه اهی

غفلت نیز مانند گناهان دیگر قابل توبه و جبران است:
ِ
ِ
ِ
الـم َنج ُع
ص ُ
الـم َنی ُع اآلث ُم ُ
الـم َفر ُط ُ
ان ُت َع ب َف َانَا ال اظالُ ُ
الـم َق ُ
ِ
الـمغف ُل َح اظ نَفسی َ
ُ

قرآن و حدیث

نت َارحم الر ِ
و اِن ت ِ
امیَ 59.
َغفر َف َا َ
َ ُ ا
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اگر مرا عذاب كنى من آنم كه بر خود ستم روا داشتم و از حدّ و مرز خود
پاى بیرون نهادم و فرمانت را چنان كه باید مواظبت نكردم و از نصیب
خویش از جانب تو غفلت ورزیدم و چنان چه مرا مورد آمرزش قرار دهى پس
تو مهربانترین مهربانانى.

امام زین العابدین× از غفلت به خدا پناه برده و آن را موجب نابودی بندگان میدانند .ایشان بیداری
همه را از خداوند مسألت کرده و اشاره می کنند که راه توبه برای برداشتن این مانع بزرگ نیز باز
است.
 .51همان  ،دعای ، 1ص.92
 .53همان  ،دعای ، 11ص.851
 .51همان  ،دعای ، 91ص.192
 .59همان  ،ص .193

896

 .7خودپسندی و فخرفروشی
انسانِ جاهل در برابر رفاه دنیایی دیگران دو رویکرد دارد .اگر فردِ مقابل ،دارا باشد ،دچار حسادت
می گردد و اگر ندار باشد ،به «خودپسندی» گرفتار می شود .عُجب ،باعث گمراهی 52 ،هالکت 51 ،کفر،
نفاق و گرفتاری در جهنّم  51می گردد .صحیفه سجّادیه با اشاره به هر دو گروه ،چنین روحیه ای را غلط
شمرده است.
ِ
ِ
ٍ ِِ
نهم بِام
ـه ام َصل عَ َ ُُم اَمد َو آله َو ّل تَفتنی بِام َا ع َطیت َُهم َو ّل تَفت ُ
َال الـ ُ
ک55 .
و َاغم َط حکم َ

حسدَ َخ َ
لق َک َ
َمنَعتَنی َف َا ُ

َ

ُ

َ

بارالها بر محمّد و آلش درود فرست و مرا به سبب آن چه به آنان مرحمت
فرمودى  ،آزمایش مكن و ایشان را به آن چه از من بازداشته اى نیا زمای تا
مبادا به آنان حسد برم و حكم حضرتت را سبك شمارم.

یکی از ریشه های فخرفروشی ،خودبزرگ بینی است .امام سجّاد×  ،در امانماندن از فخرفروشی را
از خدا درخواست میکند:
َ

َ

از فخرفروشى محافظتم كن.

تحقیر کسانی که از حیث مادّی پایینتر هستند و در برابر ،بزرگداشتن کسانی که ثروت بیشتری
دارند ،کاری ناپسند است که امام× در پیشگاه الهی بازداشته شدن از این رفتار را مسألت میکند:
ب َثروةٍ
ِ
ِ
ِ
اس ًة َا و َا ُظ ان بِصاح ِ َ
َو اعصمنی من َان َا ُظ ان بِ ی عَدَ ٍم َخ َس َ
َف ً
العزیزَ َمن َاعَزا ت ُه
الرش َ
نالَ ،فاِ ان ا
َشف َت ُه طاعَ ُت َک َو َ
یف َمن َ ا
ک818 .
ِعبا َد ُت َ

 .52ن .ک :بحار االنوار  ،ج ، 8ص.821
 .51ن .ک :تحف العقول  ،ص.111
 .51ن .ک :آثار الصّادقین  ،ج ، 81ص.311
 .55الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 39ص.891
 .811همان  ،دعای ، 11ص.51
 .818همان  ،دعای ، 39ص.891
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و ِ
ذِخر811 .
الف ِ
اعصمنی ِمن َ

و مرا از خوار نگریستن تهیدست و برتر گمان كردن ثروتمند حفظ فرما ،چه
آن كه شریف آن است كه طاعت تو او را شریف نموده و عزیز  ،كسى است
كه عبادت تو او را عزّت داده.

امام سجّاد× از خودستایی ثروتمندان و کوچک شمردن نیازمندان و بدرفتاری با کمتوانان به خدا
پناه میبرد:
اّل ِ
َال الــهم اِ انی َاعو ُذ بِ َک ِمن  ...مباهاةِ الـ مکثِرین و ِ
زراء
َ َ
ُ
ُ
ُ ا
بِالـ م ِق الیَ و ِ
سوء ِ
ت َایدینا811 .
الوّل َی ِة لـِ َمن َُت َ
َ
ُ
بارخدایا به تو پناه مى آورم از فخر و مباهات با ثروتمندان و تحقیر تهیدستان
و كوتاهى در حقّ زیردستان خود.

مالی که سبب گمراهی و یا خودپسندی انسان شود ،مایه بدبختی او بوده و چنین رفاهی شایسته
مؤمن نیست:
دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

زو عَ نای ِم َن ِ
اِ ِ
املال ما ُی ِد ُُ لی ََی َل ًة َا و َت َا اد ًیا اِىل َب ٍ
ب
غی َا و ما َات ََع اق ُ
ط غیا ًنا813 .
ِمن ُه ُ
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ثروتى كه مرا به كبر و خودبینى آلوده كند ،یا به ستم بكشاند ،یا از مرز
عبادت و ادب درگذراند از من دور كن.

گاهی خودپسندی در امور معنوی پدید می آید  .در این حالت ،شخص خود را در تقوا و مقام ،باالتر
میبیند .امام زین العابدین× از چنین حالی به خدا پناه میبرد:
َو نَعو ُذ بِ َک َ ...ان ُن ِ
ب
عج َ

بِ َا عاملِنا811 .

بارخدایا ،به تو پناه مى بریم ،در كردارمان خودپسندى نماییم.
 .811همان  ،دعای ، 1ص.92
 .813همان  ،دعای ، 31ص.831
 .811همان  ،دعای ، 1ص.92
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این خیال ،عبادت انسان را باطل میکند:
و ّل تَبتَلینای بِالکِ ِّب و عَ بدنی َل َک و ّل ُت ِ
فسد ِعبا َدتی
َ
َ
َ
َ

جب819 .
بِالع ِ

ُ

گرفتار كبرم مفرما و بر بندگی ات رامم ساز و بندگی ام را به آلودگى
خودپسندى تباه مكن.

در صحیفه سجّادیه خودپسند ی و فخرفروشی بسیار ناپسند شمرده شده است؛ چه در امور مادّی و
چه در امور معنوی .این دو روحیه نادرست ،عبادت انسان را باطل کرده و او را به طغیان میکشاند.

 .3پیروی از نفس
«هوای نفس» یکی دیگر از موانع پیشرفت انسان در عرصه معنویت است .هوای نفس منشأ ظلم و
بیعدالتی 812 ،مانع رشد و کمال  811و باعث گمراهی  811است .امام سجّاد× انسان ها را از پیروی
هوای نفس بر حذر داشته  815و از آن به خدا پناه میبرد:
ـه ام اِ انی َاعو ُذ
َال الـ ُ

ک ِمن  ...متا ب ع ِة اَلوى881 .
بِ َ

ُ ََ

َ

ایشان از خدا می خواهد تا بین او و هوای نفس ،حائلی قرار دهد:
َو ُح ال َبینی َو َبیَ

 ...هوى یوبِ ُقنی888 .

َ ً

و بین من و هوسى كه نابودم كند حایل شو.

 .819همان  ،دعای ، 11ص.51
 .812ن .ک :النّساء .839 ،
 .811ن .ک :االعراف .812 ،
 .811ن .ک :ص.12
 .815ن .ک :الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای.9
 .881همان  ،دعای ، 1ص.92
 .888همان  ،دعای ، 11ص.112
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بارخدایا ،به تو پناه مى برم از پیروى هوا و هوس.

گاهی انسان نه از روی عناد ،بلکه به خاطر امیال نفسانی ،گناه می کند .چنین گناهی از روی هوای
نفس است و انسان کمالجو را از پیشرفت بازمیدارد.
ُث ام َا َمر َت ُه َف َلم َی َأَتِر َو زَ َجر َت ُه َف َلم َینزَ ِجر َو َ ََنی َت ُه عَن َمعص َیتِ َک
ِ
ِ
کبارا عَ َل َ
یکَ ،بل
َفذِخا َل َ
مر َک اىل ََنیِ َکّ ،ل ُمعانَدَ ًة َل َک َو َّل است ً
ف َا َ
د عاه هواه اِىل ما زَ ی ل َت ه و اِىل ما ح ا ر َت ه881 .
ُ
َ
ا ُ َ
َ ُ َ ُ
و با این همه به او دستور دادى ولى اطاعت نكرد و نهى فرمودى اما
بازنایستاد و از نافرمانى خود برحذرش داشتى ولى پس از امر تو بهسوی
نهیت شتافت ،نه از باب دشمنى با تو و نه از جهت گردن كشى در برابر تو،
بلكه هواى نفس  ،وى را به آن چه تواش از آن راندى و ترساندى  ،كشاند.

سیّد العابدین× از ضعف انسان به خدا شکایت کرده و بازماندن از مقام اولیای الهی ،پیوند با

دانش اه و آموزه اهی

دشمنان ،غم و غصّه و وسوسه را از نتایج ضعف نفس میشمرد:
عف نَفسی ِ
َاشکو اِ َل َ
سارعَ ِة فیام َوعَد َت ُه
یک یا اِلــهی َض َ
عَن الـ ُم َ
ِ
ِ
سو َس ِة
عداء َک َو َک َثرة َُهومی َو َو َ
ولیاء َک َو الـ ُمجا َن َبة عَ اام َح ا ر َت ُه َا َ
َا َ
نَفسی883 .

قرآن و حدیث

خداوندا ،از ضعف نفسم كه نمىتوانم در آن چه دوستانت را وعده داده اى
پیشى گیرم و از آن چه دشمنانت را بر حذر داشته اى دورى كنم و از اندوه
زیاد و وسوسههاى نفس خود به حضرتت شكایت آورده ام.
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یکی از گونههای دنباله روی هوای نفس ،افتادن به گرداب شهوت جنسی است .صحیفه سجّادیه،
انسان را از مطلق شهوت منع نمیکند؛  881بلکه بهره گیری از آن در راه حرام را ممنوع میشمرد:
َال الــهم صل عَ َ ُُمَم ٍد و آل ِ ِه و ِ
اکِس َش هوتی عَن ُکل َُمر ٍم889 .
َ
َ
ا َ
ُ ا َ
َ
بارالها بر محمّد و آلش درود فرست و شهوتم را از هر حرامى در هم شكن
و میل شدید مرا از هر معصیتى بگردان.

 .881همان  ،ص.111
 .883همان  ،دعای ، 98ص.191
 .881ن .ک :همان  ،دعای ، 2ص.11
 .889همان  ،دعای ، 35ص.821
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شهوت حرام موجب نابودی دین 882 ،دوری از رحمت الهی  881و گمراهی  881است .امام سجّاد× از
زیاده روی در شهوت به خدا پناه میبرد:
ـه ام اِ انی َاعو ُذ
َال الـ ُ

الش هوةِ885 .
لاح ا
بِ َک ِمن  ...اِ ِ

َ

بارخدایا ،به تو پناه مى برم از اصرار شهوت.

شهوترانی میتواند انسان را از پیشرفت و سعادت محروم کند:
و َش هواتی حرمتنی811 .

َ

َ

َ َ َ

و شهواتم مرا محروم نموده.

در برخی فرازهای صحیفه سجّادیه شکوه هایی از هوای نفس به درگاه الهی وجود دارد .امام
سجّاد× «پیروی از هوای نفس» را موجب گناه دانسته و از آن به خدا پناه برده اند .ایشان آثاری
مانند بازماندن از مقام اولیای الهی ،پیوند با دشمنان و غم و غصّه را از علل ضعف نفس میدانند.
شهوت رانی مصداقی برای پیروی از هوای نفس است .امام سجّاد× شهوت حرام را مانع پیشرفت

 .21آزار پدر و مادر
دعای بیست و چهارم صحیفه سجّادیه به موضوع «پدر و مادر» اختصاص دارد .نافرمانی از پدر و
مادر اثرات نامطلوبی بر زندگی انسان میگذارد .محروم شدن از مادّیات و عقوبت سریع در

دنیا818 ،

محرومیت از رحمت 811 ،ذ لّت  813و جهنّم  811بخشی از پیامدهای آزار پدر و مادر است.
امام سجّاد× از خدا می خواهد تا ایشان را جزو کسانی که به والدین خود ستم کردند ،قرار ندهد:

 .882ن .ک :غرر الحکم  ،ص.111
 .881ن .ک :النّساء  13 ،تا .11
 .881ن .ک :مریم .95 ،
 .885الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 1ص.92
 .811همان  ،دعای ، 91ص.192
 .818ن .ک :االمالی (شیخ مفید)  ،ج ، 8ص.131
 .811ن .ک :همان  ،ص.852
 .813ن .ک :الخصال  ،ص.859
 .811ن .ک :مجمع البیان  ،ج ، 9ص.115
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انسان شمرده اند.

ِ
ِ ِ ِ
وم َُتزى ُک ُّل نَف ٍ
َو ّل ََت َعلنی فی َا ِ
س
هل ُ
العقوق لآلباء َو اّلُ امهات َی َ
بِام َک َس َبت َو ُهم ّل ُ

مون819 .
یظ َل َ

و مرا در روزى که هر کس در برابر عملش جزا داده مىشود و بر کس ستم
نرود ،در شمار آن گروه که پدر و مادر را نافرمانى کرده اند ،قرار مده.

رنج های بسیار پدر و مادر موجب می شود که اگر کسی همه عمر خویش را به احسان و خدمت ایشان
بگذراند ،نتواند حقّشان را ادا کند:
ِ
در ُک ما َ ِ
َوفیان ِمنای َح اق ُهام َو ّل ُا ِ
ب عَ َل ای ََلُام َو ّل
یهات ما َیست
َه َ
ی ُ
قاض و َ ِ
خدمتِ ِهام812 .
َانَا بِ
ٍ َ
ظیف َة َ
بدون شك بعید است كه بتوانند حق خود را از من دریافت دارند و من
نمىتوانم حقوقى را كه بر عهده ام دارند تدارك نمایم و وظیفهى خدمت آنان
را به جاى آورم.

دانش اه و آموزه اهی

نیایش بیست و پنج م صحیفه سجّادیه درباره فرزندان است .امام سجّآد× از خدا میخواهد که

قرآن و حدیث

فرزندان را فرمانبر والدین کند:

سال دوّم ،شمارۀ هفتم ،زمستان 8351

و ّل خاطِئیَ 811 .

ِ
ُمطیعیَ َغ َی عاصیَ َو ّل عا اقیَ َو ّل َُالفیَ َ

فرمانبرداران ( اى خداوند ،چنان كن كه فرزندان من) فرمان برداران من
باشند نه عصیانگران و نه نافرمانان و نه مخالفان و نه خطاكاران.

امام سجّاد× در پیشگاه الهی دوری از ستم به والدین و نافرمانی ایشان و ناخشنودیشان را مسألت
میکند .سیّد العابدین× از خدا می خواهد تا فرزندانشان را مطیع امر ایشان گرداند؛ گویا که
ناخشنودی پدر و مادر ،راه رشد را می بندد و فرزند را متوقّف میکند.
 .819الصّحیفة السّجّادیة  ،دعای ، 11ص.881
 .812همان.
 .811ن .ک :همان  ،دعای.19
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