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صحیفـة سـّجادیه )ع( بـراي دلـدادگان بـه خداونـد 
متعـال و سـالكان كـوي دوسـت نامي آشناسـت. این 
مصحـف شـریف كـه آن را بـه حـق زبـور آل محمـد 
زینـت  نیایش هـای  دربردارنـدة  داده انـد  نـام  )ص( 
عبادت كننـدگان، امام سـجاد )ع( اسـت. پـس از قرآن 
و نهج البالغـه، مي تـوان ایـن كتاب را سـومین منبع و 
سرچشـمة معارف واالي اسـالمي و جلوه گاه تاّم رمز و 

راز عبودیت دانسـت.
صحیفـة سـجادیه عـالوه بـر اینكـه قریـن سـجادة 
و  مشـتاقان  دل هـاي  درد  امیـن  و  شـب زنده داران 
امیدواران سـاحت ربوبي بـوده، از ُبعد علمی و معرفتي 
نیـز مطمـح نظـر اندیشـمندان گشـته و ترجمه هـا و 
شـروح متعددي براي آن نگاشـته شـده اسـت. شـرح 
شـرح هایي  معروف تریـن  از  مدنـي  علي خـان  سـید 

اسـت كـه بر آن نوشـته شـده اسـت.
اخیـراً بـه سـفارش سـازمان پژوهـش و برنامه ریزي 
آموزشـي و توسـط انتشـارات مدرسـه، كتابي با عنوان 
»دانش نامـة صحیفـة سـجادیه« به زیور طبع آراسـته 
شـده اسـت. ایـن كتاب یك جلـدي و در حجـم 555 
صفحـه كـه محصـول كار گروهـي بـوده و نزدیـك به 
30 نفـر نویسـنده دسـت اندركار نـگارش مقـاالت آن 
بوده انـد، مشـتمل بـر 350 مقالـة كوتـاه، متوسـط، 
بلنـد و مفّصل اسـت كه موضوعـات متعددي همچون 
شـخصیت هاي تاریخـي مرتبـط بـا صحیفه، اسـناد و 
راویـان، مسـتدركات، مترجمـان و شـارحان و بیشـتر 
از همـه موضوعـات معرفتـي و تربیتـي برگرفتـه از 
نیایش هـاي امـام علي بـن الحسـین )ع( را در خـود 
جـا داده اسـت. مجموعـة فراهـم آ مده عـالوه بر عموم 
عالقه منـدان بـه معـارف اهل بیـت )ع( به طـور خـاص 
بـراي جوانـان و دانشـجویان كـه مخاطبـان اصلـي 
ایـن رو  از  مي باشـد.  سـودمند  هسـتند  دانش نامـه 
مطالعـه ایـن كتـاب را به تمام دبیـران به ویـژه دبیران 
دیـن و قرآن و نیز دانش آموزان دورة متوسـطه توصیه 

مي كنیـم.
دانش نامـة صحیفة سـجادیه، با مدخل »آبـرو« آغاز 
و بـا مدخـل »یقیـن و بـاور« خاتمه مي یابـد. در پایان 

کتاب

این كتاب، فهرسـت مفصلـي از منابع )347 منبع( كه 
در تدویـن مقـاالت بـه آن ها رجوع شـده فراهـم آمده 
اسـت. از دیگـر ویژگي هاي این مجموعه آن اسـت كه 
نیایش هـاي 54 گانة امام سـجاد علیه السـالم را به طور 

فشـرده و گویا گزارش كرده اسـت.
براي نمونه در معرفي نیایش نخست مي خوانیم:

» ایـن نیایـش در سـپاس و سـتایش خداوند اسـت. 
وقتـي كسـي لطـف مي كند و بـه ما هدیـه اي مي دهد 
از او تشـكر مي كنیـم. آن گاه كـه بـا زیبایـي و عظمت 
روبـه رو مي شـویم، آن را مي سـتاییم و مـدح مي كنیم. 
تركیـب این دو احسـاس در زبان عربي حمـد نام دارد. 
... امـام زین العابدیـن )ع( در ایـن دعا 24 بـار آفریدگار 
خـود را حمـد كـرده اسـت. او دعـاي خـود را بـا بیان 
صفـات خدا آغـاز مي كند: الحمـدهلل االول بال اول كان 

قبلـه، و االخر بـال آخر تكون بعـده ....
حمد و سـپاس خداي را، آن نخسـتین بی پیشین را 
و آن آخریـن بی پسـین را، خداوندي كـه دیدة بینایان 
از دیـدارش قاصـر آیـد و  اندیشـة واصفـان از نعـت او 
فرومانـد. آفریـدگان را بـه قـدرت خـود ابـداع كـرد و 
بـه مقتضـاي مشـّیت خویش جامة هسـتي پوشـید و 
بـه همـان راه كـه ارادت او بود روان داشـت و رهسـپار 

طریق محبـت خویـش گردانید.«
عالقه منـدان مي تواننـد ایـن كتـاب را از انتشـارات 

مدرسـه تهیـه كنند.


