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صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم ـ
محمدمهدی سلمانپور

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه
سال هجدهم ،شماره « 07ویژه کتابشناخت متون امامیه» ،بهار  ،1077ص 07-04

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا
چهاردهم
*1

محمدمهدی سلمانپور

چکیده :نگارنده در این مقاله پس از مقدماتی در مورد صحیفۀ سجادیه شامل روایت و کتابت و
اجازه و تألیف و شرح پیرامون صحیفه ،دیدگاههای  37تن از محدثان و فقیهان شیعه از قرن 11
تا قرن  11هجری قمری در مورد صحیفه را نقل میکند .در میان اینان ،شخصیتهای مشهور در
کنار دیگر دانشورانی که کمتر شناخته شدهاند ،یاد شده است .برخی از افراد گروه اول مانند
میرداماد ،محمدتقی مجلسی ،محمدباقر مجلسی ،فیض کاشانی ،حر عاملی ،سیدعلی مدنی ،وحید
بهبهانی ،میرزا ابوالقاسم قمی و گروه دوم مانند قاضی محمد یزدی ،ماجد دشتکی و فاضل سراب
هستند.
کلیدواژهها :صحیفۀ سجادیه (کتاب)؛ عالمان شیعه – قرن یازدهم تا پانزدهم؛ عالمان شیعه –
توجه به صحیفه؛ دیدگاهها در مورد صحیفه سجادیه.

* .محقق حوزه علمیه قم.
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علمی -ترویجی

درآمد
در عصر امامت امام سجاد و پس از شهادت حضرت ابی عبداهلل الحسین،8
اوضاع نابسامان شیعیان فزونی یافت .عبدالملک بن مروان و ولید بن عبدالملک،
آنان سپری شده است .در روسیاهی آن دو ،همین بس که حجاج بن یوسف ،گناهی
از گناهان آنان است .خونخواری که به فرموده امام باقر :7شیعیان را به هر بهانهای
دستگیر میکرد و زندیق و کافر شمرده شدن در زمان او آسانتر از تشیع به شمار
میرفت.

1

در چنان شرایطی ،بسیاری از مردم از دین خدا بیرون رفته و پس از آن ،اندک
اندک و بر اثر تالش معصومین و شیعیان حقیقی ایشان ،به عقائد حقه بازگشتند.

3

روشن است که در آن زمانه دشوار ،امکان قیام و حتی تعلیم و تربیت به آن سان

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

که دیگر امامان انجام میدادند برای امام سجاد میسّر نبود؛ آن حضرت در ابتدای
امامت خود ،از جانب پروردگار مأمور شده بود که «سکوت پیشه کند ،در خانه
بماند و تا هنگام شهادت خود به عبادت خداوند بپردازد» 7.از همین رو ،بسیاری
از معارف الهی و آن چه را درصدد بیانش بود ،در قالب دعا و صحیفهای آسمانی
به جای نهاد که بر اثر مجاهدات فراوان امامان و اصحاب خاصشان ،از گزند زمانه
در امان مانده و به ما نیز رسیده است .امام

صادق7

بر حفظ صحیفه مواظبتی

« .1وأخذهم بكل ظنه وتهمة حتى إن الرجل لیقال له زندیق أو كافر أحب إلیه من أن یقال شیعة على( ».ابن ابی الحدید ،شرح
نهج البالغه ،ج ،11ص)44
 .2چنان که امام صادق 7فرمودهاند« :ارتد الناس بعد قتل الحسین 7اال ثالثة :أبو خالد الكابلی ،ویحیى بن أم الطویل ،وجبیر
بن مطعم ،ثم إن الناس لحقوا وكثروا( ».طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ص 333؛ مفید ،اإلختصاص ،ص)44
« .3أطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى یأتیك الیقین( ».کلینی ،الکافی ،ج ،1ص231؛ صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،1ص
171؛ کمال الدین ،ص)232
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دو حاکم جنایتکار اموی بودند که عمده دوران امامت امام زینالعابدین در حکومت

فراوان داشت و گاه نیز اوراقی از آن را به بعضی شیعیان خود برای رونویسی برخی
دعاها عرضه میکرد.

1

به گفته ابن شهرآشوب ،صحیفه سجادیه ،ششمین اثر تصنیف شده در اسالم
داشتهاند .اهتمام و توجه بزرگان به این کتاب ،در محورهایی مختلف تبلور یافته

05

است .از جمله:
الف .روایت صحیفه ،اجازات و نقل دعاهای آن:
از همان صدر اسالم ،صحیفه شریف توسط عالمان روایت شده و از نسلی به
نسل دیگر انتقال یافته است .سلسله اسناد متصلی که تا امام معصوم ادامه دارد و
در هر قرن دانشمندانی نامدار را شامل میشود ،گواه این سخن است.

7

اهمیت ویژه عالمان شیعه به صحیفه سجادیه در اجازات حدیث نیز خود را نشان
این کتاب شریف نزد آنان نیست؛ و اساساً بعضی از ایشان ،اجازههایی را صرفاً در
خصوص صحیفه سجادیه صادر میکردند».

0

همچنین شمار زیادی از محدّثان در طول تاریخ ،همچون شیخ طوسی ،راوندی،
ابن باقی ،سید بن طاووس ،شهید اول ،کفعمی و...به دعاهای صحیفه توجه داشته
و آنها را در آثار دعایی خویش آوردهاند.
« .1عن مسعدة بن صدقة قال  :سألت أبا عبد اهلل جعفر بن محمد 8أن یعلمنی دعاء أدعو به فی المهمات ،فأخرج إلی أوراقا
من صحیفة عتیقة ،فقال :انتسخ ما فیها فهو دعاء جدی علی بن الحسین زین العابدین( »8مفید ،األمالی ،ص232؛ طوسی،

األمالی ،ص )11
 .2ابن شهرآشوب ،معالم العلماء ،ص .33
 .3جهت اطالع بیشتر بنگرید :حکیم ،حاشیة الصحیفة السجادیة :محمد بن منصور بن ادریس حلّی ،صص .272-212
 .4مشکات و مرعشی ،مقدمتان توثیقیتان حول الصحیفة السجادیة ،ص .44

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

داده است .همین بس که به تعبیر آیتاهلل مرعشی نجفی« :نیازی به پرسش از جاللت
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است 3.علماء و بزرگان ،همواره و در طول تاریخ به این اثر ارزشمند توجه ویژهای

ب .کتابت نسخههای صحیفه:
دانشمندان اسالمی به کتابت نسخه صحیفه سجادیه نیز اهتمام ورزیدهاند .عالمه
مجلسی از نسخهای با تاریخ  777قمری سخن گفته 1و صاحب ریاض نیز نسخه
پس از این سالها نیز در میان کسانی که از صحیفه سجادیه نسخهبرداری کردهاند،
نام عالمانی چون ابن ادریس ،ابن سکون ،سدیدالدین حلی ،شهید اول ،کفعمی ،ابن
ابی جمهور احسائی ،شهید ثانی و...دیده میشود که گویای اهمیت خاص این امر
نزد آن بزرگان بوده است.

7

ج .شروح ،ترجمهها و استدراکات صحیفه:
توجه خاص دانشمندان شیعی در طول تاریخ به صحیفه مقدس امام زینالعابدین،
دهها شرح و حاشیه بر این اثر ارزشمند را پدید آورده است .در کتاب الذریعة بیش

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

از شصت مورد آن معرفی شده است 0.نام بزرگانی چون ابن ادریس ،کفعمی ،محقق
کرکی ،شیخ بهائی ،فیض کاشانی ،عالمه مجلسی اول و دوم و بسیاری دیگر در
میان نویسندگان این آثار به چشم میخورد.
جالب توجه است که اهتمام به ترجمه فارسی صحیفه نیز قدمتی به درازای حدود
هزار سال دارد .دستنویسی در کربال از اوائل قرن ششم و سه دست نویس دیگر
در ایران از قرن هشتم ،1نشان دهنده این است که در ایرانِ آن روزگار نیز صحیفه
سجادیه رواج داشته و احساس نیاز به بهره فارسی زبانان از آن ،موجب ترجمه این
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،104ص.22
 .2طهرانی ،طبقات أعالم الشیعة ،ج ،1ص.234
 .3برای اطالع بیشتر بنگرید به :حافظیان ،عالمان صحیفه نگار ،صص .114 - 102
 .4طهرانی ،الذریعة ،ج  ،13ص 312 - 341؛ ج  ،4ص  141و .144
 5حکیم ،همان ،صص  .232 - 230سوگمندانه چنان که نویسنده فاضل خاطرنشان کردهاند ،پس از حمله آمریکا به عراق ،از
سرنوشت دستنویس قرن ششم اطالعی در دست نیست.
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به خط ابن مقلة (درگذشته  733ق) را مشاهده کرده است.

3

کتاب شده است.
همچنین ،با توجه به این که دعاهایی از امام سجاد 7وجود دارد که در صحیفه
نیامده است ،بعضی بزرگان به نگارش صحیفههایی دیگر اقدام کرده و آنها را
صحیفه سوم از افندی اصفهانی ،چهارم از محدّث نوری و پنجم از سیدمحسن امین
عاملی است .صحیفه ششم در الذریعة از آنِ شیخ محمدصالح مازندرانی حائری

دانسته شده ،1اما آیتاهلل مرعشی در مقدمه خود بر صحیفه سجادیه ،نویسنده آن را
شیخ محمدباقر بیرجندی قائنی دانسته است .آیتاهلل مرعشی همچنین صحیفه هفتم
و هشتم را به ترتیب نگارشِ شیخ هادی آل کاشف الغطاء و میرزا علی حسینی
مرعشی شهرستانی برشمرده است.

3

الزم به یادآوری است که افندی اصفهانی در تعلیقات خود بر أمل اآلمل شیخ
سجادیه دوم را تألیف کرده بودند که نسخههای کهن برخی از آن کتب نزد ماست.
سپس افندی بعضی از متقدمان را که چنین آثاری داشتند نام میبرد.

7

د .اظهار نظراتی درباره صحیفه سجادیه:
صرف نظر از تمام آن چه گفته شد ،بسیاری از عالمان بزرگ شیعه اظهار نظرات
خاص و ارزشمندی را درباره صحیفه سجادیه از خود به یادگار گذاشتهاند .عمده
این سخنان به مضامین واالی صحیفه و تواتر آن مربوط میشود .در این نوشتار 37
 .1طهرانی ،الذریعة ،ج  ،11ص .21
 .2مشکات و مرعشی ،همان ،ص .42
 .3افندی اصفهانی ،تعلیقة أمل اآلمل ،ص .22آیت اهلل مرعشی نجفی نیز فرموده است که کتابی با نام «ملحقات الصحیفة» ،اثر
شیخ محمد بن مظفر زیابادی قزوینی  -از شاگردان بزرگ شیخ بهائی  -یافته که در  1023نگاشته شده و شامل دعاهایی از
امام سجاد 7است که جزء دعاهای صحیفه سجادیه نمیباشد( .بنگرید :مشکات و مرعشی ،همان ،ص )42
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حرّ عاملی ،چنین آورده که پیش از شیخ حرّ ،گروهی از علماء کتابی مانند صحیفه
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صحیفه سجادیه دوم ،سوم ،تا هشتم نامیدهاند .صحیفه دوم از شیخ حرّ عاملی،

05

مورد از نظرات دانشمندان قرن یازدهم تا پانزدهم گردآوری و ارائه شده است ،با
این توضیح که این فهرست به معنای استقصای تامّ نیست و تنها به دلیل محدودیت
صفحات مقاله به گزینش تن دادیم ،بدان امید که در فرصتی دیگر بخشی دیگر از
صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه برخی از عالمان شیعه قرن  55تا 50
 .1میرداماد (درگذشته :)1701
میرداماد کتابی مستقل و مفصل در شرح صحیفه سجادیه دارد .او در مقدمه این
کتاب درباره صحیفه چنین مینویسد:

«الصحیفة الكرمیة الجاد یة ،املجمدة اجنیل أهل البیت و زبور آل الرسول متواترة ،كمد سدئر

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

الكتب فی نجبتهد إىل مصنفیهد ،و ذكر األسند لبیدن طریق محل الروایة ،و إجدزة حتمل النقل ،و
ذلك سنن املشدیخ فی اإلجدزات...أسدنید طرق املشیخة رضوان اهلل تعدىل علیهم فی روایتهم
1
للصحیفة الكدملة املكرمة متواترة و حتملهم لنقلهد خمتلفة».
صحیفه کریمه سجادیه که انجیل اهل بیت و زبور آل رسول نام دارد ،نسبتش به
مؤلفش مانند کتب دیگر متواتر است؛ ذکر اسناد آن نیز برای طریق فراگیری روایت
و اجازه شنیدن حدیث است و این سنت مشایخ در اجازاتشان بوده است ...اسانید
طرق مشایخ که رضوان خدا بر آنان باد ،در روایت صحیفه سجادیه متواتر بوده و
فراگیری این کتاب توسط آنان از راه هایی متعدد است.
 .3عالمه محمد تقی مجلسی (درگذشته :)1707
شیخ محمد تقی مجلسی ،ملقب به عالمه مجلسی اول ،از پرکارترین عالمان
امامیه در زمینه صحیفه مبارکه سجادیه است .فرزند بزرگوار ایشان ،عالمه محمد
باقر مجلسی ،فرموده که پدرم پنجاه سال برای تصحیح و ترویج صحیفه کار کرد و
 .1میرداماد ،شرح الصحیفة السجادیة الکاملة ،ص.14
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نکات دانشوران شیعی در بارۀ این گنجینۀ اسمانی را بازگوییم.

هر سال این عمل را تکرار میکرد تا نسخ تصحیح شده در همه بالد بسیار شد.
بلکه خانهای نبود جز آن که در آن نسخههای متعددی یافت میشد ،در حالی که
پیش از آن ،گاه در یک شهر ،حتی یک نسخه یافت نمیشد.

1

که به عنوان نمونه تنها به مواردی از آنها اشاره میشود:

تدل على كمدالته سیمد الصحیفة الكدملة امللقب بزبور او
الف) «و عواته صلوات اهلل علیه ّ

آل حممد 6وإجنیل أهل البیت ،:كمد ألقید على لجدن او وعیجى بن مرمی 8ألقیت
3
الصحیفة من اهلل تعدىل على لجدنه».
دعاهای آن حضرت ،که صلوات خدا بر او باد ،خصوصاً صحیفه سجادیه که
ملقب به زبور آل محمد و انجیل اهل بیت است داللت بر کماالت ایشان دارد.
همانطور که زبور و انجیل به داود و عیسی الهام شدند ،صحیفه نیز از جانب خدا
ب) در اجازهای به خط مبارک خودشان ،پس از ذکر دهها سند برای صحیفه
چنین فرمودهاند:

«والذی رأیت من أسدنید الصحیفة بغری هذ األسدنید فهی أكثر من أن حتصى ،وال شك لند

فإهند كدلقرآن اجملید وهی متواترة من طرق الزیدیة
فی أهند من سید الجدجدین ،أمد من جهة االسند ّ
أیضد ،وأمد من حیث العبدرة فهی أظهر من أن یذكر؛ فهو كدلقرآن اجملید فی هندیة الفصدحة ،وأمد
7
من جهة اإلحدطة بدلعلوم اإلهلیة فهو أیضدً ظدهر ملن كدن له أ ىن معرفة بدلعلوم».
آن چه من از سندهای صحیفه به غیر از این اسانید دیدهام ،از حدّ شمارش بیرون
است .برای ما هیچ تردیدی نیست که صحیفه از امام سجاد است؛ از جهت اسناد
 .1محمدباقر مجلسی ،الفرائد الطریفة ،ص .1
 .2محمد تقی مجلسی ،روضة المتقین ،ج ،13ص .241 - 244
 .3محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،107ص .12

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

بر زبان امام سجاد القا شد.
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از عالمه مجلسی اول ،سخنان بسیار در وصف صحیفه سجادیه در دست است

00

مانند قرآن مجید است و حتی از طرق زیدیه نیز متواتر است .از جهت عبارت نیز،
آشکارتر از بیان است و مانند قرآن مجید در نهایت فصاحت میباشد .اما از جهت
احاطه به علوم الهی نیز این امر برای کسی که کمترین آشنایی با علوم داشته باشد
ج) «وحیتمل أن تكون منزلة من الجمدء على رسول اهلل ،6وملد كدن الظهور على ید
ّ
1
صدرت منجوبة إلیه».

7

محتمل است که صحیفه از آسمان بر پیامبر خدا نازل شده و نظر به آن که
ظهورش به دست امام سجاد 7بوده ،به آن حضرت نسبت داده شده است.

د) «والذی وصل إلی مندولة و وجد ة فهو أكثر من أن حتصى ،على أن متنهد سندهد كدلقرآن

اجملید ،بدشتمدهلد على العلوم اإلهلیة مع أقصى مراتب الفصدحة والبالغة ،كمد ال خیفى على من له
3
أ ىن ربط بعلم العربیة».

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

آنچه ]از اسناد صحیفه سجادیه[ از طریق مناوله و وجاده توضیح این دو کلمه
در پانویس به من رسیده ،بیش از حدّ شمارش است .عالوه بر این ،متن آن مانند
قرآن کریم ،خودش سندش محسوب میشود ،به این دلیل که علوم الهی را در بر
دارد و در نهایت مراتب فصاحت و بالغت است؛ چنان که این امر ،بر هیچ کس
که کمترین ارتباطی با زبان عربی داشته باشد پوشیده نیست.
ه) مجلسی اول همچنین کتاب مستقلی نیز در شرح صحیفه سجادیه تألیف کرده
است .ایشان در بخشی از آن کتاب مینویسد:
فإهند بذاهتد شدهدة على ّأهند من اهلل تبدرك و تعدىل بدشتمدهلد على املعدرف اإلهلیة واحلقدئق
« ّ

املصطفویة واألسرار املرتضویة واملكدشفدت احلجنیة واملشدهدات احلجینیة ،بل هو البحر الزاخر الذی
 .1محمدباقر مجلسی ،همان ،ص.21
 .2محمدباقر مجلسی ،همان ،ص.33
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روشن است.

ال ینزح مدؤ والجحدب املدطر الذی ال ینقطع موا ّ  ،و ال یبلغ وصف الواصفنی أ ىن أ انی فضدئلهد،
1
أقل مراتب فواضلهد».
و ال یصل إیدی احلدمدین إىل ّ
صحیفه سجادیه به خودی خود ،شاهدی است بر این که از جانب خدای متعال
مکاشفات حسنی و مشاهدات حسینی است .بلکه این کتاب دریایی سرشار است
که آب آن فرو نمینشیند و ابری باران زا است که باران آن پایان نمیپذیرد ،توصیف
وصفکنندگان حتی به کمترینِ کمترین فضائلش و دستِ ستایشگران به کمترین
مرتبه فضیلت آن هم نخواهد رسید.
و) ایشان همچنین در بیان طرق روایی خود به صحیفه سجادیه ،پس از بیان طرقی
متعدد مینویسد:

«إىل غری ذلك من الطرق الكثریة التی تزید على اآلالف واأللوف ،وإن كدن مد ذكرته مع وجدزته

همچنین طرقی دیگر و بسیار غیر از اینها [به صحیفه دارم] ،که بیش از هزاران
هزار است؛ اگرچه همینها که من آوردهام نیز با وجود اختصارش به ششصد طریق
عالی میرسد.
 .7قاضی بن کاشف الدین محمد یزدی (درگذشته :)1701

«الصحیفة الكدملة الجاد یة ،امللقب بزبور أهل بیت الرسدلة ،و هو مجتغ ٍن فی األربدع كدلشمس

عن التوصیف و مجتفیض فی األصقدع بلقبه الشریف ،یكون كدشفدً للنقدب عن وجو مبدنیه
الشریفة ،و ممیطدً للحادب عن خرائد معدنیه املنفیة ،و حدئزاً لفوائد مل حیم حوهلد أنظدر املتق ّدمنی
7
املتأخرین».
و فرائد مل یرتع حبیدهلد أفكدر ّ
 .1محمدتقی مجلسی ،شرح الصحیفة السجادیة ،ص .34 - 33
 .2محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج  ،107ص .47
 .3یزدی ،التحفة الرضویة للصحیفة السجادیة ،ص .12

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

یرتقى إىل ست مدئة طریق عدلیة»

3
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است ،به دلیل آن که شامل معارف الهی ،حقائق مصطفوی ،اسرار مرتضوی،
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صحیفه سجادیه ملقب به زبور اهل بیت رسالت است ،مانند خورشید در همه
جا از توصیف بینیاز است و در همه نواحی با لقب شریفش منتشر و مشهور است،
نقاب را از وجوه مبانی شریف خود و مروارید پردههای معانی واالیش را کنار
گوهرهایی را در بردارد که افکار متاخران به آن نرسیده است.
 .0فیض کاشانی (درگذشته :)1741
ایشان صاحب اثری با عنوان «شرح الصحیفة الجاد یة» است .در ابتدای این کتاب،
پس از آن که لقب زبور اهل بیت و انجیل آل محمد را به صحیفه میدهد ،چنین
میگوید:
«نقل الصحیفة هذ متواترة عن سید العدبدین صلوات اهلل و سالمه علیه كجدئر الكتب املنجوبة

لكل من شیوخند طریق
إىل مصنّفیهد .و إمند ذكر األسند لبیدن طرق حتّمل الروایة و اجدزة النقل .و ٍّ

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

فی روایتهد و نقلهد عن مشیختهم بإسند متصل إىل اإلمدم».7

1

نقل این صحیفه از سرور عابدان که صلوات و سالم خدا بر او باد ،متواتر است.
مانند نسبت کتب دیگر به مصنفان آنها .ذکر اسناد تنها به انگیزۀ بیان راههای فراگیری
روایت و اجازه نقل است .هر یک از اساتید ما طریقی در روایت صحیفه داشتهاند
و آن را از اساتید خود ،با سند متّصل تا امام سجاد 7نقل میکردند.
 .1ماجد بن جمال الدین محمد حسینی دشتکی (قرن یازدهم):
ایشان در اجازه روایت صحیفه سجادیه به مال «رفیعا یا شفیعا؟» (مولی محمد
شفیع بن مولی فرج جیالنی رشتی) درباره صحیفه سجادیه مینویسد:

«احلمد هلل الذی شرح بصحیفة الدعدء الكدمل صدور العبد  ،و ّنور هبد قلوهبم تنویراً ،وجعلهد

 .1فیض کاشانی ،تعلیقات علی الصحیفة السجادیة ،ص  11و  .12الزم به ذکر است که فیض کاشانی ،خود نام این اثر را با
عنوان «شرح الصحیفة السجادیة» آورده است .بنگرید :فیض کاشانی ،فهرستهای خود نوشت فیض کاشانی ،ص .34
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میزند ،فوائدی را گرد آورده که آراء متقدمان به پیرامون آن دست نیافته و

النجدك و زین العبد  ،و فار هلم یندبیع الرمحة من خالهلد تفاریاً».
حلیة ّ
سپاس خدایی را که با صحیفۀ کامل دعا (صحیفه سجادیه) ،سینههای بندگان را
گشاده کرد و قلبهایشان را به واسطه آن نورانی نمود و آن صحیفه را زینت
ساخت.
سپس در وصف صحیفه سجادیه مینویسد:
«كنز مدخور بغرر الدعوات و زواهرهد ،و حبر مجاور من رر األذكدر و جواهرهد ،مفتدح

و أخرجهد إىل ح ّد التواتر عن حیز اآلحد ».

1

گنجینهای است مشتمل بر دعاهای برگزیده و درخشان ،و دریایی است سرشار
از مرواریدها و گوهرهای ذکر ،کلیدی است برای دربهای نیکی و رستگاری،
چراغی است که نور آن راهبر به کامیابی و مرادمندی است ،بخششها و نعمتهایی
شگفت در آن گرد هم آمده و بازدارنده از سختیها و مصیبتهاست.آن کس که
در دعا از آن بهره ببرد ،کرامت و تقرّبش به خداوند افزون خواهد شد و در دنیا و
آخرت به خواست و مقصودش خواهد رسید.
آغاز کننده و گوینده آن ،خود ابداع کنندۀ فصاحت و تجلّیگاه آن بوده است ،او
سرچشمه بالغت و اصل آن ،گردگاه و گنجینۀ والیت ،بُنمایه و معدن هدایت بوده
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،107ص .24 - 21

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

ألبواب اخلری و الفالح مصبدح یهتدی بنور إىل طرق الفوز والنادح ،تجتامع هبد شوار املواهب
و النعم ،و تجتدفع هبد شدائد النوائب و النقم ،یز ا هبد الداعی زلفى عند اهلل سبحدنه و كرامة،
و یندل هبد فی األوىل واآلخرة مطلبه و مرامه.
وقد اشتهر اتّصدهلد مبنشئهد الذی هو منشئ الفصدحة و مظهرهد ،و مور البالغة و مصدرهد ،و
جممع الوالیة و خمزهند ،و منبع اهلدایة و معدهند ،اشتهدراً أغندهد عن م ّد سالسل العنعنة و االسند ،
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است .نسبت متّصل صحیفه سجادیه به ایشان ،آن چنان مشهور است که آن را از
سلسله اسناد بینیاز کرده و از سطح خبر واحد به حد تواتر رسانده است.
 .6شیخ حرّ عاملی (درگذشته :)1170

«وهذ أ عیة الصحیفة الكدملة و كتدبة البدقر 7هلد بإمالء أبیه 7إیدهد و كتدبة زید بن علی

هلد بإمالء أبیه مشهورة متواترة و مقدبلتهد مذكورة مرویة».

1

دعاهای صحیفه کامله سجادیه و نگارش آن توسط امام

باقر7

به امالی پدر

بزرگوارشان ،و همچنین نگارش آن توسط زید بن علی به امالی پدرشان 7مشهور
و متواتر است ،و مقابله نمودن آن نیز یاد و روایت شده است.
همچنین در کتاب «هدایة األمة» مینویسد:

«قد وصل إلیند أیضد كتب كثریة قد ألففت و عمعت فی

زمدهنم:

الصغرى نذكر
فی الغیبة ّ
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بعضهد هند ،وهی ثالثة أقجدم:
األول :مد هو عندند معتمد ثدبت و مل ننقل منه ،لقلفة مد فیه من نصوص األحكدم الفرعیة
ّ
النظریة .فمنهد :الصحیفة الكدملة عن موالند علی بن احلجنی ،8فقد كتبهد البدقر 7و أخو
3
زید خبطفهمد ،و قوبلت ،و أسدنیدهد مشهورة».
همچنین کتابهای بسیاری به ما رسیده که در زمان امامان :و در غیبت صغری
تألیف و تدوین شده است؛ برخی از آنها را یادآور میشویم که بر سه قسم هستند:
نخست :آنچه نزد ما ثابت و مورد اعتماد است و از آن چیزی نقل ننمودهایم ،به
این دلیل که نصوص احکام فرعی و نظری در آن ناچیز و کم است .از آن جمله

است صحیفه کامله از موالی ما علی بن الحسین ،8که امام باقر 7و برادرش

 .1حرّ عاملی ،الفوائد الطوسیة ،ص .244
 .2هدایة األمة إلی أحکام األئمة ،ج  ،3ص .142
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ایشان در کتاب الفوائد الطوسیة مینویسد:

زید به خط خود آن را نوشتند و مقابله نیز شده است .اسانید این کتاب مشهور
است.
الزم به ذکر است که شیخ حرّ عاملی ،بارها هنگام نام بردن از صحیفه سجادیه
 .0شیخ علی صغیر عاملی (زنده در :)1170

55

ایشان ذیل عنوان «طرق روایة الصحیفة الجاد یة» گفته است:
«هذا و قد تکدثرت االخبدر و تظدفرت الروایدت للصحیفة الجاد یة عن سیدند زین العدبدین و

علی بن ابی طدلب علیهم افضل الصالة والجالم ،و من تتبّع
علی بن احلجنی بن ّ
امدم املتقنی ّ
الفدظهد و وصل إلی ٍ
بعض من ریدض معدنیهد و وقف علی مد اشتملت علیه من احلکم واالحکدم
فی حمکم مبدنیهد و وجد قریب اإلجدبة من تالوهتد و سعد ة من یتداوهلد فی عبد ته و یعدینهد ،لّه
3
العقل اهلد ی بدللطف البد ی علی ّاهند روضة من ذلک الند ی و رمحة من فیض هذا الوا ی».
علیّ بن حسین بن علیّ بن ابیطالب  -که برترین صلوات و سالم بر آنان باد-

فراوان و پیوسته است .هر کس در الفاظ صحیفه جست و جو کند ،به برخی از
گلزارهای معانی آن برسد ،بر مبانی محکم این کتاب که دربردارندۀ حکمتها و
احکام است ،آگاه گردد ،اجابت زودهنگام را با تالوت آن دریابد و نیکبختیِ آن
را که در عبادتش به آن عادت دارد مشاهده کند ،به لطف پروردگار عقل او را
راهنمایی میکند که این بوستان (صحیفه سجادیه) از آن محفل و رحمتی از لطف
این جایگاه است.

 .1بنگرید :اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ،ج  ،1صص  125و 274؛ ج  ،4صص  101و .142
 .2صغیر عاملی ،شرح الصحیفة السجادیة ،ص .30- 22

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

اخبار و روایات صحیفه سجادیه از سرور ما زین العابدین و پیشوای پرهیزکاران،
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چنین فرموده که سند آن مشهورتر از آن است که بخواهد ذکر شود.

1

 .3عالمه محمدباقر مجلسی (درگذشته :)1117
ایشان در کتاب حق الیقین مینویسد:
«صحیفه کامله که به کتب سماویه شبیه است و معلوم است که به الهام الهى بر
آل محمد ملقب ساختهاند».

1

عالمه مجلسی همچنین کتابی مستقل در شرح صحیفه سجادیه نیز تألیف کرده
است .ایشان در این اثر که «الفوائد الطریفة فی شرح الصحیفة الشریفة» نام دارد ،درباره
صحیفه نوشته است:

«الصحیفة الجاد یة املل ّقبة بدجنیل أهل البیت و زبور آل حممد صلوات اهلل علیهم أعمعنی،

خلروجهد عن طوق قدرة األندم و مضدهدهتد ألسدلیب الوحی واإلهلدم ،من أعظم الدعوات املأثورة
3
أصحهد سنداً و أضبطهد متندً و أمشلهد للمطدلب و أوعدهد للمآرب».
شأندً ،و أفصحهد بیدندً و ّ
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صحیفه سجادیه ملقب به انجیل اهل بیت و زبور آل محمد است که صلوات
خدا بر همه آنان باد .چرا که این کتاب از توان مردم عادّی بیرون است و با اسلوب
وحی و الهام پهلو میزند؛ از لحاظ شأن و منزلت ،از عظیمترین دعاهاست ،از لحاظ
بیان فصیحترین آنها ،از لحاظ سند صحیحترین آنها و از لحاظ متن دقیقترینشان
و از لحاظ اندیشه و استواری برترین آنها به شمار میآید.
عالمه مجلسی همچنین در همین کتاب فرموده است:

عمن أهلمهد صلوات اهلل علیه»
«أهند إلشتهدرهد مجتفیضة بل متواترة معلومة الصدور ّ

7

صحیفه سجادیه به دلیل شهرتش ،مستفیض و بلکه متواتر است .و صدور آن از
کسی که این کتاب به او الهام شده ،روشن است .صلوات خدا بر او باد.
 .1محمدباقر مجلسی ،حق الیقین ،ص .233
 .2محمدباقر مجلسی ،الفوائد الطریفة ،ص .5-4
 .3محمدباقر مجلسی ،همان ،ص .3
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زبان معجز بیان او جارى گردیده و به این سبب ،او را به انجیل اهل بیت و زبور

 .4سید نعمت اهلل جزائری (درگذشته :)1113
ایشان در آغاز شرح خود بر صحیفه موسوم به نور االنوار مینویسد:

الجاد یة».

1

55

برای رسیدن به قُرب پروردگار ،راههایی متعدد و وسائلی پراکنده و مختلف
وجود دارد .واضحترین مسیر و برهان ،برترین شرافت و جایگاه ،پیمودن راه روشن
دعاهای روایت شده و شیفتگی و میل به آن حقایق است که صحیفه سجادیه در بر
دارد.
 .17سید علی خان مدنی شیرازی (درگذشته :)1137

سید علی خان مدنی ،صاحب کتاب ریدض الجدلکنی فی شرح صحیفة سید الجدجدین

است:
«واعلم :أ ّن هذ الصحیفة الشریفة علیهد مجحة من العلم اإلهلى ،وفیهد عبقة من الكالم النبوی،

حّت قدل بعض العدرفنی:
الرسدلة ونفحة من مشیم ریدض اإلمدمةّ ،
كیف ال وهی قبس من نور مشكدة ّ
ّإهند جتری جمرى التنزیالت الجمدویة ،وتجری مجری الصحف اللوحیة والعرشیة ،ملد اشتملت علیه من
الصدحل
الجلف ّ
أنوار حقدئق املعرفة ومثدر حدائق احلكمة .وكدن أحبدر العلمدء وجهدبذة القدمدء من ّ
3
حممد ،6وإجنیل أهل البیت».:
یل ّقبوهند بزبور آل ّ
بدان که این صحیفه شریف ،اثری آشکار از علم الهی است و عطر کالم نبوی
در آن وجود دارد .چگونه چنین نباشد ،حال آن که این اثر پرتوی از نور چراغ
رسالت و وزشی از رایحۀ خوش گلزارهای امامت است .حتی بعضی عارفان گفتهاند
 .1جزائری ،نوراألنوار ،ص .1
 .2مدنی شیرازی ،ریاض السالکین ،ج  1ص .11

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

است که از ارزشمندترین شروح صحیفه سجادیه میباشد .ایشان در آن کتاب نوشته
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«إن للوصول إىل جندب قربه تعدىل طرائق متع ّد ة ،و وسدئل متب ّد ة ،و كدن أوضحهد سبیالً و
برهدندً و أعالهد شرفدً و مكدندً ،سلوك حماة الدعوات املرویة والولوع مبد انطوت علیه ،الصحیفة

که این کتاب در مجری و ردیف و مسیر کتب آسمانی و صحیفههای لوحی و عرشی
قرار دارد .چرا که دربردارنده نورهای حقایق معرفت و میوههای باغهای حکمت
است .دانشمندان و عالمان دانشمند و پیشینیان صالحی که در گذشته بودند ،لقب
 .11فاضل سراب (درگذشته :)1130
مال محمد بن عبدالفتاح تنکابنی ،مشهور به فاضل سراب ،در رساله خود درباره
نماز جمعه چنین نوشته است:

«الصحیفة الكدملة الفّت كوهند من كالم على بن

احلجنی7

ىف غدیة الوضوح بال حدجة إىل

ضر احلكم بكوهند منه».7
الجند؛ فعدم ّقوة الجند املنقول ىف ّأوهلد ال ی ّ
ّ

1

صحیفه کامله که نسبت آن به امام سجاد 7در نهایت آشکاری و روشنی است

و هیچ احتیاجی به سند ندارد؛ عدم قوت سندی که در ابتدای صحیفه آمده نیز به

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

داوری درباره صحّت نسبت این کتاب به امام 7آسیب و خدشهای وارد نمیکند.
 .13عبدالحی رضوی کاشانی (قرن دوازدهم):
عبدالحیّ رضوی کاشانی در رساله خود در نفی وجوب عینی نماز جمعه ،عین
کالم فاضل سراب را  -که در مورد گذشته نقل شد  -بیان کرده است.

3

 .17وحید بهبهانی (درگذشته :)1371
مجدد مذهب ،استادالکل ،وحید بهبهانی ،تصریحاتی پرشمار درباره صحیفه
سجادیه دارد که به برخی از آن اشاره میکنیم:
الجاد یة» ،التی من
الف) «...و فی «الصحیفة ّ

املعصوم7

 .1جعفریان ،دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی ،ص .122
 .2جعفریان ،همان ،ص .173

یقیندً ،من جهة التواتر و هندیة
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زبور آل محمد و انجیل اهل بیت را به صحیفه سجادیه دادهاند.

الفصدحة و البالغة اخلدرجة عن طوق غری »
صحیفه سجادیه یقینا از

1

معصوم7

است؛ چرا که متواتر است و در نهایت

فصاحت و بالغت قرار دارد که چنین امری از توانایی غیر معصوم بیرون است.
من غری ».7

3

صحیفه سجادیه ،عالوه بر آن که نزد شیعیان اثنی عشری و زیدی متواتر است،
متنش نیز به نحوی است که امکان ندارد از فردی غیر از امام سجاد 7باشد.

الجاد یة املتواترة بنی الشیعة و الزیدیة و أهل الجنّة ّأهند من املعصوم ،7مع
ج) «الصحیفة ّ
7
أ ّن منت األ عیة یند ی بأعلى صوت ّأهند منه».
نسبت صحیفه سجادیه به امام معصوم ،7بین شیعیان و زیدیها و اهل سنت
متواتر است .عالوه بر آن ،متن دعاها با آوازی بلند ندا میدهد که از امام 7است.
«أو یكون فی متنه مد یشهد بكونه من األئمة مثل خطب هنجالبالغة ونظدئرهد والصحیفة

الجاد یة و عدء أبی محزة والزیدرة اجلدمعة الكبریة»

0

یا این که در متن خبر مطالبی باشد که نشان دهد که آن خبر از امامان است؛
مانند خطبههای نهجالبالغه و صحیفه سجادیه و دعای ابیحمزه و زیارت جامعه
کبیره.
 .10میرزا ابوالقاسم قمی (درگذشته :)1371
املتأخم كمد یظهر من
الظن ّ
«أ ّن الفصدحة إذا أوجب العلم بكون الكالم عن املعصوم 7أو ّ
 .1وحید بهبهانی ،مصابیح الظالم فی شرح مفاتیح الشرائع ،ج  ،1ص .333
 .2وحید بهبهانی ،همان ،ص .320
 .3وحید بهبهانی ،الحاشیة علی مدارك األحکام ،ج  ،3ص .172
 .4وحید بهبهانی ،تعلیقة علی منهج المقال ،ص 34؛ الفوائد الرجالیة ،ص .40

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

د) در بحث از قرائن خارج از سند که موجب حجیت خبر هستند مینویسد:
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ب) «الصحیفة الجاد یة مع كوهند من املتواتر عند االثنی عشریة و الزیدیة ،متنهد ممّد ال میكن

50

مالحظة هنجالبالغة والصحیفة الجاد
1
فمدخلیته واضحة».

یة7

و سدئر كلمدت أمریاملممننی علیه الصالة والجالم

هنگامی که فصاحت کالم ،علم یا ظنّ متأخّم به علم به این امر را به دست دهد
سجادیه و سایر کلمات امیرالمؤمنین علیه الصالة والجالم آشکار میشود ،در چنین
حالتی نقش فصاحت ]در ترجیح روایات[ واضح خواهد بود.
ایشان همچنین در باب مرجّحات متنی مینویسد:
«أ ّن الفصدحة إذا كدنت ممد یجتبعد صدورهد عن غری

مثلهم:

كعبدرات هنج البالغة و

املرجحدت،
الصحیفة الجاد یة 7و بعض كلمدهتم األخر من اخلطب واأل عیة ،فال ریب أنه من ّ
بل من أقواها»

3

در سخنانی که صدورش از غیر اهل بیت بعید است ،مانند عبارات نهجالبالغه و

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

صحیفه سجادیه و برخی از خطبهها و دعاهای دیگر آن بزرگواران ،تردیدی نیست
که فصاحت ،یکی از اسباب ترجیح روایات خواهد بود ،بلکه از قویترین آنها
است.
 .11سیدعبداهلل شبّر (درگذشته :)1303
سیدعبداهلل شبّر در شرحی که بر زیارت جامعه نوشته ،مطلبی در خصوص
بی نیازی این زیارت شریف از سند گفته و در ضمن آن به صحیفه سجادیه نیز
اشاره کرده است:
«أ ّن هذ الزیدرة قد رواهد عملة من أسدطنی الدین ومحلة علوم األئمة الطدهرین .وقد اشتهرت بنی

الشیعة األبرار ،اشتهدر الشمس فی رابعة النهدر .وجواهر مبدنیهد وأنوار معدنیهد الئل ح ّق وشواهد
صدق على صدورهد عن صدور محلة العلوم الربدنیة وأربدب األسرار الفرقدنیة ،املخلوقنی من األنوار
 .1قمی ،القوانین المحکمة فی األصول ،ج  ،4ص .112
 .2قمی ،همان ،ص  400و . 401
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که آن سخن از معصوم است ،همان گونه که از مالحظه نهجالبالغه و صحیفه

اإلهلیة؛ فهی كجدئر كالمهم الذی یغنی فصدحة مضمونه وبالغة مشحونة عن مالحظة سند كنهج
1
البالغة والصحیفة الجاد یة وأكثر الدعوات واملندجدة».
این روایت را گروهی از بزرگان دین و حامالن علوم امامان پاکنهاد روایت
نور معانی آن ،دالئلی حق و شواهدی راستین است بر آنکه این زیارت از حامالن
علوم ربّانی و صاحبان اسرار فرقانی صادر شده که از نور الهی خلق شدهاند .پس
مانند دیگر کلمات آنان است که فصاحتِ درونمایه و بالغت سرشار آن موجب
بینیازی از سندش است .مانند نهجالبالغه ،صحیفه سجادیه و بیشتر دعاها و
مناجات.
 .16شیخ علی کاشف الغطاء (درگذشته :)1317
این فقیه بزرگ امامیه که مدتی نیز مرجعیت عام شیعه را عهدهدار بوده 3گفته
خمتص بدلكتدب الكرمی،
«مراتب الفصدحة والبالغة متعد ة أعالهد ،البدلغ حد االعادز؛ وهو ّ

وأنزل من ذلك مرتبة ثدنیة ال تصدر من غری املعصوم؛ كبعض خطب هنج البالغة وبعض من أ عیة
7
الصحیفة العلویة والصحیفة الجاد یة»
مراتب فصاحت و بالغت گوناگون است؛ برترین آنها به حدّ معجزه میرسد که
مخصوص کتاب خداست ،و مرتبه دوم و بعد از آن ،مطالبی است که صدور آن از
غیرمعصوم امکانپذیر نیست؛ مانند برخی خطبههای نهجالبالغه و بعضی از دعاهای
صحیفه علویه و صحیفه سجادیه.

 .1شبّر ،األنوار الالمعة فی شرح الزیارة الجامعة ،ص .31
 .2پس از رحلت شیخ موسی کاشف الغطاء ،مرجعیت عامه شیعیان بین شیخ علی و صاحب جواهر مردّد شد .مردم به شیخ خضر
بن شالل عفکاوی رجوع کردند و ایشان شیخ علی کاشف الغطاء را اعلم اعالم کرد و به این ترتیب ریاست و مرجعیت عامه به
ایشان رسید .بنگرید :حرزالدین ،معارف الرجال فی تراجم العلماء واألدباء ،ج  ،2ص .55
 .3کاشف الغطاء ،النور الساطع فی الفقه النافع ،ج  ،1ص .113

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

است:
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کردهاند .بین شیعیان همچون خورشید در نیمۀ روز مشهور است .گوهر مبانی و

55

 .10شیخ محمد حسن نجفی ،صاحب جواهر (درگذشته :)1366
ایشان در بحث از عدم وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت ،با استشهاد به
مواضعی از صحیفه سجادیه ،از این کتاب با عنوان قابل توجه «الصحیفة املعلوم أهند من

 .13محدّث نوری (درگذشته :)1737
ایشان در بحثی درباره نهجالبالغه فرموده است:
« ...تفتخر به الشیعة ،وتبتهج به الشریعة ،املنعوت فی كثری من اإلجدزات بأ القرآن فی قبدل

أخته التی هی الصحیفة الكدملة الجاد یة»

3

شیعه به آن (نهجالبالغه) مباهات کرده و دین خدا به آن شادمان است؛ در بسیاری
از اجازات ،آن را برادر قرآن نامیدهاند ،در قبال خواهر قرآن که همان صحیفه کامله
سجادیه است.

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

 .14فاضل مازندرانی (درگذشته :)1731
ایشان درباره بینیازی زیارت عاشورا و برخی ادعیه دیگر از مالحظۀ سند چنین
گفته است:

املوضوعة املقفررة والشفعدئر العظیمة،
«أ فن هذ الزیدرة الشفریفة
صدرت عند الشیعة من االصول ُ
ْ
ُ
تدج إىل ُمالحظة ال فجند كدلصحیفة الكدملة ،واملندجدة األجنیلیة الطفویلة ،و عدء أبی محزة
حبیث ال حت ُ
ُ
7
دسدهتد معهد».
نظر فی سند  ،النفه من القضدید التی قی ُ
الثمدلی و أمثدل ذلك ،ومد هذا شدنهُ ال ی ُ
این زیارت شریف نزد شیعیان ،از اصول وضع شده مقرّر و شعائر با عظمت
است ،به نحوی که نیازی به مالحظه سند آن وجود ندارد؛ مانند صحیفه کامله
سجادیه و مناجات بلند انجیلیه و دعای ابیحمزه ثمالی و امثال اینها؛ امری که
 .1نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،11ص .113
 .2نوری ،خاتمة المستدرك ،ج  ،3ص .204
 .3فاضل مازندرانی ،شرح زیارة عاشوراء ،ص.11- 10
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الجاد  »7یاد کرده است.

1

چنین شأن و مقامی داشته باشد ،به سند آن نگاه نمیشود ،چرا که احتیاجی به
استدالل و دلیل و برهان ندارد.
 .37سید محسن امین عاملی (درگذشته :)1701

صحة نجبتهد.
التوسل إلیه أقوى شدهد على ّ
والثندء علیه واألسدلیب العایبة فی طلب عفو وكرمه و ّ
ُّر من ذلك البحر ،وهذا اجلوهر من ذلك املعدن ،وهذا الثمر من ذلك الشار؛ مضدفدً
وإ ّن هذا الد ّ
إىل اشتهدرهد شهرة ال تقبل الریب و تع ّد أسدنیدهد املتّصلة إىل ُمنشئهد صلوات اهلل علیه وعلى

آبدئه و أبندئه الطدهرین فقد رواهد الثّقدت بأسدنیدهم املتعد ة املتّصلة إىل زین العدبدین»7

1

شیوایی الفاظ صحیفه سجادیه و فصاحت و زیبایی بینظیر صحیفه سجادیه،
مضامین بلند آن ،انواع خاکساری برای پروردگار و ستایش او ،اسلوب شگفت در
طلب بخشش و کرم خداوند و توسل به او که در این صحیفه وجود دارد ،همه،
این مروارید از آن دریا و این گوهر از آن معدن و این میوه از آن درخت است؛
عالوه بر این ،شهرت صحیفه چنان است که قابل تردید نیست و اسانید آن نیز تا
گویندهاش  -که صلوات خدا بر او و بر پدران و فرزندان پاکش باد -به هم پیوسته
و متصل است .این صحیفه را راویان مورد اعتماد ،با اسانیدی متصل تا امام زین
العابدین 7روایت نمودهاند.
 .31سید شرفالدین عاملی (درگذشته :)1700
حممد 6و زبور أهل البیت؛ أال و هو
«ومن أفضل مد الّف فی ذلك العصر ،مصبدح آل ّ

الصحیفة الكدملة لإلمدم زین العدبدین سالم اللّه علیه ،و هی كدلنور على الطور ،كتبهد البدقر بإمالء
ط أبی وإمالء ج ّدی8
أبیه ،8و كدن الصد ق 7یقبّلهد و یضعهد على عینیه و یقول :هذا خ ّ
 .1امین عاملی ،أعیان الشیعة ،ج  ،1ص .433

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم
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وعلو مضدمینهد ومد فیهد من أنواع التذلل هلل تعدىل
«وبالغة ألفدظهد وفصدحتهد التی ال تبدریّ ،
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مبشهد منّی...و كدن أهل البیت یصونوهند ّإال عن شیعتهم؛ خمدفة أن یقع هذا العلم إىل أعدائهم،
1
فینجبونه إىل غریهم».
از برترین آثاری که در صدر اسالم نوشته شد ،چراغ آل محمد ،6و زبور
چون نوری بر کوه طور است؛ امام باقر آن را به امالء پدر بزرگوارشان 8نوشت،
و امام صادق 7آن را میبوسید و بر چشمانش مینهاد و میفرمود :این خط پدرم
و امالی جدّم است که در حضور من نوشته شده است...اهل بیت :این صحیفه
را از غیر شیعیانشان حفظ میکردند ،از بیم آن که این علم به دست دشمنانشان
بیفتد و آن را به فردی غیر از خود معصومان نسبت دهند.
 .33آیت اهلل سیدحسین طباطبایی بروجردی (درگذشته :)1737

«وال خیفى أ ّن كون الصحیفة من اإلمدم 7من البدیهیدت ،وهی زبور آل حممد ،6یشهد

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

بذلك أسلوهبد و نظمهد و مضدمینهد التی یلوح منهد آثدر اإلعادز ،و هلد أسند ذكرهد الشیخ و
3
النادشی ،و لشدرحهد الجید علیخدن (قدس سر ) أیضدً سند عن آبدئه ،ولند أیضدً سند آخر إلیهد».
بدیهی است که صحیفه سجادیه از امام

سجاد7

است و این امری پوشیده

نیست .این کتاب زبور آل محمد است؛ اسلوب ،نظم و مضامینش که آثار اعجاز از
آن نمایان است به درستی این نسبت گواهی میدهد .صحیفه اسنادی دارد که شیخ
طوسی و نجاشی آن را آوردهاند .سید علی خان مدنی شارح صحیفه نیز سندی را
از پدرانش آورده و ما نیز سند دیگری به صحیفه داریم.
 .37آیت اهلل سید شهابالدین مرعشی نجفی (درگذشته :)1011
ایشان در مقدمهای که بر صحیفه سجادیه نوشته چنین مینویسد:
 .1شرف الدین ،مؤلفو الشیعة فی صدر اإلسالم ،صص  30و .31
 .2البدر الزاهر فی صالة الجمعة والمسافر ،ص  40و .41
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اهل بیت ،صحیفه کامله امام زین العابدین بود که سالم خدا بر او باد .این کتاب

«ال شبهة فی تواتر الصحیفة لدی فرق الشیعة من اإلمدمیة والزیدیة واإلمسدعیلیة ،و هلم علیهد

شروح و تعدلیق»

1

هیچ شبهه ای در تواتر صحیفه سجادیه نزد شیعیان امامی ،زیدی و اسماعیلی
الزم به یادآوری است که مقدمۀ یاد شدۀ آیت اهلل مرعشی ،بسیار ارزشمند و
حاوی نکاتی فراوان و عمیق است.
کتابنامه
ابن ابی الحدید ،شرح نهجالبالغة ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،ار إحیدء الكتب العربیة ،چاپ اول1703 ،ق.
ابن ادریس ،حاشیة الصحیفة السجادیة ،تحقیق سید محمدمهدی موسوی خرسان ،نشر العتبة العلویة املقدسة ،چاپ اول،
 1034ق.
ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،معالم العلماء ،قم ،بینا ،بیتا.
 ،--------------مناقب آل ابی طالب ،تحقیق و تصحیح :جلنة من أسدتذة الناف األشرف ،نشر املكتبة احلیدریة،افندی اصفهانی ،عبداهلل ،تعلیقة أمل اآلمل ،تحقیق :سید احمد حسینی ،مکتب آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی ،قم،
چاپ اول 1017 ،ق.
امین عاملی ،سید محسن ،أعیان الشیعة ،تحقیق حسن امین ،دارالتعارف للمطبوعات ،بیروت.
جزائری ،نعمت اهلل ،نوراالنوار فی شرح الصحیفة السجادیة ،اراحملاة البیضدء ،الطبعة االولی ،بیروت.1037 ،
جعفریان ،رسول ،دوازده رساله درباره نماز جمعه از روزگار صفوی ،انتشارات انصاریان ،قم ،چاپ اول1731 ،ش.
حافظیان ،ابوالفضل ،عالمان صحیفه نگار ،نشریه سفینه ،تابستان  ،1730شماره  ،0صص .116-174
حرّ عاملی ،محمد بن الحسن ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ممسجة األعلمی للمطبوعدت ،بیروت ،چاپ اول،
1031ق.
 ،--------------الفوائد الطوسیة ،تحقیق :سید مهدی الزوردی و محمد درودی ،قم 1077 ،ق. ،--------------هدایة األمة إلى أحكام األئمة ،جممع البحوث اإلسالمیة ،مشهد ،چاپ اول 1013 ،ق.حرزالدین ،محمد ،معارف الرجال فی تراجم العلماء واألدباء ،نشر کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی ،قم،
 1071ق.
حکیم ،محمدحسین ،حاشیة الصحیفة السجادیة :محمد بن منصور بن ادریس حلّی ،میراث حدیث شیعه ،دفتر بیستم،
 .1مشکات و مرعشی ،همان ،ص .44

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

نجف اشرف 1706 ،ق.
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نیست .آنان شرحها و تعلیقهایی نیز بر این صحیفه دارند.
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صص .703–314
شبّر ،سید عبداهلل ،األنوار الالمعة فی شرح الزیارة الجامعة ،ممسجة الوفدء ،بیروت ،چاپ اول 1077 ،ق.
شرفالدین ،عبدالحسین ،مؤلفو الشیعة فی صدر اإلسالم ،تقدیم و اشراف :الجید أمحد احلجینی ،مکتبة األندلس ،بغداد،
 1731ق.
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 ،--------------کمال الدین و تمام النعمة ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،موسجة النشر االسالمی ،قم 1071 ،ق.صغیر عاملی ،علی بن زین الدین بن محمد ،شرح الصحیفة السجادیة ،تحقیق علی فاضلی ،تهران ،سازمان تبلیغات
اسالمی ،پژوهشکده باقر العلوم ،چاپ اول ،شعبان .1071
طوسی ،محمد بن الحسن ،اختیار معرفة الرجال ،تحقیق :سید مهدی رجائی ،موسجة آل البیت الحیدء الرتاث ،قم1070 ،ق.
 ،------------األمالی ،تحقیق ممسجة البعثة ،نشر ارالثقدفة للطبدعة والنشر والتوزیع ،قم ،چاپ اول1010 ،ق.طهرانی ،محمدمحسن ،الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،داراالضواء ،بیروت ،چاپ سوم 1077 ،ق.
 ،--------------طبقات أعالم الشیعة ،تحقیق علی نقی منزوی ،نشر اسماعیلیان.فاضل مازندرانی ،عبدالرسول ،شرح زیارة عاشوراء ،تحقیق سید حسن موسوی درازی ،نشر ارالصدیقة الشهیدة ،چاپ
اول 1077 ،ق.
فیض کاشانی ،تعلیقات علی الصحیفة السجادیة ،تحقیق ممسجة آل البیت إلحیدء الرتاث ،نشر ممسجة التحقیقدت والبحوث

سال هجدهم /شماره / 07بهار  1077سفینه

الثقدفیة ،تهران ،چاپ اول 1766 ،ش.
 ،--------------فهرستهاى خود نوشت فیض کاشانى ،تحقیق محسن ناجی نصرآبادی ،بنیاد پژوهشهایاسالمی آستان قدس رضوی ،مشهد ،چاپ اول 1700 ،ش.
قمی ،میرزا ابوالقاسم ،القوانین المحكمة فی األصول المتقنة ،تحقیق رضا حسین صبح ،نشر احیدء الکتب االسالمیة ،قم،
.1077
کاشف الغطاء ،علی ،النور الساطع فی الفقه النافع ،نجف 1731 ،ق.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،ارالکتباالسالمیة ،تهران ،چاپ پنجم1767 ،ش.
مجلسی ،محمد باقر ،بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،بیروت ،چاپ دوم ،موسجة الوفدء 1077 ،ق.
 ،--------------حق الیقین ،انتشارات اسالمیه ،تهران. ،--------------الفرائد الطریفة فی شرح الصحیفة الشریفة ،تحقیق سید مهدی رجائی ،مکتبة العالمة اجمللجی،اصفهان 1070 ،ق.
مجلسی ،محمد تقی ،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،تحقیق و تعلیق سید حسین موسوی کرمانی و شیخ
علی پناه اشتهاردی ،نشر بنیاد فرهنگ اسالمی حاج محمد حسین کوشانپور.
 ،--------------شرح الصحیفة السجادیة ،تحقیق علی فاضلی ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی ،پژوهشکدهباقر العلوم ،چاپ اول 1733 ،ش.
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صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرایع ،تحقیق :محمد صادق بحرالعلوم ،مکتبة احلیدریة ،نجف 1731 ،ق.

مدنی شیرازی ،سید علی خان ،ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین ،7تحقیق سید محسن حسینی امینی،
ممسجة النشر اإلسالمی ،چاپ چهارم 1011 ،ق.
مشکات و مرعشی ،مقدمتان توثیقیتان حول الصحیفة السجادیة ،علوم احلدیث ،عمد ی الثدنیة  ،1014العدد  ،7صص .10-16
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،اإلختصاص ،تحقیق :علی اکبر غفاری و سید محمود زرندی ،اراملفید للطبدعة والنشر
 ،---------------األمالی ،تحقیق حسین استادولی و علی اکبر غفاری ،اراملفید للطبدعة والنشر والتوزیع ،بیروت،
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چاپ دوم 1010 ،ق.
منتظری ،حسینعلی ،البدر الزاهر فی صالة الجمعة والمسافر (تقریراً ألحبدث مسدحة املرحوم آیة اهلل العظمى احلدج آقد حجنی
الطبدطبدئی الربوجر ی) ،نشر دفتر آیت اهلل منتظری ،قم ،چاپ سوم ،رمضان  1016ق.
میرداماد ،محمدباقر ،شرح الصحیفة السجادیة الکاملة ،تحقیق سید مهدی رجائی ،نشر بهار قلوب ،اصفهان ،چاپ دوم،
شعبان .1033
نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،تحقیق شیخ عباس قوچانی ،ارالکتب اإلسالمیة ،تهران،
چاپ دوم 1761 ،ش.
نوری ،حسین ،خاتمة المستدرک ،قم ،موسسۀ آل البیت الحیاء التراث ،چاپ اول 1011 ،ق.
وحید بهبهانی ،محمدباقر ،تعلیقة علی منهج المقال ،بیتا ،بینا ،بیجا.
اول ،قم 1014 ،ق.
 ،--------------الفوائد الرجالیة ،بیتا ،بینا ،بیجا. ،--------------مصابیح الظالم فی شرح مفاتیح الشرائع ،تحقیق ممسجة العالمة اجملد الوحید البهبهدنی ،قم،چاپ اول 1030 ،ق.
یزدی ،قاضی بن کاشفالدین ،التحفة الرضویة للصحیفة السجادیة ،تحقیق علی فاضلی ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی،
پژوهشکده باقر العلوم ،چاپ اول ،ذی احلاة .1077

صحیفه سجادیه و مضامین آن از دیدگاه عالمان شیعه قرن یازدهم تا چهاردهم

 ،---------------الحاشیة على مدارك األحكام ،تحقیق :ممسجة آل البیت إلحیدء الرتاث ،نشر ممسجة آل البیت ،چاپ
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والتوزیع ،بیروت ،چاپ دوم 1010 ،ق.

