بررسى توحيد ربوبی در صحيفۀ سجاديه
___________________________________ وهدی صفائی اصل ___________________________________0

چكحده

توح ا ربوبى از وهنترين وباحث اعتقادی در بح ن حاح اری از ادخحان ،ححه يحوه ا حالم
ا ل كه التزام عام التزام حه ن شاخصهای وهن در تهايز برخى فرقهه ا ،ههچون وعتزله
از دخگحر فرقحههای وا ح هانان وىحاشحا .از ررفحى برر ححى اصحوي رختحههححای ايحن وقولححه در
از اهه ل افری برخوردار بوده ،حا اری از وبانى كالوى اواو ه بر
ر اخات وعصوو ن
ا توار وىحاشا.
هه ن و راث ر ايى ائهه
وعحار ایی عرفحانى ،كالوحى ف احفى صحییۀ  سحاایه از ديرححاز تحا كيحون هحااختگر
ً
اناختهياان وا هان ،خصوصا ع های ش عه بوده ا ل؛ ححه عيحوان نهونحه ،وظحاهر توح حا
ربححوبى وانيححا :توح ححا در حاكه ححل ،تتححرخع ،رازق ححل ،یخححل ،وضفححرت ،شححفاعل هححااخل،
در قالحب دعحا،
وتحاهاه وحىرحردد .حضحرت
فرا ان در ادع ه وياجاتهای اوام
وعا ر عه ق عق ى را در جو خفقان و ز حيى او ه بحرای هحااخل اناحانهحای تتحيه وعرفحل
ب ان كرده ا ل.
کلیدواژهها :توح ا در حاكه ل ،توح ا ربوبى ،زين العاحاين  ،صا فۀ جادخه،
وظاهر توح ا ربوبى.

مقدمه
دوران اموواح سووجاد

از حسوواستوورحن و نووا گآارترحن دورههووای جامعووه اسووالمی جووآد،

_____________________

 .1دانشجآی دکترای دانشگاه عالمه طجاطجاحی safaii@yahoo.com
درخافت _1394/10/27 :سذحرش1395 /2 /29 :
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حهطوری که همه ارزشهای دخنی دستخآش تحر خ

موردح خکوی
و تغحیر امو خان قورار گرفتوهِ ،

از مهوومتوور حن شووهرهای مووذهجی (مدخنووه) ،میحاخسووت ماننوود جووردۀ حی خ ود حووا او جیعووت کننوود.
احکاح اسالمی حاز خنوه دسوت افورادی همنوآن اجون ز خو اد ،حجواح و عجود اهملوک جون موروان
جآد .حجاح ،عجداهملک را مهمتر از رسآل خدا

میشمرد و جر خوالف نصوآص دخنوی از

مسلمانان جی خه می گرفت و حا اندک تهمت و افتراحی موردح را حوه دسوت جوالدان میسوكرد.
(جعفر خوان )260 :1387 ،شخصووح ت جرجسووته اموواح سووجاد

زحووانرد خوواص و عوواح جووآد ،حووه

طور ی که محمد جن سعد ،موورخ و عواهم اهول سونت ،در حوارۀ امواح
اهحسحن

مینو خسود« :علوی جون

مورد اطمحنان و اموحن جوآد ،حسوحار حودخ ث نقول می کورد و مقوامی حلنود داشوته و

اهل ورق و تقوآا جوآد»( 1 .اجون سوعد )222/5 :1410 ،شوافعی نحور امواح

را فقحوهتور ح ِن اهول مدخنوه

معرفوی می کنود( .اجون اجویاهحدخود )274/15 :1383 ،در آن دوران ،امواح سوجاد

تآانسووت از

دعا جرای جیان حخشی از عقاخد حقه جهره گحرد و حوار دخگور تحرکوی در جامعوه جورای تآجوه حوه
معرفووت ،عجووادت و حنوودگی خداونوود اخ جوواد کنوود .از همووحن رو مجاحووث تآححوودی ،حووهوحووژه
تآححد رجوجی ،جاخگاهی وحژه در ادعحه و مناجاتهای اخشان داشت.
منرور از تآححد رجوجی ،عجارت است از اعتقاد حه اخنکه تودجیر عواه ِم ممکنوات حوه دسوت

خداوند است ،و اسجاب و علل طجحعی همگی سرحازان و کارگراران خداونود هسوتند کوه حوه
امور و مش وح ت او عموول م ویکننوود ،چنووان کووه قوورآن تصوور خ م ویکنوود در اح ون عوواهم مآجووآداتی
َ ا
َ ْ َ
َات أ ْوههَا
هسووتند کووه حووه اذن اههووی حووه توودجیر امووور عوواهم م ویپردازنوود ،ماننوود آخووه :يال َّهههد خ فب ف
(نازعات .)5/تدجیر هستی در حقحقت ،همان توداوح آفور خنش و خلقوت اسوت .حوه عجوارت
دخ گور هوور جورء از نروواح هسووتی ،حوه دهح ول فقور امکووانی ،فاقوود وجوآد ذات وی اسوت ،وه وی فقوور او
منحصر حه احتدای آفر خنش او نحست ،حلکه در حقا نحور احون فقور هموراه اوسوت .حنواجراحن تودجیر
عووواهم ،جووودای از خلوووق و اخجووواد عووواهم نحسوووت ،و تووودجی ر ،هموووان خلوووق و اخجووواد مسوووتمر
است(.سوجحانی )64/2 :1412 ،از طرفی وحدت و انسوجاح نرواح عواهم در صوورتی امکوانسوذحر
_____________________

 « .1کان علی جن اهحسحن
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ثق  ،م مآنا ،کثحر اهحدخث ،عاهحا ،رفحعا ،ورعا ».
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است که همه عاهم ز حر نرر حا کم و مدجر واحدی حاشود ،و اگور هسوتی ،تحوت اداره دو مودجر
جوآد ،اثوری از پیآسووتگی تودجیر و انسوجاح اجوورای عواهم وجوآد نمیداشووت .ز حورا تعودد موودجر و
نرواح ،اخووتالف در توودجیر و اراده اسوت ،و اح ون اخووتالف ،حووا انسوجاح اجوورای عوواهم منافووات
دارد .سا وحدت و انسجاح نراح عاهم نشوانگر وحودت تودجیر و مودجر اسوت ،چنوان کوه آخوه
خَ
َْ َ
ََ َ
يیهها فكل َهة فإَ ا َّ لب َسدَا (انجحاء )22 /نحر حه همحن مقلب اشاره دارد.
شر خفه لو کان ف
حتوورت در حسووحار ی از حخووشهووای صههَی به سههجاىخه حووه «تآححوود رجوووجی» اشوواره
می کنوود گوواهی در وومن دعووا جوورای فرزنوودان خووو خش حووه احوون مرتجووه از تآحح ود میپووردازد ،1
همننوحن زمووانی کوه موواه را نرواره می کنوود  ،2گوواهی در اثنوای دعووا جورای سوورحازان و موورزداران
حکآموت اسوالمی  3و حتوی هنگوامی کوه حوه خلقوت خوو خش نرور میافکنود  ،4هموه و هموه را
تحوت توودجی ر خداونوود متعووال جور میشوومرد .اهجتووه اموواح

در جرخوی عجووارتهووای صههَیبه

سهجاىخه حوه رجوجیو ت و تودجیر عوواهمگحور اههوی اذعوان می کنوود و هوحم مآجوآدی را از احون توودجیر
خارح نمیداند .جیگمان چنحن اذعانی همان اعتراف حه «تآححد در رجوجیت» است.
اماح سجاد در دعای روز عرفه میفرماخد« :و دجرت ما ُدونوُ تود ِجیرا»  .5کلموه «دون»
حه معنای «تحت» است و منرور تمواح چحرهواحی اسوت کوه تحوت قودرت اههوی وجوآد دارد
عجارت «ما دونُ» جمحع ما سوآیاهّلل و هموه ممکنوات
(قهكاحی ،)696 :1374 ،حدحن ترتحب،
ِ

را شوامل میشوآد .س وحد علویخووان مودنی ذحول عجووارت خادشوده مینو خسوود« :تودجیر خداونوود
متعال شامل تصرفات کلی و جرجوی او در ذات و صوفات مآجوآدات عواهم حنواجر حکموت و
عناخ ت حق تعاهی می شآد .همننحن از آنجاحی که وحدانح ت و قدرت مقلق اههوی تآسوط
جرهان ثاحت شده است ،مسلما تآححد در خاهقح ت و رجوجی ت خداوند متعال ثاحوت خآاهود
_____________________

« .1و ر ِب ِهی ص ِغحر ُهم وق ِآ ِهی ِعحف ُهم » (صححفه سجادیه.)120/
ُ
« .2ف س ل اهّلل ر ِجی و ر حُ » (همان.)184/
« .3ود ِجر أمر ُهم » (همان.)126/
« . 4و ر جیت ِنی ص ِغحرا » (همان.)246/
 . 5و ماسآاى خآد را تدجیر و اداره نمآدى (همان.)212/
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شد» (کجحر مدنی.)298/6 :1409 ،

حترت
کح

در دعای  48صَیبه سجاىخه میفرماخد« :وال خجاو ُز اهمح ُت ُآح ِمون تود ِجی ِرك

ِشجت و أنی ِشجت» .کلمات «کح » و «انی» جورای اسوتغرا حاهوتهوا و زموانهوا حوه
1

کار میروند و هنگامی که حا فعل «ال خجاوز» هموراه میشوآند ،مجمآعوا جور نفوی مؤکود دالهوت
دارند ،حناجراحن از عجوارت موذکور فهمحوده مویشوآد کوه هوحم مآجوآدی قودرت عجوور و گر حور از
تدجیر اههی را ندارد .حه عجارت دخگر ،تدجیر اههی تماح ممکنات را فرا گرفته است.
2
ُ
در جای دخگر میفرماخد« :أو کحو خ ِغحو ُب عنوُ موا أنوت تود ِج ُر ُه» .در احون
حترت

عجارت ،محر «انت» که فاعل است جور فعول «تودجر» مقودح شوده ،در حواهی کوه جاخگواهش
مت خر از آن است .چنحن تقدخمی مفح ِد اختصاص و انحصار است ،حناجراحن حتورت

مقلوق مودجر
علوم
تنها مدجر عاهم هستی را خداوند متعال میداند و از طرفی اشاره هقحفی حه ِ
ِ
عواهم حوه مآجوآدات دارد ز حورا خلوق و تودجی ر مآجوآدات متآقو

جور شوناخت تفصوحلی آنهوا از

نرر کمحت ،کحفحت و دخگر حاالت ممکنات میحاشود ،در نحور احون صوورت خلوق و تودجیر
مسوتلرح توورجح حوال موورج خآاهوود جوآد کووه محوال اسووت (هموآ .)373/7 ،همنن وحن جرخ وی
شارحان صَیبه احن قسومت از عجوارت امواح

را دال جور حتوور همحشوگی و فراگحور مودجر

عاهم حا مآجآدات امکانی دانستهاند(حسحنی شحراز ی.)295/6 :1383،

ُ
در دعای  52صَیبه سجاىخه میفرماخد« :ف س هُ خوا موآالی ...

همننحن حترت
3
ُسوؤال موون ال رب ه ُوه نح و ُرك» .حصوری کووه در احون عجووارت حوه کووار جورده شووده حوه روشوونی جوور
«تآححود رجووجی» دالهوت می کنوود ز حورا حتورت

 ،جوونا «رب» را از نحور خداونود متعووال

حترت حق(جل وعال) میداند.
نفی می کند و رجوجیت را فقط مخصآص
ِ
گاهی اماح سجاد

تمامی تغحیرات و دگرگآنی ها را در ححقه رجوجی ِت اههوی میدانود،

_____________________

 .1و از تدجیر حتمی تآ حه هر صورتی و هر زمانی که خآاستهاى نمیتآان گذشت (همان.)236/

 .2خا چگآنه چحرى که خآد مدجر آنی از نررت پآشحده حاشده (همان.)254/

 .3س ووا اى مو ووآالى م وون ،از تو ووآ درخآاسو ووت م ووی کو وونم  ...درخآاسو ووت کس ووی کو ووه جو وور ت ووآ پروردگو ووارى نو وودارد
(همان.)256/
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ح وهطووور ی کووه هووح م حاهووت و فعلووی را خووارح از آن نمی تووآان فوورم کوورد ،تموواح حرکووات و
سکنات ما محکآح قآانحن کلوی عواهم هسوتی اسوت کوه خداونود متعوال و وع کورده اسوت
1
ماننوود اح ون عجووارت از صههَیبه« :ونتقلو ُ
وب ِفووی توود ِجی ِرك» .کلمووه «تقلووب» حووه معنووای تغحیوور
حال دخگور شودن اسوت و کلموه «فوی» در عجوارت جورای سوججحت
حاهت انسان و از حاهی حه ِ

میحاشود ،حنواجراحن منروور حتورت
حال دخگر تغحیر می کنحم.

سوجب تودجیر اههوی از حواهی حوه
احون اسوت کوه موا حوه
ِ

حا کمی دقت و تآجه ،حه راحتی میتوآان «تآححود رجووجی» را از عجوارتهوای ذکور شوده حوه
دسووت آورد ،حلکووه میتوووآان «تآححوود در رجوجیوووت» را در حوواالتر حن مراتووب اثجوووات کوورد ز حووورا
حترت

گاهی حتی کارهای جرجوی خوو خش ماننود ترجیو ت فرزنود را حوه خداونود نسوجت

می دهد و اهجته در جرخی مآارد هم تدجیر کل عاهم هستی را منتسوب حوه خداونود می کنود حوه
عجووارت دخگوور ،حتوورت

تموواح افعووال ،شووجآن و حوواالت خووو خش و جمح وع ممکنووات را

تحت تدجیر اههی و قآانحن کلی نراح هستی که تآسط حترت حق(جل و عال) و ع شوده
میداند.

مظاهر توححد در ربوبيت

تآحح ود رجوووجی گسووترهای وسووحع دارد و همووۀ مروواهر عوواهم هسووتی و حقوواحق وجووآدی را

شامل میشآد و هحم مدجری کوه حاهوذات و مسوتقل حاشود در صوفحه گحتوی حوه جور خداونود
وجآد ندارد و او پروردگار جهانحان است .از محان احن مراهر گسترده حه جرخوی از آنهوا کوه در
سخنان اماح ز حناهعاحدحن

حه کار رفته است ،در ادامه اشاره میشآد:

 .1توححد در حا کمحت
حا کم کسی است کوه جور جوانهوا و اموآال مسولط اسوت و در اموور جامعوه از طر حوق امور و
نهوی  ،و عورل و نصووب ،محودود کوردن خ وا تآسوعه دادن قوآانحن و امثووال آن ،تصورف می کنوود.
_____________________

 .1و در تدجیر و نقشۀ تآ تکاپآ دارخم (همان.)50/
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روشون اسوت کووه احون تصوورفات نحازمنود داشووتن حوق والخو ت نسووجت حوه افووراد تحوت سوولقه
است ،و اگر چنحن والختی نجاشد تصرف او تصرف عدوانی خآاهد جآد.
از طرف دخگر ،والخ ت جر دخگران فرق جر احن اسوت کوه واهوی ،ماهوک خوا مودجر اموور زنودگانی
آنها حاشد و از آنجا که هحم کوا نحور از خداونود ماهوُ و مودجر دخگوران نحسوت ،هوحم کوا
نحر خداوند ذاتا والخ ت جر دخگران ندارد ،و حق والخت منحصرا جرای خداونود ثاحوت اسوت.
َ خَ َ َّ
ْ
ْ َّ َ ْ َ َ
1
یاء يا َّ َّه َو ال َو فل َّخی (.شوری.)9/
خداوند میفرماخد :أ فم اَخذوا فو ىو فن فه أو فل
اموواح سووجاد در دعووای شووانردهم صههَی به سههجاىخه در حووارۀ حکمران وی مقلووق اههووی
ُ
ُ ُ
میفرماخد« :ؤنُ تفع ُول موا تش ُ
حکوم کوردن خداونود
واء وتحک ُوم موا ت ِر خود»  .2در کوالح امواح
متعال ،منوآ حوه اراده اههوی شوده و از آنجوای کوه اراده اههوی جور اراده دخگور مخلآقوات تفوآ
دارد و هحم مانعی قدرت جلآگحری از آن را ندارد( ،حلکه اراده دخگر مآجآ دات در طوآل اراده
اههی است و معار های نداشته و همحشوه اراده اههوی حوا کم اسوت) حکآموت اههوی هوم جور
مخلآقات حدون قحد و شر جر خ ان خآاهد داشت .جرخوی شوارحان صهَیبه عجوارت «انوُ
علی کل شی ء قدحر» را تعلحل و تقر حر جرای عجارت مذکور دانستهاند ،حناجراحن حکم اههوی حوه
قدرت جیساخان حترت حق(جل و عال) جر می گردد و همانطور کوه قودرت خداونود شوامل
تمواح مآجووآدات میشووآد ،حکآموت اهه وی هووم تمواح مخلآقووات را در جوور گرفتوه اسووت( .کجح ور

مدنی.)167/3 :1409 ،
در جای دخگر حکآمت اههی را حدون هحمگآنه د و مانع معرفی می کنود
حترت
ُ ُ
و میفرماخد« :ال تتاد ِفی ُحک ِمُ» 3 .مؤه کتاب وصُّاح الهنیَ « ،ود» را حوه معنوای نرحور
و مثوول می دانوود و «متووادة» را حووه مجاخنووت و دور ی از رو ی مخاهفووت معنووا می کنوود (فح وآمی،

 .)359/2 :1414اجن منرور در حارۀ کلمه « د» مینو خسد « :د ،هر چحوری اسوت کوه حوا چحور
_____________________

 .1آ خا آنها نحر از خداوند را وهی خآد جرگیخننده در حاهی که «وهی » فقط خداوند است.

[ .2خووداخا] ت ووآ ه وور ک ووارى حخ ووآاهی انج وواح م ووی دهووی ،و ه وور حکم ووی اراده کن ووی ص ووادر م ووی کن ووی(.ص ججححفه
سجادیه.)84/

[ .3خدا خا] هحم کا در مقاجل حکم تآ خارای مخاهفت کردن ندارد ( کفعمی.)101 :1405 ،
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دخگر مقاحله کند تا جر او چحوره گوردد»( .اجون منروور )263/3 :1414 ،حنواجراحن منروور امواح

از

عجارت جیان شده ،احن است که حکمرانوی خداونود متعوال حودون هوحمگآنوه موانعی جر خوان
دارد و در عاهم هستی فقط حکم اوست که تحقق جیقحد و شر دارد سا همه احکواح در
جراجر حکم اههی مغلآب و مقهورند و احن چحری جر «تآححد در حا کمحت» نحست.
حتوورت

در دعووای  46صههَیبه سههجاىخه سوولقنت و حکآمووت اهه وی را جوویساخووان

معرفی می کند و هر گاه تسلط و تصورف خداونود ال حورال و جویساخوان حاشود ،جویگموان دخگور
تصرفات مخلآقات در من تصورفات اههوی و متومحل در آن اسوت ،حودحنسوان مویتوآان
ِ
گفت فقط حکمرانی حترت حق در عاه ِم هستی سار ی و جار ی است.
ُ
در جای دخگر اماح میفرماخد« :و هم خقوم ِه ُسولقا ِنُ ُسولقان» 1 .دهحول عودح معار وه
جوآدن سولقنت دخگور مخلآقوات در جراجور
حا سلقنت و حکآموت اههوی ،چحوری جور اعتجوار ی ِ

سلقنت حقحقی اههی نحست ،حدحن ترتح ب تماح سلقنتهوا و تصورفات ممکنوات ،مقهوور

و متمحل در سلقنت خداوند خآاهد جآد و تنها سلقه و تصورف حقحقوی عواهم متعلوق حوه
قادر متعال میحاشد.
امواح ز ح وناهعاحوودحن

در دعووای چهواردهم صههَیبه سههجاىخه میفرماخ ود« :وال أسووت ِعح ُن

ِححوا ِک ٍم نحو ِرك ،حاشواك» 2 .حتورت

تمواح مخلآقوات را محکوآح خداونود جور میشومرد و

نحو ر او را در عوواهم حوا کم نمی دانوود ،حوه هم وحن دهحول فقووط از خداونود متعووال کموک و خ وار ی
میطلجد(.فتلاهّلل )336/1 :1420 ،از طرفی کلمه «حاشواك» مؤکود عجوارت موذکور اسوت ز حورا
احن وااه خا حه معنوای اسوتثناء اسوت و «نحورك» را ت کحود می کنود ،خوا حوه معنوای «سوجحانُ»
است که در احن صورت معنای عجوارت چنوحن میشوآد« :خوداخا ،توآ منرهوی از اخنکوه نحور توآ
حا کمی جرای اسوتعانت و کموک فورم شوآد » .شواخد احون عجوارت از صور خ تور حن کلموات
اماح سجاد

جر «تآححد در حا کمحت» حاشد.

_____________________

 .1و در جراجر سادشاهی ات سادشاهی نحست (صححفه سجادیه.)212/

 .2و از هحم حا کم و داورى جر تآ خارى نمیخآاهم ،حاشا که چنحن حاشم (همان.)74/
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تآححوود در حا کمحووو ت هموووانطوووور کوووه مشووواهده میشوووآد ،در عجوووارات و جیانوووات امووواح
ز حناهعاحدحن

فراوان تکرار شوده و امواح

جور احون مآ وآق اصورار و ت کحود و حوژهای دارد.

سر احن تکحد هم رجوجیت ،ماهکح ت و قدرت جیساخان اههی است که حترت

در جرخوی

عجارتها حه احن نکته اشاره فرمآد.
 .2توححد در تشریع
رجوجی ت جر دو قسم است :تکو خنی و تشر خعی .دالحل تآححود در رجوجیوت تکوو خنی ،تآححود
در رجوجی ت تشر خعی را نحر ثاحت می کند ز حرا قانآنگذار ی و تشور خع ،نوآعی از تودجیر اسوت کوه
حه واسقه آن امور انسان و جامعه حشری را تدجیر می کنود ،هموانطوور کوه نوآعی از حکآموت و
والخ ت جور اموآال و نفوآس اسوت و از آنجوا کوه تودجی ر و حکآموت ،منحصور در خداونود اسوت،
هحم کا نحر از خداوند حق قانآنگذار ی و تشر خع ندارد .حه همحن دهحل قرآن کور خم هور نوآق
قانآنگذار ی را که مقاجق حکم و تشر خع اههی نجاشد ،کفر و ظلم و فسق میداند.
ُ
حتورت در اوهوحن دعوای صهَیبه سههجاىخه میفرماخود« :ثوم أمرنوا ِهحخت ِجور طاعتنووا ،و
ُ
نهانوا ِهحجت ِلوی شووکرنا» 4 .هور دو فعوول «امرنوا» و «نهانووا» حوه صووورت مقلوق و حوودون قحود آمووده و
1

2

3

م مور حه و منهی عنوه آن دو ذکور نشوده اسوت ،و احون عودح ذکور متعلوق حوه دهحول محوذوف خوا

منآی جآدن آنها نحسوت ،حلکوه حقحقوت امور و نهوی کوه هموان تشور خع اههوی اسوت ،موورد نرور
اماح

میحاشد( .کجحر مدنی )375/1 :1409 ،امواح سوجاد

قجول از احون عجوارت ،خداونود

_____________________

َ َ
َْ
َ َّ َ َ
َ َ َخ ْ َْ َّ
خَکن فح َها أ َنيل ا َّ يأ ْولجْ َّه َّن الک فاي َّيون (ماجده ) 44/و آنها که حه احکامی که خدا نازل کرده
 .1و و لن

کرده حکم نمی کنند ،کافرند.
َ َ خَ َْ َّ َ َ َ َ َّ َ َّ ْ َ َ َّ خَ
َّ
 .2و و ل ْن خَکن فحها أنيل ا يأولجْ ه َّن الظا فلهون (ماجده ) 45 /و هر کا حوه احکوامی کوه خودا نوازل
کرده حکم نکند ،ستمگر است.
َ َ خَ ْ َْ َّ َ َ َ َ َّ َ َّ ْ َ َ َّ َّ ْ َ َّ
اسقون (ماجده ) 47 /و کسانی که جر طجق آننه خدا نازل
 .3و و لن خَکن فحها أنيل ا يأولجْ هن الب ف
کرده حکم نمی کنند ،فاسقاند.

 .4سووكا مووا را فرمووان داد ت ووا فرمووان جوورى مووا را جیازماخ وود ،و نهووی کوورد تووا ش ووکرمان را امتحووان کنوود(.ص ججححفه
سجادیه.)32/
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متعوال را حوه دهحول آفور خنش نحکوآی انسوان و جهورهمنود سواختن او از نعموتهوا میسوتاخد و حوا
کلمووه «ثووم» نتحجووه م ویگحوورد کووه چنووحن خووداحی مووا را اموور و نه وی کوورد ،گو خ وا حتوورت
میخآاهوود نتحجووه حگحوورد خووداحی کووه انسووان را خلووق نمووآد و او را از نعمووتهووا جهوورهمنوود
سواخت ،حووق تشوور خع و قووانآنگوذار ی جوورای او را هووم دارد و حلکووه فقوط خوواهق انسووان ،حووق
قانآنگذار ی جرای او را دارد .حترت

در احن عجارت عالوه جور اثجوات اصول تشور خع جورای

خداوند متعال ،حه فلسفه امر و نهی اههی هم میپردازد ،اهجتوه احون عجوارت جرگرفتوه از جرخوی
ْ َ َّ َّ َ َّ َّ َ
خَ
ََ ْ
ا
آخات قرآن کر خم ،مانند آخه ال فذی َل َق ال َه ْو َت َوال ََیوْ فل َی ُّْل َوک ْن أ خخک ْن أ ْح َسه َّ َع َهه (ملوک/
ا َ
َ َّ َ
َّ
خَ َ َ ْ
ا
1
َ َ ْ َْ
ض فز َخنة لها فل َن ُّْل َو َّه ْن ا خة َّه ْن ا ْح َس َّ َع َه (که  2 )7 /است.
 )2و آخه فانا ج لنا وا علی اََ ف
3
ووام ِفوووی ُحک ِموووُ».
امووواح در جوووای دخگووور میفرماخووود« :ال أمووور ِهوووی موووع أم ِ
ووورك ،مو ٍ
حترت

حه وسحله «ال»ی نفی جونا ،هور گآنوه اموری را در مقاجول امور اههوی از خوآد نفوی

مویکنود و فقوط امور خداونود را نافوذ میدانود .سوحد علوی خوان مودنی» در شورح احون عجوارت،
مینو خسوود« :ظوواهرا وااه «اموور» در مقاجوول «نهووی» اسووت»( .همووآ )461/3 :1409 ،حوودحن ترتحوووب
حترت

حق تشر خ ع را فقط مختص خداوند متعال میداند و جرای انسان چنحن حقوی

را قاجل نحست.
اهجته میتآان وااه «امر» را حه امر تکو خنی هوم معنوا کورد ز حورا کلموه «امور» قاحلحو ت حمول جور
هر دو معنای تکو خنی و تشر خعی را دارد ،از طرفی ممکن است اماح

هور دو معنوا را از احون

وااه اراده کورده حاشود .حنواجراحن عجوارت مووذکور در صوورت اراده امور تشور خعی از کلموه «اموور» و
همننحن اراده امر تکو خنی و تشر خعی از احن وااه« ،تآححد در تشر خع» را اثجات خآاهد کرد.
امواح در مناجواتی دخگور در حوارۀ تشور خع مقلوق اههوی میفرماخود« :ؤنوُ تفع ُول موا تش ُ
واء
ُ
ُ
ُ ُ
وتحک ُم ما ت ِر خد» 4 .منرور از فعل «تحک ُم» ،انشوای احکواح خوا اوامور اههوی اسوت و عجوارت «موا
_____________________

 .1آن [خداى] که مرگ و زندگی را جیافر خد تا شما را جیازماخد که کداح خک از شما نحکآکارترند.

 .2ما آننه را جر زمحن است ماخه آراخش آن ساخته اخم ،تا آنان را جیازماحیم که کداح خک نحکآکارترند.
 .3در جراجر امر تآ امرى ندارح ،حکم تآ درحاره من جارى است (صححفه سجادیه.)104/

 .4خداخا تآ آننه حخآاهی انجاح می دهی ،و هر حکمی اراده کنی صادر می کنی (همان.)84/
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ُ ُ
ت ِر خد» جرای مجاهغه در اجورای حکوم اسوت ،حوه طوور ی کوه هوحم موانعی نمویتآانود جلوآ حکوم
کوردن خداونود متعووال را حگحورد( .هموان )167/3 :حنواجراحن خداونوود هور طوور کووه حخآاهود و هوور

زمووان کووه اخ جوواب کنوود ،اواموور خووآد را انشوواء می کنوود .اطووال و سووعۀ مووذکور در حکمرانووی
خداوند ،فقط حا «تآححد در تشر خع» سازگار است.
آننه خادشد ،گآشهای از جیانات حترت
سرسووكردگی اموواح ز حووناهعاحوودحن

در حارۀ تآححد تشر خعی است .روح تعجد و

در مقاجوول اواموور و نووآاهی حتوورت حق(جوول و عووال) و

همننحن عدح اجراز نحاز خوو خش در مقاجول نحو ر خداونود و مناعوت طجوع امواح

 ،حوه خووجی

نماخانگر اعتقاد حه «تآححد تشر خعی» از سآی اخشان است.
 .3توححد در رازقحت
از خداونود متعوال ،طلوب رز و روز ی اسوت،

شاخد جیشوتر حن درخآاسوت حتورت

حهطور ی که در الحهالی حسحار ی از دعاهای اماح
از دخدگاه اماح

 ،طلب روز ی نهفته اسوت .اهجتوه روز ی

حوه دو حخوش دنحوآی و اخورو ی ،خوا موادی و معنوآی تقسوحم میشوآد موثال
از خداونوود متعووال درخآاسووت می کنوود کووه توورس از کحفوور قحامووت را

گوواهی حتوورت

روز یا ش گرداند و گاهی طلب شفاعت را .همننحن گواهی روز ی شودن صوحت حودن و
2

1

پورورش خوآد تآسوط تغذخوه سواک و
سالمتی را جرای عجادت میخآاهد و در جرخی موآارد هوم
ِ
3

طحوو ب را حووه خداونوود منتسووب می کنوود .اموواح سووجاد
4

در جرخووی از دعاهووای صههَیبه

سههجاىخه گسووترۀ رازقح و ت اههووی را آنقوودر وس وحع می دانوود کووه تموواح مآجووآدات امکووانی را در
جرمی گحرد و جاحی جورای رازقحوت نحور او حواقی نمی گوذارد .احون تعجحرهوا جویگموان «تآححود در
رازقحت» خداوند متعال را اثجات می کند که در ادامه حه جرخی از آنها اشاره میشآد.
_____________________

ُ ُ
اب اهآ ِعحد » (همان.)204/
« .1اهلهم ارزقنا خآف ِعق ِ
« .2وار ُزق ِنی شفاع ُمحمد صلی ُ
اهّلل علح ِه وآ ِه ِه » (مجلسی.)200/87 :1403 ،
« .3وار ُزق ِنی ِصح ِفی ِعجادة » (الصححفة السجادیة.)100/

اهرز ِ » (همان.)30/
« .4ونذانا ِحق ِحج ِ
ات ِ
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ُ
ُ
در اوهحن دعای صَیبه سهجاىخه میفرماخود« :و جعول ِهک ِول ُروح ِمون ُهم قآتوا
حترت
ُ
ُ
1
ُ
معلآما مق ُسآما ِمن ِر ز ِق ِه ال خنق ُص من زاد ُه ن ِاقص ،و ال ح ِی خود مون نقوص ِمون ُهم زا ِجود» .منروور از

«روح» ،همانطور که جرخی شارحان صَیبه گفتهاند ،نفا ناطقۀ انسان است کوه از آن حوه
«موون» تعجحووور میشوووآد و خووا جوووآهر مجوووردی اسووت کوووه حوووه حوودن تعلوووق گرفتوووه و آن را تووودجیر

می کند(همان ،)272/1 :حا احن حال حعتوی دخگور کلموه «روح» را حوه هور صواحب ححواتی از
مخلآقووات معنووا کردهانوود ،کووه در احوون صووورت شووامل تمووامی جانووداران میشووآد( .قهكوواحی،

 )86 :1374اهجته در جرخی نسخههوای صهَیبه ،ماننود نسوخه «اجون ادر خوا» حوه جوای کلموه
«روح» ،وااۀ «زوح» حه کار جرده شده است« .زوح» در هغت حه معنوای «نوآق و صون
 )317/2 :1367آمووده و شووامل تمووامی مآجووآدات میشووآد .ذح ول احوون عجووارت مؤه و

» (جویر ی،

خههاض

السهالکی خوادآور میشوآد کوه رز فقوط شوامل روز ی موادی نمیشوآد ،حلکوه روز ِی معنوآی را

هم در جر می گحرد ،حه دهحل رواخ ت حترت رسآل اکرح

که فرمآد« :شوب را نورد پروردگوارح

جیتآتوه مویکوونم و او مورا اطعوواح و سوحراب می کنود» (مجلس وی .)325/9 :1404 ،همننوحن کووالح
َ ْ َّ ْ ْ َّ
نورانی اماح حواقر ذحول آخوه شور خفه يل َی ْنظ فهَ فاإلنسهان فإلهی َی فاوهه (عوجا )24/کوه فرموآد:
«منرور از طعاح ،علمی است که انسان کسب میکند ،حاخ د دقت کند کوه از چوه کسوی فورا
می گحرد»( .کجحر مدنی.)280/1 :1409 ،
نکتۀ دخگری که در عجارت امواح ز حوناهعاحودحن مشواهده میشوآد ،تقودخم مفعوآل در
ُ
ُ ُ
واقص ،و ال ح ِی خود مون نقوص ِمون ُهم زا ِجود» اسوت کوه جیوانگر ت کحود
دو فقره «ال خنقص من زاد ُه ن ِ
خداوند متعال جر معلآح جوآدن روز ی مخلآقوات و کوم و ز خو اد نشودن آن اسوت .جویشوک احون
ت کحد نماخانگر «تآححد رازقی» است ز حرا اماح

 ،ت ثحر هر مؤثری نح ر از حترت حوق را در

روز ی دادن حووه مخلآقووات منتفووی دانسووته و رازقحوو ت را در خداونوود متعووال منحصوور نمووآده
است.
_____________________

 .1و جوراى هور جانودارى از آنوان خووراک معلوآح و قسومت شوده اى از روزى خووخش قورار داد ،نوه کاهنوودهاى از
سهم آن کا که خداخش افیوده ،تآاند کاست ،و نوه افراخنوده اى جور سوهم آن کوه خوداخش کاسوته ،تآانود

افیود (همان.)28/

شمارۀ  103بهار 1015

70

اماح

ُ
ُ
در دعای شانردهم صَیبه نحر میفرماخود« :وأنوت اه ِوذی جعلوت ِهک ِول مخلوآ

ِفی ِنع ِمُ سهما» 1 .هغتشناسان کلمه «سهم» را حوه «نصوح ب ،حوظ و جهوره» معنوا کردهانود

(اجوون منرووور ،)308/12 :1414 ،از طرفووی هوور گوواه هفووظ «کووول» حووه کلمووه دخگووری ا ووافه شوووآد،

عمآمحو ت آن را موویرسوواند ،حوه هم وحن دهح ول عجوارت خادشووده حووه روشونی گسووتردگی رازقح وت
اههی را جر تماح ممکنات جیان می کند.
حترت سجاد در احتدای دعای  52صَیبه سجاىخه« ،تآححد در رازقحت» اههوی را
2
احونطووور مقورح می کنوود« :أو کحو خسووت ِقح ُع أن حه ُورب ِمنووُ مون ال حح واة ه ُوه ؤال ِج ِرز ِقووُه».
استفهاح حه کار رفته در عجارت ،از نوآق اسوتفهاح انکوار ی اسوت ،و از طرفوی احون اسوتفهاح حوه

معنای انکار وقآق است ،نه انکار واقع حه عجارت دخگر حترت

می خآاهد حفرماخود کوه

هوحم راه وی جورای تحقووق چن وحن گر حوری وجووآد نودارد ،و اح ون مجاهغووه در انکوار فوورم اسووت.
مؤه

خاض السالکی احن عجارت از صَیبه را اسوتدالهی جور نلجوه حتورت حوق جور جمحوع

ممکنات دانسته ،مینو خسد« :نلجه خداوند متعال از دو جهت است:
 .1وجوآد هور جانوودار ی متآقو جوور روز ی اههوی اسووت ،هموانقور کووه خودا در قوورآن
َّ َّ َّ ْ َ
َ خَ
َ َْ
ْ َ َّ
ََ
موویفرماخوود :أ خوههه ْ هههذا الهههذی َة ْههيلَک ْن فإن أ ْو َسههْ ف لَه َّههه َحهها ل خجهههوا يههی َّع َّته خ ٍههو َو
َّ َّ
3
نبوَ (ملک ،)21/سا گر ح ر از خداوند محال است ز حورا رو زی مخلآقوات حوه
دست اوست.
 .2جر فرم اخنکه مآجآدی قدرت فرار از حترت حق را داشته حاشود ،هموحن کوه
خداوند روز یا ش را ققع کند ،آن مآجآد از جین خآاهد رفت ،سا چگآنوه فورار
از ححقه قدرت اههی ممکن استه»( .کجحر مدنی.)373/7 :1409 ،

شووجحه احوون جیوو ان ،از اموواح حس وحن

در ساسوو حووه جووآان معص وحتکووار وارد شووده کووه

_____________________

 .1و توحی آن که جراى هر آفرخده اى در نعمتهاخت سهمی نهادهاى (همان.)78/

 .2خا چگآنه کسی که زندگی اش حه روزى تآ واحسته است می تآاند از تآ حگرحرده (همان.)254/

 .3خا کحست آن که حه شما روزى دهد ا گور [خودا] روزى خوآد را [از شوما] حوازدارده [نوه] حلکوه در سرکشوی و
نفرت سافشارى کردند.
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حترت

فرمآد« :اگر خآاسوتی معصوح ت خداونود متعوال را انجواح حودهی از رز و روز ی

او نخور ،آنگاه هر قدر که خآاستی گناه کن»( .مجلسی.)126/75 :1404 ،
از سخنان خادشده احن نتحجه را میتآان گرفت کوه نواتآانی مخلآقوات در فورار از خداونود
متعووال ،دهحوول جوور گسوووتردگی و عمآمحوو ت رز اههووی اسوووت و هووحم مآجووآدی حووودون روز ی
حترت حق ،دواح نخآاهد داشت.
ِ

در «رساهه حقآ » میفرماخد« :اما حق عجد تآ جر توآ احون اسوت کوه حودانی

اماح سجاد

او مخلوآ پروردگوار و فرزنود سوودر و موادر توآ «آدح و حوآا» اسووت  ...و توآ رزقوی را جوراى او تآهح ود
نکردهاى ،وهی خداى عر و جل تآ را از احن کار جینحاز نمآده و احن امر مهم را جراى تآ کفاخوت
کرده است»( .اجن حاجو خه.)621/2 :1413 ،
اح ون عجووارت از روشوونتوور حن جیانووات حتوورت

در حووارۀ تآحح ود رازق وی خداونوود متعووال

ک عجود منتفوی کورده و آن را حوه خداونود نسوجت
است ز حرا حه صراحت روز ی دادن را از ماه ِ
داده است.

حووووا در نروووور گوووورفتن مقاهووووب ذکوووور شووووده موووویتووووآان احوووون نتح جووووه را گرفووووت کووووه اموووواح
ز حناهعاحدحن

در تماح شجآن زندگی و هحرات عمر شر خفش فقط از خداونود طلوب رز

و روز ی می کنوود و فقووط او را روز ی دهنووده حقحقووی میدانوود .همننووحن رز اهه وی را آنقوودر
گسترده جر میشمرد کوه شوامل هموه ممکنوات میشوآد ،حوه طوور ی کوه حتوی فورار مخلآقوات
هم از احن ححقه قاجل فرم نحست ،احن شمآل و گستردگی چحری جور «تآححود در رازقحوت»
را اثجات نمی کند.
 .4توححد در واليت
خکی از مجاحثی که در احادخث رواخوت شوده از امواح سوجاد
سخن از «تآححد والحی» است .حترت

فوراوان خافوت مویشوآد،

در مآارد عدخ ده امور خآد را حوه خداونود متعوال

میسكارد و او را تنها وهی عواهم میخآانود .حتورت

در دعوای جیسوتم صهَیبه سهجاىخه
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1
ُ
واء واهمنوع» .کلموه «دون» در
در حارۀ «تآححد والحی» میفرماخد« :وأنت ِمون دو ِن ِهوم و ِهوی االعق ِ
ِ
احن عجارت حصر را میرساند ،همانقور که اگر حه کسی حگوو حی« :هوذا اهملوُ هوُ مون دون

اهناس» خعنی احن ملُ فقط متعلوق حوه تآسوت و حوه دخگوری نخآاهود رسوحد .همننوحن وااه
«وهی» جر وزن فعحل و متتمن معنای فاعلی است ،و مراد از آن حوه سوا دارنوده کوار ی خوا اموری
است( .کجحور مودنی )423/3 :1409 ،از طرفوی «اهوو » در دو کلموه «اعقواء و منوع» جورای اسوتغرا
مقلوق
جنا است که شامل تماح مآارد احن دو وااه میشآد و فقط خداوند قادر جور جورآوردن
ِ
اعقا و عدح آن است .حناجراحن منرور از احن عجارت آن است که «خداخا فقوط توآ جور سادارنوده
حخشش و منع آن هستی و نحر تآ هحم والختی جر احن امر ندارد».

در جای دخگر شجحه احن عجارت را حه کار جرده ،میفرماخد« :ف نت خا مآالی ُدون
اماح
ُ
ُ
ُ
ُ
2
ک ِل مسنول مآ ِ ُع مس ه ِتی و ُدون ک ِل مقلآب ؤهح ِه و ِهی حاج ِتی».
ُ
در مقوواح دعووا میفرماخوود« :اهل ُهووم أنووت اهووآ ِه ُی اه ُمر ِشوود» 3 .همووانطووور کووه
حتوورت

مشاهده میشآد ،احن عجارت هم حه دهحل حوارز نموآدن ومحر «انوت» و همننوحن وجوآد «اهوو»

جنا در کلمه «وهی» که هر دو جر ت کحد و حصر والخ ت و هداخ ت در خداوند متعال دالهوت
می کنند ،نماخانگر «تآححد در والخت» حترت حق(جل و عوال) اسوت .حتورت علوی
نحور در مناجووات مسوجد کآفووه ،نردخوک حووه هم وحن عجوارت میفرماخ ود« :موآالی مووآالی ،أنووت
ُ
4
اهمآهی ،وأنا اهعجد ،وهل حرح ُم اهعجد ؤال اهمآهی».

_____________________

اختحار منع و عقاحی(.صححفه سجادیه.)100/
 .1حال آنکه تآ _ نه آنان _ صاحب
ِ

 .2سا تآ  -اى مآالى من  -حه جاى هور کوا دخگور کوه از او خوآاهش شوآد ،جاخگواه خوآ اهش منوی ،و حوه جواى
هرکا دخگر که از او طلب کنند ،جرآورنده حاجت منی(.همان.)134/

 .3خداخا فقط تآ سرپرست و راهنماحی( .مجلسی.)154/91 :1403 ،

 .4مآالی من ،مآالی من ،فقط تآ سرپرست منی ،و همانا من حنده تآ هستم ،و آخا نحر از مآال کسی جور حنوده
رحم می کنده (اجن مشهدی.)174 :1419 ،
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 .5توححد در مغفرت
اماح سجاد

در محان ادعحه و مناجاتهای خو خش از خداوند متعال طلوب مغفورت

حتورت حق(جول و عوال) را حخشواخندۀ گناهوان و کاسوتیهوا دانسوته ،تنهوا
می کند و فقط
ِ
مرجع حخشاخش گناهان را خداوند معرفی می کنود و احون هموان «تآححود در مغفورت» اسوت
که خکی از مصادحق «تآححد رجوجی» میحاشد .در ادامه جرای و وآح جیشوتر مقلوب ،حوه شورح
جرخی جیانات حترت
حترت

میپرداز خم.

در دعای ششم صَی به سهجاىخه میفرماخود« :ؤنوُ أنوت اهمن ُ
وان ِحاهج ِسوح ِم

مآصوآف دو کلموه «جسوحم» و «عروحم» محوذوف اسوت و
واف ُر ِهلع ِروح ِم» 1 .در احون عجوارت،
ِ
اهغ ِ
تقودحر آن چن وحن میحاشود« :اهمنووان حاهعقواء اهجس وحم و اهغوافر هلووذنب اهعروحم» و همنن وحن
محر فصل «انت» حه منرور تخصحص آمده ،و حوه صوورت حوارز جیوان شوده اسوت ،حنواجراحن
معنای عجارت احن است کوه حخشواخش گناهوان جویرگ فقوط تآسوط خداونود متعوال صوورت
می گح ورد ،نووه نحوور او (همووان )297/2 ،و از طرفووی خداونوودی کووه حخشوواخنده گناهووان عرووحم
است ،جیگمان حخشواخش گناهوان کآچوک هوم مسوتند حوه اوسوت ،حودحن سوان تنهوا مرجوع
حخشاخش گناهان خداوند اسوت و حوا ،و منروور از «تآححود در مغفورت» چحوری نحور از احون
نحست .اماح سجاد تعجحری شجحه حه احن عجوارت را در چنود جوای صهَی به سهجاىخه حوه
کوار مویجورد ،اخشوان میفرماخ ود« :ؤنوُ أنوت اهتوآ ُ
اب علوی اه ُمووذ ِن ِجحن» 2 .اهجتوه احون عجوارات حووه
دهحول در جور داشوتن وااه «اهتوآاب» ،از ت کحود جیشوتری نسوجت حوه عجوارت ذکور شوده از دعووای
ششم صَیبه جرخوردارند.
اموواح

در جوواحی دخگوور از صههَیبه میفرماخوود« :هووحا ِهحوواج ِتی مقلووب ِسووآاك ،و ال

وافر نح و ُرك ،حاشوواك» 3 .حتوورت
ِهووذن ِجی نو ِ

حخش واخش گناهووان را منحصوور و مخصووآص

_____________________

[ .1خداخا] همانا توحی حخشنده نعمتهاى فراوان ،و آمرزنده گناهان جیرگ(.صححفه سجادیه.)59/

 .2همانا تآ [خداخا] سذحرای توحۀ گناهکارانی( .همان 146/و .)248 ،220

 .3جاحی جراى جرآورده شدن حاجتم جر تآ نحست ،و جراى گناهم آمرزنده اى جر تآ نجاشد ،حاشا که نحر احن
حاشد( .همان.)68/
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خداوند میداند ز حرا صدور مغفرت و آمرزش گناهی که استحقا عقاب اههی را مویآورد،
از دخ گووران محووال اسووت .اهجتووه حصووری کووه در جیانووات اموواح ز حووناهعاحوودحن مشوواهده
َ
َّ
وب إ خَ ا َّ
میشووآد ،جرگرفتووه از قوورآن مجح ود اسووت ،آنجووا کووه میفرماخ ودَ :و َو ه ْ َخ ْغ فبه َّهَ اله خهذ َّن َ
ف
(آلعمران 1 )135 /اماح سوكا احون عجوارت را حوا کلموه «حاشوا ک» کوه جور تنی خوه خداونود
متعال دالهت دارد ،ت کحد می کند.
حوا

اختصاص مغفرت گناهان حه خداوند در مقاماتی دخگر از مناجات امواح سوجاد
ُ ُ
ُ 2
قادر متعال هم مشاهده میشآد مانند« :ف ِإن ُه ال خغ ِف ُور اهوذنآب اهع ِرحمو ِؤال اهور ُب اهع ِروحم».
هموانطوور کوه اشواره شوود ،آمورزش اههوی حوه گناهوان عر وحم اختصواص نودارد و شوامل حوواقی
در جووای دخگوور میفرماخ ود« :مو ِون اهو ِوذی خغ ِف ُوور

گناهووان هووم میشووآد .همنن وحن حتوورت
ُ ُ
ُ ُ ُ
ُ ُ ُ
آب»  3در احن عجارت« ،اهوو » در کلموه «اهوذنآب»،
اهذنآب ،ف نا فعال اهذن ِ
آب و أنت نفار اهذن ِ
جرای جونا اسوت و مفحود عمآمحوت میحاشود ،حنواجراحن امواح  ،خداونود متعوال را مرجوع
آمرزش تمامی گناهان میداند ،جیگمان احن جیان تعجحری از «تآححد در مغفرت» است.
درحارۀ مغفرت اههوی چنوان کوه اشواره شود ،سحداهسواجدحن

جمال توی حسوحار شوحآا و

دلنشوحن دارد کوه همگ وی جیوانگر ملجو و مرجع وی خکسوان جورای حخش واخش گناهوان اسووت،
اهجته جرای اثجات مقلآب ،عجارتهای خادشده حسنده میکند.
 .6توححد در شفاعت
اماح سجاد

در ححث شفاعت جمال تی متفاوت دارد ،گاهی حه نحر خداوند متعال

شوفحعی جوورای خووآد سووراد نوودارد ،در جرخ وی موآارد حعت وی اوصوواف اهه وی را شووفحع خووآد قوورار
میدهوود و گوواهی شووفاعت رسووآل اکوورح

را خآاسووتار اسووت .اهجتووه احوون عجووارات حووا هووم

_____________________

 .1و چه کسی جر خدا گناهان را میآمرزده

 .2همانا گناهان جیرگ را کسی نحر از پروردگار جیرگ نمیآمرزد( .مجلسی.)139 /91 :1403 ،

 .3چوه کسوی گناهووان را می آمورزده سوا همانووا مون حسوحار مرتکووب گنواه شودح و توووحی حخشواخنده گناهووان
(همان.)140/91 ،
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شفاعت مورد ت حید و حا اجوازۀ اههوی مخواه
منافاتی نداشته ،در جای خآد ثاحت شده که
ِ

شفاعت مستقل نحر خداوند ،حا تآححد منافات داشته و آخوات قرآنوی
حا تآححد نحست ،وهی
ِ

آن را مردود دانسته است.

در دعای  31صَی به سجاىخه تنها خدا را شوفحع خوآد دانسوته ،میفرماخود« :وال
اماح
ُ
ش ِفحع ِهی ؤهحُ فلحشفع ِهی فتولُ»  1حتورت حوا «ال»ی نفوی جونا ،تمواح شوفحعان را
در مقاجل خداوند متعال نا کارآمد می داند و فقط فتول اههوی را شوفحع خوو خش جور میشومرد.
در

همانطور که اشاره شد ،احن نفی جنا حه شافعان مستقل حازمی گردد .اهجتوه اخشوان
دعای  32صَیبه تعجحری شجحه حه احن عجارت نحر دارد.

میفرماخدِ « :ؤه ِهی استشفع ُت ِحُ ِؤهحُ» 2 .اماح

در جاحی دخگر حترت

در احون

عجووارت ،نح و ر خداونوود متعووال کووا دخگووری را جوورای شووفاعت و واسووقهگووری نوورد حتوورت
حق(جول و عوال) نمی خآانود ،گو خوا شوفحعی نح ور او نمیشناسود ،کوه در نحور احون صووورت آن
نحر را شافع خآد قرار میداد .احون عجوارت نماخوانگر اوح تآححود اسوت ز حورا امواح سوجاد
خداونوود متعووال را هووم معاقووب و هووم شووفحع می دانوود ،اهجتووه شووجحه احوون جیووان در حعتووی از
مناجاتهای حترت

وارب
مشاهده میشآد مانند« :و أنا خوا سوح ِدی عا ِجوذ ِحفت ِولُ ه ِ

ِمنُ ِؤهحُ»( .طآسی.)584/2 :1411 ،

شوفاعت شوفاعتکننودگان را جویثمور دانسوته و از اتکوای حوه
در مناجاتی دخگور
اماح
ِ
وواف ِعحن» 3 .وااه «مسووتقحل» حوووه
آنووان جراجووت جسووته ،میفرماخوود« :و ال ُمسووت ِقح ال ِحشووفاع ِ اهش ِ
معنای طلب رفعت و تفتل است .عالمه مغنحه در شورح احون عجوارت مینو خسود« :جیانوات
اماح

نماخانگر تآححد حقحقی است ،حه طوور ی کوه اخشوان حوه نحو ر از خداونود متعوال چحور

دخگری را نمیجیند و حه تالش و زحمت خآد ،هر چقدر هم کوه ز خو اد حاشود ،اعتمواد نودارد و
_____________________

 .1و ش فحعی حه درگاهت ندارح سا حاخد فتل و حخشاخش تآ شفحع من حاشد(.همان.)144/

 .2پروردگارا ،حه واسقه تآ طلب شفاعت می کنم حه سآی تآ(.مجلسی.)145 /91 :1403،

شفاعت شفاعت کنندگان [در جراجر تآ] گردنفورازى نمواخم(.صجححفه
 .3احن چنحن نحست که حه سشتحجانی
ِ
سجادیه.)222/
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فقط متکی حه رحمت و کرح حترت حق است»( .مغنح )581 :1428 ،

 .7توححد در اححاء و اماته
اماح سجاد

در من مناجاتهای خو خش ،از مرگ و رسوتاخحر حسوحار خواد می کنود،

و مرگ و زندگی را فقط در تحت قدرت اههی میداند .حترت

گاهی مرگ را از جانوب

خداوند حا کم جر تماح ممکنوات میدانود و گواهی ححوات هموهچحو ر را قواجم حوه ذات اقودس
اههی جر میشمرد .در ادامه حه شرح احن عجارتها میپرداز خم.
اموواح در دعووای  52صهههَی به سههجاىخه میفرماخووود« :قتووحت علوووی ج ِمحووع خل ِقوووُ
ِ
ُ
ُ
1
اهمآت ،من وحدك ومن کفر ِحوُ ،وکول ذا ِج ُوق اهموآ ِت ،وکول صوا ِجر ؤهحوُ» .در احون عجوارت،

کلموه «قتوحت» حوه معنوای «حکموت» میحاشود و متتومن معنوای وجوآب اسوت ،حنواجراحن

مرگ تماح مآجآدات مستند حه حترت حق جآده و احون حکوم هوم ققعوی و وجووجی اسوت.
ُ
(کجحر مدنی .)387/7 :1409 ،اماح احن جیان را حا جمله «وکل ذا ِج ُوق اهموآ ِت» تقر حور و ت کحود

می کند ،تنو حن «کل» در احن جمله عآم از متواف اهحوه و تقودحر آن چنوحن اسوت« :و کلهوم
َّ َ
َ َّ ْ
َّ خَّ َ ْ
ذاجوق اهمووآت» .اهجتووه اح ون عجووارت جرگرفتووه از آخ وه شوور خفه کهها نب ه ٍ ذا ف قههة ال َهه ْهو فت ِه خَهن فإل ْینهها
َّ
َ َْ َج َّ ون (عنکجآت )57/میحاشد.
حتوورت در جووای دخگوور اححوواء و اماتووۀ تموواح مآجووآدات را حووهدسووت حووار یتعوواهی
2
دانسوته ،میفرماخ ود« :خ وا ُم ِمح وت األحح و ِاء ،خوا ُمححووی اهمووآتی»« .اه وو » در دو وااه «االحح واء» و
«اهموآتی» ،جورای جوونا جوآده ،جوور عمآمحو ت موودخآل خوآد خعن وی تمواح مآجووآدات (موردههووا و
زندهها) دالهت می کند.
امواح

در مناجوواتی دخگوور ،حح وات و زنوودگی هوور چح وری را مسووتند حووه خداونوود کوورده،

_____________________

 .1سوا ک خووداخا موورگ را جور همووه آفر خوودگانت رقوم زده اى ،چووه خکتاپرسووتانت و چوه کافرانووت ،و همووه موورگ را
خآاهند چشحد ،و همه حه سآى تآ حازخآاهند گشت(.همان.)254/

 .2ای محرانندۀ زندگان و ای زنده کنندۀ مردگان(.اجن مشهدی.)165 :141 ،

78

شمارۀ  103بهار 1015

ُ
ُ
1
وول ش وی ٍء» .کلمووه «کوول» جوور عمآمحوو ت موودخآل خووآد
میفرماخ ود« :اقمووت ِحقد ِسووُ حح واة ک ِ
دالهت میکند ،حناجراحن هر چحوری کوه جهورهای از ححوات و زنودگی دارد ،ححواتش واحسوته حوه
خداوند متعال است .حدحنسان از جیانات حترت سجاد

 ،حه راحتوی میتوآان «تآححود

در اماته و اححاء» را جرداشت کرد.
 .7توححد در هدايت
سحداهساجدحن

در مآارد متعدد هداخ ت خآد و دخگر حندگان را منتسوب حوه خداونود

میداند ،حهطور ی که گاهی شناخت هداخ ت را منتسوب حوه حتورت حوق می کنود ،گواهی
خداوند را تقسحمکننده هداخت جوین حنودگان می دانود ،در حعتوی موآارد خقواب حوه خداونود
عر ووه موویدارد :خووداخ ا اگوور نووور هووداخ ت تووآ نجووآد ،موون راه را گووم می کووردح( .مجلس وی:1403 ،

 .)161/91جرخی از احن مآارد کلی است و شامل تماح مآجآدات میشآد و جرخی هم حوه خوآد
حترت
اموواح
حتورت

اختصاص دارد که در ادامه حه تآ ح آنها میپرداز خم.
ُ
2
ُ
وودك».
ووت اه ِهداخوو ِموون ِعن ِ
در دعووای  47صههَی به سههجاىخه میفرماخ ود« :وع ِرف ِ
هوور گآنووه هوداختی را از جانووب خداونوود می دانود ،جرخ وی از شووارحان صههَیبه،

هداخت اههی را حه سه گآنه تقسحم کردهاند:
 .1هداخ ت انفسی :مانند قآای طجحعی و ححآانی که شخص تآسوط آنهوا کارهوای
طجحعی خو خش را انجاح میدهود و همننوحن شوامل قوآای مدرکوه فورد موی شوآد
که حا آن زندگی خآد را سامان میدهد.
 .2هداخت آفاقی :احن نآق از هوداخ ت حوه تکوو خنی و تنی خلوی تقسوحم میشوآد منروور
از هووداخت آفوواقی تکووو خنی ،همووان ادهووهای اسووت کووه در وومحر اشووخاص حووه
ودخعه گذاشته شده که از آن حه هداخ ت فقری خاد میشآد .اما مراد از هوداخت
آفوواقی تنی خلووی ،احکوواح نرووری و عملوووی اسووت کووه تآسووط پیووامجران و کتوووب
_____________________

 .1زندگی هر چحری را حه وسحله ذات سا کت ،جر سا کردی( .مجلسی.)157/91 :1403 ،

 .2و هداخت از نرد تآ شناخته میشآد(.صححفه سجادیه.)212/
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آسمانی حه حشر رسحده است.
 .3هوداخ ت خاصووه :کشو اسوورار اههوی اسووت کووه تآسوط وح وی و اههواح جوور قلووب
َّ َ
هْ خَالهذة َ َهه َهد ا َّ َيُّ َّهه َّ
ولجه
هداه َّن
هوداختشوودگان نوازل میشووآد .آخ وه شور خفه أ ف
ف
ْ
اَ َت فده (انعاح )90/حه احن نآق از هداخ ت اشاره دارد( .کجحر مدنی.)325/6 :1409 ،

حدحن سان هرگآنه هداختی اعم از انفسی ،آفاقی و خاصوه از جانوب حتورت حوق جوآده،
مستقحم خا نحر مستقحم حه ذات ساک اههی حازمیگردد.

نتحجه
در احن ححث ،تآححد رجوجی و مراهر آن در صَیبه سجاىخه حهطوور مختصور مقورح شود.
هرچند احن گرارش کآتاه ،شوامل گآشوهای از درخوای معوارف عرفوانی امواح

مویشوآد ،اموا

مویتآانود مقدموهای جورای مجاحوث عمحوقتور در رواخوات کالموی ،عرفوانی و فلسوفی اجمووه
حاشد.
از آنجوا کووه صههَیبه سهجاىخه از دحرحوواز مووورد تآجووه امامحوه جووآده اسووت ،حوه نروور موویرسوود
حخشوی از عقاخود کالموی و فلسوفی شوحعه متو ثر از احوون جیانوات گهرحوار حاشود .هموانطوور کووه
مشاهده شد ،عجارات اماح سجاد

همراستا حا آخات قرآن جآده ،اماح

در قاهب ادعحوه

و مناجات ،معارف اههی را در دوران خفقان حنیامحه حه شوحعحان منتقول نمآدنود .همننوحن
احون منواحع ننوی رواحوی شوحعه مویتآانود ساسوخگآی حسوحاری از نسوجتهوای نواروای وهاجیوت
در حارۀ مشرک جآدن شحعحان حاشد چرا که احن رواخات ،حه صراحت خداونود متعوال را فاعول
حقحقی معرفی کرده ،او را محل حازگشت تمامی امور میداند.
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