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احد داوری چلقائی1

چکیده

ــه شــرایط خــاص سیاســی عصــر خویــش، برخــی از معــارف اســالم را در  ــا توجــه ب امــام ســجادg ب
قالــب دعــا تبییــن کرده انــد. بخشــی از ایــن ادعیــه در کتــاب صحیفــۀ ســجادیه به عنــوان جزئــی از تــراث 
شــیعه برجــای مانــده و مــورد توثیــق، ســفارش و تأکیــد علمــا بــوده اســت. دعاهــای صحیفــۀ ســجادیه بــه 
موضوعــات متنوعــی پرداختــه و هــر کــدام در شــرایط خاصــی ارتباط بنــدگان خداوند بــا پــروردگار متعال را 
بــا زبــان حــال و قــال میســر می ســازند. امــام در بخشــی از ایــن ادعیــه به صــورت کلــی یــا جزئــی بــه برخــی 
از پدیده هــای طبیعــی نظیــر رعدوبــرق، مــاه و خلقــت انســان اشــاره می کنــد. ایــن پژوهــش بــا تحلیــل 
 gمحتــوای دعاهــا و بــا کمــک منابــع کتابخانــه ای، در پــی بررســی اهــداف کلــی نگــرش امــام ســجاد
بــه پدیده هــای طبیعــی و معرفــی برخــی از مصادیــق آن در صحیفــه اســت. دســتاوردهای پژوهــش نشــان 
ــه  ــا توّج ــودن پدیده ه ــوق ب ــروردگار و مخل ــت پ ــه ربوبی ــی، ب ــای طبیع ــرد پدیده ه ــام در یادک ــد ام می ده
کــرده و بــا تأثیرپذیــری از قــرآن در بیــان تعابیــر، انتخــاب مصادیــق و ســبک بیان، اشــاره به اهــداف تربیتی 
و عبــادی را در ضمــن دعاهــا مدنظــر قــرار داده اســت. همچنیــن بــا پیشــرفت علوم تجربی مشــخص شــده 
عــالوه بــر تناقــض نداشــتن اشــارات علمــی صحیفــه بــا یافته هــای قطعــی بشــر، امــام در فرازهایــی بــه 

نکاتــی اشــاره کــرده کــه علــوم بشــری در قرن هــای بعــد بــه قطعیــت آن هــا دســت یافتــه اســت.
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1. بیان مسئله و ضرورت آن

اهــل بیــتb بــا روش هــای مختلفــی بــه تعلیــم و تربیــت مــردم پرداخته انــد. برخــی همچــون 
امــام علــیg بــا ایــراد خطبه)ســپهر خراســانی، 1380: 46 و47( و برخــی هماننــد امــام باقــر 
ــوایی،  ــردم کوشیده اند)پیش ــت م ــس در هدای ــی های تدری ــکیل کرس ــا تش ــادق ب ــام ص و ام
ــه مــردم رســیده کــه دعاهــای امــام  ــان دعــا ب ــه زب 1376: 306 و 307(. برخــی از تعالیــم نیــز ب
ــوده و از  ســجادg در صحیفــۀ ســجادیه از آن جملــه اســت. دعــا در طــول تاریــخ قریــن بشــر ب
عناصــر مشــترک همــه انســان ها و فرهنگ هاست)ســلمانپور، 1384: 21- 40( ایــن برنامــه 
ــیرازی، 1396، ج 1: 478 و  ــکارم ش ــه می دارد)م ــده نگ ــان زن ــد را در انس ــازی روح امی انسان س
ــه اهمیــت آن تأکیــد شــده اســت)مهدوی  479(؛ بنابرایــن در روایــات مختلــف شــیعه و ســنی ب

دامغانــی، 1355: 40 – 57(. 

ــی از  ــا یک ــد؛ ام ــه کرده ان ــانb را مطالع ــه معصوم ــی از ادعی ــای مختلف ــگران جنبه ه پژوهش
بخش هــای مغفــول در نگــرش اندیشــمندان بــه دعاهــا از جملــه ادعیــه صحیفــۀ ســجادیه کاوش 
در پدیده هــای طبیعــی اســت. توجــه بــه فرازهــای صحیفــه نشــان می دهــد امــام در دو نــگاه کالن 
و جزئــی بــه برخــی پدیده هــای تکوینــی جهــان توجــه کــرده اســت؛ در نــگاه کالن، وجــود برخــی 
پدیده هــا نظیــر رعدوبرق)دعــای 36(، خشک ســالی)دعای 19( یــا هــالل ماه)دعــای 43( باعــث 
شــده اســت کــه امــام متناســب بــا آن پدیــده، زبــان بــه دعــا بگشــاید و در نــگاه جزئــی در ضمــن 
ادعیــه خــاص، بــه بعضــی از پدیده هــای طبیعــی نظیــر بیمــاری وبا)دعــای 27، فــراز 12(، خلقت 

انســان)دعای 32، فــراز 23( یــا وزن آب)دعــای 3، فــراز 16( اشــاره کنــد.

1- 1. روش پژوهش

ایــن پژوهــش بــا تحلیــل فقــرات ادعیــۀ صحیفــۀ ســجادیه بــه تبییــن اهــداف کلــی نگــرش امــام 
ــه آن هــا را  ــه پدیده هــای طبیعــی پرداختــه و برخــی از مصادیــق اشــاره های امــام ب ســجادg ب

ــد. ــن می کن ــال روش ــور اجم به ط
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1- 2. پیشینۀ پژوهش

بررســی پدیده هــای تجربــی در صحیفــۀ ســجادیه، عــالوه بــر تبییــن معــارف صحیفــۀ ســجادیه، 
فهــم بهتــر مضامیــن آن، تأییــد همراهــی علــم و دیــن در مفاهیــم دینــی و کمــک بــه رفــع پنــدار 
موهــوم تضــاد علــم و دیــن، بیانگــر جایــگاه علمی امــام و جامعیــت نــگاه آن حضرت بــه موضوعات 
اســت؛ به گونــه ای کــه ضمــن مطالــب واالی عرفانــی و تبییــن حقایــق توحیــدی، بــه مطالــب دیگر 
همچــون پدیده هــای طبیعــی نیــز بــرای تفهیــم بهتــر مفاهیــم بــه فراخــور بحــث اشــاره می کنــد. 
ــد آغازگــر مســیر  ــا پدیده هــای طبیعــی می توان همچنیــن تبییــن اهــداف کلــی برخــورد امــام ب
اســتخراج آموزه هــای دیگــر از جملــه مباحــث اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، حقوقــی و... از 
ادعیــه باشــد و مضامیــن واالی آن را بیــن قشــرهای خاصــی کــه بــا ایــن علــوم بیشــتر انــس دارنــد، 
ــان  ــه عرف ــر رابط ــر نظی ــابه دیگ ــای مش ــه جنبه ه ــا ب ــی پژوهش ه ــه در برخ ــد؛ چنان ک ــج کن تروی
ــی، 1386(  ــوان کاظم ــی در صحیفه)اخ ــی امنیت ــن دفاع ــا دکتری ــت)برزگر، 1383( ی و سیاس

پرداختــه شــده اســت.

بررســی پدیده هــای طبیعــی به ویــژه بــا تعبیــر »علــوم تجربــی« در معــارف وحیانــی نظیــر قــرآن 
و احادیــث اهل بیــتb از جملــه رویکردهایــی اســت کــه در دورۀ معاصــر بــه رشــد و شــکوفایی 
رسیده)ســعیدی روشــن، 1390، ج 1: 427 – 448( و دربــارۀ مباحــث مختلــف آن در آیــات قــرآن، 
ــی،  ــط و چاپ ــع برخ ــی های مناب ــی بررس ــت؛ ول ــده اس ــن ش ــددی تدوی ــاالت متع ــا و مق کتاب ه
پیشــینه ای دربــاره بررســی پدیده هــای طبیعــی در صحیفــۀ ســجادیه و بــه طــور خــاص تحلیــل 
اهــداف صحیفــه در تعامــل بــا پدیده هــای طبیعــی نشــان نمی دهــد. البتــه گاهــی پژوهش هایــی 
ــی را واکاوی  ــای طبیع ــق پدیده ه ــی از مصادی ــی، برخ ــورت جزئ ــه به ص ــود ک ــت می ش ــز یاف نی
کرده انــد؛ مثــاًل مقالــۀ »الگوپذیــری از دعاهــای صحیفــۀ ســجادیه و تأثیــر آن بــر ســالمت« بــه قلــم 
 gــام ســجاد ــه ام ــی در ادعی ــه ســازوکار ارتقــای ســالمت روان ــراز )1392( ب مهــدی احمــدی ف
و تأثیــر آن بــر ســالمت جســمی و روانــی پرداختــه اســت. نویســنده در قســمتی از ایــن پژوهــش 
بــه مســیر رفتــار بهداشــتی اشــاره کــرده و نمونه هایــی از آموزه هــای امــام در ارتبــاط بــا ســالمت 
ــا  ــا مقایســه آن هــا ب جســمی همچــون اجتنــاب از پرخــوری، روزه داری و ســحرخیزی را ذکــر و ب
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دیــدگاه متخصصــان علــوم بهداشــتی، برتــری آموزه هــای امــام را اســتنتاج کــرده اســت)احمدی، 
ــراز، 1392: 22 – 26(. ف

 g2. ویژگی های عصر امام سجاد

هــر متــن و ســخنی در بســتری تاریخــی و اجتماعــی شــکل می گیــرد کــه تبییــن کارکردهــای 
متــن، تحلیــل و برداشــت از آن نیــز بــا توجــه بــه زمینه های فکــری، اجتماعــی، تاریخــی و فرهنگی 
زمــان پیدایــش اثــر میســر اســت. روایــات صادرشــده از پیامبــر اکــرم و ائمــه معصومیــنb از 
ــرای فهــم دقیــق رســالت امــام ســجادg و صحیفــۀ  ــن ب ــن قاعــده مســتثنا نیســتند؛ بنابرای ای
ســجادیه، به طــور اجمالــی شــرایط کلــی عصــر آن حضــرت بررســی می شــود تــا چرایــی انتخــاب 
زبــان دعــا بــرای تبییــن معــارف اســالم از ســوی آن حضــرت و علــل احتمالــی توجه بــه پدیده های 

طبیعــی روشــن شــود.

پــس از واقعــۀ عاشــورا، حضــرت علــی بــن الحســینg بــه مــدت 34 ســال، امامــت شــیعیان 
را عهــده دار بودند)مفیــد، 1413 ق، ج 2: 137(. بنی امیــه در ایــن دوران، وحشــت و خفقــان 
شــدیدی بــر محافــل شــیعه اعمــال کردنــد که بــا »واقعــۀ حــره« و ســرکوب بی رحمانــه مــردم مدینه 
شــدت یافــت. ایــن وضــع بــا حاکمیــت عبدالملــک بــن مــروان و کارگــزاران ســتمگر وی همچــون 
حجــاج بــن یوســف ثقفــی ادامــه یافــت و امــام در اختنــاق شــدیدی بــه هدایــت امــت اســالمی و 
دفــاع از کیــان اســالم و حریــم تشــیع پرداخت)پیشــوایی، 1376: 238 - 269(. امــام در فــرازی از 

دعــای 49 صحیفــه، شــرایط دشــوار خــود را چنیــن بــه تصویــر کشــیده اســت:

ِه، َو  ْرَهـَف ِلـی َشـَبا َحـدِّ
َ
َفَکـْم ِمـْن َعـُدوٍّ اْنَتَضـی َعَلـیَّ َسـْیَف َعَداَوِتـِه، َو َشـَحَذ ِلـی ُظَبـَة ُمْدَیِتـِه، َو أ

ْن 
َ
ْضَمَر أ

َ
ـی َعْیُن ِحَراَسـِتِه، َو أ َد َنْحِوی َصَواِئَب ِسـَهاِمِه، َو َلْم َتَنْم َعنِّ َداَف ِلـی َقَواِتـَل ُسـُموِمِه، َو َسـدَّ

َعِنـی ُزَعاَق َمَراَرِتِه. َفَنَظـْرَت- َیا ِإَلِهی- ِإَلی َضْعِفی َعِن اْحِتَمـاِل اْلَفَواِدِح،  َیُسـوَمِنی اْلَمْکـُروَه، َو ُیَجرِّ
ْرَصَد ِلی 

َ
ـْن َقَصَدِنی ِبُمَحاَرَبِتـِه، َو َوْحَدِتی ِفی َکِثیِر َعـَدِد َمْن َناَواِنـی، َو أ َو َعْجـِزی َعـِن ااِلْنِتَصـاِر ِممَّ

ْعِمـْل ِفیِه ِفْکـِری ... َو َکْم ِمـْن َباٍغ َبَغاِنـی ِبَمَکاِیِدِه، َو َنَصَب ِلی َشـَرَك َمَصاِیـِدِه، َو 
ُ
ِباْلَبـاَلِء ِفیَمـا َلـْم أ

ـُبِع ِلَطِریَدِتـِه اْنِتَظارًا اِلْنِتَهـاِز اْلُفْرَصِة ِلَفِریَسـِتِه، َو ُهَو   ِإَلـیَّ ِإْضَباَء السَّ
َ
ْضَبـأ

َ
ـَد ِرَعاَیِتـِه، َو أ َل ِبـی َتَفقُّ َوکَّ

ِة اْلَحَنِق)دعای 49، فـراز 5 -8(. ُیْظِهـُر ِلـی َبَشاَشـَة اْلَمَلِق، َو َیْنُظُرِنـی َعَلی ِشـدَّ
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؛چــه بســیار دشــمنی کــه شمشــیر عداوتش را علیه مــن بــرآورده و دم تیغــش را بر من بّران ســاخته 
و نــوک نیــزه اش را بــر مــن تیــز کــرده و زهرهــای کشــنده را بــرای مــن مهیــا ســاخته و تیرهایــش را 
بــه ســوی مــن نشــانه رفتــه و چشــم مراقبتــش از مــن نخفتــه و تصمیــم گرفته که مرا آســیب رســاند 
ــم را از  ــردی ضعف ــاهده ک ــن، مش ــدای م ــو ای خ ــا ت ــزد؛ ام ــن ری ــه کام م ــش را ب ــی و مرارت و تلخ
ــا مــن کــرده و  تحمــل مشــکالت ســنگین و ناتوانــی ام را از پیــروزی بــر کســی کــه قصــد کارزار ب
تنهاییــم را در برابــر عــدد فــراوان کســانی کــه بــا مــن دشــمنی کرده انــد و دام بــال را بــرای هنــگام 
غفلتــم گســترانده اند ... و چــه بســیار سرکشــانی کــه بــا نیرنگ هــای خــود بــر مــن ســتم کرده انــد 
و دام هــای خــود را بــر ســر راهــم نهاده انــد و جاسوســانی را برمــن گماشــته اند و ماننــد درنــده ای 
کــه در انتظــار فرصــت بــرای شــکار بــه کمیــن می نشــیند در کمیــن مــن نشســتند درحالی کــه بــا 

چاپلوســی، چهــره گشــاده بــه مــن می نمایاننــد و بــا خشــم فــراوان بــر مــن می نگرنــد.

قّلــت نفــرات و یــاران امــام در شــرایط فــوق بــه انــدازه ای بــود کــه امــام ســجادg فرمودنــد: در 
ــَة َو اَل ِباْلَمِدیَنِة  شــهر مکــه و مدینــه 20 نفــر پیــدا نمی شــود که مــا را دوســت داشــته باشــد: َمــا ِبَمکَّ
َنــا )ثقفــی، 1410 ق، ج 2: 393؛ ابــن ابــی الحدیــد، 1404 ق، ج 4: 104(.  ِعْشــُروَن  َرُجــاًل ُیِحبُّ
ــه شــش دســته تقســیم می کنــد و مؤمنــان را همچــون  امــام در تشــبیهی مــردم زمــان خــود را ب
ــن  ــوک مانده اند)اب ــگ و خ ــاه و س ــرگ و روب ــیر و گ ــگال ش ــان چن ــه می ــد ک ــفندانی می دان گوس
بابویــه، 1403 ق، ج 1: 339(. خفقــان عصــر حضــرت بــه انــدازه ای اســت کــه گاهی امــام در کنار 
ــه برخــی ناهنجاری هــای اعتقــادی نظیــر تشــبیه  ــد به صراحــت ب ــر پیامبــر هــم نمی توان قب
خــدا بــه مخلوقــات، بــه صراحــت پاســخ دهــد؛ بنابرایــن بــه دعــا پنــاه می بــرد و بــا صــدای بلنــد 
به گونــه ای مناجــات می کنــد کــه دیگــران بشــنوند شــاید متوجــه اشــتباه در اعتقــاد خــود بشــوند: 
هَ   ُهوَن اللَّ ــِه َذاَت َیــْوٍم ِإْذ َســِمَع َقْومــًا ُیَشــبِّ نَّ َعِلــیَّ ْبــَن اْلُحَســْیِنg َکاَن ِفــی َمْســِجِد َرُســوِل اللَّ

َ
أ

ــِه َفَوَقــَف ِعْنــَدُه َو َرَفَع  َتــی َقْبــَر َرُســوِل اللَّ
َ
ــی أ َتَعاَلــی ِبَخْلِقــِه َفَفــِزَع ِلَذِلــَك َو اْرَتــاَع َلــُه َو َنَهــَض َحتَّ

ــُه َفَقــاَل ِفــی ُمَناَجاِتــِه َلــُه ِإَلِهــی َبــَدْت ُقْدَرُتــَك َو ...)مفیــد، 1413 ق، ج 2: 152  َصْوَتــُه ُیَناِجــی َربَّ
و 153(.

ســتمگری و جــور حاکمــان، دگرگونی هــای اساســی در احــکام و نظــام اســالمی و سوءاســتفاده 
از خزانــۀ مســلمین دســت درازی بــه آن از ســوی دســتگاه حکومتــی در راســتای منافــع شــخصی 
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حاکمــان و امیــران، تباهــی اخــالق و فســاد عمومــی حتــی در شــهرهایی چــون مدینــه کــه مرکــز 
تأســیس حکومــت اســالمی بــود نشــان از انحطــاط همه جانبــه جامعــه داشــت کــه در حوزه هــای 
مختلــف سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی، اخالقــی و ... روی داده بــود؛ امــام در چنیــن شــرایطی، 
از کــردار و گفتــار ناصــواب مــردم آن روز بــه خــدا پنــاه برده)شــهیدی، 1378: 94 – 105( و درمــان 
ــه ترویــج دیــن  ــا فســاد مبــارزه کــرده و ب ــا زبــان دعــا بیــان و بــدان وســیله ب دردهــای جامعــه را ب
اســالم پرداختــه اســت)مظفر، 1436 ق: 234( تــا بــا ایــن ابــزار بــه وظیفــۀ اصلــی خــود یعنــی 
ــیرازی، 1377، ج 9:  ــکارم ش ــبحانی، 1386: 200-203؛ م ــوی الله)س ــه س ــه ب ــت جامع هدای
116 و 117( جامــۀ عمــل بپوشــاند؛ بنابرایــن اســتفاده از زبــان دعا متناســب با شــرایط سیاســی، 
اجتماعــی عصــر امــام ســجادg بــوده و آن حضــرت چــاره ای غیــر از دعــا بــرای تبییــن معــارف 
ــد و  ــد؛ حم ــرح کرده ان ــه مط ــن ادعی ــی را در ضم ــث مختلف ــن رو، مباح ــتند. از ای ــالم نداش اس
ثنــای الهــی، درود بــر پیامبــر اکــرم و فرشــتگان و انبیــای الهی)دعــای1– 4(، توجــه بــه مســائل 
اجتماعــی همچــون مشــکالت مــادی و معنــوی، بیماری هــا، خشکســالی، بدهکاری)دعــای 5، 
ــه مســائل عرفانــی و ارتبــاط  6، 11، 14، 15، 19(، بیــان فضایــل اخالقی)دعــای 20(، توجــه ب
ــد  ــاص مانن ــام خ ــروردگار در ای ــتمداد از پ ــای 9، 35، 51، 52 و 53(، اس ــدای متعال)دع ــا خ ب
آغــاز رمضــان، وداع بــا رمضــان، عیــد فطــر، روز جمعه)دعــای 43 – 47( و دعــا بــرای همســایگان، 
دوســتان، پــدر و مــادر، فرزنــدان، مرزداران)دعــای 24 – 27( بیانگــر جامعیــت صحیفــه در تبییــن 
معــارف به رغــم شــرایط خــاص عصــر زندگــی امــام زین العابدیــنg اســت. امــام در بخشــی از این 
دعاهــا بــرای وصــول ســریع تر بــه اهــداف تربیتــی، بــه پدیده هــای طبیعــی اشــاره کــرده اســت کــه 
بســیاری از آن هــا بــا حــواس ظاهــری بــرای مــردم آن عصــر قابــل فهــم و لمــس بــود. در نتیجــه 
بهتــر می توانســت باعــث یــادآوری نعمــات الهــی گــردد؛ پــس بــا بهره گیــری از حــواس تجربــی 
ــری  ــا بهره گی ــناخت)طباطبایی، 1364، ج1: 34- 42( و ب ــع ش ــرق و مناب ــی از ط ــوان یک به عن
از مقــام عقــل و خــرد بــرای تدبیــر در ایــن حــوادث طبیعــی به مثابــۀ یکــی دیگــر از طــرق اصیــل 
شــناخت)مکارم شــیرازی، 1377، ج1: 153 - 156(، وحدانیــت الهــی را بــه آن هــا یــادآوری کرده 
و از انحراف هــا بــاز دارد؛ چنان کــه در تبییــن اهــداف کلــی امــام، به روشــنی می تــوان آن را دیــد.
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2-1. اهداف کلی صحیفه در استناد به پدیده های تجربی

ــداف  ــوان اه ــجادیه، می ت ــۀ س ــی در صحیف ــای طبیع ــه پدیده ه ــام ب ــاره های ام ــی اش ــا بررس ب
کلــی زیــر را دربــاره نگــرش امــام بــه پدیده هــای طبیعــی اســتخراج کــرد:

2-1-1. توجه به ربوبیت پروردگار و مخلوق بودن پدیده ها

ــوان  ــا را به عن ــد، آن ه ــخن می گوی ــه س ــی در ادعی ــای طبیع ــی از پدیده ه ــجادg وقت ــام س ام
مربــوب و مقهــور پــروردگار می شناســاند کــه نشــانی از قــدرت خالــق متعــال دارنــد. آن حضــرت 
بــا نگــرش توحیــدی، همــۀ پدیده هــای طبیعــی را منتســب بــه خــدا می دانــد. به عنــوان نمونــه، 
ــروردگار  ــگاه پ ــه پیش ــمارد و ب ــروردگار می ش ــانه های پ ــد آن دو را از نش ــرق را می بین ــی رعدوب وقت
ــِدَراِن  ــَك، َیْبَت ْعَواِن

َ
ــْن أ ــاِن ِم ــِن َعْوَن ــَك، َو َهَذْی ــْن آَیاِت ــاِن ِم ــِن آَیَت ــمَّ ِإنَّ َهَذْی ُه ــی دارد: اللَّ ــه م عرض

ه)دعــای 36، فــراز اول(؛ بــار خدایــا ایــن رعدوبــرق دو نشــانه  ْو َنِقَمــٍة َضارَّ
َ
َطاَعَتــَك ِبَرْحَمــٍة َناِفَعــٍة أ

ــرای  ــو ب ــان ت ــت فرم ــه در اطاع ــتند ک ــو هس ــزاران ت ــزار از خدمتگ ــو و دو خدمتگ ــانه های ت از نش
رســاندن رحمتــی ســودمند یــا عقوبتــی زیان بــار می شــتابند. رعدوبــرق در قــرآن نیــز از نشــانه های 
پــروردگار شــمرده شــده)روم، 24؛ رعــد، 12 و 13( و در روایــات دیگــری نیــز بــه تســبیح پــروردگار 
ــرق توصیــه شــده اســت)حر عاملــی، 1409 ق، ج 8: 12 و 13؛  هنــگام شــنیدن صــدای رعدوب
نــوری، 1408 ق، ج 6: 187 و 188(؛ تعبیــر صحیفــه و بقیــۀ ادعیــه همســان بــا آن بیانگــر نگرش 

توحیــدی بــه پدیــده هــای طبیعــی از جملــه رعدوبــرق اســت.

همچنیـن در دعـای طلـب بـاران، امـام زین العابدیـنg زمیـن و بـاران را از آن خـدا می دانـد و 
ُهـمَّ اْسـِقَنا اْلَغْیـَث، َو اْنُشـْر َعَلْیَنـا َرْحَمَتـَك ِبَغْیِثـَك اْلُمْغـِدِق ِمَن  بـه درگاه خـدا عـرض می کنـد: اللَّ
ْرِضـَك اْلُموِنـِق ِفـی َجِمیـِع الَْفاِق)دعـای 19، فـراز اول(؛ بـار خدایا با 

َ
ـَحاِب اْلُمْنَسـاِق ِلَنَبـاِت أ السَّ

بـارش بارانـت سـیرابمان کـن و رحمـت خویـش را با بـاران فراوانـت کـه از ابرهایی که در همـه آفاق 
آسـمان برای رویش گیاهان شـگفت آور زمینت به حرکت درآمده اند، بر بندگان بگسـتران. غیث به 
معنـای بـاران )فراهیدی، 1409 ق، ج 4: 440( و مغدق از ریشـۀ غدق به معنای زیادت اسـت)ابن 
فـارس، 1404 ق، ج 4: 415( کـه بـا ضمیر »َک« در تعبیر »ِبَغْیِثَك اْلُمْغِدِق« از آن خداوند دانسـته 

ْرِضـَك« نیـز بر همین نسـق بـه کار رفته اسـت.
َ
شـده اند، چنان کـه »أ



اهداف کلی نگرش صحیفۀ سجادیه به پدیده های طبیعی54
)احد داوری چلقائی(

فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 4 . زمستان1401

2-1-2. توجه به اهداف تربیتی و عبادی در ضمن بیان مصادیق

ــزار  ــرای هدایــت مــردم از اب ــه شــرایط عصــر زندگــی امــام زین العابدیــنg، امــام ب ــا توجــه ب ب
دعــا بهــره بــرده اســت. اســتناد بــه برخــی پدیده هــای طبیعــی نیــز در دعاهــا، در راســتای همیــن 
ــد  ــخن می گوی ــاه س ــالل م ــی از ه ــرت وقت ــت. آن حض ــادی اس ــی و عب ــی، تربیت ــداف هدایت اه
ــروردگار می خواهــد کــه از پســندیده ترین بنــدگان در آن مــاه باشــد و در زمــرۀ  ــان دعــا از پ در پای
خوشــبخت ترین افــرادی قــرار گیــرد کــه در آن مــاه در عبــادت خــدا کوشــیده، توبــه کــرده و شــکر 

ــد: ــروردگار را به جــای آورده ان نعمــت پ

ْزَکــی َمــْن َنَظــَر ِإَلْیــِه، َو 
َ
ْرَضــی َمــْن َطَلــَع َعَلْیــِه، َو أ

َ
ــٍد َو آِلــِه، َو اْجَعْلَنــا ِمــْن أ ُهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ اللَّ

ْوَبــِة، َو اْعِصْمَنــا ِفیــِه ِمــَن اْلَحْوَبــِة، َو اْحَفْظَنــا ِفیــِه ِمــْن  ْقَنــا ِفیــِه ِللتَّ ــَد َلــَك ِفیــِه، َو َوفِّ ْســَعَد َمــْن َتَعبَّ
َ
أ

ْوِزْعَنــا ِفیــِه ُشــْکَر ِنْعَمِتَك)دعــای 43، فــراز 6 و 7(؛ بــار خدایــا، بــر محمــد و 
َ
ُمَباَشــَرِة َمْعِصَیِتــَك َو أ

ــد و از  ــان می تاب ــر آن ــاه ب ــن م ــرار ده کــه ای ــا را از پســندیده ترین کســانی ق آل او درود فرســت و م
ــو  ــادت ت ــه عب ــه در آن ب ــانی ک ــن کس ــد و از نیکبخت تری ــه آن می نگرن ــه ب ــرادی ک ــن اف پاک تری
کوشــیده اند و مــا را در آن بــه توبــه موفــق و از گنــاه مصــون بــدار و از ارتــکاب گنــاه حفــظ فرمــا، و 

بــه مــا توفیــق ده کــه شــکر نعمتــت را به جــای آوریــم.

ایــن دعــا کــه در منابــع دیگــر بــا تفــاوت مختصــری در اعمــال عبــادی شــب اول مــاه رمضــان 
آمــده اســت )طوســی، 1411 ق، ج 2: 542؛ طوســی، 1414 ق: 495 و 496( ســخن از رضایــت 
پــروردگار، پاکیزگــی روح، عبــادت، توبــه، پرهیــز از گنــاه و توفیــق شــکر نعمت هــای پــروردگار بــه 
ــَك ِفیــِه« از »هــالل« بــه  ــَد َل ــْن َتَعبَّ ْســَعَد َم

َ
میــان آورده اســت. امــام در ایــن دعــا بعــد از فــراز »َو أ

معنــای »قــرص مــاه« بــه »شــهر« بــه معنــای مــاه قمــری التفــات کــرده تــا معنــای مجــازی از هالل 
را اراده کنــد. ایــن تغییــر در علــم بالغــت بــه صنعــت اســتخدام موســوم اســت)مدنی، 1409 ق، ج 

5: 533 و 534(.

نمونــۀ دیگــر از اهــداف تربیتــی امــام در اشــاره بــه خلقــت اعضــا و جــوارح نمایــان شــده اســت. 
آن حضــرت خلقــت اعضــا و جــوارح را ابــزاری بــرای تربیــت نفــوس و قــرب بــه پــروردگار می دانــد 
و از خداونــد طلــب می کنــد تــا حرکــت اعضــای بــدون و نگاه هــای دیــدگان، باعــث جلــب ثــواب 
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ْعُیِنَنا، َو 
َ
ْعَضاِئَنا َو َلَمَحــاِت أ

َ
پــروردگار و دوری از عقــاب باشــد: َو اْجَعــْل َهَمَســاِت ُقُلوِبَنــا، َو َحــَرَکاِت أ

ــی اَل َتُفوَتَنــا َحَســَنٌة َنْســَتِحقُّ ِبَهــا َجــَزاَءَك، َو اَل َتْبَقی َلَنا  ْلِســَنِتَنا ِفــی ُموِجَبــاِت َثَواِبــَك َحتَّ
َ
َلَهَجــاِت أ

َئٌة َنْســَتْوِجُب ِبَهــا ِعَقاَبــَك )دعــای 9، فــراز 7(؛ و رازهای دلمــان، حرکات اعضایمــان و نگاه های  َســیِّ
دیدگانمــان و گفته هــای زبانمــان را همگــی در راه جلــب ثــواب خــودت بــدار چندان کــه کار نیکــی 
ــتوجب  ــا را مس ــه م ــتی را ک ــم و کار زش ــف ندهی ــم از ک ــو می گردی ــاداش ت ــزاوار پ ــا آن س ــه ب را ک
عقوبــت تــو می گردانــد از مــا ســر نزنــد. امــام در ایــن تعبیــر پــس از اشــاره بــه برخــی اعضــای بــدن 
انســان، از خداونــد طلــب انجــام همــه اطاعــات و پرهیــز از همــه معاصــی را درخواســت می کنــد 
کــه دسترســی بــه ایــن مهــم، بــا فیــض الهــی و لطــف پــروردگار در راهنمایــی بــه انتخــاب کار خیر و 

اجتنــاب از بــدی میســر اســت)مدنی، 1409 ق، ج 2: 421(.

نگــرش امــام بــه بیمــاری و ســالمت اعضــای بــدن نیــز با تذکــر جنبه هــای تربیتــی همراه اســت. 
آن حضــرت ســالمتی را زمینه ســاز شــکر پــروردگار دانســته و فقــدان یــا کمبــود آن را باعــث توبــه 
ــار و  ــه بیم ــی ب ــه بخش ــث روحی ــام، باع ــار ام ــوع رفت ــن ن ــد؛ ای ــق می دان ــوی خال ــت به س و بازگش
مقاوم ســازی روان انســان بــرای مقابلــه بــا بیمــاری می شــود، به گونــه ای کــه فــرد بــا بیمــاری بــه 
صــورت یــک پدیــده معمولــی برخــورد کــرده و می توانــد از آن به عنــوان ســکویی بــرای قــرب بــه 

پــروردگار اســتفاده کنــد:

ــا  ــی َم ــُد َعَل ــَك اْلَحْم ــی، َو َل ــاَلَمِة َبَدِن ــْن َس ــِه ِم ُف ِفی ــرَّ َتَص
َ
َزْل أ

َ
ــْم أ ــا َل ــی َم ــُد َعَل ــَك اْلَحْم ــمَّ َل ُه اللَّ

یُّ 
َ
ــْکِر َلــَك، َو أ َحــقُّ ِبالشُّ

َ
یُّ اْلَحاَلْیــِن أ

َ
ْدِری، َیــا ِإَلِهــی، أ

َ
ــٍة ِفــی َجَســِدی َفَمــا أ ْحَدْثــَت ِبــی ِمــْن ِعلَّ

َ
أ

ــْطَتِنی ِبَهــا  َبــاِت ِرْزِقــَك، َو َنشَّ َتِنــی ِفیَهــا َطیِّ
ْ
أ ِتــی َهنَّ ــِة الَّ حَّ  َوْقــُت الصِّ

َ
ْوَلــی ِباْلَحْمــِد َلــَك أ

َ
اْلَوْقَتْیــِن أ

ِتی  ــِة الَّ ْم َوْقُت اْلِعلَّ
َ
ْقَتِنــی َلُه ِمــْن َطاَعِتــَك أ ْیَتِنــی َمَعَهــا َعَلــی َمــا َوفَّ اِلْبِتَغــاِء َمْرَضاِتــَك َو َفْضِلــَك، َو َقوَّ

ْتَحْفَتِنــی ِبَهــا، َتْخِفیفــًا ِلَمــا َثُقــَل ِبــِه َعَلــیَّ َظْهــِری ِمــَن اْلَخِطیَئاِت، 
َ
ِتــی أ َعــِم الَّ ْصَتِنــی ِبَهــا، َو النِّ َمحَّ

ْوَبــِة، َو َتْذِکیــرًا ِلَمْحِو اْلَحْوَبــِة ِبَقِدیِم  َئاِت، َو َتْنِبیهًا ِلَتَنــاُوِل التَّ ــیِّ َو َتْطِهیــرًا ِلَمــا اْنَغَمْســُت ِفیــِه ِمــَن السَّ
ْعَمه)دعــای 15، فــراز 1 تــا 4( النِّ

ــو  ــپاس ت ــوده ام و س ــد ب ــواره از آن بهره من ــه هم ــم ک ــالمت بدن ــر س ــو را ب ــپاس ت ــا، س ــار خدای ؛ب
ــک از آن  ــه کدام ی ــن ک ــدای م ــم، ای خ ــد آورده ای. نمی دان ــرم پدی ــه در پیک ــاری ای ک ــر بیم را ب
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ــو  ــپاِس ت ــان، س ــک از آن دو زم ــزاوارترند؟ و کدام ی ــتانت س ــه آس ــزاردن ب ــکر گ ــرای ش ــال ب دو ح
ــا هنــگام ســالمتی کــه در آن روزی هــای پاکیــزه ات را برایــم گــوارا ســاختی و  را شایســته ترند؟ آی
بــرای فراهــم آوردن خشــنودی و فضــل خویــش، نشــاطم بخشــیدی و بــر انجــام طاعاتــی کــه بدان 
موفــق شــدم نیرومنــد و توانایــم ســاختی؛ یــا هنــگام بیمــاری و رنجــوری کــه بــا آن، از آلودگی هــا 
پاکــم ســاختی، ]رنج هایــی کــه درواقــع[ نعمت هایــی ]بــود[ کــه بــر مــن هدیــه کــردی بــرای آنکــه 
گناهانــی را کــه بــر گــرده ام ســنگینی می کنــد ســبک گردانــی و از آلودگی هایــی کــه در آن فــرو 
رفتــه ام پاکــم ســازی و هشــداری باشــد کــه بــه توبــه دســت یــازم و تذکــری باشــد بــرای آن کــه گناه 

بزرگــم را بــا نعمــت و احســان قدیــم تــو محــو کنــم.

اشــاره امــام بــه ریــزش گناهــان در هنــگام بیمــاری کــه در احادیــث دیگــری از معصومــانb نیــز 
آمــده اســت )کلینــی، 1429 ق، ج 5: 306 - 311( یــا بــه معنــای ضعیف بــودن بــدن بیمــار بــرای 
انجــام گناهــان اســت یــا بــه دلیــل توبــه و پشــیمانی وی از گنــاه و عــزم بــر تــرک معصیــت اســت که 
بــه علــت بیمــاری بیشــتر بــه یــاد خــدا می افتد)مدنــی، 1409 ق، ج 3: 85( و در آیــۀ »َوِإَذا َمــسَّ 

ْو َقآِئًما«)یونــس، 12( بــه آن اشــاره شــده اســت.
َ
ْو َقاِعــًدا أ

َ
ــرُّ َدَعاَنــا ِلَجنِبــِه أ اإِلنَســاَن الضُّ

ــه تربیــت  ــرای مــردم ب ــل فهــم ب ــا اســتفاده از پدیده هــای طبیعــی قاب ــن ترتیــب، امــام ب ــه ای ب
نفــوس می پــردازد کــه نمونــۀ دیگــر آن در توجــه دادن بــه معــاد مشــاهده می شــود. بــاور بــه معــاد 
آثــار تربیتــی متعــددی دارد)مــکارم شــیرازی، 1377، ج 5: 385-413( کــه امــام نیــز بــا یــادآوری 
ــا  ــرگ، ب ــد از م ــای آن بع ــدن اعض ــی و متالشی ش ــدۀ طبیع ــک پدی ــوان ی ــدن به عن ــیدن ب پوس
یــادآوری ضــرورت دوری از غفلــت، صبغــۀ تربیتــی بــه دعــا می بخشــد: َمــْواَلَی َو اْرَحْمِنــی ِعْنــَد 
ــا  ْوَصاِلــی، َیــا َغْفَلِتــی َعمَّ

َ
َعــْت أ ْعَضاِئــی، َو َتَقطَّ

َ
َقــْت أ ــِر ُصوَرِتــی َو َحاِلــی ِإَذا َبِلــَی ِجْســِمی، َو َتَفرَّ َتَغیُّ

ــَراُد ِبی )دعــای 53، فــراز 6(؛ مــوالی مــن آن گاه کــه شــکل و حالــم دگرگــون شــود هنگامی کــه  ُی
بدنــم پوســیده و اعضایــم متالشــی و پیوندهایــم ازهم گســیخته شــود بــر مــن رحــم کــن. ای وای بر 

بی خبــری مــن از آنچــه مــرا در پیــش اســت.

2-1-3. تأثیرپذیری از قرآن در بیان تعابیر و انتخاب مصادیق

اهــل  بیــتb به عنــوان ناطقــان و مفســران واقعــی قــرآن کریــم هســتند)بابایی، 1381، ج 1: 
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29-136( و در بیانــات خــود به طــور مکــرر بــه آیــات قــرآن اســتناد کرده انــد. نمونه هــای زیــادی از 
استشــهادهای قــرآن در تعابیــر صحیفــۀ ســجادیه در موضوعــات مختلــف از جمله در آیــات مربوط 
ــم، گاهــی  ــات قــرآن کری ــه پدیده هــای طبیعــی وجــود دارد. امــام ســجادg در اســتفاده از آی ب
عیــن عبــارت قــرآن را بــه کار بــرده و گاهــی مفهــوم آیــۀ قــرآن را بــا بیانــی نزدیــک بــه تعابیــر قــرآن 
آورده اســت. نمونــه ای از الگوبــرداری صریــح، تعبیــری اســت کــه درباره خلقت انســان بــه کار رفته 

اســت؛ امــام در بخشــی از دعــای نمــاز شــب بــه پــروردگار عرضــه می دارنــد:

َقٍة  ْنــَت َحَدْرَتِنــی َمــاًء َمِهینــًا ِمــْن ُصْلــٍب ُمَتَضاِیــِق اْلِعَظــاِم، َحــِرِج اْلَمَســاِلِك ِإَلی َرِحــٍم َضیِّ
َ
ُهــمَّ َو أ اللَّ

ْثَبــتَّ ِفــیَّ 
َ
ــوَرِة، َو أ ــی اْنَتَهْیــَت ِبــی ِإَلــی َتَمــاِم الصُّ ُفِنــی َحــااًل َعــْن َحــاٍل َحتَّ َســَتْرَتَها ِباْلُحُجــِب، ُتَصرِّ

اْلَجــَواِرَح َکَمــا َنَعــتَّ ِفــی ِکَتاِبــَك: ُنْطَفــًة ُثــمَّ َعَلَقــًة ُثــمَّ ُمْضَغــًة ُثــمَّ َعْظمــًا ُثــمَّ َکَســْوَت اْلِعَظــاَم َلْحمًا، 
َتِنی  َخْلقــًا آَخــَر َکَمــا ِشــْئت)دعای 32، فــراز 23(؛ بــار خدایــا تــو مــن را بــه شــکل آبــی 

ْ
ْنَشــأ

َ
ُثــمَّ أ

پســت از پشــتی بــا اســتخوان هایی درهــم فشــرده و راه هــای تنــگ و پیچاپیــچ بــه تنگنــای رحمــی 
کــه آن را در میــان پرده هــا پوشــیده ای، فــرود آوردی و مــرا از حالــی بــه حــال دیگر دگرگــون کردی؛ 
تــا آن گاه کــه صورتــم را تمــام و کامــل ســاختی و اعضــای مختلــف بدنــم را پدیــد آوردی، همان گونه 
کــه در کتــاب خــود توصیــف کــردی: نطفــه، ســپس علقــه، آنــگاه مضغــه، ســپس اســتخوان بندی 
ــرا  ــتی م ــه خواس ــکل ک ــان ش ــه هم ــاندی و آن گاه ب ــت پوش ــا گوش ــتخوان ها را ب ــس از آن اس و پ

خلقتــی دیگر بخشــیدی.

امــام در ایــن دعــا بــه بخشــی از آیــه 14 ســورۀ مؤمنــون اســتناد و بــه توصیــف قــرآن از خلقــت 
ــد. ــاره می کن ــت اش ــه صراح ــان ب انس

در تعابیــر دیگــری نیــز بــه برخــی از آیــات به صــورت تلفیقــی اشــاره یــا مفهــوم آیــات بیــان شــده 
ْعــِف َخَلْقَتَنــا، َو َعَلــی اْلَوْهــِن َبَنْیَتَنــا، َو ِمــْن َمــاٍء  ــَك ِمــَن الضُّ ُهــمَّ َو ِإنَّ اســت؛ از جملــه در تعبیــر »اللَّ
ــَك  َة َلَنــا ِإالَّ ِبَعْوِنك«)دعــای 9، فــراز 5(، فــراز »َو ِإنَّ ِتــَك، َو اَل ُقــوَّ َتَنــا، َفــاَل َحــْوَل َلَنــا ِإالَّ ِبُقوَّ

ْ
َمِهیــٍن اْبَتَدأ

ْعــِف َخَلْقَتَنــا« از آیــۀ 54 ســورۀ روم، فــراز »َعَلــی اْلَوْهــِن َبَنْیَتَنــا« از آیــۀ 14 ســورۀ لقمــان،  ِمــَن الضُّ
َتَنــا« از آیــات 20 ســورۀ مرســالت و آیــۀ 8 ســورۀ ســجده و عبــارت »َفــاَل 

ْ
فــراز »ِمــْن َمــاٍء َمِهیــٍن اْبَتَدأ

َة َلَنــا ِإالَّ ِبَعْوِنــك« از آیــات 165 ســورۀ بقــره، 39 ســورۀ کهــف و آیــۀ 15  ِتــَك، َو اَل ُقــوَّ َحــْوَل َلَنــا ِإالَّ ِبُقوَّ
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ســورۀ فصلــت گرفتــه شــده اســت یــا بــا آن آیــات تشــابه معنایــی دارنــد.

دربــارۀ حــرکات شــب و روز و کــم  و زیــاد شــدن آن در طــول ســال نیــز تعابیــر امــام ســجادg بــا 
برخــی از آیــات قــرآن همســو اســت: امــام در دعــای 6 خداونــد را چنیــن حمــد می کنــد:

ــَز َبْیَنُهَمــا ِبُقْدَرِتــِه َو َجَعــَل ِلــُکلِّ َواِحــٍد ِمْنُهَمــا  ِتــِه َو َمیَّ َهــاَر ِبُقوَّ ْیــَل َو النَّ ــِذی َخَلــَق اللَّ ــِه الَّ اْلَحْمــُد ِللَّ
َمــدًا َمْمــُدودًا ُیوِلــُج ُکلَّ َواِحــٍد ِمْنُهَمــا ِفــی َصاِحِبــِه، َو ُیوِلــُج َصاِحَبــُه ِفیــِه ِبَتْقِدیــٍر 

َ
َحــّدًا َمْحــُدودًا، َو أ

ِمْنــُه ِلْلِعَبــاِد ِفیَمــا َیْغُذوُهــْم ِبــِه، َو ُیْنِشــُئُهْم َعَلْیه)دعــای 6، فــراز 1 -4(؛ ســپاس و ســتایش خداوند 
را کــه بــا نیــروی خــود، شــب و روز را بیافریــد و بــا توانایــی خویــش آن دو را از یکدیگــر متمایــز کــرد 
و بــرای هــر یــک از آن دو حــدی مشــخص و ســرآمدی معیــن مقــرر نمــود. بــه تقدیــر هــر یــک از آن 
دو را در دیگــری فــرو بــرد و آن یکــی را در درون دیگــی وارد ســاخت تــا روزی بنــدگان فراهــم گــردد و 

نشــو نمــای آنــان بــه خوبــی صــورت پذیــرد.

ایــن، فرازهــای دعــا بــا آیــات انبیــاء، 33؛ حــج، 61؛ لقمــان، 29؛ فاطــر، 13 و حدیــد، 6 تناســب 
محتوایــی یا لفظــی دارد.

2-1-4. استفاده از سبک بیان اجمال و تفصیل

ســبک بیــان صحیفــۀ ســجادیه در بیــان پدیده هــای طبیعــی متأثــر از ســبک بیــان قــرآن، جمــع 
میــان اجمــال و تفصیــل اســت، به گونــه ای کــه هــم اصــل مطالــب را بــه دور از زوایــد بیــان و هــم 
ــه می کنــد؛ به عنــوان  ــه خواننــده ارائ ــادی ب تحلیــل مطلــب و دقــت در آن، مطالــب تفصیلــی زی
نمونــه، آن حضــرت در مقــام خــوف از خــدا، از نعمــت خلقــت و تربیــت خداونــد ســخن گفتــه و بــه 
ْیَتِنــی َصِغیرًا)دعــای 50، فــراز  ــَك َخَلْقَتِنــی َســِوّیًا، َو َربَّ ُهــمَّ ِإنَّ درگاه باری تعالــی عرضــه مــی دارد: اللَّ
ــرورش دادی.  ــودم پ ــی کــه کــودک ب ــو مــرا مــوزون و بی عیــب آفریــدی و در حال ــار الهــا ت اول(؛ ب
در ایــن فــراز از تعبیــر »َســِوّیًا« اســتفاده شــده اســت کــه هــم بیانگــر مفهــوم اجمالــی »بی عیــب و 
مــوزون« اســت کــه در نــگاه ابتدایــی دیــده می شــود؛ تحلیــل لغــوی ایــن واژه نیــز بــه ارائــه نــکات 
تفصیلــی از تعبیــر امــام کمــک می کنــد. ایــن واژه از ریشــۀ »س و ی« مشــتق شــده و ایــن مــاده 
در اصــل بــه معنــای استوارشــدن و قــوام بیــن دو چیــز اســت و زمانــی بــه کار مــی رود کــه دو چیــز 
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معــادل و مســاوی همدیگــر باشــند. بــه وســط هــر چیــز نیــز »ســواء« می گوینــد؛ زیــرا دو طــرف 
یکســانی دارد و می توانــد اســتوار بایســتد)ابن فــارس، 1404 ق، ج 3: 112( اگــر ایــن واژه دربــارۀ 
انســان بــه کار رود، بــه دلیــل اســتواربودن قامــت انســان اســت کــه اجــزای بــدن انســان حکیمانــه 
خلــق شــده اســت )راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 440( و نواقــص نــدارد )حمیــری، ج5 :3280( 
ایــن نظــام عجیــب و مــوزون ســاختمان بــدن انســان در چشــم، گــوش، قلــب و ... نشــانۀ قــدرت 
ــاز راه  ــوز در آغ ــی هن ــوم طبیع ــمندان عل ــالۀ دانش ــزاران س ــالش ه ــه ت ــروردگار و این ک ــف پ و لط

شــناخت آن اســت)مکارم شــیرازی، 1379، ج 26: 221(.

ــت  ْزِق« اس ــرِّ ــاِت ال َب ــِض« و »َطیِّ َدَواِت اْلَقْب
َ
ــِط«، »أ ــر »آاَلِت اْلَبْس ــتفاده از تعابی ــر اس ــۀ دیگ نمون

کــه عــالوه بــر معانــی اجمالــی »ابــزار گشــودن«، »ابــزار بســتن« و »روزی هــای پــاک«، تفصیــل 
َدَواِت اْلَقْبــِض، 

َ
ــَب ِفیَنــا آاَلِت اْلَبْســِط، َو َجَعــَل َلَنــا أ ــِذی َرکَّ ــِه الَّ دقیق تــری می طلبــد: َو اْلَحْمــُد ِللَّ

ْغَناَنــا ِبَفْضِلــِه، َو 
َ
ْزِق، َو أ َبــاِت الــرِّ اَنــا ِبَطیِّ ْعَمــاِل، َو َغذَّ

َ
ْثَبــَت ِفیَنــا َجــَواِرَح اْل

َ
ْرَواِح اْلَحَیــاِة، َو أ

َ
َعَنــا ِبــأ َو َمتَّ

ِه)دعــای اول، فــراز 20(؛ ســپاس خــدای را کــه در بــدن مــا آالت گشــودن را تعبیــه کــرد و  ْقَناَنــا ِبَمنِّ
َ
أ

ابــزار بســتن را قــرار داد و مــا را از نســیم های زندگی بخــش برخــوردار ســاخت و اعضایــی را بــرای 
انجــام کار در کالبــد مــا نهــاد، مــا را بــا روزی هــای پــاک پــرورد و بــا فضــل خــود بی نیازمــان کــرد 
ْعَمــاِل« 

َ
ْرَواِح اْلَحَیــاِة« و »َجــَواِرَح اْل

َ
و بــه عطــای خویــش مــا را ســرمایه داد. در ایــن دعــا تعابیــر »أ

ــد  ــال و نیازمن ــداق اجم ــز مص ــام کار« نی ــای انج ــش« و »اعض ــیم های زندگی بخ ــی »نس در معان
ــتند)مدنی، 1409 ق، ج 1: 370 – 374(. ــل هس تفصی

2-1-5. تناقض نداشتن مطالب با یافته های قطعی علوم بشری

ــم  ــات عل ــا موضوع ــجادیه ب ــۀ س ــده در صحیف ــی مطرح ش ــث علم ــه ای مباح ــی مقایس بررس
ــه  ــوط ب ــی مرب ــث علم ــی از مباح ــه خیل ــم این ک ــت. به رغ ــان آن هاس ــی می ــود تناف ــانۀ نب روز نش
پدیده هــای طبیعــی به صــورت دقیــق و قطعــی در عصــر حیــات امــام زین العابدیــنg روشــن 
نبــود؛ ولــی گــذر زمــان تناقضــی میــان ادعیــه بــا علــوم قطعــی روز را اثبــات نکــرده اســت؛ بلکــه 
در مــواردی هــم نگــرش امــام در اعصــار بعــد، به طــور دقیــق اثبــات شــده اســت. خلقــت انســان 
ــالح  ــده بود)ص ــناخته نش ــی ش ــور قطع ــالم به ط ــدر اس ــاده در ص ــر و م ــلول های ن ــب س از ترکی
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ــه آن اشــاره می کنــد کــه هــر دو  ــه ای ب ــی امــام در دعــای خــود به گون فیومــی، 1426 ق: 9(، ول
ــارۀ دشــمنان، از عقیم شــدن رحــم  ــد؛ امــام درب ــر و مــاده در خلقــت انســان نقــش دارن ســلول ن
ــْس  ْرَحــاَم ِنَســاِئِهْم، َو َیبِّ

َ
ــْم أ ُهــمَّ َعقِّ زنــان و خشک شــدن صلــب مــردان آن هــا ســخن می گویــد: اللَّ

ْصــاَلَب ِرَجاِلِهــم  )دعــای 27، فــراز 6(؛ بــار خدایــا! زنان شــان را از بــارداری عقیــم ســاز و صلــب 
َ
أ

مردانشــان را از تولیــد خشــک گــردان. بررســی مصادیــق دیگــر اشــاره های صحیفــۀ ســجادیه بــر 
پدیده هــای طبیعــی نیــز صحــت ادعــای توافــق علــوم تجربــی قطعــی بــا اشــاره های صحیفــه را 

ــود. ــی می ش ــه بررس ــا در ادام ــن نمونه ه ــی از ای ــد. برخ ــق می کن تصدی

2-2. نمونه هایی از پدیده های طبیعی در صحیفه

ــق پدیده هــای طبیعــی در صحیفــۀ  ــر اهــداف فــوق، برخــی دیگــر از مصادی ــرای تبییــن بهت ب
ــود.  ــر می ش ــجادیه ذک س

2-2-1. حرکت سریع ماه

ــی  ــه برخ ــد ک ــی را می خوان ــت، دعای ــاه می نگریس ــالل م ــه ه ــه ب ــجادg هنگامی ک ــام س ام
ــود: ــوط می ش ــی مرب ــوم تجرب ــه عل ــرات آن ب فق

ــِك  ــی َفَل ُف ِف ــرِّ ــِر، اْلُمَتَص ْقِدی ــاِزِل التَّ ــی َمَن ُد ِف ــَردِّ ــِریُع، اْلُمَت ــُب السَّ اِئ ــُع، الدَّ ــُق اْلُمِطی ــا اْلَخْل َه یُّ
َ
أ

ْوَضــَح ِبــَك اْلُبَهــَم، َو َجَعَلــَك آَیــًة ِمــْن آَیــاِت ُمْلِکــِه، َو َعاَلَمًة 
َ
َلــَم، َو أ َر ِبــَك الظُّ ْدِبیــِر. آَمْنــُت ِبَمــْن َنــوَّ التَّ

َنــاَرِة َو اْلُکُســوِف،  ُفــوِل، َو اإْلِ
ُ
ُلــوِع َو اْل ْقَصــاِن، َو الطُّ َیــاَدِة َو النُّ ِمــْن َعاَلَمــاِت  ُســْلَطاِنِه، َو اْمَتَهَنــَك ِبالزِّ

ْنــَت َلــُه ُمِطیــٌع، َو ِإَلــی ِإَراَدِتــِه َســِریٌع )دعــای 43، فــراز 1 و 2(
َ
ِفــی ُکلِّ َذِلــَك أ

؛ای آفریننـدۀ فرمان بـردار، ای رونده پرشـتاب که در منزلگاه های مقدر شـده در رفـت و آمدی و در 
فلـِک تدبیـر تصـرف می کنی، ایمـان آوردم به آن که به وسـیله تـو تاریکی ها را روشـنایی داد و آنچه 
را کـه بـه دشـواری می تـوان یافـت آشـکار سـاخت و تـو را نشـانه ای از نشـانه های اسـتیالی خود و 
عالمتـی از عالمت هـای قـدرت خویش قـرارداد و تو را زمانـی به فزونی و زمانی به کاسـتی و گاهی 
در طلـوع و گاهـی در غـروب و حالتـی در تابـش و حالتی در کسـوف ]=خسـوف[ بـه خدمت خود 
گماشـت، در همـۀ ایـن حاالت تو مطیع او هسـتی و به سـوی تحقق خواسـتش شـتابان می روی.
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اِئــُب« از ریشــه »دأب« مبالغــه در حرکــت را می رســاند)فراهیدی، 1409 ق، ج 8: 85(  تعبیــر »الدَّ
ــر عــادت نیــز اطــالق می شــود)ابن فــارس، 1404 ق،  ــر دوام کار داللــت می کنــد؛ بنابرایــن ب و ب
ج 2: 321(. ایــن واژه دربــارۀ خورشــید و مــاه بــه حرکــت پیوســته و دایمــی داللــت می کند)راغــب 
اصفهانــی، 1412 ق: 321( کــه بــا صفــت ســریع در ایــن تعبیــر امــام همراه شــده و داّل بر ســرعت 
ْقِدیــِر« بــه معنــای منزلگاه هــای مقــدر شــده، هــم حرکــت  حرکــت دایمــی مــاه اســت. »َمَنــاِزِل التَّ
ــاره حرکــت  کامــاًل دقیــق و حساب شــده مــاه اســت کــه زمینــه محاســبات دقیــق منجمــان درب
ــخص  ــق مش ــرکات دقی ــن ح ــا ای ــوف ب ــوف و خس ــایی کس ــکان شناس ــد و ام ــم می کن آن را فراه
می شــود)مکارم شــیرازی، 1379، ج 18: 383 – 385(. تعبیــر بــه حرکــت مــاه در آیــۀ 33 ســورۀ 
ابراهیــم و آیــات 39 و 40 ســورۀ یــس نیــز اشــاره شــده اســت و اهــل  بیــتb به تبــع قــرآن از همــان 
ــه  ــید ارائ ــاه و خورش ــت م ــی از حرک ــن توصیف ــرآن چنی ــه ق ــی ک ــد. زمان ــتفاده کرده ان ــر اس تعابی
ــود. بطلمیــوس معتقــد  می کــرده، اندیشــه های هیئــت بطلمیوســی در ستاره شناســی حاکــم ب
بــود خورشــید و مــاه از خــود حرکتــی ندارنــد؛ بلکــه در نقطــه ای ســاکن هســتند و هــر یــک از آن ها 
ــد کــه آن فلک هــا در حــال حرکــت هســتند. طبــق  ــوری قــرار گرفته ان در فلکــی دایره ماننــد و بل
ایــن فرضیــه خورشــید و مــاه حرکــت مســتقلی ندارنــد؛ بلکــه به تبــع حرکــت فلکــی می چرخنــد. 
ایــن نظریــه در حــدود 400 ســال قبــل توســط گالیلــه و کپلــر باطــل شــد، درحالی کــه قــرآن کریــم 
و اهــل  بیــتb به عنــوان مفســران حقیقــی قــرآن بــرای خورشــید و مــاه حرکــت اســتقاللی قائــل 
شــده اند)مکارم شــیرازی، 1386: 72 و 73(. ســرعت حرکــت مــاه در فضــا به گونــه ای اســت کــه 
ــذوب  ــود، مج ــم ش ــرعت آن ک ــداری از س ــر مق ــد. اگ ــن می چرخ ــه دور زمی ــار ب ــر 30 روز یک ب ه
ــه  زمیــن می شــود و اگــر ســرعت آن بیشــتر شــود، از مســیر خــود دور می شــود و از زمیــن فاصل

ــد در مــدت مشــخص دور زمیــن بچرخد)ســلیمی، 1381: 216 و 217(. ــرد و نمی توان می گی

2-2-2. برخی شیوه های سرایت بیماری

ــکی  ــم پزش ــر در عل ــرون معاص ــب در ق ــا، اغل ــی آن ه ــل اصل ــا و عام ــرایت بیماری ه ــوۀ س نح
بررســی، تحقیــق و تثبیــت شــده اســت، ولــی در صحیفــۀ ســجادیه دربــاره دشــمنان محــارب در 
ْدَواِء)دعــای 27، فــراز 

َ
ْطِعَمَتُهــْم ِباْل

َ
ُهــمَّ َو اْمــُزْج ِمَیاَهُهــْم ِباْلَوَبــاِء، َو أ مرزهــا چنیــن آمــده اســت: اللَّ

12(؛ بــار خدایــا آب آشامیدنی شــان را بــا »وبــا« درآمیــز و خوراک شــان را بــا بیمــاری مخلــوط ســاز.
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امــام زین العابدیــنg در ایــن فــراز بــه برخــی از شــیوه های ســرایت بیمــاری وبــا اشــاره 
ــن بیمــاری نوعــی مــرض مســری اســت کــه به وســیلۀ نوشــیدنی ها و غذاهــای  کــرده اســت. ای
آلــوده منتشــر می شــود؛ اشــاره امــام در آن عصــر بــه نحــوۀ گســترش ایــن بیمــاری، بــا توجــه بــه 
ــل  ــناخت عام ــی رود. ش ــمار م ــه ش ــی ب ــگفتی علم ــی ش ــال آن، نوع ــل انتق ــناخته بودن عام ناش
ــده  ــف ش ــر کش ــای اخی ــق آب در قرن ه ــنده، از طری ــای کش ــا اپیدمی ه ــا ب ــاری وب ــرایت بیم س
ــات  ــز اثب ــزی را نی ــودات ری ــود موج ــوان وج ــام می ت ــر ام ــت)نوری زاد، 1383: 188(. از تعبی اس
کــرد کــه بــا چشــم ظاهــری دیــده نمی شــوند. علــوم تجربــی در قرن هــای بعــد از ایــن موجــودات 
بــه میکــروب تعبیــر کــرد. تعبیــر »امتــزاج« هــم بــه معنــای خلــط چیــزی بــا چیــز دیگــر بــه کار 
می رود)ابــن فــارس،1404 ق،  ج5: 319( به گونــه ای کــه هیچ کــدام از دیگــری قابــل تمایــز 
ــتند)مصطفوی، ج11:  ــک نیس ــل تفکی ــد و قاب ــم می آمیزن ــا ه ــه ب ــی ک ــون مایعات ــد، همچ نباش
ــا ابزارهــای  ــه تفکیک نشــدن آن هــا البتــه ب ــا آب، ب ــا ب ــن تعبیــر امتــزاج میکــروب وب 92(؛ بنابرای

ــد. ــاره می کن ــز اش ــی نی عموم

2-2-3. پدیده های جوی

ــات  ــاران و آف ــزول ب ــا، ن ــواع ابره ــر ان ــوی نظی ــای ج ــه، از پدیده ه ــف صحیف ــای مختل در فرازه
ــت. ــده اس ــان آم ــه می ــخن ب ــاران س ــی از ب ــای خاص گونه ه

ــاره  ــا اش ــط ابره ــده توس ــت درآم ــه حرک ــای ب ــاران از ابره ــزول ب ــه ن ــنg ب ــام زین العابدی ام
ُهــمَّ اْســِقَنا اْلَغْیــَث، َو اْنُشــْر َعَلْیَنــا َرْحَمَتــَك ِبَغْیِثــَك  می کنــد کــه باعــث رشــد گیاهــان می شــود: اللَّ
ْرِضــَك اْلُموِنِق ِفــی َجِمیــِع الَْفاِق)دعای 19، فــراز اول(؛ 

َ
ــَحاِب اْلُمْنَســاِق ِلَنَبــاِت أ اْلُمْغــِدِق ِمــَن السَّ

بــار خدایــا بــا بــارش بــاران ســیرابمان کــن و رحمــت خویــش را بــا بــاران فراوانــت از ابرهایــی کــه در 
همــه آفــاق آســمان بــرای رویــش گیاهــان شــگفت آور زمینــت بــه حرکــت درآمده انــد، بــر بنــدگان 

بگستران.

در ایــن، فــراز، »َغْیــث« بــه معنــای بــاران اســت)فراهیدی، 1409 ق، ج 4: 440( کــه برخــالف 
ــعیدی  ــه کار می رود)س ــراه دارد، ب ــه هم ــت ب ــر و برک ــه خی ــت ک ــاران رحم ــارۀ ب ــر« درب واژۀ »مط
ــَك« هــم می توانــد  روشــن، 1383: 238؛ کــواز، 1386: 258 - 260(. حــرف جــر بــاء در »ِبَغْیِث
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بــرای ســبب یــا مصاحبــت باشــد)مدنی، 1409 ق، ج 3: 233(؛ یعنــی ســبب وجــود بــاران ابــر 
ــادی و  ــه کثــرت و زی ــِدِق« هــم ب ــارد . واژه »اْلُمْغ ــر همــراه اســت و از آن می ب ــا اب ــاران ب ــا ب اســت ی
ــای  ــه معن ــوع ب ــن در مجم ــارس، 1404 ق، ج 4: 415(؛ بنابرای ــن ف ــت می کند)اب ــت دالل نعم
بــاران رحمــت فراوانــی اســت کــه به خاطــر رحمــت پــروردگار یــا بــه همــراه رحمــت پــروردگار نــازل 
ــه معنــای حرکــت دادن چیــزی  ــاِق« از ریشــۀ »س و ق« در اصــل ب می شــود. همچنیــن »اْلُمْنَس
ــای  ــه معن ــاِق« ب ــَحاِب اْلُمْنَس ــن »السَّ ــارس، 1404 ق، ج 3: 117(؛ بنابرای ــن ف ــه کار می رود)اب ب
ابرهایــی اســت کــه خداونــد آن هــا را بــا بــاد حرکــت می دهد)مدنــی، 1409 ق، ج 3: 233(. »َنَباِت 
اْلُموِنــِق« هــم بــه معنــای گیاهــی اســت کــه از زیبایــی، انســان را بــه اعجــاب وامی دارد)فراهیــدی، 

1409 ق، ج 5: 221(.

ــد  ــاره می کن ــاران زا اش ــای ب ــای ابره ــه ویژگی ه ــای 19 ب ــری از دع ــش دیگ ــرت در بخ آن حض
ــُه  ــٍب َبْرُق ــُه، َو اَل ُخلَّ ــثٍّ َوْدُق ــَر ُمِل ــًا َمِریئــًا َطَبقــًا ُمَجْلَجــاًل، َغْی و می فرمایــد: َســَحابًا ُمَتَراِکمــًا َهِنیئ
)دعــای 19، فــراز 3(؛ ابرهایــی کــه متراکــم، گــوارا، دل نشــین، دربرگیرنــده و پرخــروش، بی آنکــه 

ــد. ــاران باش ــش بی ب ــاز و برق ــش ویران س بارش

امــام در ایــن فــراز بــه ابرهایــی متراکمــی اشــاره می کنــد کــه در روی همدیگــر قــرار می گیرنــد 
و شــیرین هســتند و ســختی و رنــج بــه همــراه ندارنــد. زمیــن را می پوشــانند و آن را از آب ســیراب 
ــای  ــا بارش ه ــن ابره ــد. ای ــوش می رس ــه گ ــا ب ــرق آن ه ــدای رعدوب ــه ص ــی ک ــد، ابرهای می کنن
مــداوم ویرانگــر ندارنــد و از طــرف دیگــر فقــط بــه ایجــاد صــدای رعــد بــدون بــارش بــاران منتهــی 

نمی شــوند)مدنی، 1409 ق، ج 3: 240 - 242(.

ــُه َعَلْیَنــا  ُهــمَّ اَل َتْجَعــْل ِظلَّ امــام ســجادg آفــات برخــی از باران هــا را هــم یــادآوری می کنــد: اللَّ
َســُمومًا، َو اَل َتْجَعــْل َبــْرَدُه َعَلْیَنــا ُحُســومًا، َو اَل َتْجَعــْل َصْوَبــُه َعَلْیَنــا ُرُجومــًا، َو اَل َتْجَعــْل َمــاَءُه َعَلْیَنــا 
َجاجًا)دعــای 19، فــراز 6(؛ پــروردگارا، ســایۀ آن ابــر را بــر مــا گــرم و زهرآگیــن قــرار مده، ســرمایش 

ُ
أ

را بــر مــا شــوم مســاز و بــارش آن را مایــۀ عذاب مــا مگــردان و آب آن را در کام ما تلخ مســاز. »َســُموم« 
از ریشــه »س م م« بــه معنــای بــاد گرمــی اســت)ابن فــارس، 1404 ق، ج 3: 62( کــه اغلــب در روز 
می آید)جوهــری، 1407 ق، ج 5: 1954( و همچــون ســم، تأثیــر کشــنده ]بــر گیاهــان و درختان[ 
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دارد)راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 424(. »حســوم« نیــز از ریشــۀ »حســم« بــه معنــای قطع کــردن 
ــد؛  ــم« می گوین ــز »حس ــومی را نی ــن رو ش ــارس، 1404 ق، ج 2: 57(؛ از ای ــت)ابن ف ــزی اس چی
زیــرا قطع کننــدۀ اثــر وجــودی آن چیــز اســت)راغب اصفهانــی، 1412 ق: 235(؛ بنابرایــن معنای 
تعبیــر امــام ایــن گونــه خواهــد کــه خدایــا ســرمای بــاران را باعــث قطــع آثــار ]درختــان و گیاهــان[ 
قــرار نــده. امــام در ادامــه نیــز از خداونــد درخواســت می کنــد کــه نــزول بــاران را همچــون نــزول 
ســنگ، باعــث عــذاب قــرار ندهــد تــا گیاهــان و کشــتزارها ویــران نشــود؛ بلکــه آن را بــاران رحمــت 
قــرار دهــد و آب آن را صــاف و گــوارا و قابــل شــرب بســازد و بــا امالحــی نیامیــزد کــه قابــل شــرب 

نباشــد)مدنی، 1409 ق، ج 3: 251 و 252(.

2-2-4. تسلط انسان بر همۀ خالیق و بهره برداری از همۀ آن ها

در فــراز 18 دعــای اول صحیفــه آمــده اســت: َو َجَعــَل َلَنــا اْلَفِضیَلــَة ِباْلَمَلَکِة َعَلــی َجِمیــِع اْلَخْلِق، 
ِتــه ؛ و مــا را بــه چیرگــی و تســلط بــر  َفــُکلُّ َخِلیَقِتــِه ُمْنَقــاَدٌة َلَنــا ِبُقْدَرِتــِه، َو َصاِئــَرٌة ِإَلــی َطاَعِتَنــا ِبِعزَّ
همــه خالیــق برتــری داد، پــس همــه آفریــدگان او بــر اســاس قــدرت وی، فرمان بــردار مــا هســتند 
و بــه نیــروی او، بــه اطاعــت از مــا ناچارنــد. امــام در ایــن دعــا خداونــد را بــه ســبب شــرف و برتــری 
ــپاس  ــا س ــر آن ه ــلط ب ــوان تس ــودن و ت ــص ب ــان، بی نق ــودات جه ــایر موج ــر س ــان ب دادن انس
ــرای  ــا ب ــد از دری ــدرت می توان ــن ق ــا ای ــان ب ــی، 1409 ق، ج 1: 362 - 367(. انس می گوید)مدن
تأمیــن غــذا و مســافرت بهره بــرداری کنــد، از آب هــای جــاری نهرها بــرای شــرب و زراعت اســتفاده 
کنــد، از گوشــت و قــدرت حیوانــات منتفــع شــود، از منابــع مختلــف خورشــید و مــاه و ســتارگان 
بــرای انــرژی، شــناخت زمــان و جهت یابــی بهــره ببرد)مــکارم شــیرازی، 1396، ج 2: 82 - 86(.

تکریـم انسـان و برتـری وی بـر سـایر مخلوقات)اسـراء: 70( و آفرینـش همـه نعمت هـا بـرای 
بهره برداری انسـان)بقره: 29( جایگاه انسـان را در جهان هسـتی روشـن می کند که در قرآن از آن 
به مقام »خلیفة اللهی« یاد شـده اسـت)بقره: 30(. مقام جانشـینی خدا نیازمند برخی ویژگی ها 
از قبیـل علـم، قدرت و تدبیـر اسـت)جوادی آملـی، 1389، ج2: 611 - 615(. از جمله ثمره های 
ایـن برتـری، اسـتفاده از علـم و قـدرت خداونـد بـرای تدبیـر امـور جهان اسـت. انسـان بـا توجه به 
ترکیـب خلقـت خـود، بـا بقیـه موجـودات اعـم از زمینـی و آسـمانی مرتبـط اسـت و در ضمـن ایـن 
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از آن هـا تأثیـر می پذیـرد؛ ولـی دامنـه تأثیرگـذاری زیادتـری در آن هـا دارد و قادر به تصرفاتی اسـت 
کـه بقیـۀ موجـودات آن تصرفـات را ندارند)طباطبایـی، 1390 ق، ج1: 112 و 113(. دعـای امـام 
سـجادg در ضمـن دعـای اول صحیفۀ سـجادیه، تعبیر دیگـری از این بیان قرآنی اسـت تا برتری 

انسـان را بـر همـۀ مخلوقـات دیگـر اثبات و تسـلط وی را بـر آن ها روشـن کند.

2-2-5. خلقت انسان

حضــرت علــی بــن الحســینg پــس از اشــاره بــه کیفیــت خلقــت انســان از آب پســت نطفــه، 
بــه مرحلــۀ پــس از دمیــدن روح و نیازهــای زندگــی در رحــم مــادر اشــاره و بــه درگاه خداونــد عــرض 
ْســَتْغِن َعــْن ِغَیــاِث َفْضِلــَك، َجَعْلــَت ِلــی ُقوتــًا ِمــْن 

َ
ــی ِإَذا اْحَتْجــُت ِإَلــی ِرْزِقــَك، َو َلــْم أ می کنــد: َحتَّ

ْوَدْعَتِنــی َقــَراَر َرِحِمَها)دعــای 
َ
ْســَکْنَتِنی َجْوَفَهــا، َو أ

َ
ِتــی أ َمِتــَك الَّ

َ
ْجَرْیَتــُه ِل

َ
َفْضــِل َطَعــاٍم َو َشــَراٍب أ

32، فــراز 24(؛ تــا این کــه وقتــی بــه روزی تــو نیازمنــد بــودم و از یــاری فضــل تــو بی نیــاز نبــودم، از 
برکــت خــوراک و نوشــیدنِی کنیــزت کــه مــرا در دل او جــای دادی و در رحــم او بــه ودیعــت ســپردی 

برایــم روزی قــرار دادی.

»َفْضــِل« در عبــارت »َفْضــِل َطَعــاٍم َو َشــَراٍب« بــه معنــای زیــادت اســت)ابن فــارس، 1404 ق، ج 
ــن  ــی، 1412 ق: 639(؛ بنابرای ــب اصفهان ــه کار می رود)راغ ــندیده ب ــوارد پس ــه در م 4: 508( ک
ــع  ــس از رف ــه پ ــد ک ــاره کن ــادر اش ــذای م ــادت غ ــادر از زی ــم م ــوزاد در رح ــۀ ن ــه تغذی ــد ب می توان
نیازهــای مــادر بــه نــوزاد می رســد و درصورتی  کــه مــادر تغذیۀ مناســبی داشــته باشــد، مــواد غذایی 
مــازاد بــه نــوزاد می رســد و درصورتی کــه تغذیــه کافــی نداشــته باشــد، زیادتــی نخواهــد بــود کــه بــه 

جنیــن برســد و جنیــن در ایــن شــرایط رشــد مناســب نخواهــد یافــت.

از دیگـر اشـاره های صحیفـه به خلقت انسـان، اشـاره به رگ هـای خـون »َمَجـاِرَی ِدَماِئَنا«)دعای 
ِر  25، فـراز 6( و پوسـیدن بـدن اسـت کـه بـه خداونـد عـرض می کنـد: َمـْواَلَی َو اْرَحْمِنـی ِعْنـَد َتَغیُّ
ـا ُیـَراُد  ْوَصاِلـی، َیـا َغْفَلِتـی َعمَّ

َ
َعـْت أ ْعَضاِئـی، َو َتَقطَّ

َ
َقـْت أ ُصوَرِتـی َو َحاِلـی ِإَذا َبِلـَی ِجْسـِمی، َو َتَفرَّ

ِبی)دعای 53، فراز 6(؛ موالی من آن گاه که شـکل و حالم دگرگون شـود هنگامی که بدنم پوسـیده 
و اعضایـم متالشـی و پیوندهایـم از هـم  گسـیخته شـود بر مـن رحم کـن. ای  وای بـر بی خبری من 

از آنچـه مـرا در پیش اسـت.
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2-2-6. وزن آب

امــام ســجادg در طلــب رحمــت و نثــار درود بــر حامــالن عــرش و فرشــتگان مقــرب پــروردگار به 
مالئکــه ای درود می فرســتد کــه وزن آب هــا و پیمانه هــای باران هــای پــرآب و رگبارهــای متراکــم را 
ْمَطــاِر َو َعَواِلُجَها)دعــای 

َ
ْفَتُهــْم َمَثاِقیــَل اْلِمَیــاِه، َو َکْیــَل َمــا َتْحِویــِه َلَواِعــُج اْل ِذیــَن َعرَّ می داننــد: َو الَّ

3، فــراز 16(؛ و بــر فرشــتگانی کــه وزن آب هــا و پیمانــه باران هــای پــر آب و رگبارهــای متراکــم را بــه 
آن هــا آموختــه ای ]رحمت بفرســت[.

»َمَثاِقیــَل« جمــع مثقــال بــه معنــای وزنــی اســت کــه انــدازه اش معلــوم باشــد)فراهیدی، 1409 
ــی،  ــنجند)راغب اصفهان ــا آن می س ــه ب ــی رود ک ــه کار م ــزی ب ــر چی ــن ه ق، ج 5: 137(؛ بنابرای
ــده  ــاء آم ــدل از ه ــزه ب ــه هم ــت ک ــای آب اس ــه معن ــاء« ب ــع »الم ــاِه« جم 1412 ق: 174(. »اْلِمَی
ــری،  ــاه« می آید)جوه ــورت »می ــه ص ــرت ب ــع کث ــه در جم ــت ک ــَوه« اس ــم »َم ــل آن ه ــت. اص اس
ــدازۀ آن را  ــه ان ــت ک ــادی اس ــای زی ــه وزن آب ه ــام ب ــاره ام ــن اش 1407 ق، ج 6: 2250(؛ بنابرای
برخــی از مالئکــه می داننــد)از ظاهــر عبــارت صحیفــه همیــن مقــدار برداشــت می شــود، هرچنــد 
بــا توجــه بــه تعبیــر جمــع »میــاه«، نمی تــوان تفــاوت وزن آب هــای مناطــق مختلــف را بــا توجــه 
بــه امــالح متفــاوت ازنظــر دور داشــت(. از ایــن تعبیــرات امــام می تــوان در کنــار عوامــل طبیعــی 
ــن جهــان، از پشــتیبانی فرشــتگان از آن پدیده هــای طبیعــی ســخن گفت)مــکارم  ــر ای حاکــم ب

شــیرازی، 1396، ج 2: 214 و 215(.

دعــای دیگــری از امــام ســجادg نقــل شــده اســت کــه آن حضــرت بــه وزن برخــی جمــادات 
نظیــر آســمان ها، زمیــن، خورشــید، مــاه اشــاره کــرده اســت؛ امــا نکتــه جالب تــر اشــاره بــه وزن 
ــَماَواِت  تاریکــی، نــور و وزن هواســت. در بخشــی از ایــن دعــا آمــده اســت: ُســْبَحاَنَك َتْعَلــمُ  َوْزَن  السَّ
ْلَمــِة  ــْمِس َو اْلَقَمــِر ُســْبَحاَنَك َتْعَلــمُ  َوْزَن  الظُّ َرِضیــَن ُســْبَحاَنَك َتْعَلــمُ  َوْزَن  الشَّ

َ
ُســْبَحاَنَك َتْعَلــمُ  َوْزَن  اْل

ــاِل  ــْن ِمْثَق ــَی ِم ــْم ِه ــِح َک ی ــمُ  َوْزَن  الرِّ ــْبَحاَنَك َتْعَل ــَواِء ُس ــْی ِء َو اْلَه ــمُ  َوْزَن  اْلَف ــْبَحاَنَك َتْعَل ــوِر ُس َو النُّ
ٍة)کشــی، 1409ق: 118 و 119(؛ پــاک و منزهــی تــو، وزن آســمان ها زمیــن، خورشــید، مــاه،  َذرَّ
تاریکــی، نــور، ســایه، هــوا و وزن بــاد را می دانــی. تعابیــر امــام در اشــاره بــه وزن آســمان ها، زمیــن، 
خورشــید و مــاه برخــالف نظــرات علمــی عصــر آن حضــرت در بــاور بــه هیئــت بطلمیوســی بــود. 
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فرضیــه هیئــت بطلمیوســی زمیــن را مرکــز عالم دانســته و اجــرام آســمانی را همچون میــخ نقره ای 
بــر ســقف زمیــن قلمــداد می کــرد. امــام برخــالف ایــن نظریــه، بــه وزن ایــن کــرات هماننــد وزن 
زمیــن اشــاره می کنــد کــه وزن آن هــا بــا توجــه بــه نیــروی جاذبــه در قرن هــای اخیــر اثبــات شــده 
اســت. از ســوی دیگــر انیشــتین اثبــات کــرد کــه نــور از ذرات یــا بســته های کوچکــی بــه نــام فوتون 
ســاخته شــده اســت کــه وزن آن را هــم مــی تــوان بــا کمک قوانیــن فیزیک محاســبه کرد)حســنی، 

1379، ج2: 99- 102(

3. نتیجه گیری

 gشــرایط خــاص سیاســی و خفقــان شــدید ایجادشــده پــس از ماجــرای عاشــورا، امــام ســجاد
ــی از  ــردازد. بخش ــیعیان بپ ــالمی و ش ــت اس ــری ام ــه هدایتگ ــا ب ــزار دع ــا اب ــا ب ــت ت ــر آن داش را ب
دعاهــای آن حضــرت در کتــاب »صحیفــۀ ســجادیه« بــه اعصــار بعــد منتقــل شــده کــه عــالوه بــر 
صحــت ســند، بــه خاطــر علــّو محتــوا و عمــق معانــی، مــورد توجــه علمــا قــرار گرفتــه اســت. امــام 
زین العابدیــنg در ایــن ادعیــه، در کنــار موضوعــات مختلــف اعتقــادی و اخالقــی، بــه برخــی 
پدیده هــای طبیعــی نیــز اشــاره کــرده اســت کــه تحلیــل آن هــا عــالوه بــر تبییــن بهتــر مضامیــن 

دعاهــا، تأییــد همراهــی علــم و دیــن را در اندیشــه معلمــان واقعــی اســالم نمایــان می کنــد.

تحلیــل دعاهــای صحیفــۀ ســجادیه نشــان می دهــد حضــرت علــی بــن الحســینg در ذکــر 
ــه مــوارد  پدیده هــای طبیعــی، برخــی اهــداف کلــی را مــد نظــر قــرار داده اســت کــه می تــوان ب

زیــر اشــاره کــرد:

الف. به باور امام پدیده های طبیعی از نشانه های ربوبیت پروردگار هستند.

ب. هــدف امــام از ذکــر پدیده هــای طبیعــی، توجــه دادن بــه اهــداف تربیتــی و عبــادی اســت و 
آن هــا را ابــزاری بــرای تربیــت نفــوس و وصــول بــه قــرب پــروردگار می دانــد.

ج. امــام به عنــوان یکــی از مفســران واقعــی قــرآن، در انتخــاب مصادیــق پدیده هــای طبیعــی و 
نحــوه تعبیــر از آن هــا، متأثــر از آیــات قــرآن بــوده و به طــور صریــح یــا ضمنــی از آیــات بهــره می بــرد.
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د. سبک بیان صحیفه، جمع میان اجمال و تفصیل است.

هـــ . گســترش علــوم تجربــی در طــول تاریــخ، تناقضــی در میــان علــوم تجربــی قطعی با اشــارات 
صحیفــۀ ســجادیه را نشــان نمی دهــد؛ بلکــه امــام ســجادg در مــواردی به نکاتــی اشــاره کرده اند 

کــه علــوم تجربــی آن هــا را در قــرون بعــدی کشــف کرده اســت.

نمونه هــای متعــددی از پدیده هــای طبیعــی در صحیفــۀ ســجادیه وجــود دارد کــه مؤیــد اهــداف 
ــاران، خلقــت انســان،  ــارش ب ــرق، هــالل مــاه، ب ــه رعدوب ــه اشــاره ب گفته شــده هســتند. از جمل

شــیوه ســرایت برخــی بیماری هــا و وزن آب.
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