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جایگاه نماز در كالم امام سجّاد (عليه السالم)
سميه وحيدیان صادق
طلبه سطح  2حوزه علميه
چکيده:
موضوع اين پژوهش ،جايگاه نماز در كالم امام سجّاد (عليه السّالم) است؛ كه به بحث پيرامون
اهميّت نماز ،تعقيبات آن ،اوصاف نمازگزاران ،آثار و موانع درک حقيقت نماز میپردازد .هدف
از اين پژوهش ،آشنايی بيشتر جامعهی شيعی با دوران امامت امام سجّاد (عليه السّالم) و
اقدامات ايشان در راه تبليغ دين ،بيان سيره و جمعآوری منسجم سخنان و رهنمودهای امام
(عليه السّالم) در زمينهی نماز از طريق مطالعهی منابعی مانند صحيفهی سجّاديه و شروح آن،
بحاراالنوار و  ...میباشد .با مطالعهی دعاها وسخنان امام (عليهالسّالم) دريافت میشود كه
ايشان از طريق بهترين راه ممكن در آن روزگار فاسد ،به تبيين نماز ،پرداختند؛ با محتوای غنی
دعاهای مرتبط با نماز ،به آموزش غير مستقيم آن اقدام كردند و نگذاشتند دسيسهی دشمنان
در انحراف دين به ثمر نشيند .با اين اقدامات ،باعث رشد فكری جامعه شدند كه مقدمهای
برای دوران امامت امام باقر (عليه السّالم) و امام صادق (عليه السّالم) بود .بنابراين میتوان
گفت :ايشان در قالب ادعيه (صحيفه ،ابوحمزه و  )...وبياناتی هم چون «رسالهی حقوق» به
طور مستقيم و غير مستقيم ،جامعه را به نماز (اعم از واجب و مستحب) تشويق نموده و آفات
و موانع درک آن را بيان كردهاند.
واژگان كليدی :امام سجّاد(ع) ،صحيفهی سجّاديه ،رسالهی حقوق ،نماز ،دعا ،موانع درک
نماز.

405

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

مقدمه
نماز بندگی و عرض نياز به سوی خدای جهانيان است؛ يكی از مهمترين فروع دين و از
بزرگترين عبادات است .اهميّت نماز به قدری واالست كه به واسطهی آن «مقام محمود» به
پيامبر اكرم (صلی اهلل عليه و آله و سلّم) عطا شده است .محتوای نماز ،بسيار غنی است و
بسياری از اصول و فروع دين را دربردارد .بخش قابل مالحظهای از سخنان ائمهی معصومين
(عليهم السّالم) به نماز اختصاص دارد؛ از جملهی مهمترين آنها ،سخنان و دعاهای امام
سجّاد (عليه السّالم) در رابطه با نماز است.
ايشان در دورهی تاريك خالفت امويان ،پس از شهادت پدر بزرگوارشان كه از دين تنها
نامی باقی مانده بود؛ با دعاها و سخنان گهربارشان به تربيت دينی جامعه پرداختند و نگذاشتند
مبانی اصلی و فرعی دين از ياد برود .نماز يكی از مهمترين موضوعات دعاها وسخنان ايشان
است؛ كه در آنها بسياری از تعاليم دينی ،جهت سازندگی جامعه ،بيان شده است.
در رابطه با جايگاه نماز در كالم امام سجّاد (عليه السّالم) ،كتابی جامع تأليف نشده است؛
پژوهشهايی در رابطه با سيرهی عبادی ايشان موجود است امّا به همهی عبادات پرداخته و
نماز را به طور كامل ،بررسی نكرده است.
اين پژوهش در چهار فصل به جايگاه نماز در كالم امام سجّاد (عليه السّالم) میپردازد؛ در
فصل اول ،خالصهای از زندگی و آثار ايشان بيان شده؛ در فصل دوم به بيان حقيقت نماز
پرداخته كه در آن ،جايگاه و اهميّت نماز ،محافظت بر نماز ،وجوب و واجبات و تعقيبات آن
ذكر میشود؛ فصل سوم در رابطه با اوصاف نمازگزاران از رسالهی حقوق و آثار نماز است؛
در بخش چهارم ،موانع درک حقيقت نماز بيان میشود.
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با توجّه به اهميت نماز ،شناخت مسائل مربوط به آن مانند :آثار و موانع درک حقيقت نماز،
از سرچشمه ی وحی ،الزم و ضروری است؛ كالم امام سجّاد (عليه السّالم) با توجّه به دوران
امامتشان و اين كه ايشان زينت عبادتكنندگان هستند ،در اين زمينه نافذ است .به طوری كه
ايشان در قالب ادعيه (صحيفه ،ابوحمزهی ثمالی و خمسه عشر) و بياناتی هم چون رسالهی
حقوق ،به طور مستقيم و غير مستقيم ،جامعه را به نماز تشويق نموده و آفات و موانع آن را
بيان كردهاند.
فصل اول :گنجينهی آثار امام سجّاد (عليه السّالم)
امام سجّاد (عليه السّالم) در دورانی به امامت رسيد كه جامعه ،روزگار پر فراز و نشيبی را
پشت سر گذاشته بود و آن حضرت (عليه السّالم) وارث شرايطی شده بود كه كجانديشی،

فرصتطلبی ،عدالتگريزی ،دنياپرستی و عافيتطلبی از ويژگیهای بارز آن بود .يكی از مهم-
ترين تفاوتهای عصر امام (عليه السّالم) با دورههای ديگر اين بود كه خلفای معاصر امام
(عليه السّالم) و سردمداران حكومت ،آشكارا قداست تعاليم اسالمی را در هم شكسته و بر
روی تمام اصول مسلّم اسالم پاگذاشتند( .رک :مرضيه ،محمدزاده ،1392 ،ص )222-153
ايشان برای مظلوميت خود و تبيين دردهای جامعه و ...دعا را به عنوان تنها وسيلهی جهاد
و تنها وسيلهی ارائهی بيان عقايد و افكار خود ،رنجها و مظلوميتهای امتش برگزيده و در
نهايت شيوايی و بالغت ،ادعيهی صحيفه را مدون و مرتّب نمودند و در چهرهی دعا و

مناجات ،راهی نو را در عرصهی ميدان رويارويی با سياستهای اموی گشوده و با برنامه-
ريزی ها و سازماندهی خويش به ايفای نقش و رسالت خود پرداخت( .احمد ،صدر حاج سيد
جوادی و ديگران ،1383 ،ج  ،10ص )288-287
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دعاها و سخنان امام سجّاد (عليه السّالم) تحت عناوين صحيفهی كاملهی سجّاديه ،رسالهی
حقوق وصحيفهی سجّاديهی جامعه جمعآوری شده است كه در اين جا به شرح مختصری از
اين آثار میپردازيم.
)1صحيفهی كاملهی سجّادیه :صحيفه در لغت به معنای نوشته ،نامه و چيزی كه در آن
نوشته میشود و جمع آن «صحائف» و «صحف» است( .ابوالحسين احمد بن فارس بن زكريا،
1404ق ،ج ، 3ص334؛ لويس ،معلوف ،1386 ،ج ،1ص)913
بعد از قرآن كريم ،دومين اثر مدون و مكتوبی است كه در دست مسلمانان بوده است.
(ابراهيم ،برزگر ،1391 ،ص )47در ترجمهی متوكل بن عمير ،صحيفه ملقب به «زبور آل
محمد (صلی اهلل عليه و آله و سلّم)» شده است و در ترجمهی يحيی بن علی برقی ،از امام
صادق (عليه السّالم) روايت شده است كه به «انجيل اهل بيت (عليهم السالم)» معروف است.
(محمد باقر ،مجلسی 1407 ،ق،ص)8
اين كتاب مجموعهای است از دعا دربارهی همهی موضوعاتی كه انسان در يك زندگی
بيدار و هوشمندانه به آن موضوعات توجه دارد .بيشترين تكيه در اين دعاها به روابط قلبی و
ارتباطات معنوی انسان است .مناجاتهای گوناگون ،خواستههای معنوی و تكامل زای فراوان

و بیشمار در اين كتاب هست و امام (عليه السّالم) در ضمن اين دعاها و به زبان دعا ،انگيزه-
های يك زندگی اسالمی را در ذهن مردم ،بيدار و زنده میكند؛ يكی از نتايجی كه دعا می-

تواند داشته باشد اين است كه انگيزههای سالم و صحيح را در دلها بيدار میكند( .سيد علی،
خامنهای ،1391،ص)211
صحيفه در وضع كنونی ،پنجاه و چهار دعا را دربردارد؛ عالوه بر صحيفهی كامله يا اولی،
صحيفههای ديگری در رابطه با دعاهای حضرت سجّاد (عليه السّالم) جمعآوری شده است كه
مرحوم شيخ آقا بزرگ طهرانی در كتاب «الذريعة» به پنج مورد ديگر از آنها اشاره میكنند كه
عبارتند از :صحيفه ی ثانيه ،ثالثه ،رابعه ،خامسه ،سادسه؛ (ر ک :آقا بزرگ ،طهرانی،1384،
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ج ،15ص )21-18البته اين تعداد در دايرة المعارف تشيع ،هشت صحيفه است( .ر ک :احمد،
صدر حاج سيد جوادی و ديگران ،ج ،10ص)290
 )2رساله ی حقوق :از جمله تأليفات مهم جهان اسالم «رسالة الحقوق» امام بزرگوار زين-
العابدين (عليه السّالم) است .امام سجّاد (عليه السّالم) اين رسالهی گران قدر را نوشته و آن را
به يكی از اصحابش هديه نموده است ،اين رساله را عالم بزرگ ثقة االسالم ثابت بن ابی صفيه
معروف به ابوحمزهی ثمالی شاگرد امام سجّاد (عليه السّالم) نقل كرده است( .باقرشريف،
قرشی ،1372 ،ج ،2ص)425
امام (عليه السّالم) خيلی آرام و بدون اين كه نامی از حكومت و مبارزه و نظام آينده بياورد،
در اين نامه ،مبانی مناسبات نظام آينده را ذكر كرده است كه اگر يك روزی ،نظام حكومت
اسالمی در دورهی خود امام سجّاد (عليه السّالم) يا در دورههای بعد پديد آمد ،از پيش در
ذهن مسلمانها ،مناسبات جاری بين مردم در آن نظام شكل گرفته و منظم شده باشد و يعنی
مردم را با اسالمی كه حكومتش در آينده به وجود خواهد آمد ،آشنا میكند(.مركز صهبا،
ص)211
 )3صحيفهی سجّادیهی جامعه :اين صحيفه حاوی دعاهای پنج صحيفه از صحيفههای
سجّاديه است ،كه جمعا ً 272دعا میباشد و آيت اهلل سيد محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی
آن را گرد آورده است( .صدر حاج سيد جوادی و ديگران ،ص  )290اين صحيفه در سال
 1411قمری ،در يك مجلد به چاپ رسيده است .در اين اثر ،جمعآوری دعاهای امام سجّاد
(عليه السّالم) و تنظيم آنها به ترتيب ادعيه ی موجود در صحيفهی كامله است .در اين
پژوهش ،تمام ادعيهی امام سجّاد (عليه السّالم) بررسی شده و بدين منظور از صحيفهی جامعه
استفاده شده است( .ر ک :صحيفهی سجاديهی جامعه)

409

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

فصل دوم :حقيقت نماز
نماز ،چيزی جز يك توجه مداوم به خدا و نيز طرح و نقشهای اجمالی از راه اصلی نيست؛
زيرا تأمينكنندهی ارتباط دائمی و تماس هميشگی مؤمن با خدا است و با مجملی از تفكر
اسالمی كه در ضمن گفتنیهای نماز مندرج شده است(.ر ک :سيد علی ،خامنهای،1383 ،
ص5و)6
دوران امامت امام سجّاد (عليه السّالم) دوران خفقان و اختناق شديد حكّام ظالم اموی بود
و امام (عليه السّالم) در اين دوران ،راه معنويت را برگزيدند؛ وجود مقدس امام زينالعابدين
(عليه السّالم) قهرمان معنويت است؛ نمازهای ايشان واقعاً نيايش و پرواز روح به سوی خدا
بود(.ن ک :مرتضی ،مطهری ،1389 ،ص99و)100
در اين فصل با توجه به سخنان و ادعيهی گهربار امام سجّاد (عليه السّالم) در رابطه با نماز به
بررسی جايگاه و اهميت نماز ،محافظت بر نماز ،واجبات و تعقيبات آن میپردازيم.
 )1جایگاه و اهميت نماز :جايگاه نماز،مسئلهی بسيار مهمی است؛ به طوری كه امام زين-
العابدين (عليه السّالم) كه زينت عبادت كنندگان و سيّد ساجدان بودند ،آن را از خداوند متعال
طلب میكنند؛ ايشان در دعای صد و پانزدهم صحيفهی سجّاديهی جامعه به هنگام فرارسيدن
ماه رمضان ،میفرمايند« :اللُّهمَ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِهِ...وَ اَنزِلنا فيها مَنزِلَةَ المُصيبين لِمَنازِلِها:»...
«خداوندا بر محمد و آلش درود فرست ...و ما را قرار ده در آنها (نمازهای پنجگانه) در
جايگاه كسانی كه دست يافته باشند به جايگاه آن( »...صحيفهی سجّاديهی جامعه ،دعای
،115ص226؛ صحيفهی كاملهی سجّاديه ،دعای  ،44ص )255
نماز ايشان نشانهی اظهار فقر و ادب (ن ک :مجلسی 1403 ،ق ،ج ،46ص79؛ حسين،
ديلمی ،1381 ،ص )29و سنگر آموزش علوم دينی از جمله توحيد ،نبوت و  ...بود؛ آن قدر
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برای نماز اهميّت قائل بودند كه درخواستهايشان را به آن اختصاص میدادند( .صحيفهی
سجّاديهی جامعه ،دعای  ،36ص 88و دعای  ،153ص)405-404
 )2محافظت بر نماز :حفظ همهی حدود و احكام الهی واجب است؛ خدای سبحان درباره-
ی مراقبت از نماز ،دستوری جداگانه داده است« :حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوة الْوُسْطَى»« :در
انجام همه¬ی نمازها و (به خصوص) نماز وسطی (نماز ظهر) كوشا باشيد( ».بقره )238/مراد
از «حافِظُوا عَلَی الصَّلَوات» مراقبت و پاسداری از كميت و شمار نمازها و اجزاء و شرايط آن و
نيز رعايت وقت آن است( .ر ک :جوادی آملی ،1385 ،ج ،11صص)464-461
امام سجّاد (عليه السّالم) به عنوان ولیّ خداوند متعال و مفسّر حقيقی قرآن كريم ،با توجه
به اهميّت مسئلهی محافظت بر نماز كه مشخص شد ،حفظ نماز (صحيفهی سجّاديهی جامعه،
دعای ،206ص )549و اركان آن را از خداوند میطلبند( .همان ،دعای  ،115ص)226
 )3وجوب و واجبات نماز :حضرت سجّاد (عليه السّالم) در رابطه با وجوب نماز در
قرآن كريم میفرمايند ...« :فی كتاب مُهيمن عَلی كُلِّ كتاب جامِع لكُلِّ رشد و صواب فيه نَبَأُ
القُرُونِ و تَفصيلُ الشُؤُونِ و فَرضُ الصَّالة و الصِّيامِ« :»...در كتابی كه بر هر كتابی برتر است،
گرآورندهی هر رشد و صواب است كه در آن است خبر زمانهای گذشته و شرح امور و
وجوب نماز و روزه ( »...صحيفهی سجّاديهی جامعه ،دعای  ، 199ص )489در رابطه با
واجبات نماز ،نيت (ر ک :محمد بن حسن ،حر عاملی 1391،ق،جزء ثانی ج ،2ص ،711ح 1؛
عبداهلل ،جوادی آملی،1378 ،ص ،)348اوقات و اركان از جمله ركوع و سجود ،طهارت
(صحيفهی كاملهی سجّاديه ،دعای  ،44ص254و255؛ صحيفهی سجّاديهی جامعه ،دعای
،115ص )226و قرائت را بيان میكنند( .صحيفهی سجّاديهی جامعه ،دعای ،22ص)62
 )4تعقيبات نماز :امامان معصوم (عليهم السالم) به ويژه امام سجّاد (عليه السّالم) به اين
عمل حسنه ،بسيار پایبند بودند و تعقيبات نمازهايشان ،بسيار غنی و پر محتوا میباشد.
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تعقيبات ايشان گاهی برای نمازی خاص مانند :نماز جمعه بود و گاهی برای تمامی نمازها
عموميت داشت؛ مانند :دعا برای پدر و مادر در تعقيب نمازها .محتوای تعقيبات ،طلب يقين،
بيان صفات پروردگار ،توبه ،درخواست رحمت الهی ،توكّل و توسّل ،خوف ورجا و  ...است.
فصل سوم :اوصاف نمازگزاران
نماز به عنوان يكی از مهمترين اعمال روزانه ،دارای شرايطی است كه نمازگزار با رعايت آن-
ها ،به حقيقت نماز و اثرات آن دست میيابد .امام سجّاد (عليه السّالم) با بيان حق نماز در
رسالهی حقوق ،شرايط و اوصاف نمازگزاران را چنين ذكر میكنند« :و حقُّ الصَّالة أن تعلَمَ أنَّها
وِفادة الَی اللّهِ عزّ َو جَلَّ ،و أنتَ فيها قائماً بينَ يدیِ اهلل عزَّوجَلَّ ،فإذا عَلِمتَ ذلك ،قُمتَ مقامَ
ف المستَكينِ المُتَضرِّعِ المعَظِّمِ لمن كانَ بينَ
العبدِ الذليلِ الحقيرِ الرّاغبِ الرّاهبِ الرّاجی الخائ ِ
ل عليها بقلبِك و تقيمَها بحدودِها و حقوقِها( ».محمد بن علی بن
يديهِ بالسكو ِن و الوقا ِر و تُقبِ َ
بابويه1384 ،ق ،ج ،2ص « :)34و حق نماز آن است كه بدانی او فرستادهی (تو) به نزد خدا
است ،و تو در حال نماز مقابل خداوند – عز ّو جلّ – ايستادهای .وقتی اين مطلب را دانستی،

ن
همانند بندهی خوار و ذليل و حقير خواستارِ پارسای اميدوارِ ترسانِ اندک مقدار زاری ك ِ
بزرگ دارندهی كسی كه در پيش روی اوست ،با آرامش و وقار میايستی و نماز را به دل بر پا
میداری و حدود و حقوق آن را رعايت میكنی»
در اين فصل ،اوصاف ظاهری وباطنی نمازگزاران را با توجه به حق نماز بيان میكنيم و
اثرات حاصل از رعايت حق نماز را ذكر خواهيم كرد.
 )1اوصاف ظاهری :اوصاف ظاهری نمازگزار حقيقی عبارت است از :قيام همراه با حيا (ر
ک :ميرزاجوادآقا،ملكی تبريزی ،1378 ،ص ،)323تضرع اعضا (ر ک:همان ،1373،ص 205-
 )207و اقامهی حدود نماز( .ر ک :محمد ،محمدی ری شهری ،1377 ،ص ،47ح.)133
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 )2اوصاف باطنی :اوصاف باطنی نمازگزار حقيقی عبارت است از :عبوديت وبندگی (ر
ک :ملكی تبريزی،1373 ،ص388و ،)389توجه به مقام ذلت در برابر پروردگار (ر ک :روح
اهلل ،موسوی خمينی ،1370 ،ص ،)9-7حقارت درونی ،ميل و اشتياق ،ترس با معرفت ،خوف
و رجا (ر ک :ملكی تبريزی ،1378 ،ص ،)199فقر الی اهلل ،توجه به عظمت پروردگار (ر ک:
نهج البالغه ،خ ،184ص ،)579آرامش و حضور قلب( .ر ک :موسوی خمينی ،1380 ،ص)43
 )3آثار نماز :نماز به عنوان مهمترين ذكر خداوند ،دارای آثار بسياری بر زندگی فردی و
اجتماعی انسان میباشد .در اين زير فصل با توجه به دعاها و سخنان امام سجّاد (عليه السّالم)
به بيان آثار نماز میپردازيم:
الف) آثار فردی :امام سجّاد (عليه السّالم) در دعاها و سخنان بسياری به بيان آثار فردی
نماز میپردازند كه عبارتند از :نظر خداوند به بنده (ر ک :مازندرانی ،ج ،5ص ،)2917جلب
رحمت الهی (صحيفهی سجّاديهی جامعه ،دعای  ،142ص ،)324خوف از خداوند (همان ،
دعای  ،171ص ،)435كفايت خداوند (همان ،دعای  ،166ص،)430اطمينان قلب (عباس،
قمی ،1380 ،ص ،)240زمان مند بودن و رعايت نظم (صحيفهی سجّاديهی جامعه ،دعای ،115
ص ،)226قوّت بصيرت (همان  ،دعای  ، 80ص ،)165رهايی از آتش (همان ،دعای ، 201
ص ،)538آبادانی شب (همان ،دعای  ،147ص. )366
ب) آثار اجتماعی :در دين اسالم ،اجتماع بسيار مهم میباشد .نماز يكی از اعمالی است
كه منافع و آثار اجتماعی بسياری دارد ،كه در اين جا با توجه به دعاها و سخنان امام سجّاد
(عليه السّالم) به ذكر آنها میپردازيم :نظم اجتماعی (ر ک :آثار فردی نماز) ،بصيرت اجتماعی
(همان) ،مايهی شرافت و عزت و عظمت (قمی ،1380 ،ص240؛ صحيفهی سجّاديهی جامعه،
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دعای  ،96ص  ،)195جلوگيری از رفتارهای سوء اجتماعی حاصل از خوف خداوند ،حس
استقالل طلبی( .ر ک :آثار فردی نماز)
فصل چهارم :موانع درک حقيقت نماز
اعمال انسان در ارتباط با هم هستند و هر عملی چه خوب يا بد ،بر اعمال ديگر تاثير می-
گذارد .در اين فصل با توجه به دعاها و سخنان امام سجّاد (عليه السّالم) ،به بيان موانع درونی
و بيرونی درک حقيقت نماز میپردازيم.
)1موانع درونی :منظور از موانع درونی ،موانعی است كه از درون انسان نشأت میگيرد و
مانع از درک حقيقت نماز میشود .اين موانع عبارتند از :سبك شمردن حق پروردگار ،روی
گردانی از پروردگار ،دروغگويی ،ناسپاسی نعمتها ،غفلت (ر ک :صحيفهی ثانيه ،ص90؛
صحيفهی سجّاديهی جامعه ،دعای  ،116ص ،)238عجب (همان ،دعای  ،55ص،)118
كسالت( .همان  ،ص)121
)2موانع بيرونی :كارهايی است كه انسان ،در تعامل با ديگران مرتكب میشود و مانع از
درک حقيقت نماز میشود .اين موانع با توجه به سخنان و دعاهای امام سجّاد (عليه السّالم)
عبارتند از :حضور نيافتن در مجالس علما ،ارتباط با انسانهای بيهوده ،گناه (صحيفهی ثانيه،
ص 90؛ صحيفهی سجّاديهی جامعه ،دعای  ،116ص )238بدست آوردن روزی (همان،
دعای ، 55ص ،) 124ظلم و ستم( .همان ،دعای  ،119ص)266
نتایج
امام سجّاد (عليه السّالم) در بدترين شرايط اجتماعی به امامت امّت اسالمی منصوب شدند.
ايشان با شناخت از جامعهی آن روزگار ،بهترين شيوهی تبليغ دين را برگزيدند؛ و در قالب
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دعا و بيانات ارزشمند خود از جمله صحيفه و رسالهی حقوق در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن
ايستادند.
از جمله مسائل مهم دعاها و سخنان ايشان ،نماز است؛ نماز به عنوان ذكر الهی ،جايگاهی
رفيع دارد كه امام (عليه السّالم) آن را از خداوند متعال درخواست میكنند؛ ايشان در
دعاهايشان مقبوليّت و بركت نماز را كه به ثبات و دوام آن اشاره دارد ،میطلبند.بعد ديگری كه
ايشان در دعاهای مربوط به نمازها به آن میپردازند ،تعليم دين است؛ مانند تعليم مسائل
توحيدی ،نبوّت ،امامت و ....
در مسئله¬ی محافظت بر نماز كه ايشان از خداوند طلب می¬كنند ،با توجّه به تفاسير،
منظور ايشان ،حفظ كميّت و شمار نمازها و اركان آن¬ها می¬باشد.
نيّت ،اوقات نمازها ،اركان آن به خصوص ركوع و سجده ،طهارت و قرائت از واجبات
مورد تأكيد امام (عليه السّالم) در دعاها میباشد.
در تعقيبات نمازها ،دعاهايی نسبتاً طوالنی و با محتوای غنی وجود دارد؛ از جمله طلب
يقين ،تربيت الهی ،خوف و رجا ،توسّل ،توكّل و ...
ايشان در رسالهی حقوق به بيان حق نماز میپردازند و اوصاف نمازگزار حقيقی را ذكر
میكنند؛ از جمله اوصاف ظاهری ،قيام و رعايت حدود نماز؛ و از اوصاف باطنی ،توجه به
عظمت خدای متعال و خوف و رجا را میتوان نام برد.
نمازگزار با رعايت اين موارد و مداومت بر آنها ،به آثار نماز از جمله جلب رحمت الهی،
قوّت بصيرت ،عزت و عظمت دست میيابد؛ به شرط اين كه موانع درک حقيقت نماز از
جمله گناه ،سبك شمردن حق خداوند و  ...را مرتكب نشده يا از آنها توبه كرده باشد.
پيشنهادات
415

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

با توكّل بر خداوند متعال پيشنهاداتی ارائه میشود ،اميد است به كار آيد و مؤثر واقع شود.
أ) تبيين بيشتر دوران زندگی ،فعاليتها و اقدامات امام سجّاد (عليه السّالم) تو ّسط
سخنرانان و مبلغان دينی جهت آشنايی بيشتر مردم با دوران مهم و تأثيرگذار امامت ايشان.
ب) با توجه به رشد عرفانهای كاذب در سطح جامعه ،ضروری است كه دعاهای امام
(عليه السّالم) در سطح عمومی تبيين شود تا خأل معنوی عصر حاضر به گونهای صحيح،
جبران و جهت گيری شود.
ج) تدريس صحيفه و رسالهی حقوق امام سجّاد (عليه السّالم) در مراكز علمی از جمله
مدارس علميه و دانشگاه ها ،جهت تربيت نسلی موحد و اسالم شناس كه مربيان نسلهای
آينده خواهند بود.
د) قرائت وتبيين دعاهای امام سجّاد (عليه السّالم) در رابطه با نماز در جمع نمازگزاران،
جهت برپايی با شكوهتر و مؤثرتر نماز.
ه) بيان آثار نماز در جامعه در قالب پوستر ،تابلو ،سخنرانی و  ...كه سبب تشويق به اين
فريضهی مقدس میشود.
و) بيان موانع درک حقيقت نماز و تالش در جهت رفع آنها در سطح عمومی كه سبب
اصالح فردی و اجتماعی میشود.
منابع
* قرآن كریم ،ترجمه :ناصر مكارم شيرازی ،قم ،اسوه.1384 ،
* صحيفهی كاملهی سجّادیه (به انضمام رسالهی حقوق) ،ترجمه :حسين انصاريان ،قم،
حسنين.1391 ،
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* نهج البالغه ،ترجمه و شرح :سيد علی نقی فيض االسالم ،تهران ،فقيه.1381 ،
 .1ابی الحسين احمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقایيس اللغة ،ج  3و  ،5تحقيق و ضبط:
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 .6خامنه ای ،علی ،از ژرفای نماز ،چاپ نوزدهم ،تهران ،فرهنگ اسالمی.1383 ،
 .7ديلمی ،حسين ،هزار و یک نکته دربارهی نماز ،چاپ دوم ،قم ،حرم.1381 ،
 .8صدر حاج سيد جوادی و ديگران ،احمد ،دایرة المعارف تشيّع ،ج ،10تهران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.1383 ،
 .9طهرانی ،آقا بزرگ ،الذریعة الی تصانيف الشيعة ،ج ،15چاپ هشتم ،بيروت ،دار االضواء.
 .10قرشی ،باقر شريف ،تحليلی از زندگانی امام سجّاد (عليه السّالم) ،ج ،2ترجمه :محمد
رضا عطايی ،مشهد ،آستان قدس رضوی.1372 ،
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 .11قمی ،عباس ،كليات مفاتيح الجنان ،چاپ چهارم ،ترجمه :استاد كمرهای ،مشهد ،به نشر،
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 .12مازندرانی ،ابوجعفر محمد بن علی بن شهرآشوب ،مناقب خاندان نبوت وامامت ،ترجمه
و تحقيق :حسين صابری ،مشهد ،علمی و فرهنگی.1392 ،
 .13مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار (عليهم السّالم)،
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 .15محمد زاده ،مرضيه ،علی بن الحسين امام سجّاد (عليه السّالم) ،قم ،دليل ما.1392 ،
 .16محمدی ری شهری ،محمد ،الصّالة فی الکتاب والسنة ،ترجمه :عبد الهادی مسعودی،
قم ،دار الحديث.1377 ،

 .17مركز صهبا ،انسان  250ساله (بيانات مقام معظم رهبری دربارهی زندگی سياسی-
مبارزاتی ائمهی معصومين (عليهم السّالم) ،چاپ سيزدهم ،بیجا.1391،
 .18مطهری ،مرتضی ،سيری در سيرهی ائمهی اطهار (عليهم السّالم) ،چاپ چهل و دوم،
تهران ،صدرا.1389 ،
 .19معلوف ،لويس ،المنجد فی اللغة ،ج ،1ترجمه :محمد بندر ريگی ،چاپ چهارم ،تهران،
ايران.1382 ،
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 . 21ــــــــــــ  ،ـــــــــــــ  ،ــــــــــــ  ،چاپ هشتم ،ــــــــــــــــــــــ ،
ــــــ  ،ـــــــــ .1378 ،
 .22موحد ابطحی ،محمد باقر ،الصحيفة السجّادیة الجامعة الدعية ،ترجمه :حسين محفوظی،
قم ،مؤسسة االمام المهدی (عجل اهلل تعالی فرجه الشريف).1385 ،
 .23موسوی خمينی ،روح اهلل ،آداب الصلوة ،چاپ دهم ،تهران ،مؤسسهی تنظيم و نشر آثار
امام خمينی (رحمة اهلل عليه).1380 ،
 . 24ـــــــــــــ  ،ــــــــ  ،ــــــــــــ  ،تهران ،مؤسسهی تنظيم و نشر آثار امام خمينی
(رحمة اهلل عليه).1370 ،
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