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 بازشناسی نبوت در صحیفه سجادیه
  

  ١محمد محمودپور
  

  
 دهیچک

های مؤثر ترین دورهو تبدیل خالفت به سلطنت از حساس آغاز خالفت بنی امیه
الهی در  ۀبنا بر وظیف ،امامان شیعی ،است. در آن ایام پس از اسالم سیاسی هبر اندیش

دند. یکی از کوشیافات اموی جهت حفظ و احیای اندیشه اسالمی در برابر انحر
 و نبوت و رهبری بودبه اوج خود رسید، تحریف  انحرافاتی که در زمان امام سجاد

 اموی هسیاسی جامع –انحرافات فکری  در برابراي خاص به شيوه	امام سجاد
» سجادیه هصحیف«بر اساس  امام سجادفعالیت  ایستادگی کرد. در این مقاله،

به عنوان یکی از ابعاد  نبوتله ئتحلیل محتوایی، مسبا  ن جملهاست؛ از آشدهبررسی 
مورد بررسی قرار گرفته است تا راهبرد ایشان در  سجادیه هصحیفاعتقادی در  -سیاسی

با بررسي اوضاع  . امام سجادنشان داده شود نبوتجهت حفظ مفهوم و جایگاه 
ت مذهبي و اصول دین دعا به بیان اعتقادا از طریقسیاسي و اجتماعي عصر خویش، 

  پرداخت. و پیوند آن با امامت نبوت و بعثت  به ویژه
 
 :ها کلید واژه

  .صحيفه سجاديه، نبوت، بني اميه، امام سجاد

                                                      
  m.mahmoudpour@rch.ac.ir. استادیار پژوهشکده علوم انسانی. ١
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  درآمد
مصادف عاشورا  واقعهاسالم یعنی پس از تاریخ  واقعه غم انگیزترینا ب، امام سجاد دوره

عاشورا با شدت  واقعهیزید بن معاویه پس از ژه که به وی). ٢۶۴، التنبیه و االشراف مسعودی،بود (
دو سال بعد از عاشورا کشتاری در مدینه النبی به راه  او :پرداخت بیشتری به سرکوب مخالفان

 گرفتار مانند عصر امام سجاد ایکمتر دورهشود. شناخته می واقعه حّرهانداخت که با نام 
یعنی  ،امویان با تحریف اصول بنیادی اسالمست. ااضطراب و انحرافات سیاسی و اجتماعی بوده

خارج کرده بودند تا قدرت خود اخالقی و دینی را از مسیر  جامعه اسالمی ،توحید، نبوت و امامت
وظیفه الهی با انحرافات بنیادی مقابله کردند.  بربنا  امام سجاد را تثبیت کنند. در چنین فضایی

های امویان، افزون بر منابع تاریخی، بررسی با سیاست برای پی بردن به چگونگی مقابله امام
  .استضروری صحیفه سجادیهدیدگاه ایشان در 

 هبه عقید از جمله آثار باقی مانده از قرن اول هجری و دعا، ۵۴شامل  سجادیه لهکام هصحیف
به صورت فعلی  قمریاولین مکتوب حدیثی شیعه است. این کتاب از اواسط قرن ششم  ،شیعیان

 اول مجلسی حاصل کوشش سجادیه هصحیفرواج و شهرت . )۶٠، (مدرسی طباطبائی ین شدتدو
بارها شرح و  و از آن پس بود که )٢٢٢معارف،  ؛۵٩، (مدرسی طباطبائی ) است١٠٧٠متوفای(

صحیفه کامله افزون بر  ).٣٩-١٠چی، حکیم، همه صفحات؛ مدیرشانه .نک( تفسیر و ترجمه شد
صورت گرفته  برای گردآوری دعاهای منسوب به امام سجاد نیز دیگریهای ، کوششسجادیه

به  الصحیفه السجادیه الجامعهو  ادعیه االمام زین العابدینچون  ها،این مجموعهاست. برخی از 
). ۵٩-۶٠، مدرسی طباطبائی، ١٨-٢١/ ١۵ آقابزرگ تهرانی،( ستدعا ٢٧٠و  ٢۶٧ترتیب شامل 

نیست، در این  صحیفه کامله سجادیهه شهرت و مقبولیت از آنجا که هیچ کدام از این آثار ب
  است.شدهبررسی  صحیفه کامله سجادیه تنها تحقیق،

   پژوهشپیشینه 
، عبارات و مضامین بلند صحیفههای اخیر به توجه علمای شیعه در سال سببترین مهم

است. جه واقع شدهماعی آن کمتر مورد توابعاد سیاسی و اجتو اخالقی، عرفانی و تربیتی آن بوده 
سبب شک و مضامین بلند عرفانی و اخالقی آن یا به سبب به  رویکرد،این که رسد به نظر می
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درباره به وجود آمده است. از این رو اکثر تألیفاتی که تا کنون  صحیفههای روایی در سند تردید
  مه صفحات).است (درگاهی، هاحث اخالقی و عرفانی آن بودهمب پیراموننوشته شده،  صحیفه

ش) در مقاله ١٣٩٧همو (و » صحیفه سجادیهامامت در «ش) در مقاله ١٣٨٨محمودپور (
به ، »شناسی توحیددر برابر انحرافات فکری؛ بررسی موردی آسیب سیره علمی امام سجاد«

از نظر روش و است. از این دو مقاله پرداخته  صحیفه سجادیهدر امامت و توحید بررسی محتوای 
سیاست و اجتماع در کتاب ش) در ١٣۶۶رهبر (. همچنین استشدهاستفاده  مقالهاین  الگو در

با این وصف که  پرداخته است؛ صحیفه سجادیهبه بررسی نیز با همین رویکرد صحیفه سجادیه 
و صرفًا با هدف نشان  مولف بدون در نظر گرفتن فضای سیاسی و اجتماعی عصر امام سجاد

اما پراکنده و آشفته بسنده کرده  ،ای مطالب مفیدو سیاست، به گزینش پاره عرفان میان دادن ارتباط
  های شخصی و برخی استنادات قرآنی، در صدد تحلیل آنها برآمده است.دریافت رو با تکیه ب

نبوت به عنوان یکی از مسئله ، صحیفه سجادیهتحلیل محتوای کیفی  روشبا  مقاله،در این 
اندیشه  در حد امکان میزان تأثیر ابررسی خواهد شد ت فه سجادیه،صحیاعتقادی  -ابعاد سیاسی
لحاظ روش  هایی ازچنین بررسی اسالمی عصر اموی روشن شود. هبر جامع امام سجاد

نسبت میان فکر و ساختار جامعه بررسی  ،شناسی معرفت است که در آنشناختی مربوط به جامعه
متناسب با فضای موجود بوده و با چه  تفکر آنخواهد شد که مشخص  شود و بدین ترتیبمی

تحلیل محتوا  هایی گفته شده و در نهایت تا چه حد  به اهداف خود رسیده است.اهداف و انگیزه
های توان ویژگیترین فنون در بررسی متون دینی است. با این روش میترین و قدیمیاز مهم

بررسی کرد وره و عقاید ویژه آن جامعه را شرایط کلی فرهنگ آن دو ای را تبیین اجتماعی دوره
  ).٢٩١-٢٨٨/ ٢ساروخانی، (

 رسدضروری به نظر می آن دورهع سیاسی و اجتماعی اوضاجمالی امرور آغاز بحث، پیش از 
  .را بررسی کرد امام سجاد سخناندر پرتو آن، مضامین بتوان تا 

  اجتماعی عصر امام سجاد –وضع سیاسی 
و سلسله  حجازبا خالفت عبدالله بن زبیر در  امام سجادامامت  دوران سی و چهار ساله

)، معاویه بن یزید (حک. ۶۴-۶٠یزید بن معاویه (حک. ؛ یعنی بودمصادف امویان در دمشق 
) و ولید بن ٨۶- ۶۵)، عبدالملک بن مروان (حک. ۶۵- ۶۴)، مروان بن حکم (حک. ۶۴

  کردند. معرفی می» خلیفه رسول الله«زبیریان و امویان خود را  ).٩۶-٨۶عبدالملک (حک. 



 بازشناسی نبوت در صحیفه سجادیه 

 

  

78  

 ، 3سال اول، شماره 
  1398پاييز

عاشورا  واقعهاسالم یعنی پس از تاریخ  واقعهترین غم انگیزبا  امام سجاد دورهآغاز 
). یزید بن معاویه به عنوان شخصیتی ضد دینی، ٢۶۴ ،التبینه و االشراف مسعودی،مصادف بود (

حّره اشاره  واقعهتوان به ن میکه از آن میاپرداخت سرکوب دیگر مخالفان  بهعاشورا  واقعهپس از 
سرکوب شد و سپاهیان یزید به دستور وی، سه روز  سخت ۶٣کرد. حرکت مردم مدینه در سال 

 ؛ سهیلی،۴٨۴/ ۵، تاریخ ؛ طبری،٢٠٩غارت کردند (سیوطی، قتل و  شهر پیامبر در چنان
مروج  سعودی،خواندند (منتنه (=متعفن) می هطیبه را مدین همدینتا مدتی، ) که ٢۵٣- ۴/ ۶

پس از سرکوب مردم مدینه، سپاه یزید برای سرکوب شورش عبدالله بن زبیر به . )٧٨/ ٣، الذهب
و آتش گرفتن قسمتی از مسجدالحرام جنگی که به تخریب  هسوی مکه هجوم بردند و در بحبوح

  گشت.بازشد، با رسیدن خبر مرگ یزید ناچار سپاه به دمشق منجر کعبه نیز 
جز سه نفر مابقی  �ردم درآن دوره چنان بحرانی بود که به تعبیر امام صادقوضع اعتقادی م

ها، وارد با شناخت دقیق این بحران ). امام سجاد١١٣ کشی،مردم مرتد شده بودند (
ای میان شیعیان به وجود آمد تا جایی که به دعواهای قدرت نشد. با این همه اختالفات گسترده

توان به کیسانیه ها میترین این فرقه). از مهم۵١- ۵۵، ٢٨ ی،نوبختشش فرقه تقسیم شدند (
، امامت را از اعقاب اشاره کرد. بعد از واقعه عاشورا، مختار به خاطر تقّیه امام سجاد

، محمد حنفیه، منتقل کرد و به این به فرزند دیگر امام علی از نسل فاطمه پیامبر
). این انحراف به حدی ٢٧٧جود آمد (جعفری، ترتیب اولین انحراف در مرکزیت تشیع به و
از امامت محمد حنفیه حمایت کردند و حتی  جّدی بود که اکثر شیعیان به جای امام سجاد

بودند، به سوی را امام خود معرفی کرده مختار توانست بقایای توابین که حضرت سجاد
  ).٢٨٠محمد حنفیه جذب کند (همان، 

عبدالله بن زبیر کار  :، خالفت در جهان اسالم دو شاخه شدق ۶۴پس از مرگ یزید در سال 
در دمشق بر سر جانشینی نزاع  و اختالف وجودکه از چند سال پیش مدعی خالفت شده بود، با 

 مسعودی،( کردنمیو در سختگیری بر رقیبان و مخالفانش از چیزی فروگذار ه بود. ایزید باال گرفت
را  هایش سالم و صلوات بر پیامبرروز در خطبه چهلعبدالله ). ٨۵/ ٣، مروج الذهب

، عمًال سکوت زبیر ابن امام ضمن فتنه خواندن حرکت ،). در چنین فضایی٨٨همان، حذف کرد (
  ).٢۵۶/ ٢ اربلی،اختیار کردند (
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)، با توجه به شناخت درستی که از وضع ۶۴در بین امویان دمشق، معاویه بن یزید (حک. 
از این رو خالفت به مروان بن  ،)٢١١ سیوطی،به خالفت نشان نداد (ای موجود داشت، عالقه

شهرت  پیامبربه دشمنی با  �) رسید. مروان از زمان حضرت رسول۶۵ -۶۴حکم (حک. 
، تا جایی که در ش کامًال علنی شددر خالفت عثمان و سپس در دوران خالفتاو . دشمنی داشت

). ٢٢٠/ ١٣ ابن ابی الحدید،کردند (توهین می لی، آشکارا به امام عشمنابر وابسته به حکومت
در زمان خلفای بیشتری ولی بدعتی که او بنیان نهاد با شدت  ،اگرچه خالفت مروان دیری نپایید

  بعدی ادامه یافت.
) در آغاز خالفت اعالم کرد که چون عثمان خلیفه زبون و ٨۶- ۶۵عبدالملک بن مروان (حک. 
خرد نیست و بر عکس خلفای گذشته نه با مال و گیر و چون یزید بیتحقیر شده، چون معاویه آسان

). وی با تکیه بر سرداری چون ٢١٨ سیوطی،ثروت، بلکه با شمشیر همه را مطیع خواهد کرد (
) به ادعاهای خود جامه عمل پوشاند. حجاج به حدی مستبد و ٩۴حجاج بن یوسف ثقفی (متوفای 

های او، ). در زندان٢١١/ ٢ ابن حجر،ست هزار نفر را کشت (خونریز بود که فقط در عراق صد و بی
مروج  مسعودی،بردند (حدود پنجاه هزار مرد و سی هزار زن که نیمی از آنان برهنه بودند، به سر می

کرد و معرفی می ). وی بارها عبدالملک را در جایگاهی برتر از پیامبر١٧۵- ۶/ ٣، الذهب
). حجاج در آزار شیعیان کار را ٢۴٢/ ١۵ ابن ابی الحدید،خواند (را مردم را به طواف گرد خانه وی ف

 ، شنیدن نام زندیق برای او بهتر از شنیدن نام شیعه علیبه جایی رساند که به گفته امام باقر
) و حتی ٢٢٠ سیوطی،بود. حجاج برای محدود کردن شیعیان بر دست و گردنشان عالمت گذاشته (

  ).٣١١/ ٢ اربلی،داشت ( ، اصرار بر قتل امام سجادرغم فرمان عبدالملکبه
/ ٣، مروج الذهب(به تعبیر مسعودی ) ٩۶-٨۶ولید بن عبدالملک (حک.  خلیفه بعدی،

ترین کارهای او، از محبوب .)٢٢٣ سیوطی،سرکشی خدا نشناس و ستمگری بیدادگر بود ( )١۶۶
و  نسبت به اهل بیت یتوزکینه و )١١١/ ۵ ابوالفرج اصفهانی،خوانان بود (بخشش به آوازه

 طبری،هجری امام را با زهر به شهادت رساند ( ٩۵در نهایت در سال  را بدانجا رسانید که شیعیان
  ).١۴٢ ؛ اصفهانی،١٠/ ١٢ ؛ شوشتری،٨٠، دالیل االمامه
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  صحیفه سجادیهنبوت در  هبررسی مسئل
له مواردی بود که امویان ، از جمنبوت و پیامبري و به ویژه شناخت پیامبراسالمه مسئل

را زمینه زی ،روشي احتیاط آمیز در پیش گرفته بود . امام سجادکردندکوشش میتحریف آن  در
تا با تغییر اصول  کوشیدندمیدید. در شرایط اختناق سیاسی که امویان را براي قیام آماده نمي

با  دهند، امام سجادبنیادی دین، اسالم را تحریف کنند و قدرت و سلطنت خود را توسعه 
جامعه اسالمي در آن زمان  زیرا، توجه کردگری دینی اصالحبه مصلحت اندیشي و روشنگري، 

  اجتماعی نیاز داشت. یبه رهبر ،بیش از قیام علیه حکام جور
 عه منحط اموي آغاز کرد ورا به مقتضاي جامخویش حرکت فکري و فرهنگي  امام سجاد

، عبادت زشضمن آمو ،دعاتربیت شد. امام با ن سعید بن مسیب محدثاني چودر مکتب ایشان، 
، اصول بنیادی دین ازجمله نبوت را مطرح کردند. دوره و ائمه حقانیت دعوت پیامبر

هاي قومي و خالفت بر اساس قابلیت بود:جاهلیت دوره بازگشت به اموی در واقع به نحوی 
 نهادند و شخصیمیاعتقادي اسالم را زیر پا  اصولکارگزاران خالفت، و بود اشرافي شکل گرفته 
. تبلیغات کرداعتنائی میبیاعتقادات مردم  آشکار، در واقع به ها و فسادمانند یزید با عیاشي

مشروع جلوه دادن حاکمیت خویش، و بیت پیغمبر امویان برای معرفي خود به عنوان اهل گسترده
متفاوت از دیگر شهرهاي مذهبي مانند مکه و اموی) را  مرکز خالفت( اوضاع فکري مردم شام

به اسالم در آمده  ،معاویهطریق امویان و بیشتر مردم شام از  مدینه، نگاه داشته بود؛ به ویژه که
  بودند.

ظاهری  یشد؛ بلکه آنها حتی شناختناآشنایی شامیان با اسالم به مباحث عقدیتی محدود نمی
را در حال شخصی یکی از مردم شام چون اند که وردهنداشتند. برای نمونه آ نیز از پیامبر

یا ». گویي؟ آیا او خداي ماست؟درباره محمد چه مي«از او پرسید:  ،ادای ذکر صلوات دید
عبدالله بن حجاز تحت تسلط  ، در زمانی کهحججلوگیری از سفر حجاج بن یوسف ثقفی برای 

). ٢۴٢/ ١۵ ابن ابی الحدید،ا دانسته بود (، طواف خانه خلیفه را برتر از طواف خانه خدبودزبیر 
 از نظر سیاسی و عقیدتی بود. جامعه اسالمیوضع بحرانی  حاکی ازهمه اینها 

گسترش فتوحات و آشنایي مردم با عقاید سایر ملل و ادیان موجب پیدایش  ،افزون بر این
 عه اسالمیجام، های جدید در حوزه دین شده بود. از این رو در دوره امام سجادپرسش
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از یک سو و  دوره اموینیازمند به بازتعریف اصول بنیادی دین اسالم در برابر تحریفات 
  های پیروان سایر ادیان از سوی دیگر شده بود. پرسش

. این در را هدف خویش قرار دادتبلیغ عقاید اصیل اسالمي  امام سجاد ،در چنین شرایطي
 سخت تحت نظرعاشورا  واقعهحضرت پس از  و شیعیان آن حالی بود که شخص امام سجاد

های بعدی نظیر قیام توابین و مختار نیز فشارها را بودند و آزادی عملی چندانی نداشتند. حرکت
کوشید به نحوی با درک شرایط سیاسی و فکری جامعه،  رو امامتر کرده بود. از اینسخت

تا حد  ایشان و شیعیان نسبت بهاسیت حس را پیش ببرد کهع از اصول اسالمی اهدایت جامعه و دف
ی عادی، به نیایش هادر قالب دعاهای اخالقی و در البالی  . امام سجادممکن کاهش یابد

های امام در این مقاله، با بررسی نیایش دفاع از اصول بنیادی اسالم به ویژه نبوت پرداختند.
دقت و ظرافت به باز  شد که ایشان چگونه با مالحظه خواهد صحیفه سجادیهدر  سجاد

های فکری و عقیدتی ؛ زیرا که آن حضرت مشکالت و بحرانتعریف و تبلیغ مفهوم نبوت پرداخت
گاهی مردم، مانع را ریشه مشکالت سیاسی جامعه اسالمی می دانست و امیدوار بود با افزایش آ

  انحراف فکری جامعه اسالمی شود.

  تبیین جایگاه نبوت - ١
. استاز اساسي ترین اعتقادات مذهبي مسلمانان بعد از اقرار به توحید از اصول دین و نبوت 

ایشان دچار جانشیني مسئله نبوت به سبب نزاع بر سرخالفت و  رحلت رسول اکرمپس از 
ائمه رو یکی از وظایف ، ادامه راستین نبوت است. از اینامامتتحریف شد. بنا بر اعتقاد شیعیان، 

امتداد رهبری و تفسیر تعالیم دینی متناسب با شرایط روز است.  تببین نبوت برای معصومین
سو و به سبب انحراف در خالفت اسالمی و تبدیل آن به سلطنت از یک در دوره امام سجاد

از سوی دیگر، موجب شد تا مفاهیم و  دیگر از طریق گسترش فتوحاتملل عقاید  و افکار رواج
با توجه به اختناق سیاسی که  رو امام سجاداز این فهمی شود. اصول اساسی اسالم دچار کج

پیشتر گفته شد، به صورت تقریبًا غیر مستقیم و اغلب در قالب دعا به تبیین اصول بنیادی اسالم 
توان به درباره تبیین نبوت می ترین محورهای مورد توجه امامویژه نبوت پرداخت. از مهمبه

  در صحیفه سجادیه اشاره کرد:» نبی«و » صلوات«موارد باز تعریف و ترویج دو مفهوم 
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بار در صحیفه  ١٧۵، بیش از و خاندانش بر پیامبر درودذکر صلوات یعنی فرستادن 
). در زمان ما ذکر ۴٨، ۴٧، ۴۴، ۴٢، ۶،٢٠، ۵است (برای نمونه نک. نیایشسجادیه تکرار شده

و  �های امامن ذکر در نیایشرسد، اما با توجه به بسامد چشمگیر ایصلوات عادی به نظر می
ای این ذکر را توان به این نتیجه رسید که ایشان با هدف ویژهجمالت قبل و بعد از صلوات می
  است. توجه به خود ذکر صلوات بوده تکرار کرده است: گویا قصد امام

 اند و به ایناغلب اوقات امام ذکر صلوات را پیش از طرح مسألتی از خداوند مطرح کرده
ترتیب در پی آن بودند تا نشان دهند که بدون توجه و اعتقاد به نبوت، دعایی اجابت نخواهد شد؛ 

و احجبنا عن  ال تنقضي عظمته*صل علي محمد وآلهیا من « :نیایش پنجمبرای نمونه در آغاز 
نوعی  های امامپیوستگی دعا و اظهار عقیده به نبوت و امامت در نیایش ».االلحاد في عظمتك

مقابله با اقدامات ضد دینی امویان بود که حتی زیارت خانه خلیفه اموی را بر خانه خدا ترجیح 
های خود نعمت در فرازهای دیگر از نیایش سجاد امام ).٢۴٢/ ١۵ ابن ابی الحدید،(دادند می

کند تا نشان دهد که همه امور دین و دنیا در صورت های آن را چنان مطرح مینبوت و ویژگی
و الحمد لله «: نیایش دوم تصال و اعتقاد به نبوت سامان خواهد یافت؛ برای نمونه در بند اوِل ا

واللهم صل علي «؛ یا بند چهاردِه نیایش هفدهم: »الذي من علینا بمحمد نبیه صل الله علیه و آله
ینك اللهم فصل علي محمد ام«؛ یا بند سوِم نیایش دوم: »محمد خاتم النبیین و سید المرسلین

یا » آله«بدون ذکر کلمه  جالب است که به ندرت ذکر صلوات بر پیامبر». علي وحیك
تا ضمن اقرار به پیوستگی ذاتی نبوت و امامت،  آمده است» اهل بیته«یا » آل محمد«ترکیب 

آمده کمتر دعایي از ایشان بدون ذکر صلوات بنابراین،  جایگاه جعلی خلفای اموی را نشان دهد.
 به امام سجادخاص درستی انتساب نیایشی ادله ذکر صلوات یکی از که وان گفت تاست. می

نیایش در حق خویشتن و دوستداران «مانند نیایش پنجم با عنوان  ،است. در برخی موارد
صلوات بسیار است. شمار  ،»صلوات بر محمد و آل محمد«، و نیایش دوم با عنوان »خویش

زمانی  با اهل بیت صلوات و پیوستگی نام پیامبرارزش و اهمیت این تکرار در ذکر 
بررسی و مالحظه دقت بیشتری با ع سیاسی اجتماعی عصر اموی اوضاکه  خواهد شدتر روشن
  .شود

» رسول«به معناي خبر آور و » نبي«به تبیین آن پرداخت،  از دیگر مفاهیمی که امام سجاد
واژه  در زبان فارسي به جاي این دو .)٢٨۴/ ١١، ١۶٣/ ١ ،ابن منظور( رستاده استبه معناي ف
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نبي از طریق وحي  داشته باشد کهرسالتي  پیام وتا اشاره به شود استفاده مي »پیامبر«کلمه اغلب از 
  .کرد و مأمور شد مردم را بر آن اساس هدایت کنددریافت 

معرفی  بسیار دقیق و جامع به صحیفه سجادیههای مذکور در در بیشتر نیایش امام سجاد
اند تا از این طریق عدم مشروعیت خلفای اموی را آشکار کنند. امویان های نبی پرداختهویژگی

های نبی ترین نشانه از ویژگیخواندند، در حالی که فاقد حتی کوچکخود را خلیفه رسول الله می
ُهمَّ َفَصلِّ َعَلی اللَّ «در نیایش دوم نبی را چنین معرفی کرده است:  بودند. برای نمونه امام سجاد

ْحَمِة، َو َقاِئِد  َك ِمْن ِعَباِدَك، ِإَماِم الرَّ ِمیِنَك َعَلی َوْحِیَك، َو َنِجیِبَك ِمْن َخْلِقَك، َو َصِفیِّ
َ
ٍد أ اْلَخْیِر، ُمَحمَّ

َض ِفیَك ِلْلَمْکُروِه َبَدَنهُ  ْمِرَك َنْفَسُه َو َعرَّ
َ
 این نیایش امام سجاددر . »َو ِمْفَتاِح اْلَبَرَکِة. َکَما َنَصَب ِأل

ترین بندگان خدا، پیشوای ترین انسان، برگزیدهرا امین در وحی الهی، نجیب پیامبر خدا
برای انجام  کند و اینکه پیامبرهای الهی معرفی میرحمت، پیشروی خیرات و کلید نعمت

کاه را به جان های جانها کوشش بسیار کرده و زحمات و سختیاین امور و احراز این ویژگی
هایی چون مرجئه در پی آن بودند تا نشان دهند که خریده است. امویان با دامن زدن به آرای فرقه

وجود خلیفه مهم است و مردم نباید در اعمال خلفا دقت کنند و باید این امور را به خلفا و خداوند 
  واگذارند.

  رسالت - ٢
هاي مستقیم خداوند یعني وحي را در که پیام اي هستندبرگزیده هاي نمونه وانسان پیامبران

 رسانندرا به دیگر مردم ميها و به فرمان خداوند آن پیامجهت هدایت مردم دریافت کرده (نبوت) 
 رستاخیزي سازنده و ) کهبعثت( آوردهای الهی، انقالبي در آنها به وجود مي(رسالت). این پیام

و فاصله گرفته  از زمان پیامبر اکرماموی مردم  دوره. در ه انسانی استبخش براي جامعثمر
 تبیین نبوت،در این ایام،  از سویی، بیشتر صحابه بزرگ از دنیا رفته بودند. رسالت امام سجاد

در فرازهای  امام .برای مردم بوداهمیت آن  جایگاه ودفاع از و  پیامبربعثت  ،رسالت
َو َحاَرَب ِفي «، فرموده است: ٨تا  ٣م، بندهای به ویژه در نیایش دو 1صحیفه سجادیهبسیار در 

ْقَصیْ 
َ
َب اْأل ْدَنْیَن َعَلی ُجُحوِدِهْم َو َقرَّ

َ
ْقَصی اْأل

َ
ْسَرَتُه َو َقَطَع ِفي ِإْحَیاِء ِدیِنَك َرِحَمُه. َو أ

ُ
َن َعَلی ِرَضاَك أ

                                                      
، ٢٢، ٢٠، ١٩، ٨،١٧،١٨، ٧، ۶، ۵، ٣، ٢/ بندها۴٢، نیایش٣۴د/بن٣٢، نیایش٣١/ بند٣١، نیایش٢١/ بند۶نك. نیایش .١

  .١١/ بند۴۵، نیایش ١٩/ بند۴۴نیایش
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ن جنگید و رابطه خود را با در راه رسالت، از حامیان و قبیله خود جدا شد و با آنا ،»اْسِتَجاَبِتِهْم َلَك 
او نبودند  را که به ظاهر از اهل و عشیرهکرد کسانی دور  از خودرا مشرک د و نزدیکان کرآنان قطع 

، تصویری در برابر مردم های رسالت پیامبربه خود نزدیك کرد. ایشان ضمن تبیین دشواری
وی را به چالش بکشد. امام ای تشکیالت امدهد تا به آسانی بتوانند تعصبات قبیلهقرار می
ها و مشکالت رسالِت رسول الله ها، شفاعت و سختیدر این باره به وظایف، ویژگی سجاد
های رسول به وظایف و مسئولیتدر اشاره ، ١٧-١۴در نیایش دوم بندهای پردازد؛ از جمله می
که آنچه اراده کرد  کردخدایا، پیامبر تو آن چنان به جهاد و کوشش اقدام : «آورده است الله

، و به کمك تو و طلب یاري از شددر دشمنان تو مستقر شد و آنچه را خواست در دوستان تو برقرار 
هاي آنان با آنها جنگید و در عمق خانه تو، با قدرتي دست به قیام زد که بر ضعف آنها غالب آمد،

». ا کراهت مشرکان مواجه شدگر چه بد، اشهجوم برد تا آن که خواسته تو ظاهر و کلمه تو غالب 
ها، صرفًا امور ظاهری و نظامی دوره رسالت نیست؛ و همانگونه که در گویا مراد امام از پیروزی

های معنوی و غلبه نظام الهی ، اشاره به پیروزیبندهای بعدی نشان داده خواهد شد، مراد امام
  است. بر نظام شرک در دوره پیامبر

های رسول دقیق مفهوم و مصداق نبوت به بیان جایگاه و ویژگیبرای تببین  امام سجاد
هاي او به جایگاهي آن چنان خدایا، مقام پیامبر را با مجاهده«فرماید: پرداخته و می الله

رفیع از بهشت خود برسان که احدي در منزله و مقام و رتبه، مساوي با او نباشند و هیچ ملك 
، �). در این فراز امام١٩-١٨(نیایش دوم، بند » بر وي قرار نگیردتراز و برانبي مرسلي هممقرب و 

  را بعد از ربوبیت، در باالترین حد قرار داده است. مقام رسول الله
در بخش وضع سیاسی و اجتماعی بیان شد که در آن ایام چه از جانب آل زبیر و چه از سوی 

و  با اتصال پیامبر امام سجادو شیعیان بسیار بود و  امویان، آزار نسبت به اهل بیت
ای به شفاعت رسول الله های مکرر و همیشگی، در فرازهای ویژهدر ذکر صلوات اهل بیت

پیامبر و پیروان راستین ایشان، شفاعتی بیش اهل بیت به خدایا، «کند: در حق اهل بیت اشاره می
هدش قطعي و قولش تضمینی بفرما* اي کسي که عای، عنایت از آنچه که به پیامبر وعده داده

» سازي، تو بخشاینده بزرگی هستياست! اي کسي که سیئات را به چندین برابر ثواب تبدیل مي
  ). ٢١- ٢٠(نیایش دوم، بند
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پردازد تا در راه رسالت می ها و مشکالت پیامبردر نیاش دوم به سختی امام سجاد
کید کند که دین اسالم به سادگی و راح   امام در بندهایتی به دست نیامده است: بر این نکته تأ

و با  ایشان در راه ابالغ رسالت تو، خود را به تعب و رنج انداخت*«فرماید: نیایش دوم می ١٠-٩ 
ام همین ١٣ایشان در بند ». به جان خریددعوت مردم و نصیحت آنان در زحمت و مشقت فراوان 

به جهت عزت دین و  پیامبراکرم: «دکنرا این گونه بیان می نیایش نهایت سختی پیامبر
کز پرورش و جا بودند و زادگاه و مرمکه) که بستگان و عشیره او در آنغلبه بر کفر، از وطن خود (

  ».انس او بود دوري جست
در مکه یعنی  های پیامبربا اشاره به هجرت به مدینه، تمام سختی امام سجاد

طالب، هجرت به حبشه را در نظر داشته و ابی های دروغ گویی و جنون، محاصره در شعبتهمت
است. چه، مهاجرت به های رسالت در مکه اشاره کردهرو صرفًا به آخرین مرحله از دشواریاز این

مدینه در نگاه مسلمان نقطه عطفی در رسالت ایشان بود و به همین سبب نقطه آغاز تقویم اسالمی 
  قرار گرفت.

  حسنه اسوه - ٣
 .دکنز دیگر افراد جامعه ممتاز ميکه آنان را ا دارندهایي متیازات و ویژگياپیامبران الهي 

یقین و ایمان  هاست که معلول نوع بینش و درجهگيعصمت از گناه و اشتباه یکي از این ویژ
ر رفتار و کردا بنابراین،گیرد، معرفت الهي سرچشمه مياز ازآنجا که عصمت پیامبران  آنهاست.

گاهيخود شامل  آنان،پیامبران و بینش    برای مردم خواهد بود. هاي بسیاريآ
بیشتر انحرافات اخالقی و سیاسی در دوره اموی از سوی کسانی بود که به نام اسالم و با عنوان 

کوشیدند تا خود را خاندان ، رهبری جامعه را برعهده داشتند. امویان میرسول الله هخلیف
 جادکردند. امام سرخی از کارگزاران اموی تبلیغ میمعرفی کنند و این فکر را ب پیامبر

ها و اهداف رسالت ها، دشواریبرای مقابله با این سیاست در نیایش دوم به بیان ویژگی
امانت و های اخالقی و اجتماعی ایشان مانند پردازد و در فرازهای بسیاری ویژگیمی پیامبر

دعا  خود و همه پیروان راستین پیامبربرای  دهد. امام سجادخیرخواهی را توضیح می
تبعیت کنند، تا چون او از دنیا دوری گزینند  پیامبرسنت ها از کند تا به سبب این ویژگیمی

 ،۵بند/ ٣۴نیایش ،١۴بند/ ٢٧نیایش ،٢١، ١٧بند/ ۶نیایش(نک. و کارهای نیک انجام دهند 
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گاه کردن مردم در باب  مام. به این ترتیب، ا)٩بند/۴۴نیایش ،٢٠، ١٩، ١٧بند/ ۴٢نیایش با آ
را به چالش  ، ادعای دروغین امویان در پیروی و جانشینی از پیامبرهای پیامبرویژگی
 کشد.می

  نبوت در امامتتداوم  - ۴
کند ختم نبوت است. برای تبیین نبوت به آن اشاره می یکی دیگر از مواردی که امام سجاد

است، ابتدا  در معرفی پیامبر بارزترین بیانات امامایشان در بند آغازین نیایش دوم که 
کند که خداوند با بعثت شمارد و در ادامه تصریح میهای الهی بر مینبوت را از بزرگترین نعمت

ی «بر مسلمانان منت نهاده است:  آخرین پیامبر ِه َصلَّ ٍد َنِبیِّ ِذي َمنَّ َعلْیَنا ِبُمَحمَّ ِه الَّ َو اْلَحْمُد ِللَّ
ِتي َال َتْعِجُز َعْن َشْي اللَّ  اِلَفِة، ِبُقْدَرِتِه الَّ َمِم اْلَماِضَیِة َو اْلُقُروِن السَّ

ُ
ٍء َو ِإْن َعُظَم، َو َال  ُه َعَلْیِه َو آِلِه ُدوَن اْأل

، َو َجَعَلَنا ُشَهَداَء َعَلی  َیُفوُتَها َشْي 
َ
ِه ٌء َو ِإْن َلُطَف. َفَخَتَم ِبَنا َعَلی َجِمیِع َمْن َذَرأ َرَنا ِبَمنِّ َمْن َجَحَد، َو َکثَّ

  ).١(نیایش دوم، بند» َعَلی َمْن َقلَّ 
سوره  ۴٠مسئله ختم نبوت در بسیاری از آیات قرآن به صراحت آمده است؛ به ویژه در آیه 

بود تا است. همین مسئله موجب شدهوصف شده» خاتم النبیین«با تعبیر  احزاب که پیامبر
ای خود را از خاندان یا جانشین ایشان معرفی کنند. سانی به گونه، کپس از رحلت پیامبر

گاهی از این اختالفات و برداشت امام سجاد های نادرست از ختم نبوت و جانشینی با آ
کید کند که جانشینان رسول الله باید از جنس او باشند، زیرا آنها  پیامبر کوشید بر این نکته تأ

اللهم واجعلني من اهل التوحید واالیمان بك «هستند: » عهواجب االطا« نیز چون پیامبر
والتصدیق برسولك واالئمه الذین حتمت طاعتهم ،ممن یجري ذلك به وعلي یدیه آمین رب 

 بعد از اقرار به توحید و ایمان به رسول در این فراز امام. )١٢، بند۴٨(نیایش» العالمین
ردیف اطاعت از رسول را هم ائمهو اطاعت از  پردازدمي به معرفي ائمه الله
در ذکر  و اهل بیت دهد. افزون بر این، پیوستگی نام پیامبرقرار می الله

  های بارز تداوم نبوت در امامت است.ها که پیشتر به آن اشاره شد، یکی از مصداقصلوات
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  نتیجه
مسائل  از گذشته جامعه اسالمیکه  حاکی است اجتماعي عصر اموی -وضع سیاسي بررسی

مسئله نبوت نیز به ، در مسائل اعتقادی نیز دچار بحران شده بود. در این میان ،سیاسی و اخالقی
های نادرست شده بود. امویان با ها و برداشتعنوان یکي از اصول اعتقادي دین اسالم دچار آسیب

گ کرده تن سرکوب سیاسی مسلمانان به ویژه شیعیان، زندگی را بر پیروان راستین پیامبر
واقعه که بارزترین آنها  ،های اعتراضی در این دوره شدحرکتشماری موجب  و این وضعبودند 
با توجه به شرایط اختناق و سرکوب  د. امام سجادبو ۶٣و قیام حّره در سال  ۶١در سال  کربال

های یشهتا با معرفی و باز تعریف مبانی اعتقادی اسالم به ویژه نبوت مردم را نسبت به رکوشید 
گاه کند. امام سجاد در ها و وظایف نبوت و رسالت نشان داد که با معرفی ویژگی فساد اموی آ

است. ایشان با ق نشدهبه معنی واقعی کلمه محق خاتمیت حضرت محمدجامعه اموی، 
کید کردند های مکرر و خاندانش در صلوات استفاده از پیوستگی نام پیامبر بر این موضوع تأ

  میت در صورت تداوم نبوت در امامت محقق خواهد شد.که خات

  منابع
 علي بن حسین ،ترجمه اسد الله مبشري، با مقدمه مهدي بازرگان، تهران، نشر صحیفه سجادیه ،

 ش.١٣٨١ني، 
  ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعه الثانیه، قم، داراحیاء شرح نهج البالغهابن ابي الحدید ،

  ق.١٣٧٨م/١٩۶٧الکتب العربیه، 
  ،ق. ١۴١۵، بیروت، دارالفکر، تهذیب التهذیبابن حجر عسقالني  
 ،م.١٩۶٠، بیروت،دارالثقافه، االغانی ابو الفرج اصفهانی 
  ،تا.لبنان، دارصادر، بی-بیروت لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مکرم  
 ،تبه بنی هاشمی، ، عّلق علیه حاج سید هاشم رسولي، تبریز، مککشف الغمهاربلي، علي بن عیسي

  ق.١٣٨١
  ،یزد، موسسه خیریه علمي و دیني مهدیه نوراالبصار في فضیله االنتظاراصفهاني، محمدتقي ،

  .١٣۶١اشکذر، 
  ،ویرایش احمد منزوي، دانشگاه الذریعه الي تصانیف الشیعهآقا بزرگ تهراني، محمد محسن ،

  ش.١٣٨۴- ١٣۴٣تهران، 
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  ،ترجمه محمد تقی آیت اللهی، چاپ هشتم، تهران،  ،تشیع در مسیر تاریخجعفری، حسین محمد
  ش.١٣٧۴دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 

  ،های صحیفه سجادیه، قم، کتابخانه ، شروح و ترجمههای خطینسخهحکیم، سید محمد حسین
  ش.١٣٨٢آیت الله مرعشی، 

 ،ش.١٣٧٨، تهران، نشر رایزن، کتابنامه صحیفه سجادیهدرگاهی، حسین  
  ،تهران، معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات ست و اجتماع در صحیفه سجادیهسیارهبر، محمد تقی ،

  ش.١٣۶۶اسالمی، 
  ،تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات روشهاي تحقیق در علوم اجتماعيساروخاني، باقر ،

  ش.١٣٧٧فرهنگي، 
  ،تا.ث، بیجا، دارالکتب الحدی، تحقیق عبدالرحمن الوکیل، بیالروض االنفسهیلی، عبد الرحمن  
  ،تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، الطبعه االولی، قم، مطبعه امیر، تاریخ الخلفاءسیوطی ،

  ش.١٣٧٠ق/١۴١١
  ،١۴١٠جا، مکتبه آیت الله مرعشی، ، بیاحقاق الحقشوشتري، نورالله بن شریف الدین.  
  ،بیروت، روائع  ، تحقیق محمد ابوافضل ابراهیم،تاریخ الرسل و الملوكطبري، محمد بن جریر

 تا.التراث العربی، بی
  ،ق.١٣٨٣، نجف، المطبعه الحیدریه،دالیل االمامهطبري، محمد بن جریر  
  ،ق.١۴٠۴(رجال کشي)، قم، موسسة آل بیت، اختیار معرفه الرجالکشي، محمد بن عمر 
  ،نشریه مطالعات اسالمی دانشکده الهیات »امامت در صحیفۀ سجادیه«محمودپور، محمد ،

 ش.١٣٨٨اه فردوسی مشهد، دانشگ

  ،سیره علمی امام سجاد«محمودپور، محمد در برابر انحرافات فکری؛ بررسی موردی آسیب -

 .١٣٩٧، پاییز و زمستان ٧، سال چهارم، شماره پژوهی اهل بیت، سیره»شناسی توحید
  ،ترجمه سید علی قرایی و رسول جعفریان، قممیراث مکتوب شیعهمدرسی طباطبائی، حسین ، ،

  ش.١٣٨٣کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران، 
  ،نشریه دانشکده الهیات و معارف اسالمی، شماره سی، »دعا و نیایش«مدیرشانه چی، کاظم ،

  ش. ١٣٧۴مشهد، 
  ،م.١٩۶٨ق/ ١٣٣٨، بیروت، دارالتراث، التبینه و االشرافمسعودي، ابوالحسن  
  ،قیق محمد محیی الدین عبد الحمید، ، تحمروج الذهب و معادن الجوهرمسعودي، ابوالحسن

 م.١٩۴٨ق/ ١٣۶٧الطبعه الثانیه، مصر، مکتبه التجاریه الکبری، 
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  ،ش.١٣٧٧، تهران، انتشارات کویر، تاریخ عمومی حدیثمعارف، مجید  
  ،ترجمه و تعلیقات محمد جواد مشکور، چاپ سوم، تهران، فرق الشیعهنوبختی، حسن بن موسی ،

  ش.١٣٨١انتشارات علمی و فرهنگی، 
 
 


