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*کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت  

 
  فتحیه فتاحیزاده1
 مرضیه محصص2
 فاطمه اداییخضری3

 چکیده
، از جمله مهمترین قواعد تفسیر قرآن )ع(مندی از سنت گفتاری و مکتوب معصومان مراجعه و بهره

شود. شود؛ زیرا از این رهگذر تفصیل معارف و رفع ابهام از مفاهیم مجمل قرآنی حاصل میمحسوب می

وایی شیعه در قالب نیایش، مضامین قرآنی پیرامون مقام صحیفه سجادیه به مثابه یکی از مهمترین منابع ر

تحلیلی و ـای دقیق تفسیر و تبیین نموده است. در این جستار با روش توصیفیرا به شیوه )ص(رسول اكرم 

كارگیری سیاق درون متنی، متن صحیفه و قرآن كریم پیرامون جایگاه با استفاده از انسجام موضوعی و به

ادیّه صحیفه سجّشود كه كاركردهای روایات گیرد و به این پرسش پاسخ داده میوی قرار مینبوت مورد واكا

گانه كاركردهای تفسیری، بندی سهدر دستهكدام است؟  در توضیح آیات قرآنی با موضوع جایگاه نبوت

اه نبوت از به تفسیر آیات قرآنی مرتبط با جایگ)ع(اهتمام امام سجادآوری و نیز جری و تطبیق، برهان

ت، نبو گاهیجا های دقیق دربارهقرآنی و تصویرسازی اتیآ ینیبازآفر بسامد بیشتری برخوردار بوده است.

 نمایاند.افقی روشن از این مفهوم را برای مخاطبان در تمامی اعصار می

 ، كاركردهای تفسیری، جایگاه نبوی.)ع( امام سجادسجّادیّه، قرآن، صحیفه : واژگان كلیدی
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 مقدمه -1

های گراسنگ در تفسیر قرآن به شمار می آید. از جمله سرمایه )ع(میراث روایی اهل بیت 

صحیفه سجادیه جزو ادعیه مأثور است و در روشنگری آیات قرآنی نقش به سزایی دارد. البته، 

 وندپژوهان قرار گرفته است. پیاین کتاب گرانسنگ از این زاویه کمتر مورد توجه مفسران و قرآن

ایسته آید، بها روایت دیگر بر میناگسستنی و عدل بودن قرآن و عترت که از حدیث ثقلین و ده

چشمه اصلی روایات تفسیری مشخص بودن رجوع و مطالعه سخنان آن بزرگواران را به عنوان سر

 سازد.می

 ت قرآنیای در تبیین مفاد آیاشود که به گونهروایات تفسیری به آن دسته روایاتی اطالق می»

پژوهان، مفسران و قرآن»( و 24، ص1390)دیاری بیدگلی، « و مدالیل و مقاصد آنها دخالت دارند

یع نتاج، )رب« اندجهت رفع ابهام آیه بدان استشهاد نموده و آن را یکی از منابع مهم تفسیر دانسته

 (.3، ص1394

 م شروحسجادیه و ثبت نابرجستگی ارجاعات اندیشوران امامیه از گذشته تا کنون به صحیفه 

 460( شیخ طوسی )م.426، ص1365ق(، )نجاشی،  405های نجاشی )م. مختلف آن در فهرست

(، 47تا، صق( )مازندرانی، بی 588( و ابن شهر آشوب مازندرانی )م. 477تا، صق( )طوسی، بی

 ات استصحیفه از متواترهای خود تصریح نمودند که همچنین تصریح علمای شیعه که در کتاب

( جای کمترین تردیدی در 284، ص1395/ صدر، 18، ص5ج، 1403)رک: آقابزرگ طهرانی، 

 گذارد.باقی نمی )ع(صحت انتساب این اثر به امام سجاد 

ند و تنها در ادر این تحقیق، نگارندگان با قبول نظریه مستند بودن صحیفه به این اثر نگریسته

ری دعاهای صحیفه سجادیه را به عنوان میراث روایی امام ترین کارکردهای تفسیآنند که مهمپی 

 در موضوع جایگاه نبوی، شناسایی شود و با دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. )ع(سجاد 

نبوت و »نامه هانیه آوند با موضوع تنها اثری که پیرامون نبوت در صحیفه نگاشته شده، پایان

و در آن، صرفاً موضوعات نبوت  1دفاع شده 1386 است که در سال« امامت در صحیفه سجادیه

بیان شده و آیات مرتبط نیز ذیل موضوعات آورده شده است، بدون اینکه کارکرد تفسیری آن 

رو، در موضوع جایگاه نبوی، درصدد پاسخگویی به کشف و بررسی شود؛ ولی پژوهش پیش

آیات قرآنی با موضوع  در توضیحصحیفه سجّادیّه کارکردهای دعاهای این پرسش است که 

های انجام شده نشان داد که تا کنون پژوهش مستقل و جامعی بررسی کدام است؟ جایگاه نبوی

 در این موضوع مهم صورت نگرفته است. 

                                                           

نامه کارشناسي ارشد، استاد راهنما: دکتر عبد الرضا زاهدي، پايان« نبوت و امامت در صحيفه سجاديه». آوند، هانيه، 1

 .1386دانشگاه اصول الدين قم، 
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از آنجایی که روایات، کارکردهای متنوعی در رفع اجمال آیات قرآنی دارند، با کنکاش در  

، های کارکرد تفسیری صحیفه در سه بخش تبیینیونهترین گدعای صحیفه مشاهده شد که مهم 54

بندی است. لذا مضمون دعاها در تبیین و توضیح و تعلیل آوری و جری و تطبیق قابل دستهبرهان

آیات همچنین بیان مصادیق و یا تطبیق مفاد آیات بر موارد مشابه و گسترش داللت مفهومی 

آیه را در قالب دعا و  )ع(وارد حضرت سجاد بسیاری از م ردآیات نقش به سزایی داشته است. 

اند و نتایج به دست آمده همسو با نظرات تفاسیر روایی به صورت غیر مستقیم تفسیر نموده

است. قابل ذکر است که یکی از اشکاالت مهم روایات تفسیری از حیث سند این است که غالبًا 

واسطه به عنوان منبعی اصیل و کالم بی رسند؛ لذا صحیفه سجادیهبا چند واسطه به معصوم )ع( می

 تواند تأیید و امضایی برای این دسته از روایات باشد.از معصوم )ع( می

 كاركردهای تفسیری صحیفه سجادیه درباره جایگاه نبوی  -2

در مقام شرح و بسط مضامین نهفته در آیات هستند و  )ع( روایات معصومان زیادی از شمار

نوان توان با عنمایند. از این کارکرد روایات میفهم مفاهیم قرآنی ایفا می نقش انکارناپذیری در

ها در فرآیند فهم مفاد آیات پیشگیری فهمیها و کجاز وقوع لغزشکه  کارکرد تفسیری یاد کرد

  د.نمایمی

دعای صحیفه مشاهده شد که بیشترین بسامد کارکرد تفسیری در مبحث  54با کنکاش در 

فراز است، تمامی فرازها  26دعای دوم که شامل  1عای دوم و چهل و دوم است.نبوی در دو د

مهمترین مباحث این دعای پرمحتوا موضوع مهم امانتداری  .است مختص به مباحث نبوی

در دریافت وحی، برتری امت اسالمی به سبب نعمت بزرگ رسالت، مقام امامت  )ص(پیامبر

های جایگاه رسالت است. واالی ایشان در دشواری توأم با مهربانی و صبر )ص(حضرت محمد 

نیز در مورد مسؤلیت خطیر پیامبر  8و  6و  5و  2( در فرازهای 42در دعای ختم قرآن )دعای 

در قالب دعا و با  )ع(در راستای تبیین قرآن، مباحث مهمی ارائه شده است. امام سجاد  )ص(

ماید نرا مشخص می )ص(واالی پیامبر اکرم فرستادن درودهای مکرر در سرتاسر صحیفه، جایگاه 

بین را برای مخاط )ص(این روزنه زیرکانه، تفسیری بدیع و خالقانه از آیات مختص پیامبر و از 

 کشد. خود به زیبایی به تصویر می

                                                           

و... نيز به طور موردي 15/ فراز 17و دعاي  23، 22/ فراز 6و دعاي  10/ فراز 1. در دعاهاي ديگر از مجله دعاي2 

 وط به جايگاه نبوي پرداخته شده است. به مباحث مرب
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  نقش تبیینی صحیفه سجادیه درباره جایگاه نبوی -2-1 

 گان قرآن کریم و نیز توضیحات بیشتریروایاتی از معصومان )ع( را که به تبیین آیات و واژ

، 1387گویند )اعرابی، می« روایات توضیحی»پردازد، کند، میکه به فهم بهتر آیه کمک می

یات شود که در تفسیر و تبیین آبا کنکاش در صحیفه سجادیه موارد بسیاری یافت می (.69ص

 قرآنی نقش به سزایی دارند.

 )ص( یهای نبها و ویژگیآیات که در رابطه با مسئولیتتواند در تفاسیر دعاهای صحیفه می

 است، نقش مؤثری را ایفا نماید.

 نقش تبیینی صحیفه در مسئولیت دریافت وحی  -2-1-1

ِإنَّا َنْحُن ﴿ در دعای چهل و دوم که در مورد ختم قرآن است، با تلمیح به آیه: )ع(امام سجاد 

ََ َتْنزياًل را که همان دریافت وحی  )ص(اولین مسئولیت نبی (، 23/ 76)انسان:  ﴾َنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآ

آِلِه  َلَواُتَك َعَلْيِه وَ َنِبيَِّك ُمَحمٍَّد َص يَو َوْحيًا َأْنَزْلَتُه َعلَ »را با تعبیر دارد. ایشان آیه فوق است، بیان می

 کند.می ( بازآفرینی2/ فراز42)دعای «َتْنِزيلاا

به  ﴾زَّْلَناَن﴿نی آیه و ساختارشکنی در انتخاب مفعول مطلق و تعدیل با بازآفری )ع( حضرت 

برد، یعنی در یک عبارت، عالوه بر نزول تدریجی وحی بر دامنه داللی آیه را فراتر می« َأْنَزْلَته»

. مایدننیز تصریح می« َأْنَزْلَتُه»به نزول دفعی آن با عبارت « َتْنِزيالا» )ص(قلب حضرت محمد 

از نزول دفعی قرآن بر قلب پیامبرش )ص( در شب مبارک قدر به طور مجزا در آیات خداوند 

 ( یاد نموده است. 3و الدخان/ 1)القدر/

 و رفع اجمال آیات )ص(تبیین رسالت نبی -2-1-2

در رابطه با  )ص(در دعای ختم قرآن در مورد مسئولیت خطیر پیامبر )ع(حضرت سجاد 

ِللنَّاِس ما ُنزَِّل  َو َأْنَزْلنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن﴿یح و تبیین آیه: توضروشنگری آیات قرآنی در جهت 

کند و بر علوم و معارف قرآنی اشاره می )ص(به احاطه حضرت محمد  (44/ 1۶)نحل:  ﴾ِإَلْيِهْم

اللَُّه َعَلْيِه َو آِلِه  يلَّيَِّك ُمَحمٍَّد َصَنِب ياللَُّهمَّ ِإنََّك َأْنَزْلَتُه َعلَ »فرماید: دارد و میپرده از حقایقی ناب بر می

 . (5 فراز /42 دعای) «ُمْجَملاا َو َأْلَهْمَتُه ِعْلَم َعَجاِئِبِه ُمَكمَّلاا

را به طور  )ص(و علم آن نزد پیامبر « ُمْجَمل»طور نزول قرآن از جانب خداوند را به )ع(امام  

 شود که با شرح و تفصیل بیان نشده استسخنى گفته می به« ُمجْمَل» اند.معرفی نموده «ُمَکمَّل»

یعنی تمام آن  «کمالُه»باشد. منظور از می« کمل»از ریشه « ُمَكمَّلاا»واژه (. 203ص، 1412)راغب، 

(. بنابراین، 551، ص1979)زمخشرى،  ها را داراستیعنی فردی که همه فضیلت« کَاِمل  رَجُل »و 
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آن است که قرآن شامل اسرار و احکام غیر مبیّن است که در آن شرح داده  «ُمْجَملاا»مراد امام از 

رطرف ب طور کاملبهآن است که پیامبر اکرم )ص( اجمال کتاب را  «ُمَكمَّلاا»منظور از نشده است. 

در « هاء»مرجع ضمیر  کرد. کمال شیء زمانی است که اجزاء و محاسن آن تمام و کامل گردد.

شده در اسلوب، مبانی و ها و لطایف درجهمان نکته «عجائب القرآن»است، لذا قرآن « َعَجاِئِبِه»

های دقیق و ریز که در مقصود و فحوای کالم پیچیده شده است و همچنین، اسرار آن و نکته

، )مدنی شیرازی معانی و مفاهیمی از قرآن است که برخی از آنها واالتر و فوق برخی دیگر است

 .(432، ص5، ج1409

  الذِّْكَر ِلُتَبيِّنَ َو َأْنَزْلنا ِإَلْيَك﴿دانسته است:  )ص(خداوند تبیین و توضیح قرآن را وظیفه پیامبر  

برداشتن در اصل به معنای پرده «بین»از ریشه  ﴾ِلُتَبيَِّن﴿فعل (. 44/ 1۶نحل: ) ﴾ِللنَّاسِ ما ُنزِّلَ ِإَلْيِهْم

در متن این فعل  (.395، ص1، ج1430فوی، )مصط سازی بعد از ابهام و اجمال استو روشن

 باشد. حضرتدر رابطه با تفهیم کالم وحی به مخاطب می )ص(دهنده نقش پیامبر قرآنی نشان

با اعمال و گفتارش، آیات قرآن را تبیین و تشریح کرده است )سید بن قطب،  )ص(رسول اکرم

 (.2173ص، 4، ج1412

بر  از نزول ثانویه وحی« ْلَهْمَتُه ِعْلَم َعَجاِئِبِه ُمَكمَّلااَو َأ»با آوردن عبارت  )ع(حضرت سجاد 

دهد. نص صحیفه داللت دارد که این وحی به صورت الهام بوده که در متن خبر می )ص(پیامبر 

به آن  طور ضمنیبه ﴾ِلُتَبيَِّن﴿قرآنی، صریحاً، نامی از آن برده نشده است؛ لکن خداوند با فعل 

ت که توان دریافنکته قابل تأمل اینکه، با نگاه در ساختار ظاهری صحیفه میاشاره کرده است. 

 يَعلَ »و با عبارت  داندعلم به عجائب قرآن را موجب تبیین کالم وحی می )ع(حضرت سجاد 

 وجود دارد.  )ص(نماید که این علم نزد پیامبر تصریح می« َأْلَهْمَتُه... َنِبيَِّك ُمَحمٍَّد

تنیدگی و همچنین، در هم (4/ فراز 42دعای ) عبارت بعدی در همین فراز سیاقبا توجه به 

در رساندن تفسیر دقیق از آیات قرآنی  )ع(توان به هدف حضرت دو متن از لحاظ مضمونی می

ه رجوع به بلکتواند مشکالت بشریت را حل نماید، برد. به عبارت دیگر، قرآن به تنهایی نمیپی

و پیروی از راه و روش ایشان که طبق متن  )ع(تبع آن، ائمه اطهار  و به )ص(سنت رسول اکرم 

هستند، موجب  )ص((، وارثان علم قرآنی پیامبر 5/ فراز 42دعای ) «ُمَفسَّر ً ِعْلَمُه َورَّْثَتَنا َو» صحیفه

 روشن شدن نقاط ابهام و تبیین مجمالت قرآنی است.
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 )ص(تبیین جایگاه الگویی پیامبر  -2-1-3

 مکمل و مفسر(6 فراز /42 دعای)« ُمَحمٍَّد اْلَخِطيِب ِبِه يَفَصلِّ َعَل»ش از دعای صحیفه این بخ

  (.125 /16: نحل) ﴾َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة اْدُع ِإىل﴿باشد: این آیه می

ر رد کردن کالم به یکدیگبه معنای رویاروى سخن گفتن و « خطب»از ریشه « اْلَخِطيِب»واژه  

به معنای اندرز گفتن است و این واژه مختص موعظه است « ُخْطَبة»و مراجعه در کالم است. 

 .(286، ص1412/ راغب، 261، ص2، ج1371، )قرشی

دارد.  در متن قرآنی ارتباط معنایی ﴾اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة﴿در متن صحیفه با « اْلَخِطيِب»کلمه 

جوهری، نصیحت کردن و یادآوری سرانجام عمل است ) به معنای« وعظ»از ریشه  ﴾اْلَمْوِعَظِة﴿

های ها و آگاهی( و در اصل به معنای راهنمایی به سوی حق با یادآوری1181، ص3، ج1376

 (.163، ص13، ج1430)مصطفوی،  سودمند و مناسب است

، 5، ج1409)مدنی شیرازی، باشد همان خطابه می ﴾اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة﴿منظور از عبارت 

ا در صحیفه، ارتباط الزم و ملزومی ب« اْلَخِطيِب ِبِه»توان گفت، عبارت براین اساس، می(. 446ص

« خطابه»و « خطبه»برقرار نموده است، زیرا که  (125 /16: نحل) ﴾اْلَمْوِعَظةِ اْلَحَسَنةِ ﴿ عبارت قرآنی

یی و نصحیت دیگران ملزم است که مردم را است و سخنران برای اندرزگو« موعظه»مختص 

 گویند. موعظه کند. در این صورت، به سخنران واعظ می

با  ﴾ِةاْلَمْوِعظَ ﴿ اند. در متن قرآنینکته قابل توجه این است که عبارات هر دو متن مقید شده

ه است. مقید گشت« ِبِه»با مرجع ضمیر )قرآن( در  «اْلَخِطيِب»مقید شده و کلمه  ﴾اْلَحَسَنِة﴿کلمه 

ای که به پیامبر )ص( نسبت داده شده، خاص نماید که سخنرانی و موعظهاین دو قید مشخص می

توان دو متن را درون هم اینگونه تفسیر نمود و متمایز است. پس با توجه به موارد ذکر شده می

علم الهی است همگی منشاء قرآنی دارد و برگرفته از روی  )ص( ها و پندهای پیامبرکه موعظه

بنابراین، هر جا و در هر مکان  .«)القران( الْخَطِيبِ بِهِ» چراکه ایشان خطیب وحی الهی هستند:

ها به کمال، آموزنده و مثمر ثمر خواهد بود. نیز در جهت رسیدن انسان )ص(های پیامبر خطبه

وی لق خدا را به ساند که به نیکوترین روش، خایشان واعظی هستند که به حکم الهی مأمور شده

 .﴾َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة اْدُع ِإىل﴿ خدا پند و اندرز نمایند

خطیب وحی هستند، الگو و راهبرد دعوت الهی که ایشان با آن  )ص(همچنین چون پیامبر

نی یع« )القران(خَطِيبِ بِهِالْ»تا خلق را به راه پروردگارش دعوت کند، همان قرآن است.  مأمور شده

ِعَظِة اْلَموْ ﴿ای نیکو موعظه نماید تواند مردم را به شیوهمی )ص( با علم و حکمت قرآنی پیامبر
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 /16: نحل) و در جای خود نیز با ایشان به بهترین شکل مجادله نماید (125 /16: نحل) ﴾اْلَحَسَنِة 

 خن خداوند است.(. بر این اساس، کالم امام )ع( مکمل و متمم س125

 تبیین همراهی مقام رسالت و امامت -2-1-4

باشد، به شیوه دعا می )ص(در دعای دوم که در مورد تحیت و درود بر رسول اکرم  )ع(امام 

های لغوی و رجوع به نظر شارحان صحیفه و با بررسی نماید.معرفی می« ِإَماِم الرَّْحَمِة» ایشان را

بقره استفاده نمود. خداوند درباره  124جهت توضیح و تبیین آیه  توان از آن،مفسران قرآن می

مطرح شده است، با پیامبرش گفتگو نموده و طی  )ع(این آیه که موضوع امامت حضرت ابراهیم 

فرماید: یداند و مپرسش و پاسخی کوتاه مقام امامت را فقط شایسته نسل پاک حضرت ابراهیم می

قاَل  ا َيناُل  َربُُّه ِبَكِلماٍت َفَأَتمَُّهنَّ قاَل ِإنِّي جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإمامًا قاَل َو ِمْن ُذرِّيَّيت ِإْبراهيَم َو ِإِذ اْبَتلي﴿

  (.124/ 2)بقره:  ﴾َعْهِدي الظَّاِلمَن

هایی متصف بودند که باعث رشد و تعالی ایشان شد تا جایی که به ویژگی )ص(پیامبر اکرم 

ب گشتند و از جمله پیامبرانی است که مانند جد بزرگوارشان، حضرت به امامت مسلمانان منصو

یفه در متن صح )ع(، عالوه بر مقام نبوت به مقام امامت نیز نائل آمدند. حضرت سجاد )ع(ابراهیم 

دعاي ) «ِإَماِم الرَّْحَمِة...َنِبيِِّهٍ ِبُمَحمَّد َعَلْيَنا َمنَّ»کند: از این خصوصیت برجسته ایشان اینگونه یاد می

 (.3و  1/ فرازهاي 2

امام در لغت به معانی ذیل آمده است:  است.« امام»نقطه اشتراک در ساختار دو متن واژه 

(؛ 28، ص1، ج1371فارس، / ابن428، ص8، ج1409شود )فراهیدی، کسی که به او اقتدا می

(؛ 10، ص6ج، 1387و سرپرست )طریحی،  (؛ قیم25-24، صص12، ج1375منظور، مقدَّم )ابن

ارتباط با یکدیگر نیستند و مفاد لغوی واژه مطلق است و و راه )همان(. معانی مذکور بی طریق

ای مقدم، مقتدا و سرپرست است )یزدی مطلق شود که نسبت به عدهشامل هر فرد یا کتابی می

شود و  (. به همین دلیل به خلیفه، عالمی که به او اقتدا45، ص1387گان، و جمعی از نویسند

 .(457، ص1، ج1409گویند )مدنی شیرازی، کسی که در نماز به او اقتدا کنند نیز، امام می

 بیانی برای شرافت امامت و فضیلت بزرگ آن است. ﴾ ا َيناُل َعْهِدي الظَّاِلمَن﴿عبارت قرآنی 

مام عهد گرفته دارد و خداوند نیز از اکمال امام او را از ارتکاب ستم به خود یا غیر خود باز می

 (.124، ص1، ج1420که به اصالح امور مردم و ارشاد و هدایت آنها بپردازد )بالغی، 
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 ﴾يتِمْن ُذرِّيَّ﴿تبیین و توضیحی بر عبارت قرآنی  (3/ فراز2)دعاي «َصِفيَِّك ِمْن ِعَباِدَك»عبارت 

ز ی امامت انیز طبق اصطفای الهی از برگزیدگان مقام واال )ص(باشد، یعنی حضرت محمد می

ََّ ﴿ در آیه« آَل ِإْبراهيَم﴿باشد. چنانکه تفاسیر روایی نیز مراد از می )ع(ذریه حضرت ابراهیم  ِإ

ََ َعَلي اْلعاَلمَن اللََّه اْصَطفي را حضرت  (33/ 3عمران: )آل ﴾آَدَم َو ُنوحًا َو آَل ِإْبراهيَم َو آَل ِعْمرا

، 1، ج1416/ بحرانی، 328، ص1، ج1415یزی، حواند )و خاندانش معرفی نموده )ص(محمد 

 (. 614-612صص

 )ص(تبیین مقام مهرگستری پیامبر -2-1-5 

 يَك َعَلُمَحمٍَّد َأِميِن يَفَصلِّ َعَل»در عبارت  )ع(نمونه دیگر از کارکرد تبیینی کالم امام سجاد 

ناَك َو ماَأْرَسلْ ﴿تکمیل آیه ذیل است: باشد که تبیین و می( 3/ فراز 2دعاي ) «ِإَماِم الرَّْحَمِة... َوْحِيَك

« رحم»مشترک است که از « رحمت»در هر دو متن واژه (. 107/ 21)انبياء:  ﴾ِإ اَّ َرْحَمًة ِلْلعاَلمَن

 .(498، ص2، ج1371)ابن فارس،  گرفته شده که به معنای رقّت، عطوفت و مهربانی است

« تاحمف» و «قائد»، «امام»، «صفي»، «جنيب»، «امني»ت برخالف صفا «ِإَماِم الرَّْحَمِة»در این فراز، 

اتصال  بیانگر کمال آمده و «واو »اند، بدون حرفمعطوف شده« حممد»عطف به اسم « واو»که با 

ک رسول اکرم وجود مبار(. 40، ص1384این صفت با موصوف مقدس خویش است )تجلیل، 

ضمین داد تا هنگامی که در میان امتش به او تدر قرآن  ن چنان بابرکت بود که خداوندآ )ص(

ََ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم﴿: عذاب نفرمایدرا ایشان حضور دارد،  ََ اللَُّه ُمَع َو ما كا ذَِّبُهْم َو َو َأْنَت فيِهْم َو ما كا

ََ  .(33/ 8: انفال) ﴾ُهْم َيْسَتْغِفُرو

 107آیه  و مکمل کنندهینبه نوعی تبی تااضافه شده  «امام»به « رمحت»صحیفه واژه در متن 

باشد. همچنین، در باالبردن دایره داللی آیه نقش مؤثری دارد. تفسیر دو متن در کنار هم انبیاء 

فقط بر نبوت ختم  (107/ 21)انبياء:  ﴾َو ماَأْرَسْلناَك﴿ )ص(بدین صورت است که رسالت پیامبر 

ایند: جهانیان باید به ایشان اقتدا نمشود، بلکه ایشان پیشوا و مقتدای رئوفی هستند که همه نمی

 (. سرلوحه کار پیامبر )ص( مهرگستری در سرتاسر جهان است:3/ فراز 2دعای )« ِإَماِم الرَّْحَمِة»

( البته، دامنه مهرگستری ایشان به قدری گسترده است که 107/ 21انبیاء: ) ﴾ِإ اَّ َرْحَمًة ِلْلعاَلمَن﴿

ب ها در قالدر حیات اخروی انسان )ص(تجلی مهرگستری پیامبر تا حیات ابدی نیز ادامه دارد. 

در صحیفه با الهام از قرآن در مورد مسئله شفاعت جد  )ع(شود. امام سجاد شفاعت دیده می

فراز  در این )ع(طور مثال، حضرت به بزرگوارشان در قیامت، به نکات لطیفی اشاره نموده است.

 ﴾َو َلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرِضي﴿با اشاره به آیه  (25/ فراز2)دعاي «َوَعْدَتُه َما َأَجلَّ الشََّفاَعِة ْسِنُح»

را  ﴾ُيْعِطيَك﴿اجمال  ،«الشََّفاَعِة ْسِنُح»(، در صدد تبیین مجمل است و با عبارت 5/ 93)ضحی: 
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 نِ ْسُح»نوید داده است، همان  )ص(ای که خداوند به حضرت محمد تحقق وعدهنماید. تبیین می

ر پاداش ، عالوه ب)ص(است. در تفاسیر روایی ذیل آیه فوق نیز مراد از رضایت پیامبر  «الشََّفاَعِة

( شفاعت در 427، ص2، ج1363)قمی،  )ع( و اهل بیت )ص(جنت و نعیم اخروی به پیامبر 

سی، )طبر «درضا َجّدي أْن ال َيْبقي ِفي الّناِر ُمَوحِّ»باشد. امام صادق )ع( فرمود: مورد امتش می

، 5، ج1415/ فیض کاشانی، 595، ص5، ج1415/ عروسی حویزی،  765، ص10، ج1372

)عروسی حویزی  «ِهَي َو اهلِل الشَّفاَعُة َلُيْعِطَينَّها يف أْهِل ال الَه الَّا اهلُل َحّتي َيُقوَل: َربِّ َرِضيُت( »341ص

  (.683، ص5، ج1416و فیض کاشانی، همانجاها/ بحرانی، 

 های صحیفه سجادیهنقش تبیینی صلوات -2-1-6

های سوره احزاب با آوردن حرف تأکید و فعل مضارع بر صلوات 56خداوند در ابتدای آیه 

کند که ضمن صلوات تأکید نموده و به مؤمنان نیز امر می )ص(مکرر خود و مالئکه بر نبی اکرم

 شان باشند. وچرای اوامر و نواهی ایچونبر ایشان، همواره تسلیم بی

درود  )ص(بار در فرازهای صحیفه، بر حضرت محمد  200حدود  )ع(حضرت سجاد 

َّ اللََّه َو مَ ﴿فرستد. این درودها عالوه بر بیان اهمیت جایگاه نبوی، تبیینی بر آیه: می الِئَكَتُه ِإ

ََ َعَلي النَِّبيِّ يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو  ( نیز به شمار 56/ 33زاب: )اح ﴾َسلُِّموا َتْسليمًاُيَصلُّو

برای نبی مکرم اسالم بهترین و باالترین درودها را از خداوند مسألت  (ع)آید. حضرت سجاد می

« ُمْرَسِلنَياْل َسيِّدِ  َو النَِّبيِّنَي َخاِتِم»(. بیان دو مقام 30/ فراز 20و دعای  231/ فراز 6نماید )دعای می

/ فراز 2)دعای « حسن الشفاعة»، همچنین مقام برترِ )ص(( در مورد پیامبر 15فراز / 17)دعای 

بندگان در ای همچون برگزیدگی از میان همه های ارزنده( و بیان ویژگی6/ فراز 48و دعای  25

ْن َخْلِقَك َو َصِفيَِّك ِمْن َنِجيِبَك ِم»( و 50/ فراز47)دعای« اْلُمَقرَِّب اْلُمَكرَِّم ياْلُمْصَطَف اْلُمْنَتَجِب» عبارات:

( و مقام 3/ فراز48)دعای« َخْلِقَك ِمْن ِخَيَرِتَك َو ِصْفَوِتَك َو َحِبيِبَك»( و  3/ فراز2)دعای« ِعَباِدَك

« َتاِح اْلَبَرَكِةَو ِمْف ِإَماِم الرَّْحَمِة َو َقاِئِد اْلَخْيرِ »همراه با رأفت و بركت است: امامت و رهبری ایشان که 

( نشانگر مقام واالی پیامبر از دیدگاه امام سجاد )ع( است. اینها همه مقامات 3/ فراز2ای)دع

 ﴾َنِبیّ ﴿دارد که بیان می )ص(ها برای حضرت محمد واالیی است که حضرت در اثناء صلوات

                                                           

 َأْفَضلَ  َعنَّا اْجِزِه َو، ِعَباِدَك ِمنْ  َحد ًَأ آَتْيَت َما َأْفَضَل َعنَّا آِتِه َو، َخْلِقَك ِمنْ  َأَحٍد يَعَل َصلَّْيَت َما َأْكَثَر، آِلِه َو ُمَحمَّدٍ  يَعَل َفَصلِّ اللَُّهمَّ ». 1

 .(23/ فراز 6)دعاي «ُأمَِّتهِ  َعْن َأْنِبَياِئَك ِمْن َأَحد ً َجَزْيَت َما َأْكَرَم َو
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نماید. مطرح شده در آیه پنجاه وششم سوره احزاب را که به صورت مجمل آمده است، تبیین می

 گردد.میخوانش مفهوم این درودها با جایگاه و مقام واالی نبوی بیشتر آشنا مخاطب با 

ای خاصه که اختتامیه در نهایت در دعای پنجاه و چهارم با ذکر یک صلوات )ع(امام سجاد 

را به عنوان رسول  )ص(، با بیان دو ویژگی، حضرت محمد باشددعای صحیفه نیز می 54برای 

 َحمٍَّدُم َسيِِّدَنا يَعَل اللَُّه يَصلَّ َو» نماید:میو سرور مسلمانان است، معرفی  ای که آقاخدا و برگزیده

تبیینی واضح برای ها ( که این ویژگی9/ فراز 54)دعای  «الطَّاِهِرينَ  آِلِه يَعَل َو ياْلُمْصَطَف اللَِّه َرُسوِل

 مطرح شده در آیه مورد نظر است. ﴾َنِبّی﴿

ها نحوه، زمان، کیفیت و کمیت آنها الی صلواتدر اثناء و البه )ع( همچنین حضرت سجاد

پی که مزین درپیدر دعای عرفه در دو فراز، از شش فراز  طور مثال،نماید. بهرا نیز مشخص می

باشد، درباره زمان، تعداد و حد و مرز صلوات، از خداوند می )ص(به ده صلوات ویژه بر رسول 

 «ُمْسَتْأَنَفٍة َو َفٍةَساِل َصَلاٍة ِبُكلِّ ُتِحيُط َصَلاةا» ه و آینده را خواستار است:درودی فراگیرتر از گذشت

گرداند تا مانند کلمات تا جایی که عمر درودها را به بقای الهی متصل می(، 55/ فراز47)دعاي

 نه( كه 53/ فراز 47)« َكِلَماُتَك َتْنَفُد َلا اَكَم َيْنَفُد َلا َو ِبَبَقاِئَك اتَِّصاُلَها َيتَِّصلُ  َو» ناپذیر باشد:الهی پایان

 همسنگ رودى(. د58/ فراز 47است )دعای  پایانى و نهایت را آن مدت نه و حدى را آغازش

زمین عدد به و آنها فوق و هاآسمان انبوهى به و دارد جاى عرش ذیل در هرچه و عظیم عرش

و در آخرِ دعای عرفه نیز  (59/ فراز 47)دعای  آنهاست میان در هرچه و زیر در هرچه و ها

و خاندان  )ص(برای پیامبر  (133/ فراز 47)دعاي  «اآلِبِديَن َأَبَد...» سالمی همیشگی و جاودانه

 نماید.پاکش مسألت می

به خدا، مالئکه و مؤمنان مقید شده است، لیکن امام سجاد  ﴾َنِبّی﴿ احزاب درود بر 56آیه در  

را شایسته درود و تحیت از جانب جمیع اصناف و خالیق یعنی  )ص(م در متن صحیفه، نبی اکر

اند. داز جن و انس گرفته تا بندگان خاص ایشان یعنی رسوالن و انبیاء و اهل طاعت و مالئکه می

احزاب را باال برده و تفسیری بدیع از آیه فوق  56از این طریق گستره مفهومی آیه  )ع(حضرت 

فقط مختص خدا و مالئکه و اهل ایمان  )ص(دیگر، درود بر رسول کند. به عبارت ارائه می

 نیست و شامل جمیع مخلوقات است. این صلوات ویژه، بیانگر مقام واالی نبوی است.

سان که جان خویش در آن )ص( درودی به ارزش جان پیامبر )ع(سجاد همچنین، حضرت 

نماید. ایشان با بیان خداوند مسألت می( از 15و  5و  4/ فراز 2راه دین خدا نهاده است، )دعای 

 يْزكَ َأ َصَلاٌة َتُكوُن َلا َزاِكَيةا َصَلاةا» ترین درودهاهای خاصی برای درودهای نبوی مانند پاکویژگی

( که تقرب هرچه بیشتر خداوند به پیامبر را در پی داشته باشد )دعای 51/ فراز 47)دعای  «ِمْنَها

و  (55/ فراز 47)دعاي  «لَكَ مَرْضِيَّةً َصلَاةً» باعث خشنودی خدا( و درودهایی که 59/ فراز 47
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/ فراز 47دعای ) «ُدوَنَك ِلَمْن َو»: و سایر خالیق گردد« ِرَضاُه يَعَل َتِزيُد وَ  ُتْرِضيِه َصَلاةا» رسول خدا

 به عالوه، خلق و آفرینش درودی نو که باعث مضاعف نمودن درودهای قبلی ما گردد و (،55

 ُكُرورِ  يَلَع َتِزيُدَها َو» خدا کسی نتواند آن را بشمارد: جز کهش یابد افزای چنان ایام مروربب س به

(، عالوه بر بیان ارزش کار پیامبر 55/ فراز 47)دعای  «َغْيُرک َيُعدَُّها َلا َتَضاِعيَف ِفي ِزَياَدةا اْلَأيَّاِم

که در آیه مورد نظر ید، درحالینماکیفیت صلوات فرستادن بر ایشان را نیز مشخص می )ص(

ََ َعَلي النَِّبيِّ... َصلُّوا َعَلْيِه﴿ طور مطلق آمده است:صلوات به   (.5۶/ 33)احزاب:  ﴾ُيَصلُّو

 صحیفه سجادیه درباره جایگاه نبوی  آورینقش برهان -2-2

عنایی های مدر موارد متعددی به درک عمیق الیه )ع( گیری از مجموعه روایات معصومانبهره

امد. انجهای کالمی موجود در قرآن کریم مییابی بر تفصیل جزئیات و دالیل آموزهآیات و تسلط

شود. در برخی از فرازهای صحیفه سجادیه، مینامیده  «آوریکارکرد برهان»این کارکرد روایات، 

و کنار هم دارند که با کنکاش در محتوای آن در قالب دعا مطالبی را عنوان می )ع(امام سجاد 

توان در ذکر برهانی برای آیات قرآنی استفاده نمود که این خود در قراردادن سیاق عبارات، می

 سازی آیات تأثیر به سزایی دارد.تبیین و روشن

الی دعاها، با در فرازهای مکرری در قالب صلوات و در البه )ع(عنوان مثال، امام سجاد  به 

نماید که مطالعه آنها علت نزول آیه وارشان، براهینی ارائه میهای خطیر جد بزرگبیان مسئولیت

 شود: نماید که در ادامه بدان پرداخته میتحیت را در شأن ایشان اثبات می

کرد )دعای از اوامر الهی مبنی بر ابالغ رسالت و اندرزِ امت اسالم اطاعت می )ص(پیامبر  

قرآن در قالب صلوات، پیامبر اکرم )ص( را در دعای ختم  )ع(لذا حضرت سجاد  (.22/ فراز 6

اند دبه پاس رساندن پیام الهی به گوش خلق و اندرز نیکوی بندگان، شایسته درودهای الهی می

)دعای  1با بیان جایگاه نبوی در دریافت وحی تنزیلی )ع((. همچنین امام 17/ فراز 42)دعای 

( و تبیین آیات توسط شخص 3فراز  /2)دعای  2(، مسؤلیت خطیر امانتداری وحی2/ فراز 42

( و در نهایت، 5/ فراز 42های قرآن )دعای به خاطر تسلط علمی ایشان به شگفتی )ص(پیامبر 

های خطیری را برای جد ( مسئولیت6/ فراز 42)دعای  3به عنوان خطیب قرآن )ص(نقش پیامبر 

                                                           

 «.َتْنِزيالا آِلِه َو َعَلْيِه َصَلَواُتَک ُمَحمٍَّد َنِبيَِّك يَعَل َأْنَزْلَتُه َوْحيًا» .1

 .«َوْحِيَك َعَلي َأِميِنكَ  ُمَحمٍَّد َعَلي َفَصلِّ اللَُّهمَّ» .2

 «.ِبِه اْلَخِطيِب ُمَحمٍَّد يَعلَ  َفَصلِّ» .3
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است و علت نزول  )ص(نبی نماید که همه بیانگر مقام و جایگاه واالی بزرگوارشان عنوان می

 سازد.آیه تحیت را در شأن ایشان روشن می

)دعای « َرُسوِلَك َو َعْبِدَك ُمَحمٍَّد يَعَل ُتَصلَِّي»همچنین، عبودیت ایشان قبل از نیل به مقام رسالت 

 های خطیربا بیان مسؤلیت )ع( ( خود برهانی بر آیه مورد نظر است. حضرت سجاد22/ فراز 6

دارد. موارد اش را بر رسول خویش بیان میعلت درود خاصه خدا و جمیع مالئکه ،)ص(پیامبر 

باشد، زیرا به ( نیز می56/ 33احزاب: ) ﴾َو َسلُِّموا َتْسليمًا﴿ ذکر شده برهانی بر این بخش آیه:

( که به هدایت خلق به سوی خالق 5/ فراز 42در تبیین آیات الهی )دعای  )ص(دلیل نقش پیامبر 

، تنها راه رسیدن مؤمن حقیقی به رشد معنوی و سعادت 1(8/ فراز 42شود )دعای می منتهی

 شود. )ص(اخروی این است که تسلیم محض اوامر و نواهی پیامبر 

ه در ک )ص(های منحصر به فردِ شخص پیامبر ها و ویژگیهمچنین، با کنکاش در مسئولیت

برد که چرا خداوند در ت این موضوع پیتوان به اهمیهای صحیفه نهفته شده است، میصلوات

، نور: 46و  20و  1/ 8، انفال: 92/ 5، مائده: 52/ 4، نساء: 132و  32/ 3عمران: آیات متعدد )آل

طور مستقیم مؤمنان را خطاب قرار داده و بعد از ( به12/ 64، تغابن: 13/ 58، مجادله: 54/ 24

ردیف اطاعت از ی اطاعت از پیامبر را هماطاعت خود، اطاعت از رسولش را واجب کرده و حت

 (.80/ 4خود آورده است )نساء: 

 )ص(اثبات عصمت پیامبر  یبرا ذكر برهان -2-2-1

دارد که متصف عنوان می )ص(در دعای دوم فضایلی را برای رسول  )ع(حضرت سجاد 

ز میان به این صفات و ملکات ویژه، ازجمله امانتداری، برگزیده شدن ا )ص(شدن پیامبر 

َصِفيَِّك »(، همچنین، خالص شدن از میان بندگان: 3/ فراز 2دعای ) «َنِجيِبَك ِمْن َخْلِقَك»آفریدگان: 

 ﴾ ا َيناُل َعْهِدي الظَّاِلمنَ ﴿(، خود دلیل و برهانی بر عبارت قرآنی 3/ فراز2)دعای «ِمْن ِعَباِدَك

بَل یَنالُ عَهِْدی »آن را که بر در این فراز، پیام آیه قر )ع(حضرت ( است. 124/ 2)بقره: 

 رساند.داللت دارد، به مخاطب می «المَعصُومین

 های مقام رسالتدشواری یبرا ذكر برهان -2-2-2 

 و حلم نهایت از که دهدمی قرار کسانی اختیار در را پایانبی قدرت و علم سبحان خدای»

شایسته  )ص(حضرت محمد  (.200ص، 1ج، 1389)جوادی آملی، « دباشن برخوردار بردباری

د، فرسا بواین پاداش الهی بود، چرا که عالوه بر تحمل آزار مشرکان که بسیار سخت و طاقت

 تر به جان خریدند. ها و آزار منافقان به ظاهر مسلمان را نیز با پایداری هرچه تمامگریفتنه

                                                           

 .«ُمَحمَّد ً َعَلمًا ِللدََّلاَلِة َعَلْيَك» .1
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َأَب َو َأْد»نماید: اد میاز خودگذشتگی جد بزرگوارشان در راه رسالت اینچنین ی )ع(امام سجاد

 ](ص)(: ]حضرت محمد 14-13/ فراز 2)دعای  «َو َأْتَعَبَها ِبالدَُّعاِء ِإَلي ِملَِّتَك َنْفَسُه ِفي َتْبِليِغ ِرَساَلِتَك

در دعوت به آیین تو در رنج انداخت.  جان خویشتن را در رسانیدن پیام تو به سختى درافکند و

ه طور ضمنی بنیز به خداونداست بر نزول چند آیه ذیل که این سخن حضرت دلیل و برهانی 

ََ ما َأْنَزْلنا َعَلْيَك اْل﴿: فرمایددادن خاطر ایشان مینماید و در تسلّی های پیامبرش اشاره میرنج ُقْرآ

ٌِِع﴿، (2/ 20)طه:  ﴾ِلَتْشقي ِْْمنَن َلَعلََّك با َفال َتْذَهْب ﴿ و (3/ 26)الشعراء:  ﴾َنْفَسَك َأ اَّ َيُكوُنوا ُم

ََ َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسراٍت ََّ اللََّه َعليٌم ِبما َيْصَنُعو   (.8/ 35)فاطر:  ﴾ِإ

ٌِِع﴿، ﴾ِلَتْشقي﴿خداوند در آیات فوق با الفاظ   نهایت مهربانی و مالطفت ﴾َحَسراتٍ ﴿، ﴾با

عنای در اینجا در م» باشد.می« شقو»از ریشه  ﴾َتْشقي﴿. داردخود را نسبت به پیامبرش ابراز می

کار ( به460، ص1412یعنى رنج و مشقت، سختى و گرفتارى )راغب، « تعب»دنیوی به معنای 

سوره شعراء تشابه مضمونی  3سوره طه با آیه  2رفته است. با توجه به سیاق عبارات بین آیه 

 (.50، ص3، ج1407وجود دارد )زمخشری، 

نماید و الزمه نکره در سیاق نفی است که افاده عموم می ﴾َأْنَزْلنا﴿ در آیه دوم سوره طه، فعل

عمومیت فعل عمومیت متعلقات آن از مفعول و جار و مجرور نیز هست. لذا هیچگاه هدف از 

نبوده است، بلکه تذکری است برای کسانی که از  )ص( نزول قرآن برای سختی افکندن پیامبر

از « َأْتَعَب»(. در متن صحیفه، فعل ماضی 94ص، 16تا، جترسند )ابن عاشور، بیعذاب آخرت می

است و به معنی شدت سختی و متضاد راحتی و استراحت است « تعب»باب افعال از ریشه 

 (.52، ص1تا، ج/ فیروز آبادی، بی326، 1، ج1414/ زبیدی، 231، 1، ج1414منظور، )ابن

بودن و حتمی ها، ازه بر بیان سختیدر متن صحیفه عالو «َأْتَعَبَها»و  «َأْدَأَب»های ماضی فعل

دهد. بنابراین، اینها همه علتی بر نزول چند خبر می )ص(ها بر جسم و جان پیامبر تحقق این رنج

ق نقطه اتصال بین خدا و خل نازل شده است. )ص(خاطر پیامبر  تسلّیآیه قرآنی است که برای 

ص شخ« نفسه»و  «َأْتَعَبَها»در « هاء»یر باشد؛ زیرا مراد از مرجع دو ضممی )ص(اهلل شخص رسول

« لَِّتَكِبالدَُّعاِء ِإَلي ِم* َتْبِليِغ ِرَساَلِتَك»با آوردن دو عبارت  )ع(حضرت سجادباشد. می )ص(نبی 

ه نبوده، بلک )ص(ها مربوط به امور شخصی پیامبر ها و رنجنماید که این سختیمشخص می

و آیین خداوند است. لذا هدف ایشان تعلیل و تبیین متن مربوط به رسالت ایشان در تبلیغ دین 
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ََ﴿ باشد، بدین صورت که علت نزول قرآنقرآنی می  این است ص()بر پیامبر  ﴾َأْنَزْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآ

 که پیام خداوند در رابطه با روش و آیین زندگی به مردم منتقل شود.

سازی متن قرآنی کمک مؤثری و روشنشود، متن صحیفه در ایضاح همانطور که مشاهده می

 دارد. نماید. همچنین دلیل و علت نزول اینگونه آیات را بیان میبه مخاطبان می

آوری است بر علت نزول آیات قرآنی مورد نظر که مطالعه فرازهای دیگر همین دعا برهان

دعای دوم  از فراز چهارمِ )ع(نازل شده است، زیرا حضرت سجاد )ص(برای تسلّی خاطر نبی

ا پردازد و بمی )ص(تا فراز بیست و سوم به زندگی همراه با تالش و پایداری حضرت محمد 

های مسیر رسالت، علت نزول آیات قرآنی فوق توصیف آنها، در صدد است عالوه بر بیان سختی

 را بیان نماید.

  )ص(انگاری مقام پیامبر ذكر برهان بر نعمت -2-2-3

به  حممد )ص(از حضرت « َعَلْيَنا َمنَّ»قدمه دعای دوم با آوردن عبارت م در )ع(امام سجاد 

نماید و از این طریق، عالوه بر بیان تنها مصداق برای عبارت عنوان نعمتی بزرگ بر ما یاد می

( ذهن مخاطب را راهی آیه مورد نظر نموده که 164/ 3عمران: )آل ﴾َرُسو ًا ِمْن َأْنُفِسِهْم﴿ قرآنی

ِْْمنن َر َلَقْد َمنَّ﴿ یاد شده است: «مّنت»کالم از نعمت رسالت به عنوان  در هر دو ُسو ًا اللَُّه َعَلي اْلُم

 (.1/ فراز2)دعای« َنِبيِِّهٍ ِبُمَحمَّد َعَلْيَنا َمنَّ الَِّذي ِللَِّه اْلَحْمُد َو»(؛ 164/ 3عمران: )آل ﴾ ِمْن َأْنُفِسِهْم

بزرگ است که در معنای فعل، برخالف معنای اسمی که  به معنای نعمت« مِنَّت»و « مَنّ»

( معنای نعمت زیاد وارزشمند نهفته است، مثل 777، ص1412ناپسند است )راغب اصفهانی، 

 نعمت هدایت، نعمت رسالت، نعمت ایمان، ... و نعمت وارث شدن در حکومت بر زمین. 
ه ب )ص(زرگ بعثت پیامبر شود که نعمت بخداوند در آیه مورد نظر به مؤمنان متذکر می

خاطر این است که وی با تالوت قرآن، مردم را از عقاید نادرست، اخالق و اعمال بد پاکشان 

(. امام 397، ص1، ج1415کند چراکه قبل از این در گمراهی آشکاری بودند )فیض کاشانی، می

/ 2ند )دعای نیز پس از شکر این نعمت بزرگ که امتهای گذشته از آن محروم بود )ع(سجاد 

( نتایج و ثمرات 2/ فراز 2)دعای « َجِميِع َمْن َذَرَأ يَفَخَتمَ ِبَنا َعَل»فصیحه در، « فاء»(، با آوردن 1فراز 

طوری که امت اسالم را خاتم کشد بهاین نعمت عظیم را برای مسلمانان در اجتماع به تصویر می

نماید. بر این اساس، ( معرفی می2فراز / 2گواه منکران و پرشمارترین امتها )دعای ، آفریدگان

عالوه بر اینکه مکمل و متمم کالم خداوند است، دلیل محکمی است بر اینکه چرا  )ع(کالم امام 

 خداوند از بعثتِ نبی مکرم اسالم )ص( به عنوان نعمت بزرگ بر مؤمنین یاد کرده است. 
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که مزین به عناوین:  )ص(پیامبر در ادامه این دعای پربار با درود خاصه بر  )ع(لذا حضرت  

د کلی»و « رهبر و پیشوای خیر»، «محةامام الر»، «برگزیده از میان آفریدگان»، «امین وحی الهی»

نماید. همچنین ( است، بر صحت این نعمت بزرگ الهی تأکید می4/ فراز 2)دعای « برکات

/ 2کندن از وطن )دعایلهای رسالت جد بزرگوارشان از قبیل سختی دبا ترسیم سختی )ع(امام

(، مبارزه با 15و  4/ فرازهای 2جان خویش را در بوته رنج و تعب نهادن )دعای (، 15فراز 

دهد که این همه تحمل (، نشان می21-19/ فرازهای 2)دعای های آنان كافران حتی در دل خانه

/ فراز 2ر گردد )دعای برت« کلمة اهلل»سختی برای این بود که آیین الهی پیروز و نمایان شود و 

(. این تالشها که از طریق سیاق فرازهای بعدی دعا بدست آمده، همه بیانگر لیاقت و شایستگی 22

نبیِ مکرمِ اسالم )ص( است و همه دالیلی محکم بر این که چرا خداوند از ایشان به عنوان مّنت 

 (.164/ 3عمران: نماید. )آلبر مؤمنین یاد می

 نبوی هجرت یبرا ذكر برهان -2-2-4

دارد که کندن از وطن را بیان میهای دلسختی از دعای دوم 16در فراز  )ع(حضرت سجاد 

چگونه پیامبر اکرم )ص( آن را تحمل کرده و از موطن و زادگاهش به مکانی دور هجرت نمودند. 

ز ر پیرواین همه تحمل سختی و رنج برای این بود که دین خداوند را یاری نماید و بر اهل کف

(. بنابراین، متن 16/ فراز 2دعای ) «ِبَكِإَراَدةا ِمْنُه ِلِإْعَزاِز ِديِنَك َو اْسِتْنَصار ً َعَلي َأْهِل اْلُكْفِر »شود: 

َزَل اللَُّه َسكيَنَتُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّه... َفَأْن﴿: فرمایدباشد آنجا که خدا میصحیفه تعلیلی بر متن قرآنی می

از  )ص((؛ یعنی خداوند به دلیل اینکه هدف پیامبر 40/ 9توبه: ) ﴾َأيََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوهاَعَلْيِه َو

هجرت، یاری دین خدا و پیروزی بر دشمنان خدا بود، سربازان غیبی خود را به کمک نبی 

یروزی پ )ص(آید که هدف از هجرت پیامبر خویش فرستاد. از تعابیر متن صحیفه به دست می

 اسالم است.دین 

 ﴾َمُة اللَّهِ َكِل﴿خداوند در آیه چهلم سوره توبه علت پیروزی بر اهل کفر را باالتر و برتر بودن 

َو َكِلَمُة اللَِّه ِهَي  َو َجَعَل َكِلَمَة الَّذيَن َكَفُروا السُّْفلي﴿ دارد:بیان می ﴾َكِلَمَة الَّذيَن َكَفُروا﴿نسبت به 

بلی که به جمالت ق الذكر﴾ در ذيل آيه فوقَو اللَُّه َعزيٌز َحكيٌم﴿ق عبارت طب (.40/ 9توبه: ) ﴾اْلُعْليا

تا، عاشور، بیابن تواند بر قدرت خداوند غلبه کند )هیچ کس و هیچ چیز نمیاست،  عطف شده

 نماید. این پیروزی(، لذا پیامبرش را در تمامی مراحل رسالت بر کافران حمایت می103، ص10ج

َو » بدان تصریح نموده است: )ع(که حضرت  باشدمی )ص(جرت پیامبر یکی از ثمرات ه
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(. چنانکه مشاهده شد، دو متن مکمل و متمم 16/ فراز 2دعای ) «َأْهِل اْلُكْفِر ِبَك ياْسِتْنَصار ً َعَل

ر آوری بتوان فهمید که آیه مورد نظر برهانمتنی مییکدیگرند. همچنین، از طریق سیاق درون

ه متن بر کافران ـ ک )ص(ست؛ بدین صورت که متن قرآنی علت پیروزی پیامبرمتن صحیفه ا

یز در ادامه ن )ع(دارد. امام سجاد بیان می ﴾َكِلَمُة اللَِّه﴿صحیفه بدان تصریح نموده را ـ برتر بودن 

(، 22/ فراز 2)دعای « َحتَّي َظَهَر اْمُرَك َو َعَلْت َكِلَمُتَك َو َلْو َكِرَه اْلُمْشرُكوَن» دعا با آوردن عبارت

 ْو َكِرهَ َو ديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلي الدِّيِن ُكلِِّه َو َل ُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدي﴿تلمیح به آیه 

ََ زند و به عنوان نتایج هجرت وجهاد در راه خدا، متن قرآنی را ( می9/ 61)صف:  ﴾اْلُمْشِرُكو

های راه رسالت و سازد، یعنی نتایج سختیوعده خداوند را نمایان مینماید و تحقق تأیید می

اهلل برتر شد، اگرچه  کلمةهای بعد از هجرت این بود که دین خداوند آشکار گردید و جنگ

 مشرکان را ناخوش افتاد.

 كننده وحیدر معرفی دریافت نقش تطبیقی -2-3

ای هواژه یا آی )ع(ت که در آن، معصوم ای از تفسیر اسگونه« جری و تطبیق»بیان مصداق یا 

د گشاینماید و حوزه دیگری در وادی معناشناسی میاز قرآن را با بیان مصداق آن تبیین می

 تریناند که کامل(. برخی از آیات قرآن دارای مصادیق با مراتب مختلف58، ص1390)خاکپور، 

، 1390)رضی بهابادی،  شودسوب میترین مصداق آن آیه، مصداق اکمل یا اعالی آیه محو عالی

 (.16ص

، عالوه بر بیان اولین و «حممد»و « وحی»در دعای ختم قرآن با تصریح به کلمه  )ع(امام 

ُن َنزَّْلنا ِانَّا َنْح﴿، )دریافت وحی( محمد را به عنوان تنها مصداق آیه: )ص(مهمترین مسئولیت نبی 

ََ َتْنزياًل  .(2/ فراز 42نماید )دعای ( مشخص می23 /76)انسان:  ﴾َعَلْيَك اْلُقْرآ

به خاطر اهمیت  )ع(در اکثر موارد حضرت سجاد  در بررسی انجام شده مشخص شد که

، ایشان را به عنوان تنها مصداق و یا «حممد»موضوع رسالت حضرت ختمی مرتبت، با آوردن نام 

در موضوعات ، «وحی»مهم  عالوه بر موضوعاند. البته مصداق اعالیِ برخی از آیات معرفی کرده

 شود. هایی از آن بررسی میدیگر نیز تعیین مصداق شده است که در ذیل نمونه

 در بیان نعمتِ ختمِ رسالت نقش تطبیقی -2-3-1

امتِ اسالم را به یمن نعمت بزرگ  )ع(آوری بیان شد، امام سجاد همانطور که در بخش برهان

( معرفی کرد. خداوند نیز 1/ فراز 2)دعای « َجِميِع َمْن َذَرَأ يَعَل َفَخَتَم ِبَنا»خاتم آفریدگان»رسالت، 

 نماید.معرفی می ﴾ِاَتَم النَِّبيِّن﴿را  )ص(احزاب پیامبر  40در آیه 
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( آن است که ما را خاتم  2/ فراز 2)دعای « َجِميِع َمْن َذَرَأ يَفَخَتَم ِبَنا َعَل»منظور امام از عبارت: 

چون پس از ما امّتى نیست که رسول و پیغمبرى براى آنها بفرستد. )فیض  همه امّتها گردانید

َِال فيها َنذيٌرِا﴿ ( طبق آیه:44، ص1376االسالم،  هیچ امّتى »، (24 /35فاطر: ) ﴾َْ ِمْن ُأمٍَّة ِإ اَّ 

بنابراین، از مضمون کالم امام و «.نبوده جز آنکه در میانشان ترساننده و پیغمبرى بوده است

آید که امت اسالم و حضرت محمد بر می« خاتم آفریدگان، خاتم النبیین»د در کنار هم خداون

محسوب  (24 /35فاطر: ) مصداق اعالء و اکملِ آخرین امت و نذیر برای آیه مورد نظر )ص(

 شوند. می

 غیب به )ص(نقش تطبیقی در بیان احاطه علمی پیامبر  -2-3-2

رسول اکرم )ص( به با معرفی  )ص(ای تحیت پیامبر در دومین فراز از دع )ع(امام سجاد 

د به کننده وحی بایعنوان امین وحی الهی، عالوه بر تصریح به ویژگی مهم امانتداری که دریافت

 َغْيِبِه َأَحدًا يَفال ُيْظِهُر َعل عاِلُم اْلَغْيِب﴿را در آیات  ﴾ِمْن رَُّسوٍل﴿ آن متصف باشد، مصداق اعالی

َِْلِفِه َرَصًدا ِمن رَُّسوٍل َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبْيِن يَتَضالَّا َمِن اْر*  ( بیان 27و26/ 72جن: ) ﴾َيَدْيِه َو ِمْن 

را به عنوان رسولی که خداوند از وی خشنود است و اسرار  )ص(حضرت محمد نماید و می

ی متن قرآنمکمل  )ع(کند. لذا کالم حضرت سازد، معرفی میغیبی خویش را برایش آشکار می

طور مستقیم از امام معصوم )ع( صادر شده، به عنوان منبع اصیل که بهاست. همچنین، صحیفه 

ِمْن ﴿شود؛ چراکه تفاسیر روایی نیز مصداق پشتوانه محکمی برای تفاسیر روایی محسوب می

 شماری وجود داردروایات بیذیل این آیه،  اند.معرفی نموده )ص(را حضرت محمد  ﴾رَُّسوٍل

ز ا )ع( علم غیب را از راه وحى از خداى تعالى گرفته و امامان )ص(کند رسول اللَّه که بیان می

-442، صص5، ج1415و ر.ک: حویزی،  59، ص20، ج1417اند )طباطبایی، ایشان به ارث گرفته

 (.514-513، صص5/ بحرانی، ج445

 )ص(گری پیامبر نقش تطبیقی در بیان هدایت -2-3-3

در دعای ختم قرآن برای بیان مصداق اعالء و بیان مصادیق جدید واژگان  ()ع حضرت سجاد

نماید و الگوبودن و سوره نحل، به شیوه تمثیل عمل می 16در آیه  ﴾النَّْجِم﴿و  ﴾َعَلاَماٍت﴿قرآنی 

َلمًا ِللدََّلاَلِة َع اللَُّهمَّ َو َكَما َنَصْبَت ِبِه ُمَحمَّد ً» :شودنقش هدایتی جد بزرگوارش را اینگونه یادآور می
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َو ﴿نماید: طور ضمنی اینگونه یاد می(. خداوند نیز از این فضیلت به8/ فراز 42)دعای  «َعَلْيَك

ََ  (.16/ 16نحل: ) ﴾َعَلاَماٍت َو ِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدو

« علم» یشهاز ر« َعَلمًا»مقید شده است. « ِدالَلة»و  «َعَلمًا» با کلمات «حممد»در متن صحیفه نام 

شود تا به وسیله آن مسافران راه ای است که در راه نصب میو به معنی نشانه و پرچم و مناره

دادن و به معنى نشان« دلل»مصدری از ریشه  «ِدالَلة» (.452، ص5، ج1409یابند )مدنی شیرازی، 

برسند  که با آن دیگران به معرفت و شناختن چیزى (354، ص2ج، 1371)قرشی، ارشاد است 

 .(316، ص1412)راغب، 

، 12، ج1417)طباطبایی،  نمایدهدایت صوری )مادی( را عنوان می سوره نحل 16آیه ساختار 

 تواند هدایت معنوی را نیز شامل شود.می لیکن نیز در این آیه نیامده است؛« حممد»نام (. 320ص

توان ( و طبق روایات فراوان می9)نحل/  ﴾ِلوَ َعَلي اللَّهِ َقْصدُ السَّبي﴿ با توجه به سیاق چند آیه قبل

، ﴾جنم﴿دارند که مراد از تأویل باطنی آیه مورد نظر را هدایت معنوی دانست. روایات بیان می

 وَ  )ص(النَّْجُم َرُسوُل اللَِّه »طور مثال، امام صادق )ع( فرمود: است. به )ص(شخص رسول اهلل 

/ 409-408، صص3، ج1416(/ رک: بحرانی، 383، ص1، ج1363)قمی،  «)ع(اْلَعَلاَماُت اْلَأِئمَُّة 

 .(46-45، صص 3، ج1415/ حویزی، 129، ص3، ج1415فیض کاشانی، 

ای را دارد؛ به عالوه، با در نظر همچنین، با توجه به ظرفیت قرآن که تاب معانی گسترده

ََ﴿و با وجود فعل  ﴾جنم﴿گرفتن معنای لغوی واژه  وجود دیگر از جمله و قرائن م 1﴾يَهتُدو

دار نشان دادن راه راست است )هدایت که خداوند خود عهده( 9/ 16)نحل: سیاق آیات قبلی 

شان شود و نمعنوی(، علت به کارگیری این تعبیر استعاری از سوی خداوند بیشتر روشن می

 دهد که مراد اصلی خداوند در متن قرآنی هدایت معنوی است. می

توان که با نزول تدریجی قرآن همراه بود، می )ص(ساله رسول اکرم  23با نگاهی به رسالت 

(، 164/ 3عمران: دریافت که ایشان با دریافت کالم وحی و با تالوت و تعلیم قرآن و حکمت )آل

کرد ها و ظلمات عصر جاهلیت را به سوی نور و روشنایی هدایت میمردمِ فرورفته در تاریکی

است که در کنار متن قرآنی تفسیری بسیار  )ع( نایی حضرت سجادو این همان مفهوم تعبیر ک

ر د ﴾ِبالنَّْجِم﴿ای روشن ، مانند ستاره)ص(دهد بدین معنا که حضرت محمد زیبا به دست می

                                                           

ناُهْم َجَعْلَو﴿باشد ن ري آيه يا کلمات مشابه آن مي« يهدون». در قرآن هر جا سخن از ائمه حق است، کلمه مهنشني آن 1

ََ ِبَأْمِرنا لت بر هدايت معنوي امامان در منت قرآن دال« يهتدوَ»(. بنابراين، حضور فعل 73/ 21)انبياء:  ﴾َأِئمًَّة َيْهُدو

 .(74 – 71، صص1392)اميين،  حق دارد
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که نقش  (1/ 14)ابراهیم:  شبهای ظلمانی مکه طلوع نمودند و با استعانت از نور الهی قرآن 

ر ه نور پر تأللؤ آن، نه تنها شبه جزیره عربستان، بلکه بر سرتاسهدایتی دارد، آنچنان اوج گرفتند ک

  جهان تابید.

ر د« اءه»خورد، این است که مرجع ضمیر نکته لطیف دیگری که در فراز فوق به چشم می

ه در صدد رساندن این نکته است ک )ع(گردد. امام بر می« قرآن»کلمه به  «َكَما َنَصْبَت ِبِه»عبارت 

الهی )قرآن و حضرت محمد( در کنار هم و با استعانت هم، راهنما و وسیله ارشاد این دو نور 

تواند مکمل ود میو این خ« َكَما َنَصْبَت ِبِه ُمَحمَّد ً َعَلمًا ِللدََّلاَلِة»باشند: خلق به سوی باری تعالی می

عالوه  ﴾النجم﴿و  ﴾عالمات﴿باشد؛ یعنی مراد خداوند از  (16/ 16مورد نظر )نحل: و متمم آیه 

 ﴾َعَلاَماٍت﴿ ، نور قرآن نیز هست. حضرت برای واژگان قرآنی)ع( و ائمه )ص(بر حضرت محمد 

بیان  اند. هدف ویمصادیق جدیدی را بیان نموده که تفاسیر روایی بدان نپرداخته ﴾ِبالنَّْجِم﴿ و

 باشد.های الهی برای رسیدن به کمال انسانی میها و وسیلهنشانه

 )ص(گری پیامبرش تطبیقی در بیان مقام شفاعتنق -2-3-4

 َو َلا»در موضوع مهم شفاعت در چندین جای صحیفه با آوردن عبارات:  )ع( امام سجاد

مَّ اللَّهُ » (،۶/ فراز 48)دعاي  «َشَفاَعَة ُمَحمٍَّد َو َأْهِل َبْيِتِه َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم َسَلاُمَك َشَفاَعِة َمْخُلوٍق َرَجْوُتُه ِإلَّا

 ا َيْمِلُك ﴿ براي مستثنی در آيات قرآنی( 18/ فراز 42)دعاي  «َأْمَكَنُهْم ِمْنَك َشَفاَعةا  ...اْجَعْل َنِبيََّنا

ََ ََ ِمْن ُدوِنِه الشَّفاَعَة ِإ اَّ َمْن َشِهَد ِباْلَحقِّ َو ُهْم َيْعَلُمو ََ  َلا﴿( و 8۶/ 43)زخرف:  ﴾الَّذيَن َيْدُعو َيْمِلُكو

 نماید.تعیین مصداق می( 87/ 19)مريم:  ﴾ِإ اَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحمِن َعْهدًا الشَّفاَعَة

پس غیر از خدا هیچ معبودى نه مالئکه و نه سیاق عموم است،  سوره زخرف 86سیاق آیه 

( 127، ص18، ج1417)طباطبایی،  جن و نه بشر و نه هیچ معبودى دیگر مالک شفاعت نیست

، 6، ج1424)مغنیه، « کلمه توحید سخن گوید و از روی علم بدان ایمان آوردمگر کسی که با »

 (. 562ص

معناى وسیعى دارد که هرگونه رابطه با پروردگار و معرفت »مریم  87عهد مطرح شده در آیه 

و اطاعت او و همچنین، ارتباط و پیوند با مکتب اولیاى حق و هرگونه عمل صالح در آن جمع 

، 1374)مکارم، « ر روایتى به بخشى از آن یا مصداق روشنى اشاره شده استاست؛ هرچند در ه

در آیه اخیر، وعده « عهد»همچنین، در روایات یکی از احتماالت در معنای  (.136، ص13ج
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، 1372)طبرسی،  شفاعتى است که خداوند به امثال انبیاء و امامان و مؤمنین و مالئکه داده است

 (.820، ص6ج

اشاره به وعده خداوند که  (25/ فراز 2)دعای  «َوَعْدَتُه َما َأَجلَّ»عبارت با  )ع(حضرت سجاد

، 5، ج1415)عروسی حویزی، نماید داده است، می )ص(سوره ضحی به حضرت محمد  5درآیه 

َة لَّا َشَفاَعَرَجْوُتُه ِإ»و با تأکید بر اینکه تنها امید شفاعت را باید از وی و خاندانش داشت:  (595ص

ن به عنوا« َشَفاَعَة ُمَحمٍَّد»( و در نهایت با آوردن این عبارت: 6/ فراز 48)دعای  «...ُمَحمَّدٍ َو َأْهلِ َبْيِتِه

ِا اَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد ﴿ (8۶/ 43)زخرف:  ﴾ِإ اَّ َمْن َشِهَد ِباْلَحقِّ﴿مستثنی برای مستثناهای متن قرآنی 

 ع()تفسیر متن قرآنی در کالم حضرت نماید. تعیین مصداق می (87/ 19)مريم:  ﴾اًالرَّْحمِن َعْهد

ن و اهل بیت ایشان باید امید داشت چراکه ایشا )ص(بدین گونه است که فقط به شفاعت پیامبر 

 َمْن ِإ اَّ﴿ اند:مصداق اعالی کسانی هستند که شهادت به توحید و حقانیت پروردگار متعال داده

کسانی که بر سر بندگی و طاعت و ادای رسالت نبوت و امامت، عهد و همان ، ﴾َشِهَد ِباْلَحقِّ

 .﴾اًِا اَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحمِن َعْهد﴿اند:پیمانی محکم با خدای خویش بسته

 گیرینتیجه

 از مقاله حاضر نتایج ذیل بدست آمد: 

های خطیر نبی های برجسته و مسئولیتامام سجاد )ع( در صحیفه در قالب دعا به ویژگی

های مکرر خود، جایگاه و مقام نبوی به تفصیل پرداخته است و حتی در دل صلوات )ص(اکرم 

با خلق اصطالحات جدید مربوط به جایگاه نبوی،  )ع(را به زیبایی، ترسیم کرده است. امام 

رف را برط جایی کلمات و تعدیل در آیات آنها را بازآفرینی نموده و از این طریق، ابهام آیهجابه

 گشاید.کرده و افق وسیعی را به روی مفسران و قرآن پژوهان می

در جهت تبیین و تفسیر، بیان مصداق آیات،  )ع(ترین کارکردهای تفسیری کالم امام مهم

باشد که از این طریق آوری و همچنین، گسترش داللت مفهوم آیات، می ـتلمیح، تکمیل و برهان

رآن تنیدگی دو متن قبخشند. همچنین در بسیاری از موارد درهمرآنی میای به مضامین قروح تازه

و صحیفه به قدری فراوان است که هر دو متن را به هم وابسته نموده است. در صحیفه مصادیقی 

 ع()اند. در برخی موارد مشاهده شد که حضرت شود که تفاسیر روایی به آن نپرداختهیافت می

باشد. به تعبیر دیگر، هر دو متن متمم و مکمل های قرآن مین ناگفتهدر کالم خویش در صدد بیا

توان دو متن را به زیبایی در درون هم تفسیر نمود. این امر باعث ای که مییکدیگرند به گونه

 شده که در ذهن مخاطب، حقانیت حدیث ثقلین تداعی شود. 

، زیرا یابی به تفسیر قرآن استیکی از بهترین منابع برای دست این کتاب ارزشمند همچنین،

ار نمایند؛ لیکن با توجه به ساختآوری میتفاسیر روایی، احادیث صریح در تفسیر قرآن را جمع
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متنی، توان با تدبر در مفاد و مضامین دعاهای آن و با استفاده از سیاق درونمتفاوت صحیفه، می 

 یی دارد.سزافاسیر نقلی نقش بهدر رشد، توسعه و ارتقای ت به مطالب عمیقی دست یافت که
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