تحلیل ساختار معنایی توبه نصوح در صحیفة سجّادیّه با محوریت آیه
هشتم سوره تحریم ـ منصوره شاهسون
علمی -ترویجی

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفينه

تحليل ساختار معنایی توبه نصوح در صحيفة سجّادیّه با محوریت آیه
هشتم سوره تحریم
*1

منصوره شاهسون

چکيده« :توبة نصوح» از مهمترین عوامل تغییرحالت معنوی انسان و حیات دوبارة او است؛ در
این مقاله با عرضة کالم امام سجّاد 7بر آیات قرآن به تحلیل مناسبی از ساختار معنایی توبه نصوح
در صحیفة سجّادیّه میرسیم .در این گفتار ،معنای توبه ،فرآیند توبه ،عوامل و موانع توبه ،خوف
و رجاء و مطالب دیگر در مورد توبه بررسی میشود.
کليدواژهها :توبه نصوح؛ ساختار معنایی؛ سوره تحریم؛ صحیفة سجّادیّه؛ عوامل توبه؛ موانع توبه؛
خوف و رجاء.

* .دانشجوی دکرتی علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم shahsavan_mansoureh@yahoo.com
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مقدّمه
انس توأم با اندیشه ،نسبت به ادعیة حیات بخش صحیفة سجّادیّه ،که آن را «قرآن
صاعد» میخوانند ،سبب معرفت بیشتر نسبت به قرآن مبین میشود؛ زیرا این
در واقع نیایشهای امام سجّاد 7به منزلة شرح و تفسیر ملکوتی قرآن ،و ترجمانی
دیگر گونه از آیات کریمة الهی است؛ ازجمله در تبیین معنای توبه که محور اصلی
این مقاله است.
خداوند در قرآن کریم بارها انسان را به توبه فرا خوانده و از جوانب آن سخن
گفته است .در این میان ،توبة نصوح ،که در آیة هشتم سورة تحریم بیان شده ،بارها
در صحیفه سجادیه مطرح شده است .اینک پرسشهای این مقاله به شرح زیر است:
محتوای اصلی این آیه دربارة چیست؟ ارتباط لفظی و محتوایی این آیه با کالم امام

سال هفدهم /شماره /68پاییز  1399سفینه

سجّاد 7چگونه است؟ ساختار معنایی توبة نصوح چیست ؟ نقش خوف و رجاء در
این میان چیست؟ با مراجعه به تفاسیر قرآن ،کتب حدیثی شیعه و شروح صحیفة
سجّادیّه میکوشیم پاسخی مناسب به این سواالت پیدا کنیم .بنابراین سیر مطالب
این جستار را بدین شکل دنبال خواهیم کرد.
 .1ساختار معنایی توبه:
 .1-1مفهوم توبه:
آیة هشتم سورة تحریم پر بسامدترین آیه از آیات قرآن کریم است که امام سجّاد7

آن را بطور صریح در بخشهایی از سخنان خود به کار برده است .این آیه در بارة
«توبة نصوح» سخن میگوید که بواسطة آن خداوند بدیهای انسان گنهکار را
پوشانده وبندة خود را الیق نعمتهای دنیوی و اخروی میکند.

(التحریم)8 ،

از تطبیق و ارائة کالم امام سجّاد 7با این آیه درمییابیم که توبه از منظر امام
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صحیفة کریمه از مخاطبان حقیقی وحی ،یعنی اهل بیت نبوّت :صادر شده است.

)101

145

توبه در صحیفه به معانی مختلف به کار میرود ،از جمله:
ِ
ول حِ ِ
اس َد ُهم ِِبلتَّوبَِة( »...امام سجّاد ،دعای
 .1انابهَ « :و ََي َم حن َع َّوَد عِبَ َادهُ قَبُ َ
استَ ح
اْل ََنبَةَ ،و ََي َم ِن ح
صلَ َح فَ ح ح
)12

 .2ندامت و پشیمانی از گناه ،در حالی که انابه را به معنای ترک گناه و بازگشت به

دعای )45

پیامبراکرم 6دراین باره میفرماید« :خداوندی که توبهپذیر و مهربان است؛ مرا به

راستى بشیر و نذیر مبعوث کرده؛ براى خدا بابى است در آسمان دنیا که باب الرمحة،
باب التوبة ،باب الحاجات ،باب التفضل ،باب االحسان ،باب الجود ،باب الکرام و
باب العفوش نامند».

(ابن بابویه ،1376،ص)194

 .4راهی برای محو بدیها« :اللَّه َّم إِنِی أَتُوب إِلَيك فِی م َق ِامی ه َذا....تَوبةً م ِ
وجبَةً لِ َم حح ِو َما
َ
ُ
حَ ُ
ُ حَ َ
الس ََل َم ِة فِيما بَِقی» (امام سجّاد ،دعای)31
فَ ،و َّ
َسلَ َ
َ َ

تحلیل ساختار معنایی توبه نصوح در صحیفة سجّادیّه با محوریت...

سوی خدا به کار میبرد و استغفار ،یعنی طلب مغفرت و آمرزش را به عنوان مرحلة
ِِ
نيَ ،و إِ حن يَ ُك ِن
پس از این دو معرّفی میکند« :اللَّ ُه َّم إِ حن يَ ُك ِن الن ََّد ُم تَ حوبَةً إِلَحي َ
ك فَأ َََن أَنح َد ُم النَّادم َ
َّ ِ ِ
لذنُ ِ
صيتِ َ ِ
ِِ
ني ،و إِ حن يَ ُك ِن ِاِل حستِ حغ َف ُار ِحطَّةً لِ ُّ
ك ِم َن
وب فَِإنِی لَ َ
ح
الِت ُك ل َم حع َ
ك إ ََنبَةً فَأ َََن أ ََّو ُل الح ُمنيب َ َ
ِ
الحمستَ حغف ِرين( ».امام سجّاد ،دعای )31
ُح َ
 .3راهی به سوی عفو الهی« :أَنح ِ
ت لِعِبَ ِاد َك َِبِبً إِ ََل َع حف ِو َكَ ،و ََسَّحيتَهُ الت حَّوبَةََ ،و
ت الَّذی فَتَ حح َ
َ
ِ
اب دلِ ًيَل ِمن وحيِ َ ِ ِ
ك «تُوبُوا إِ ََل َّ
ت -تَبَ َارَك ح
اَّللِ تَ حوبَةً
اَسُ َ
ت َعلَى ذَل َ
ك الحبَ ِ َ
ك لئَ ََّل يَضلُّوا َعنحهُ ،فَ ُق حل َ
َج َع حل َ
ح َح
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َْنار» (امام سجاد،
نَ ُ
صوحاً َعسى َربُّ ُك حم أَ حن يُ َكفَر َعحن ُك حم َسيئات ُك حم َو يُ حدخلَ ُك حم َجنَّات َحَت ِری م حن ََتحت َها حاْل ح ُ
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سجّاد 7عبارت از پشیمانی قلبی و درونی از گناه و پوزش خواهی از خداوند متعال
ِ
ك ِم حن قُلُوبِنَا َع حق ُد الن ََّدِمَ ،و ِم حن
ك ح
اع ِةَ ،و لَ َ
است« .اللَّ ُه َّم فَلَ َ
اْلَ حم ُد إِقح َراراً ِِبحِْل َساءَةَ ،و حاعِ َِتافاً ِِبحِْل َ
ضَ
ق ِاِل حعتِ َذا ِر( ».امام سجّاد ،دعای  )45این عبارات ،مؤیّد سخنی است که امام7
أَلح ِسنَتِنَا ِص حد ُ
الرجوع ع ِن حاْلَم ِر و لَيس ِ
َِّ
ك ََلِم( ».اربلى ،1381 ،ج ،2ص
ت الت حَّوبَةُ ِِبلح َ
میفرماید« :إَّنَا الت حَّوبَةُ الح َع َم ُل َو ُّ ُ ُ َ ح َ ح َ

الذنح ِ
اَّللِ َما يَنح ُجو ِمن َّ
ب إَِِّل َم حن أَقَ َّر بِِه».
امام باقر 7این باره میفرمایدَ « :و َّ
َ

ج ،2ص )426امام رضا 7نیز در باب توبة حقیقی میفرماید« :م ِن است حغ َفر َّ ِِ ِِ
اَّللَ بل َسانه َو َلح
َ حَ َ
ِ ِ
استَ َهَزأَ بِنَ حف ِسه»( .ورام ،1410،ج ،2ص )110نیز میفرماید« :الحمستَ حغ ِفر ِم حن َذنح ٍ
ب َو
يَحن َد حم بَِق حلبِه فَ َقد ح
ُح ُ
ِِ
ئ بِربِه» (مجلسی ،1404،ج ،12ص153؛ بحرانی ،1374،ج  ،5ص )65
يَ حف َعلُهُ َكالح ُم حستَ حهز َ
 .1-2معنای توبة نصوح
با توجّه به این مطالب ،توبهای که در آن بازگشتی دوباره به گناه نباشد ،همان
الذنح ِ
وب الح َعحب ُد ِمن َّ
ب ُثَ َِل
"توبة نصوح" است .امام صادق 7در این زمینه میفرماید« :يَتُ ُ
َ

يع ِ ِ
َّصوح :أن ِل يَعود إَل َما
َُ ُ
ود فيه( ».کلینی ،1407،ج ،2ص )432در کتاب العین آمده« :التوبة الن ُ
ب َعنهُ( ».فراهیدی ،1409 ،ج ،3ص )119در کالمی دیگر چنین آمده« :النصاحةُ و ه َی اخلِياطةُ
َت َ
ِ
ني أولياءَ اَّللِ و أَحبائِِه َكما
بني صاحبها َو بَ َ
مع َ
نصح ُم َن الدين ما مزقته الذنوب أو ََت ُ
مبعىن أْنا تَ ُ
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ني قط ِع الثوب».
ََي َم ُع اخليا ُ
ط بَ َ

(مدنی شیرازی ،1409 ،ج ،7ص)131

نیز نوشتهاند :نصوح از

"نصاحة الثوب" آمده است به معنای پارهدوزی لباس؛ گویی توبه پارگیهایی را که
در دین به واسطة گناه پدید میآید میدوزد.

(فهری ،1388 ،ج  ،3ص)312

 .1-3جوانب و آثار توبه نصوح
برخی از روایات ،جوانب و آثار توبه نصوح را بر میشمرند .از جمله:
ِ
ِ
ِ
ك» (ابن بابویه ،1403 ،ص)174
ض َل ِم حن ذَل َ
 .1امام هادی« :7أَ حن يَ ُكو َن الحبَاط ُن َكالظَّاه ِر َو أَفح َ
ِ
ِ
ف يَ حس ُِتُ َعلَحي ِه؟
َحبَّهُ َّ
تَ :و َكحي َ
اَّللُ ،فَ َس ََِت َعلَحيه .فَ ُق حل ُ
ب الح َعحب ُد تَ حوبَةً نَ ُ
 .2امام صادق« :7إ َذا َت َ
صوحاً ،أ َ
ان علَي ِه ،و ي ِ
ِ
اَّللُ إَِل َج َوا ِرِح ِه َو إَِل بَِق ِاع حاْل حَر ِ
ض :أ َِن ا حكتُ ِمی
قَ َ
وحي َّ
ال :يُحن ِسي َملَ َكحي ِه َما َك َ
اَن يَكحتُبَ َ ح َ ُ
ِ
الذنُ ِ
ني يَحل َقاهُ و لَحيس َشیءٌ يَ حش َه ُد َعلَحي ِه بِ َشی ٍء ِمن ُّ
وب».
َعلَحي ِه ذُنُوبَهُ ،فَيَحل َقى َّ
اَّللَ َ -عَّز َو َج َّل -ح َ
ح َ
َ َ ح
(کلینی ،1407 ،ج ،4ص)234

 .3امام سجّاد« :7فَما ع حذر من أَ حغ َفل دخ َ ِ
ك الحمحن ِزِل ب حع َد فَ حت ِح الحب ِ
اب َو إِقَ َام ِة الدَّلِ ِيل!»
َ ُ ُ َح َ ُُ
َ
ول ذَل َ َ َ
سجّاد ،دعای )45

(امام
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(کلینی،1407 ،

 .2فرآیند توبه:
انسان با عصیان ،از حدّ بندگی خدای تعالی خارج میشود ،یعنی تخلّف از
مقتضای فطرت و حقیقت انسانی را میپذیرد .در چنین حالتی است که امام سجّاد7

توبه را بشناسد .از جمله این عوامل ،چنین است:
 .1علم و معرفت به زیان گناهان.

(فیض کاشانی ،1342،ج ،7ص 5؛ مصباح یزدی ،1391،ج ،1ص)68

 .2تصمیم و اراده بر اینکه خود را به گناه آلوده نسازد.
 .3معرفت نسبت به این موضوع که جز خداوند متعال کسی قدرت بخشش گناهان
او را ندارد( .آلعمران )135 ،کالم امام سجّاد 7رابطة دوسویة خداوند رحیم و غفار با
َّك أ حَه ُل
َخ ُ
اف َعلَى نَ حف ِسی إَِِّل إِ ََّي َك ،إِن َ
بندة تهیدست و گنهکار را نشان میدهدَ « :و َِل أ َ
َهل الحم حغ ِفرةِ» (امام سجّاد ،دعای )12
التَّ حقوى َو أ ح ُ َ َ
َستَعُِّز َو
آری؛ بندگان صالح خدا پیوسته این شعار را بر لب دارند کهَ « :كحي َ
ف َِل أ ح
ك نَ َسحبتَنِی» (ابن طاووس ،1409 ،ج ،1ص ،)350چگونه سربلند نباشم؟ و حال آنکه به تو
إِلَحي َ
منسوب و وابستهام.

تحلیل ساختار معنایی توبه نصوح در صحیفة سجّادیّه با محوریت...

در این حال ،شیطان انسان را به «تسویف» فرا میخواند .امام صادق 7در بارة
ِ
ِ ِ
ول التَّس ِو ِ
اَّللِ َهلَ َكةٌَ ،و
يف َح ح َريةٌَ ،و ِاِل حعتِ ََل ُل َعلَى َّ
تسویف میفرمایدََ « :تحخ ُري الت حَّوبَة ا حغ َِت ٌارَ ،و طُ ُ ح
الذنح ِ
ِ
صر ُار َعلَى َّ
اَّللِ( ».مفید ،1413،ج ،2ص  )205این در حالی است که احساس
ب أ حَم ٌن لِ َم حك ِر َّ
حاْل ح َ
اَّللِ إَِِّل الح َق حوُم
امان از مکر خدا ،نشانة خسران است .در قرآن میفرماید« :فََل ََيحَم ُن َمكَحر َّ
اخل ِ
اسُرو َن» (االعراف.)99 ،
ح
بنابراین انسان باید بدون فوت وقت ،زمینههای پیدایش توبه و همچنین موانع
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ِ
ِ
ِ
ِ
ت؟ َو
به درگاه خداوند عرض میکند« :فَ َه حل يَحن َف ُعنیََ ،ي إِ َلی ،إِقح َرا ِری عحن َد َك بِ ُسوء َما ا حكتَ َسحب ُ
يح ما ارتَ َكبت؟ أَم أَوجب ِ ِ
ِ
ِ
ك؟ أ حَم لَ ِزَمنِی
ت لی فی َم َق ِامی َه َذا ُس حخطَ َ
ك حاعِ َِتافی لَ َ
َه حل يُحنجينِی ِمحن َ
ك بَِقبِ ِ َ ح ح ُ ح ح َ ح َ
ِ
ِ
ك( ».امام سجّاد ،دعای)12
ی َم حقتُ َ
فی َوقحت ُد َعا َ

147

 .3موانع توبه:
چرا با وجود آگاهی از پیامدهای زیانبار گناهان ،انسان اراده و تصمیم جدّی بر
ترک گناه و توبه ندارد؟ در اینجا برخی از عوامل بازدارنده از توبه بیان میشود:
این میشود که انسان به دانستههای خود جامة عمل بپوشاند .یکی از تالشهای
شیطان آن است که لذّتهای آنی و دنیوی را در برابر دیدگان انسان ،لذّتبخشتر

از لذّتهای معنوی و اخروی جلوهگر سازد .امام سجّاد 7در این باره میفرمایدَِ« :ل
ب ُدنحيَا َدنِيَّ ٍة تَحن َهى َع َّما
يك َعنِی َغ ح ُريهَُ .و انح ِز حع ِم حن قَ حلبيي ُح َّ
ك َع َّما َِل يُحر ِض َ
تَ حشغَحلنِی ِمبَا َِل أ حُد ِرُكهُ إَِِّل بِ َ
ِ
ِ
ك ،و تُ حذ ِهل َع ِن التَّ َقُّر ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ك
اجاتِ َ
ب ِمحن َ
عحن َد َكَ ،و تَ ُ
كَ .و َزي حن ل َی التََّفُّرَد مبُنَ َ
ص ُّد َع ِن ابحتغَاء الح َوسيلَة إلَحي َ َ
ُ
َّها ِر» (امام سجّاد ،دعای)47
ِِبللَّحي ِل َو الن َ
 .2القاء شبهة همسانانگاری سختیهای دنیوی با سختیها وکیفرهای اخروی توسط
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شیطان .این شبهه ناشی از ضعف ایمان است که کیفر گناه را با لذّت گناه قابل
ني
مقایسه نمیداند .امام سجّاد 7به درگاه خداوند متعال چنین عرضه میدارد« :فَ َمثَ َل بَ ح َ
ض متخ ِشعاً ،و طَأحطَأَ رأحسه لِعَِّزتِك مت َذلِ ًَل ،و أَب ثَّك ِمن ِس ِرهِ
يَ َديح َ
َ َ ُ َ َُ
ك ُمتَ َ
صَرهُ إِ ََل حاْل حَر ِ ُ َ َ
ض ِرعاًَ ،و َغ َّم َ
ض بَ َ
َ َ َ ح
َ
ِ
ما أَنحت أَعلَم بِِه ِمحنه خضوعاً ،وعد ِ
ك ِم حن َع ِظي ِم
استَغَ َ
اث بِ َ
ُ ُ ُ ََ َ
َّد م حن ذُنُوبِه َما أَنح َ
صى َلَا ُخ ُشوعاًَ ،و ح
تأح
َح َ
َ َ حُ
ِ
ِ
ِ
كِ :من ذُنُ ٍ
ت
ك َو قَبِ ِ
َما َوقَ َع بِِه فی ِع حل ِم َ
وب أ حَدبََر ح
يح َما فَ َ
تَ ،و أَقَ َام ح
ت لَ َّذاتُ َها فَ َذ َهبَ ح
ض َحهُ فی ُحكحم َ ح
ت( ».امام سجّاد ،دعای)31
تَبِ َعاتُ َها فَلَ ِزَم ح
 .3ضعف اراده که باعث کوتاهی در امر توبه میشود .امام سجّاد 7در این باره
ب الحوقح ِ
الذنُ ِ
ك َراغِبُو َن ،و ِمن ُّ
وب َتئِبُو َن».
ك ،إِ ََّن إِلَحي َ
ت ف ِيهَ ،و َِل تَ ُس حمنَا الحغَ حفلَة َعنح َ
میفرمایدَ « :و قَ ِر ِ َ َ
َ َ
(امام سجّاد ،دعای )34خداوند متعال بارها در قرآن ،بندگان خود را نسبت به آن هشدار
َّ ِ
ك هم الح ِ
ِ
ن( ».الحشر،
ين نَ ُسوا َّ
فاس ُقو َ
اَّللَ فَأَنح ُ
داده و میفرمایدَ « :و ِل تَ ُكونُوا َكالذ َ
ساه حم أَنح ُف َس ُه حم أُولئ َ ُ ُ
)19

 .4چگونگی وعدة پذیرش توبه و وسعت دامنة آن
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 .1وسوسههای شیطانی و شبهاتی که شیطان در دل انسان پدید میآورد و مانع از
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اجابةَ الدُّعاء( ».امام سجّاد ،دعای )31به خاطر امید به چنین بخششی ،امام سجّاد 7با طلب
ِ
ك فِی َم َق ِامی َه َذا ِم حن َكبَائِِر ذُنُ ِوِب َو
وب إِلَحي َ
عفو از درگاه خداوند میفرماید« :اللَّ ُه َّم إِّن أَتُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اط ِن سيِئَاتِی و ظَو ِاه ِرَها ،و سوالِ ِ
ف َزَِّلتِی َو َح َوادثِ َها ،تَ حوبَةَ َم حن َِل ُُيَد ُ
ث نَ حف َسهُ
َ
صغَائ ِرَهاَ ،و بَ َو َ
َ ََ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
خطيئَة» (همان)
ِمبَحعصيَةَ ،و َِل يُ ح
ضمُر أَ حن يَ ُع َ
ود فی َ
امام صادق 7در همین مضمون میفرماید« :ما ِمن مؤِم ٍن ي حذنِب ذَنحباً إَِِّل أ ُِجل سبع ساع ٍ
ات
َ َح َ َ َ
َ ح ُح ُ ُ
ِ
اَّلل غُ ِفر لَه( ».کوفى اهوازى ،1402،ص )74
فَِإن ح
استَ حغ َفَر ََّ َ
بندة گنهکار باید در قبول یا عدم قبول توبهاش از جانب خداوند متعال ،حالتی
بین خوف و رجا داشته باشد تا خود را مستعدّ دریافت رحمت الهی کند ،چنانکه
خداوند متعال در قرآن میفرماید...« :و ادعوه خوفاً و طَمعاً إِ َّن ر حمحت َِّ
يب ِم َن
َََ
اَّلل قَ ِر ٌ
َ ح ُ ُ َح َ َ
ِِ
ني( ».األعراف )56،در واقع «خوف و رجا» از دیگر مبانی تربیتی صحیفه سجادیه
الح ُم ححسن َ
است.
واژه خوف که در لغت به معنای نگرانی و واهمه آمده است.

(ابن منظور ،1416 ،ج ،4

ص  )248در معنایى دیگر« :حالت ناراحتى و نگران کنندهاى است که در آن انتظار
ضررى مىرود که در حال حاضر یا آینده موجب زوال امنیت و آسایش است».
(مصطفوى ،1360،ج  ،3ص  )145بر اساس شناخت فطری باید اندیشید که خداوند میتواند
همه نعمتهایی را که در این دنیا به ما داده است مانند :عمر ،سالمتی ،دوستان،

تحلیل ساختار معنایی توبه نصوح در صحیفة سجّادیّه با محوریت...

 .5خوف و رجاء
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خداوند ،بندگان خود را به توبه دعوت ،و وعدة بخشش و رحمت بینهایت داده
اَّللِ إِ َّن َّ ِ
باد َّ ِ
ِ ِ
الذنُوب َِ
َسَرفُوا َعلى أَنح ُف ِس ِه حم ِل تَ حقنَطُوا ِم حن َر حمحَِة َّ
َجيعاً
ين أ ح
اَّللَ يَ حغفُر ُّ َ
ی الذ َ
است« .قُ حل َي ع َ
الرِحيم( ».الزمر )53 ،نیز به انسان نوید میدهد« :و هو الَّ ِذی ي حقبل التَّوبةَ عن ِع ِ
بادهِ
ِ
ور َّ
َ َ ُ حَ َ ح
إنَّهُ ُه َو الحغَ ُف ُ
َ َُ
السيِ ِ
ئات ( »...الشورى)25 ،
َو يَ حع ُفوا َع ِن َّ
ض ِم َن َلُم
امام سجّاد 7در کالم خود با اشاره به چنین وعدهای میفرمایدَ « :و َي َمن َ

آشنایان ،اوالد ،اموال و ...از ما بازستاند.
متعلّق این بیم و امید کیست؟ دین در تبیین متعلّق واقعی بیم و امید نقش اساسی
دارد .در ادیان به ویژه اسالم ،مسئله «خوف از خدا» از مهمترین امتیازهای افراد
است .کالم امام سجّاد 7در بارة این بیم به چند گونه است:
يث( ».امام سجّاد ،دعاى  )52نیز« :قَ حد تَری َي اِلی
ک اَ ُ
خاف َو بِ َ
الف) بیم از خداِ « :محن َ
ک اَ حستَغِ ُ
فَيض دمعِی ِمن ِ
خي َفتِک( ».همان ،دعاى )16
ح َ َح
ح
ِ
ِ
ک» (همان ،دعاى )47
قام َ
ک َو َش ِوقحنی لقاءَ َ
ب) بیم ازمقام (جایگاه) خداَ « :و اَخ حفنی َم َ
پ ) بیم ازلقای خدا« :و اَ حشرفحت علی خو ِ
ک» (همان ،دعاى )21
ف لِقائِ َ
َ َ ُ َ َح
ف ِع ِ
قاب الح َو ِعيد »
ارزقحنا َخ حو َ
له َّم ُ
ت) بیم ازکیفر الهی« :اَل ُ

(همان ،دعاى )45
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پس خوف یکی از مبانی تربیتی است که امام سجّاد 7آن را موجب خضوع و
خشوع در برابر خداوند متعال میداند.
امّا واژه «رجاء» که در مقابل «خوف» به کار میرود به معنای امید و آرزو است.
(راغب اصفهانى ،1373 ،ص  )189یعنی خداوند میتواند در آینده نیز به اعطای نعمتهای
دنیوی ادامه دهد و از نظر کمّی و کیفی بر آن بیفزاید و ما را از نعمتهای بزرگ
اخروی برخوردار سازد .در صحیفة سجّادیّه ،آنجا که متعلّق ویژگی «رجاء»،
خداست ،به عنوان یکی از مظاهر توحید به شمار آمده است .در کالم امام

سجاد7

متعلّق امید به چند صورت بیان شده که بازگشت همه آنها به خداست:
غريک» (امام سجّاد ،دعاى )51
َ

الف) امید به خداَ « :و ِل اَحر ُجو َ
ب) امید به رحمت خدا« :اََِّّنا اُوبِخ ِِبذا نَ حف ِ
سی» (همان ،دعاى )16
َ ُ
يد ِ ِ
ِِ
ِ
ک ،واثِقا بِتَجاوِزک» (همان ،دعاى
ک راجيًا ل َعف ِو َ
پ) امید به عفو الهی« :فأَقح َد َم َعلَحيه عا ِرفا بَِوع َ
ُ
)47
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باایمان است .امام سجّاد 7در صحیفه سجّادیّه بارها به مقام خائفین اشاره فرموده

ِ
ٍ
فاعةَ ُُم َّم ٍد َو اَ حه ِل بَحيتِ ِه»
فاعةَ خملُوق َر َج حوتُهُ اِل َش َ
ت) امید به شفاعت پیامبر و آل اوَ « :و ِل َش َ
(همان ،دعاى )48

ث) امید به سعادت و نیک بختی« :يَحر ُجو َن َِت َارةً لَ حن تَبُور»

(همان ،دعاى )4

انسان قادر به زندگی نیست .غلبة خوف بر امید انسان را به ناامیدی میکشاند و

151

غلبة امیدواری بر خوف انسان را به غرور و غفلت میکشاند .امام سجّاد 7در بارة
ش ِوقحنِی لقاءک» (همان ،دعاى )47
تعادل میان این دو ویژگی میفرمایدَ « :و اَ ِخ حفنِی َمق َام َ
کو َ
شناخت این حقایق که سعادت و شقاوت انسان در دنیا و آخرت به دست
خداوند است ،دو حالت روانی و نفسانی "خوف" و"رجا" را در انسان برمیانگیزد.
پیامد خوف ،تأسّف و پشیمانی از عمری است که با گناه سپری و تباه شده است.
 .6نتيجهگيری
 .1توبه که در قرآن و کالم امام سجّاد 7به آن تأکید فراوان شده است ،نیاز به عوامل
معرفتی دارد که تا آن معارف برای انسان حاصل نشود توفیق بر امر توبه نیز پدید
نخواهد آمد.
 .2توبه یکی از اصیلترین مفاهیم دینی بوده که فقط در بستر اندیشة دینی میروید
و خداوند طرح و نقشة آن را در قرآن و به زبان رسوالن و امامان 7بازگو کرده ،و
سالک این مسلک را هدایت نموده است.
 .3بزرگان دین ما از دو شیوه برای توبة از گناه سخن گفتهاند؛ اول از طریق تامّل
در آسیبی که گناه به آدمی وارد میکند و دوم از طریق خجلتی که آدمیان در برابر
پروردگار میبرند؛ بسته به اینکه کدام طریق برای افراد مهمتر باشد و از کدام مسیر
استدالل موثّر واقع شود.

تحلیل ساختار معنایی توبه نصوح در صحیفة سجّادیّه با محوریت...

در مقابل ،امید انسان به خداوند متعال انسان را مستعدّ دریافت رحمت الهی میکند.
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نکته دیگر ،نقش تعادلی خوف و رجاء در زندگی انسان است که اگر نباشد،

 .4خوف بنده از خداوند حالتی است محمود و پسندیده؛ که اگر این عنصر در بندة
توبه کننده نباشد عبودیّتش دچار نقصان است .نگرانی از عذاب ،درجهای از درجات
خوف است ،لکن درک قدرت و احاطة خداوند بر همة هستی و بر سرنوشت انسان
 .5در زمینة توبه که همان اقرار به گناه است ،در فرهنگ دینی ما ،امامان

معصوم:

بخصوص امام سجّاد 7از خداوند میخواهد که به او «استقالل خیر و استکثار شر»
بدهد ،یعنی بدیها را در چشم او فراوان و نیکیها را اندک جلوه دهد.
 .6ما مسلمانان باید با تاسّی به قرآن و کالم امام سجّاد 7و بازگشت حقیقی به دو
ثقل گرانبها ،معنا و روش صحیح توبه را از نوع گفتار قرآن و رفتار امام

سجّاد7

بیاموزیم و با خدای خود چنان سخن بگوییم که گویی با حالتی میان خوف و رجا،
امید مغفرت و بخشش داریم.
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