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چکیده
امام سجاد(ع) در شرایط سخت پس از رخداد عاشورا ،مسؤولیت خود را بیشتر از طریق كالم و
سخن كه بخش اعظم آن در قالب ادعیه و كلمات قصار و كمي در اشعارِ برجاي مانده از آن
حضرت تجلّي یافته ،به انجام رسانیده است .كالم وي در عین حال كه رابطة عاشقانة انسان با خدا
را به زیباترین شکل ممکن به تصویر كشیده ،حاوي موضوعات گوناگون و متنوّع در رابطه با جنبه
هاي مختلف هدایت انسان است .اشعار منسوب به آن حضرت نیز بسان دعاهاي صحیفة سجادیه،
دربردارندة نکات ارزشمند و ضروري در هدایت بشر به سوي كمال است كه این مقاله سعي نموده
با واكاوي اشعار منسوب به امام سجاد(ع) ،مفاهیم انسان شناسي را از البالي دیگر مضامین
استخراج و همراه با شواهدي از كالم امام در صحیفه عرضه نماید.
واژههاي كلیدي :امام سجاد ،صحیفة سجادیه ،انسان شناسي ،شعر ،فضائل ،رذائل

 .پست الكترونيك نويسندة مسؤولRezaafkhami55@ yahoo.com :
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مقدمه
يكي از راه هاي دست يافتن به انديشهها و اهددا

هدر انديشدمندي تّمدر در سد نان

اوست؛ بويژه آن جا كه صاحب س ن رداي رهبري بر تن داشدته باشدد ،پدي بدردن بده
منويات او بر مريدان الزم آيد .در اين راستا انديشيدن در كالم پيامبر (ص) و امامان (ع)
به عنوان قرآن ناطق و صاعد ،هم طراز با تّمر و تدبر در قرآن صامت و نازل مينمايد.
امام علي بن الحسين (ع) با القابي نظير :امين ،سدااد ،زكدي ،زيدن الحدالحين ،مندار
القانتين و ( ...إربلي )49-47/1 ،1931 ،كه نشان دهندة مرتبه اي از كمال نفس و درجتدي از
ايمان ،و مرحلهاي از تقوا و پايهاي از اخالص است(شهيدي )3 ،1955 ،بيشدتر شدبهداي
عمر خود را به نماز ،دعا ،مناجات و طاعت خدا گذرانيده است (همدان . )193 ،شدمه اي

از كالم وي ،دعاها  ،موعظهها و مناجاتهدايي اسدت كده در صدحيفة سدااديه ،رسدالة
حقوق ،كلمات قحار ،خطب و اشعار منسدوب بده آن حردرت ،وجدود دارد( .وجدداني،

 )35-35/1 ،1959و ضمن بيان چگونگي ارتباط عبد با معبود ،حاوي آموزههايي در تبيدين
معار

گوناگون دين اسالم است( .فرزانه« ،انسان شناسي در صحيفه سااديه»)1934 /1 /12 ،

در مورد انتساب اشعار به معحومان به شكر عام و امدام علدي بدن الحسدين (ع) بده
شكر خاص ،ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد .برخي راه احتيداط در پديش گرفتدهاندد و
شّن معحومان را اجرّ از شعر ميدانند كه شايد اين امر ناشي از آيه
(الشعراء )117،و در راستاي مبرّا دانستن معحومان از اين امر باشدد؛ چدرا كده در
جاي ديگر خداوند با بيان

(يدس )53 ،مقدام رسدالت را

فراتر از شعر و شاعري ميداند؛ اما در برخدي از كتدب نظيدر« :مناقدب آل ابدي طالدب»،
«بحاراألنوار» و  ، ...قطعهها و چكامههايي از اين بزرگان نقر گرديده است تا آن جا كده
ماموعة اشعار برخي از آنان گردآوري شده كه ديوان منسدوب بده امدام علدي بدن ابدي
طالب (ع) گواه اين امر است .در اين ميان پژوهندگاني نيز اقددام بده جمدو آوري شدعر
معحومان در قالب يك ماموعه كردهاند كه ميتوان براي نمونه به كتداب «الددر ٱلثّمدين
أو ديوان ٱلمعحومين» اثر «محمدعلي مدرس تبريزي» اشاره كرد.

مرامين مشترک انسان شناسي در صحيفة سااديه و اشعار منسوب به امام سااد (ع)

ویژگيهاي انسان در شعر امام سجّاد(ع)
با مروري بر اشعار منسوب بده آن حردرت ،بده اضدراع متعددد شدعري چدون :ف در،
حكمت ،شِكوه و معارضه بر ميخوريم كه مرمون اصلي اين اشعار بر محدور انسدان و
عوامر سعادت و شقاوت او ميچرخد؛ آن موجودي دو بعدي كه از يك سوي ميدر بده
خاک دارد؛

(الحافات  )11/و از ديگر سوي به برتدر از مللکدك و

فلك نظر دارد؛

(الحادر  )13/آدمدي در

هر يك از اين دو مسير گام نهد ،خحوصيات و صفاتي متناسب با آن كسب ميكند كده
نتياة عملكرد خود اوست .مهمترين اين ويژگيها در صحيفه و اشعار منسوب بده امدام
سااد (ع) عبارتند از :
 -1ویژگيهاي مثبت انسان
در بسياري از اشعار منسوب به امام سااد (ع) براي انسدان صدفات نيدك و ارزشهداي
وااليي بيان گرديده كه برخي از آنها عبارتند از:
 خداگرایيچنان كه اشاره رفت انسان موجودي دو بعدي است كه اگر از تدّثير عوامدر بازدارنددة
پيرامون خود محون بماند ،خداجويي فطري او ظهور نموده و به درگاه معبود يگانه سدر
مي سايد( .فرزانه ،انسان شناسي در صحيفة سااديه ،)1934/1/12،او را مديخواندد و از او مددد
ميجويد ،در پاره اي از ابيات منسوب به امام (ع) توحيدگرايي انسان در قالدب حمدد و
ثناي پروردگار و بيان صفات خداوندي همراه با راز و نياز بنده جلدوهگدر شدده اسدت،
مانند:

(الموحدددد األبطحد د )514 ،1713 ،

امام (ع) در «صحيفه» خداجويي انسان را با زبان دعا در مواردي متعدد بيان نموده
است .چنانكه امام(ع) در ن ستين ب ش دعاي اول «صحيفه» عالوه بر حمد و ثناي
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پروردگار ،سوز و گداز انسان را نسبت به خداوند بيان ميكند« :
» (صحيفة سااديه)91 ،1943 ،

 -0انسان موجودي فرا دنیويبعري از ابيات منسوب به امام (ع) بشر را موجودي دو جهاني معرفي ميكند كه مرگ
فقط واسطه اي است كه او را به جهان جاويد منتقر ميكند .اين ابيات ،اشاره به دضدضة
درست زيستن انسان در دنياي كنوني دارد؛ امام(ع) ضمن درخواست رفو گرفتاري و
برطر

شدن نيازهاي دنيوي ،پاكدامني ،آسايش و آرامش در زندگي را از خداوند

ميطلبد تا با زاد و توشه اي كافي پاي به ديگر سراي گذارد.
«
»
(الموحد األبطح )514 ،1713 ،

از اين رو انسان وارسته بايد هم از دنيا ضافر نشود و هدم در انديشدة جهداني ابددي
باشد .و از اين جهت امام (ع) رفو نيازهاي دنيايي خدويش را بدا ايدن زبدان از خداوندد
ميطلبد« :
» (صحيفه سااديه ،1943 ،ص)955

 -6انسان در گرو كردار خویشاختيار و اراده يكي از ويژگيهاي انسان از ديدگاه قرآن است .و بر ايدن اسداس انسدان،
سازندة سعادت يا شقاوت خويش است .در ابيات زير امام بده طدور ضدمني بده م تدار
بودن انسان اشاره كرده و در قالب استفهام آدمي را به اناام اعمالي سوق ميدهد كه بده
ويراني آخرت و آباداني دنيا منار نگردد.
«

مرامين مشترک انسان شناسي در صحيفة سااديه و اشعار منسوب به امام سااد (ع)

الحياةُ

»
(الموحد األبطحي)522 ،1713 ،

امام (ع) در صحيفه نيز اين مرمون را آورده است
» (صحيفة سااديه)725 ،1943 ،

 -1ویژگيهاي منفي انسان
انسان به عنوان يكي از موجودات جهان آفرينش ،داراي كاستيهايي است كده بده بدروز
جنبههايي منفي در او منار مديشدود و او را از فطدرت خدداجوي خدود بداز مديدارد.
بيگمان اين نقايص و ضعفها ميتواند اين خليفه اهلل و برتدرين آفريددة خداوندد را از
قلّة عزّت به حريض ذلّت كشدانده و در حقيقدت از ذات خدويش ضافدر كندد .قددرت
انديشه و ادراک و معرفت را از او سلب نمدوده و ديددهاش را بدي ندور و گدوش او را،
ناشنوا كرده و وي را به وادي گمراهي بيندازد .برخي از اين صفات بازدارنده و منفي كه
در صحيفه و كالم منظوم امام(ع) آمدهاند ،عبارتند از:
 - -0ضعف در برابر خواهشهاي نفساني:
وجود نفس اماره در آدمي  -كه براي ابتال و آزمايش اوست و ضلبة بر آن نياز بده جهداد
اكبر دارد -شايد از اين رو باشد كه قرآن كريم كه از يك طر
(اإلسراء )42 ،و

بدا:

(التّين »)7 ،شعار برتري انسان را سر داده

است و همزمان زنگ خطر را براي او به صدا درآورده كده:
(التين )5 ،كه پيروي از هواي نفس او را به ورطة سدقوط كشدانده و در دام گنداه و خطدا
گرفتار ميسازد و نابود ميكند.
«
»
(الموحد األبطحي)515 ،1713 ،
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امددام (ع) در صددحيفه نيددز بدده ايددن ضددعف انسددان اشدداره كددرده و بددراي رهددايي از
خواهشهاي نفساني از خداوند طلب ياري ميكند« .
(صدحيفة سدااديه،
)31 ،1943

در حقيقت انسان از ديدگاه اسالم موجودي ضريزي -فطري است و چنانچده ضرايدز
نفساني بر او تسدلّط يابدد بده سدوي حيوانيدت و بددب تي كشديده خواهدد شدد و اگدر
گرايشهاي عالي و فطري بر او حاكم گردد ،راه كمال و قدرب الهدي را خواهدد سد رد.
(فرزانه ،انسان شناسي در صحيفه سااديه )1934/1/12 ،بدين جهت با محقّق شدن وضو اول از
مير و عالقة او به اعمال نيكو ،ياد خداوند ،وفاي به عهد و ...كاسته و يا تمام ميشود و
حرام خداوند را مرتكب ميشود.

(عماد زاده1993 ،ش)915 ،

امام (ع) همچنين در ب شي از دعاي سيزدهم صحيفه ،انساني را به تحوير ميكشد
كه در دام نفس گرفتار شده و تمام تالشها و چاره انديشيهايش به شكست انااميده
است.
(صحيفة سااديه)122 ،1943 ،

 -0-0گرفتاري در دام حرص و آز
از ديگر ويژگيهاي منفي انسان حرص و طمدو بدي انددازة او در دنيدا اسدت .او بددون
هرگونه انديشه ،براي زياده خواهيهاي خود تالش ميكند و مندافو كوتداه مددت را بدر
منافو بلند مدت و نامحدود جهان آخرت ترجيح ميدهد و به سبب افدراط در خواسدته
هاي دنيوي و مادي ،باعث خواري و هالكت خود ميشود.

مرامين مشترک انسان شناسي در صحيفة سااديه و اشعار منسوب به امام سااد (ع)

«
»
(مالسي)39/75 ،1729 ،

امام سااد (ع) در ب شي از دعاي هشتم صحيفه از حرص  ،طمو ،اسرا

و ضرب،

به خداوند پناه ميبدرد.
» (صدحيفة سدااديه )43 ،1943 ،و در قسدمتي از دعداي
چهاردهم صحيفه گويد« :

(همان)123 ،

 -6-0غفلت
ضفلت و خودفراموشي كه به تعبير قرآن ثمرة خدافراموشي است ،يكي از بالهايي اسدت
كه دامن انسان را ميگيرد .ايدن خحدلت در بسدياري از مدوارد موجدب انحرافدات و از
دست رفتن فرصتها و سقوط و هالكت او ميشود تا حدي كه انسان خدا و خويشدتن
و اهدا

عالية خود را فراموش ميكند .براي اين كه دنيا و زيباييهاي فريبنددة آن ،او را

مدهوش كرده و قدرت درک و تش يص را از او ميگيرد( .ابراهيمدي فدر" ،مبداني ،اصدول،
روشها و اهدا

تربيتي در صحيفة سااديه")1934/1/12 ،
(عمادزاده )913 ،1993 ،

در اشعار منسوب به امام سااد (ع) به گونههايي از ضفلت اشاره شده است .يكدي از
آنها خدا فراموشي -ضفلت از راه هدايت و ياد خدا -است.

(مالسي)37/75 ،1729 ،

از ديگر موارد ضفلت ،خود فراموشي است بدين صدورت كده انسدان هدد

اصدلي

آفرينش خود را كه همان تكامر و عمر به مسؤوليتهاي خود كه نتياده آن رسدتگاري
در هر دو جهان است ،از ياد ببرد و حريحانه به دنيا دل ببندد و جداودانگي و موفقيدت
خود را در ديگر جهان فراموش كند.
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(مالسي)39/75، 1729 ،

امام(ع) در همين زمينه بيان ميدارد كه ضفلت ،بشر را از هد

آفدرينش يعندي گدام

برداشتن در مسير تكامر و عمر به مسئووليتهايش دور ميكند
(صحيفة سااديه)723 ،1943 ،

 -9انسان آرماني
خويشتن شناسي ريشة اصلي سعادت در هر دو جهان است .ايدن عامدر تعيدين كنندده،
تححير كماالت و زوال رذاير اخالقي را به دنبال دارد( .احمدي بيرجندي )17 ،1943 ،زيرا
انسان از اين رهگذر در انديشة آن است كه بداند كيست ،از كاا آمده ،براي چه آفريدده
شده و به كاا خواهد رفت .از اين رو تالش ميكند كده خدود را بشناسدد و بده سدوي
سرمنزل مقحود گام بردارد .گوهر وجود چنين انساني به فراير انساني آراسته ميشود.
بعري از خحايص چنين افرادي در اشعار منسوب به امام سااد (ع) بدين سدان تالّدي
مييابد.
 - -6باورهاي انسان آرماني
حقيقت يكي از موضوعات مهم است كه از دير باز ذهن بشر را به خود مشدوول كدرده
است .انسان نه تنها به اقتراي فطرت خود طالب و ماير به خداوند است بلكه در نهداد
او قدرت تدبير و انديشه قرار دارد كه قادر است دربارة حقيقت آفرينش خدود بينديشدد
و در راه رسيدن به حقيقت وجود خود به خداوند ،عدل ،رسالت پيامبر ،معاد و  ...يقدين
پيدا كند كه ذيالً به شرح و بررسي آنها در اشعار و صحيفة امام (ع) پرداخته ميشود:
 - -6ایمان به توحید
برخي از ابيات منسوب به امام سااد (ع) بيانگر ايمان بشر به خداوند است كده او را از
هر گونه شرک ،ترديد و الحاد باز ميدارد .چنين ايماني بر پاية فطرت انساني و تددبير و

مرامين مشترک انسان شناسي در صحيفة سااديه و اشعار منسوب به امام سااد (ع)

انديشه استوار است و صاحب خود را به اين يقين ميرسداند كده مهمتدرين آسديب آن،
گرايش به مظاهر دنيوي و هوسهاي شيطاني است.

(ابن شهر آشوب ،بي تا 172/7،و مالسي1729 ،ق)51/75 ،

خداوند در تمام شؤون زندگيِ چنين انساني هد

است و با عبادت به درگاه او بده

لطف ،رحمت و ضفران پروردگارش اميدوار است.

(ابن شهر آشوب ،بي تا)152/7 ،

امام سااد (ع) دربارة خداجويي انسان بيان ميدارد كه توفيق در ارتباط خالحدانه بدا
معبود فقط با فرر او ممكن است .وي در ب شي از دعاي اول صحيفه ميگويد« :
(صحيفة سدااديه (ع))95 ،1943 ،

و وقتي فطرت خداجوي در انسان خشكيده و نابود شود ،آدمي از حددود انسدانيت بده
مرز حيوانيت سقوط ميكند.
(همان)97 ،

 -0- -6ایمان به عدل
يكي از شاخحههاي انسان آرماني ايمان به عدالت خداست كه سرچشمة آن ،ايمدان بده
قدرت خدا و عدم ضعف و شتاب او در امور است.
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(مالسي)39/75 ،1729 ،

امام در ب شي از دعاي چهر و هشتم ،عدالت ،عدم ضعف و شدتاب را از ويژگدي-
هاي قهاريت و قدرت خداوند ميداند و ميگويد« :
(

)943 ،1943 ،

 -6- -6والیت پذیري
خداوند در قرآن كريم يكي از ويژگيهاي مؤمنان را اطاعت از پيامبر (ص) و اولي االمر
بيان ميكند؛ از اين رو انسان آرماني بايد باوري قوي به حردرت محمدد (ص) و ائمده
اطهار داشته باشد و گرنه فاقد شرايط انسان كامر است .در بعري از اشعار منسدوب بده
امام سااد(ع) به لزوم ايمان راستين مردم به نبوت حررت (ص) و امامت اهر بيت(ع)
اشاره شده است .بدين صورت كه هر كس حق محمد (ص) و اهدر بيدت وي را انكدار
كند و سفارش حررت را در حق اهر بيت ناديده بگيرد ،از جملة گمراهان است.
(األمين ،بي تا)552/1 ،

امام (ع) در صحيفه نيز به اين ويژگي انسان كامر چنين اشاره كدرده اسدت:
(صحيفة سااديه)945 ،1943 ،

اشعار منسوب به امام (ع) نيز به اين مهم اشاره دارد كه حررت محمد (ص) و اهر
بيت الگوهاي شرافت و بزرگ منشي و الگوي انسانها در راهيابي به راه حق ،سرافرازي،
موفقيت و رسيدن به بهشت جاويداناند.

(ابن شهر آشوب ،بي تا)155/7 ،

مرامين مشترک انسان شناسي در صحيفة سااديه و اشعار منسوب به امام سااد (ع)

امام سااد (ع)  ،عالوه بر اينكه اهر بيت را خزانه داران علم خداوندد و حادت او
بر بندگان و واسطة رسيدن به او و بهشت معرفي ميكند ،آنها را جانشدين خداوندد بدر
روي زمين ميداندد« .
»( .صحيفة سااديه) 972 ،1943 ،

 -4- -6ایمان به معاد
از نگاه اسالم ب شي از زندگي انسان در اين جهان س ري ميشود و ب ش ديگر مربوط
به دنياي پس از مرگ است .برخي از ابيات منسوب به امام (ع) اشاره دارد كده يكدي از
ويژگيهاي انسان كامر ،يقين به فناي دنياي مادي و ايمان استوار به بقاي سراي آخدرت
است.

(عمادزاده)914 ،1993 ،
(مالسي)34/75 ،1729 ،

امام (ع) به اشكال گوناگون ايمان انسانهاي آرماني به آخرت را گوشزد كرده است.
«
(صحيفة سااديه)191 ،1943 ،

در ديگر جاي ،قيامت را روز حشر و مالقات انسانها با يكديگر ميداندد.
(همان)132 ،

پارهاي از اشعار منسوب به امام (ع) قيامت را زمان بازخواست ،رسوايي ،حسدرت و
پشيماني ميداند و از اين رو انسان آرماني به سبب گناهان ،و باز خواسدتش در آن روز
از خداوند طلب موفرت ميكند.
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( الموحد األبطحي)514 ،1713 ،

امام (ع) همين مرمون را در صحيفه با اين زبان بيان ميكندد« :
(صحيفة سااديه)132 ،1943 ،

 -4ویژگيهاي اخالقي – رفتاري
آدمي داراي قوا و گرايشهاي متنوع و بعراً متفاوتي است كه وقتي تعددير بدين آنهدا
حاصر شد ،هر جزئي از اجزاي نفس از ديگري كسب نور و روشنايي ميكند .ديدههاي
نفس گشوده ميشود و شايستة قرب خداوند ميگدردد .عددالت گدرد ندزاع را از چهدرة
قواي م الف ميزدايد و همة آنها را به حد وسط راهبر مديشدود .بددين طريدق ندوعي
وحدت در نفس حاصر ميگردد .در اين صورت انسان در برابر نعمتهايي كه خداوند
به او ارزاني داشته ناس اسي نميكند ،به درگاه خداوند سر بندگي و عبوديت ميسدايد و
خود را ملزم به ادا كردن حقوق ديگران ،رد امانت ،وفاي به عهد ،ظلم سدتيزي ،صدبر و
شكيبايي ،عفو ،عيب پوشي و  ...ميكند( .احمدي بيرجندي)15-14 ،1943 ،

 -4عبودیت و بندگي خداوند
يكي از ويژگيهاي اخالقي ،رفتاري انسان موحدد ،پدذيرش وابسدتگي و احسداس نيداز
واقعي به خداوند و طلب گشايش و فراخي زندگي از اوست.

(الموحد األبطحي)514 ،1713 ،

امام (ع) اين ويژگي انسان حقيقي را در صحيفه چنين بيان ميكند.

(صحيفة سااديه.)155 ،1943 ،

مرامين مشترک انسان شناسي در صحيفة سااديه و اشعار منسوب به امام سااد (ع)

 0-4اعتراف به گناه و توبه بدرگاه خداوند
انسان مؤمن چون احتمال ميدهد كه گاهي خواسته يا ناخواسته مرتكب گناهداني شدده
باشد در پيشگاه خداوند به گناهان خود اقرار نموده و از خداوند طلب موفرت مديكندد
تا از او درگذرد و توبه را تنها راه ناات و رهايي از هالكت ميداند.

(الموحد األبطحي)517 ،1713 ،

در ب شي از دعاي دوازدهم نيز توبه باعث صالح و رفو فساد در انسدانهدا معرّفدي
شده است« :يا ملنْ علودل عبادله قبول اإلنابة ،و يا ملنْ استحدلکحل فاسِددلهم بالتّوبةةِ»( .صدحيفة
سااديه)39 ،1943 ،

 -6-4ظلم ستیزي
انسان مومن فردي ظلم ستيز است :بدين معنا كه نه ستم ميكندد و نده سدتم ديگدران را
ميپذيرد؛ زيرا ايمان دارد كه نتياة ظلم و مير بده ظدالم هالكدت و آتدش دوزت اسدت.
امام(ع) در برخي از اشعار خود ،بعد از واقعة كربال ،هنگام ورود اسرا به كوفه و در اوج
خفقان به دفاع از اهر بيت و ستيز با ستمي كه به آنها رفته بود ،ميپردازد.

الّذي
(مالسي)195/75 ،1933 ،

امام (ع) در همين معنا در ب شي از دعاي عرفه ،يكي از مش حههاي رهبران ديندي
را ،ظلم ستيزي ميداندد.
(صحيفة سااديه)971-977 ،1943 ،
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 4-4سپاسگزاري
از ويژگيهاي انسان برتر شكرگزاري نعمتهايي است كه خداوند به او ب شيده اسدت؛
چرا كه او باور دارد ،كفران و قدرناشناسي نعمتها ،نشانة بدي خدردي اسدت .از جملده
نعمتهايي كه در اشعار منسوب به امام سااد بارها بده آن اشداره شدده اسدت و بيشدتر
مردم روزگار حررت ،ناس اس آن بودند ،نعمت نبوت و امامت اهر بيت است.

(مالسي)117/75 ،1933 ،

امام (ع) در صحيفه شكر نعمتهاي خداوند را بر انسان الزم ميداند و «لك الشُدكرُ
علي ما خکوَلتکنا مِنک النعماء»( .صحيفة سااديه )173 ،1943 ،وي همچنين از خدا ميخواهد تا
قدرشناس نعمت هدايت و نبوت حررت محمد(ص) و ائمه و اهر بيت كه رهبدران و
هاديان مردماند ،باشد«.
» (همان)971 ،

 5-4نیك انجامي
از آن جا كه انسان فطرتاً در پي كمال است و گناه ،ضفلت و آرزوهاي دور و دراز ،او را
از اين هد

متعالي باز ميدارد .انسان متعهد هميشه از خداوند سراناام و عاقبتي نيدك

براي خود خواستار است.

(الموحد األبطحي)514 ،1713 ،

اين موضوع در دعاهاي امام (ع) نيز جايگاهي ويدژه دارد .وي در قسدمتي از دعداي
پنام گويدد«:
(صحيفة سااديه)51 ،1943 ،

مرامين مشترک انسان شناسي در صحيفة سااديه و اشعار منسوب به امام سااد (ع)

 3-4صبر و شکیبایي
انسان در راه زندگي همواره با موانو گوناگون روبرو ميشود .و يكي از شاخحده هداي
موفقيت ،سرفرازي ،ناات ،اميدها و صبر و بردباري است كه او را از گرفتدار شددن در
دام دنيا و بازماندن از لذت جهان آخرت باز ميدارد.

(ابن شهر آشوب ،بي تا)155/7 ،

هرچند امام (ع) در صحيفه در موارد متعددي بده ناشدكيبي انسدان ،در گرفتاريهدا و
بالياي متعدد اشاره كرده است« .
(صحيفة سااديه )151 ،1943 ،ولي صبر و شدكيبايي را از صدفات نيدك انسدان
ميداند كه باعث تّييد ،موفقيت و رستگاري او ميشود« .
»(

)123 ،

نتیجه:
در ميراث مكتوب ادبيات عربي ،اشعاري منسوب به بزرگان و رهبدران ديندي اسدت كده
برخي از آنها از زبان امام زينالعابدين (ع) آورده شده است .در بررسدي حددود صدد و
پنااه بيت از اين اشعار از بُعد انسان شدناختي كده بيشدتر آنهدا در قالدب راز و نيداز بدا
پروردگار و پند و اندرز است ،نتايج زير بدست آمد:
الف) اين پژوهش در كنار اشعار منسوب ،شواهدي متناسب با هدر مردمون از كدالم
منثور امام (ع) را ذكر نموده كه اين وحدت در مفاهيم ،صدحت انتسداب ايدن اشدعار را
تقويت ميكند.
ب) بعري از اين اشعار با پرداختن به صفات مثبت و منفي انسان بده امدوري اشداره
دارند كه اصول تربيتي انسان بر آنها مبتني است :بدين معنا كه آدمي بدا تقويدت صدفات
مثبت و اصالح صفات منفي قادر اسدت در مسدير كمدال واقعدي خدود كده حاصدر آن
موفقيت و رستگاري است ،گام بردارد.
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ج) ديگر اشعار م حوصد ًا در بحدث انسدان آرمداني و ايدده آل ،بده انسدان بيدنش و
شناختي درست ميدهد تا از خطاهاي خود پرهيز كند .اين نوع بينش بيشتر در مواجهده
با دنيا ،حقيقت انسان ،مرگ و معاد است كه زنددگي انسدان بدا تكيده بدر آنهدا هدفمندد
ميشود و انسان از پوچ گرايي ،يّس و نااميدي كه حاصر آن شكست و هالكت اسدت،
روي بر ميتابد.
د) پارهاي از ابيات ،گرايشهاي انسان را هدايت و كنترل نموده و او را از انحرا
مي دارد كه اين ويژگي را در مرامين اشعاري كه به مبحث اعتدرا

باز

بده گنداه و توبده و

س اسگزاري پرداختهاند ،كامال مشهود است.
هد) مرامين ديگر اين اشعار به جنبة رفتاري انسان كه همان ارائده الگوهداي رفتداري
صحيح از قبير نيكي كردن در برابر بدي ،رفق و مدارا بدا والددين و همسدايگان ،روش
تكريم و احترام و  ...است ،مربوط ميشود كه در معارضات امام (ع) با بنياميه ملمدوس
است .حررت در اين معارضات شيوة تقابر را برگزيده است .بدين معنا كه علني بوض
خود را به بنياميه اظهار داشته است .بايد يدادآور شدد كده در شديوة تربيتدي امدام (ع)،
خداوند محور حب و بوض است كه در مرامين اين گونه اشعار ،اين مفهوم آشكارا بده
چشم ميخورد.
پينوشتها
 .اختمها بملنقکلبي :مرا عاقبت به خير گردان
 . 1خانة آخرت را كه سراي هميشگي و جاودان است خراب ميكني و دنياي فاني را آباد ميسازي ،نه
از آن بهرهاي داري و نه اين را آباد تواني كرد.
 . 9اگر مرگ ناگهان به سراضت بيايد در حالي كه هيچ كار خيري در پيشگاه خدا نكردهاي ،عذر و
بهانهاي داري؟
 . 7با اين همه تو به دنيا و كار دنيا چسبيدهاي و نسبت به دنيادوستان در اصر و تبار و حسب و نسب
ف رفروشي كرده و آزمندانه زيادهطلبي ميكني.
 . 5بوائق :جِ بائقَة :س تي و بال.

 . 5زاجر :بازدارنده تشر زننده ،منو كننده.

مرامين مشترک انسان شناسي در صحيفة سااديه و اشعار منسوب به امام سااد (ع)

 . 4آيا پس از رسيدن به حدود چهر سالگي ،در كمين آرزوهايي و حال آن كه تو از آن زمان از سفيد
شدن موهاي سر و گردن بيمناكي.
 . 3يلذهلر علن :فراموش ميكند.
 . 3ذو سلرک  :زيادهروي كننده در گناهان.
 . 12ما بر سر آبگير شرافت هستيم در حالي كه از آن دفاع ميكنيم هم خود از آن ميچشيم و هم به
واردشوندگان مينوشانيم.
 . 11ملن ساءلنا ساءل ميالده :هر كس ما را دلتنگ و آزرده خاطر سازد از بدو تولدش زشت كار و بد كار
بوده است.
 . 11شما ما را بر پشت اشتران بيجهاز ميگردانيد گويا ،ما آن افرادي نيستيم كه پايه دين را براي شما
محكم كردهايم!
 . 19هنگامي كه دچار محيبت ميشوم به فراي باز پناه ميبرم زيرا من از قومي هستم كه ف ر و
مباهات براي آنان است.

منابع و مآخذ
قرآن كريم
ابراهيمي فر ،علي اصور ،مباني ،اصول ،روشها و اهداف تربیتي در صحیفه سجادیه34/1/12 ،
www . fa emam sajjad . com 1- 52 k.
ابن دريد األزدي البصري ،أبوبكر محمد بن الحسن ،جمهرة اللغة 9 ،أجزاء ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية،
حيدرآباد1975 ،ه.

ابن شهر آشوب ،أبوجعفر رشيدالدين ،مناقب آل أبي طالب 7 ،أجزاء ،انتشارات عالمه ،قم ،بي تا.

ابن منظور ،أبوالفرر جمالالدين ،لسان العرب 15 ،جدزءاً ،دار صدادر ،بيدروت ،لبندان ،الطبعةة الثالثةة،
1717ه1337 ،م.

احمدي بيرجندي ،احمد ،گزیدة معراج السعادة مال احمد نراقي ،بنياد پدژوهشهداي اسدالمي ،آسدتان
قدس ،چاپ دوم1943 ،ش.

إربلي ،علي بن عيسي ،كشف الغمة في معرفة األئمة 9 ،مالد ،انتشارات حقيقت ،تبريز 1931 ،هد  .ش.
عماد زاده ،عمادالدين حسين اصفهاني ،زندگاني حضرت سجاد زین العابدین علیهه السهالم ،شدركت
سهامي طبو كتاب ،تهران1993 ،ش .

األمين ،محسن ،أعيان الشيعة 12 ،أجزاء ،دارالتعار

للمطبوعات :بيروت1729 ،ه.
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الاواهري ،اسماعير بن حماد ،الصحاح .تحقيدق :أحمدد بدن عبدد الوفدور عطدار 5 ،أجدزاء ،دار العلدم
للماليين ،بيروت ،الطبعة الرابعة1724 ،ه1343 ،م.

الزبيدي ،محمد مرتري ،تاج العروس 12 ،أجزاء ،دار صادر ،بيروت1935 ،ه1355 ،م.
شهيدي ،سيد جعفر ،زندگاني علي بن الحسین ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي 1955 ،ش .
صحيفة سااديه ،ترجمة حسن ثقفي تهراني ،چاپ سوم ،چاپ انة حيدري 1943 ،ه.ش .
فرزانه،عبدالحميد ،انسان شناسي در صحیفة سجادیه. 34/1/12 ،
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فهري زنااني ،سيد احمد ،آهي سوزان بر مزار شهیدان ،انتشارات جهان ،تهران ،بي تا.
مالسي ،محمد باقر ،بحاراألنوار 112 ،أجزاء ،كتابفروشي اسالميه ،تهران ،چاپ سوم 1933 ،ق .

الموحد األبطحي ،محمد باقر ،الصحيفة السجادية الجامعة ،موسسه چاپ و نشر قرآن كريم ،قدم ،چداپ
سوم 1713 ،ق .

وجداني ،حسين ،زندگاني امام زین العابدین علي بن الحسین علیهمها السهالم 1 ،مالدد ، ،چاپ اندة
س هر ،تهران 1959 ،ش.

