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 سجاديه صحيفۀبررسى توحيد ربوبی در 
  ___________________________________0اصل وهدی صفائی ___________________________________ 

 چكحده
ا حالم  ححه  يحوه از ادخحان،  ترين وباحث اعتقادی در بح ن حاح اری توح ا ربوبى از وهن

كه ال ا، ههچون وعتزله ه فرقه ای وهن در تهايز برخى تزام   عام التزام حه  ن شاخصها ل 
ايحن وقولححه در  هححای حاشحا. از ررفحى برر ححى اصحوي   رختحه ىن واناواحح ه های از دخگحر فرقحه

حا اری از وبانى كالوى اواو ه بر  از اهه ل  افری برخوردار بوده، ر اخات وعصوو ن
 حاشا.وىا توار هه ن و راث ر ايى ائهه

كيحون هحااختگر  سحاایه صحییۀ وعحار   ایی عرفحانى، كالوحى   ف احفى  از ديرححاز تحا 
ححه عيحوان نهونحه، وظحاهر توح حا  هان، خصوصًا ع های ش عه بوده ا ل؛اناختهياان وا 

ربححوبى وانيححا: توح ححا در حاكه ححل، تتححرخع، رازق ححل،  یخححل، وضفححرت، شححفاعل   هححااخل، 
 در قالحب دعحا، رحردد. حضحرتوتحاهاه وحى های اوامدر ادع ه   وياجاتفرا ان 

هحای تتحيه وعرفحل  او ه بحرای هحااخل اناحان حيى  و ز  ر  عه ق عق ى را در جو خفقانوعا
كرده ا ل.  ب ان 

 جادخه،  ، صا فۀ، توح ا ربوبى، زين العاحايندر حاكه ل توح ا: ها واژهکلید
 وظاهر توح ا ربوبى. 

 مقدمه
گآارترحن دوراز حسوواس دوران اموواح سووجاد جامعووه اسووالمی جووآد،  هووای هتوورحن و نووا

_____________________  
 safaii@yahoo.com دانشجآی دکترای دانشگاه عالمه طجاطجاحی .1

 29/2/1395 :_ سذحرش27/10/1394درخافت: 

mailto:safaii@yahoo.com
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که همه ارزش هح گرفتوه،خر اموحی  و تغخدستخآش تحر ینخد یها طوری   یکوخموردِح  ان قورار 
کننوود. ید حووا او جخوویح سووت ماننوود جووردۀخحا ینووه(، مخ)مد یمووذهج ین شووهرهاحتوور از مهووم عووت 

اد، حجواح و عجود اهملوک جون موروان خوهمنوآن اجون ز ینوه دسوت افورادخحاز یاحکاح اسالم
از  ینوخشمرد  و جر خوالف نصوآص د یم تر از رسآل خدا را مهم ، عجداهملکجآد. حجاح

 سوكرد. یموردح را حوه دسوت جوالدان م حیتهمت و افترا گرفت و حا اندک یه مخمسلمانان جی
اد ت جرجسووته اموواححشخصوو (260: 1387، انخو)جعفر زحووانرد خوواص و عوواح جووآد، حووه  سووج 
جون  یعلو»سود: خنو یم امواححوارۀ موورخ و عواهم اهول سونت، در ،که محمد جن سعد یطور

حلنود داشوته و  یکورد و مقوام یث نقول مخار حودحن جوآد، حسوحنان و اموحمورد اطم نحاهحس
نوه خِن اهول مدحتور هحورا فق ر امواححون یشوافع (5/222: 1410، )اجون سوعد 1«.جوآد ااهل ورق و تقوآ

تآانسووت از  در آن دوران، امواح سوجاد (15/274: 1383، دخوواهحد ی)اجون اجو کنود. یم یمعرفو
ه خاز عقا یان حخشیج یدعا جرا گحرد د حق  تآجوه حوه  یدر جامعوه جورا یگور تحرکوخو حوار دجهره 

کنوود. از همووحن رو مجاحووث تآححوودی، خخداونوود ا یمعرفووت، عجووادت و حنوودگ وحووژه  حووهجوواد 
 های اخشان داشت. در ادعحه و مناجات وحژه یجاخگاه ،تآححد رجوجی

ممکنوات حوه دسوت  ِم ر عواه  ینکه تودجخمنرور از تآححد رجوجی، عجارت است از اعتقاد حه ا
کوه حوه  یهمگ یعحخداوند است، و اسجاب و علل طج کارگراران خداونود هسوتند  سرحازان و 

کووه یت او عموول مووحامور و مشوو  ین عوواهم مآجووآداتحووکنوود در ا ی  مووخقوورآن تصوور کننوود، چنووان 
کووه حووه اذن اههوو اا ه: خووپردازنوود، ماننوود آ یر امووور عوواهم موویحووه توودج یهسووتند  ْوهَه

َ
فَاتف أ ههَدبخ  َياْلهَّ

نش و خلقوت اسوت. حوه عجوارت خقت، همان توداوح آفورحدر حق یر هستی(. تدج5)نازعات/
فقوور او  یاسوت، وهوو ی، فاقوود وجوآد ذاتوویل فقور امکووانحوو، حوه دهیگور هوور جورء از نروواح هسووتخد

ر ین تودجحن فقور هموراه اوسوت. حنواجراحور احوحلکه در حقا ن ،ستحنش او نخآفر یمنحصر حه احتدا
جووواد مسوووتمر خر، هموووان خلوووق و ایسوووت، و تووودجحجووواد عووواهم نخاز خلوووق و ا یعووواهم، جووودا

ر حسوذ امکوان یاز طرفی وحدت و انسوجاح نرواح عواهم در صوورت (2/64: 1412، ی)سوجحاناست.

_____________________  
کثح ثق ، م جن اهحسحن کان علی  » .1  ، ، ورعا  مآنا  ، رفحعا   «.ر اهحدخث، عاهحا 
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که همه عاهم ز کم و مدج  حاست  ر ، تحوت اداره دو مودج  یحاشود، و اگور هسوت یر واحدر نرر حا
را تعودد موودجر و حوداشووت. ز یم وجوآد نمعواه   یر و انسوجاح اجوورایتودج یآسووتگیاز پ یجوآد، اثور

عوواهم منافووات  ن اخووتالف، حووا انسوجاح اجوورایحوور و اراده اسوت، و اینرواح، اخووتالف در توودج
کوه  ،ر اسوتر و مودج  یم نشوانگر وحودت تودجدارد. سا وحدت و انسجاح نراح عاه   ه خوآچنوان 

 فه خشر
َخَ
 إف
َهة  ها كلف  ن مقلب اشاره دارد.ح( نحر حه هم22)انجحاء/   ا َّ َلَبَسَدَاَلْو کاَن يیهف

اشوواره « ید رجوووجحووتآح»حووه  هخبه سههجاىیصهَههووای  حخووشاز  یارحدر حسوو حتوورت
گوواه یم ، 1پووردازد ید محوون مرتجووه از تآححووش حووه اخفرزنوودان خووو یدر  وومن دعووا جوورا یکنوود  

گوواه2کنوود یکوه موواه را نرواره م ین زمووانحهمننو سوورحازان و موورزداران  یدعووا جورا یدر اثنوا ی، 
، هموه و هموه را 4افکنود یش نرور مخکوه حوه خلقوت خوو یهنگوام یو حتو 3یحکآموت اسوالم

به یصهَههووای  جرخوی عجووارتدر  شوومرد. اهجتووه اموواح یر خداونوود متعووال جور میتحوت توودج
ر ین توودجحورا از ا یم مآجوآدحکنوود و هو یاذعوان م یر اههوحوگ ر عوواهمیت و تودجیوحوه رجوج هخسهجاى

 است.« تید در رجوجحتآح»همان اعتراف حه  ین اذعانحچنگمان  جی  .داند یخارح نم
ت  »د: خفرما یروز عرفه م یدر دعا اماح سجاد ر  ج   ُ    و  د  و ا ُدون  جِ   م  ود  « دون»کلموه  .5«را  یت 

کوه تحوت قودرت اههو حیرهواحاست و منرور تمواح چ« تحت» یحه معنا  وجوآد دارد یاسوت 
اهّلل و هموه ممکنوات  یع ما سوآحجم« ما دونُ»ب، عجارِت حن ترتح، حد(696: 1374، حی)قهكا

ر خداونوود یتودج»سوود: خنو یمعجووارت خادشوده ل حوذ یخووان مودن ید علوحشوآد. سوو یرا شوامل م
کل او در ذات و صوفات مآجوآدات عواهم حنواجر حکموت و  یو جرجو یمتعال شامل تصرفات 

تآسوط  یت و قدرت مقلق اههوحکه وحدان حین از آنجاحهمنن .شآد یم یت حق تعاهخعنا
ت خداوند متعال ثاحوت خآاهود یت و رجوجحد در خاهقحما  تآحمسل    جرهان ثاحت شده است،

_____________________  
ر  » .1 ِ ِهی یب ِ هِ و  آ 

ق  ُهم  و  ِغحر  ُهم   ص  ِعحف   .(120/صححفه سجادیه)«   

ِی» .2 ج  ُل اهّلل  ر 
 
س  

 
ُ   ف   ح   ر   .(184)همان/« و 

ُهم  » .3 ر  م 
 
ر  أ ِ ج  د   .(126)همان/« و 

ِنی» . 4 ت  ی  ج   ر  ِغحرا   و   .(246)همان/« ص 
 .(212)همان/ و ماسآاى خآد را تدجیر و اداره نمآدى.  5
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 .(6/298: 1409، یر مدنح)کج «شد
ال  »د: خفرما یم هخبه سجاىیصَ 48 یدر دعا حترت جِ خ و  ود  ُتآُح ِمون  ت  ح  م  ُز اه  او  ِرك  یج 

ت  حک   ی ِشج  ن  
 
ت  و  أ هوا حوه  و زموان هوا تاسوتغرا  حاهو یجورا« یان  »و   « حک»کلمات   1«.    ِشج 

دالهوت کود مؤ یشوآند، مجمآعوا  جور نفو یمهموراه « جاوزخال »فعل حا که  یروند و هنگام یکار م
کوه هو یده موحوموذکور فهمعجوارت ن از حدارند، حناجرا گر یم مآجوآدحشوآد  ر از حوقودرت عجوور و 

گرفته است.  یر اههیتدج ،گرخحه عجارت د د.را ندار یر اههیتدج   تماح ممکنات را فرا 
ک  »د: خفرما یگر مخد یدر جا حترت ُرُه حوِغ خ   حوأو   ِ ج  وت  ُتود  ن 

 
وا أ ُ  م  و ن  ن حودر ا 2«.ُب ع 

گواهش خکوه جا یمقودح شوده، در حواه« تودجر» که فاعل است جور فعول« انت»ر ح،  معجارت
 ن حتورتحِد اختصاص و انحصار است، حناجراحمف یمخن تقدحچن .خر از آن استمت 

ر حه علوِم مقلوِق مودج   یفحاشاره هق یداند و از طرف یرا خداوند متعال م یر عاهم هستتنها مدج  
آنهوا از  یلحتفصو ر مآجوآدات متآقو  جور شوناختیرا خلوق و تودجحوز  عواهم حوه مآجوآدات دارد

کم کحنرر  ر ین صوورت خلوق و تودجحور احوحاشود، در ن یر حاالت ممکنات مدخگت و حفحت، 
کووه محوال اسووت  حوال موورج  حمسوتلرح توورج  ین جرخووح. همننوو(7/373 آ،)همو   خآاهوود جوآد 

ر ر مودج  حوو فراگ یشوگحرا دال جور حتوور هم ن قسومت از عجوارت امواححا بهیصَشارحان 
 .(6/295: 1383،یرازحش ینح)حساند دانسته یعاهم حا مآجآدات امکان

ُ  »د: خفرما یم هخبه سجاىیصَ 52 یدر دعان حترتحهمنن ُه
 
س  

 
ال  خوف   وآ  ...  یا م 

ب    وون  ال  ر  ال  م  وُه ن    ُسوؤ  کووار جورده شووده حوه روشووناحون عجووارت کووه در  یحصور 3«. ُركحووه  جوور  یحوه 
ر خداونود متعووال حوناز را « رب»، جوونا را حتورتحوز کنوود  یمدالهوت « ید رجووجحوتآح»
 داند. ی( مالوع   ت را فقط مخصآص حترِت حق)جل   یکند و رجوج یم ینف

دانود،  یم یِت اههویرجوج  قهحها را در ح یرات و دگرگآنحیتغ یتمام اماح سجاد یگاه
_____________________  

که خآاستهو از تدجیر حتمی تآ حه هر صورتی و هر  .1 گذشت اى نمی زمانی   .(236)همان/ تآان 

که خآد مدج   .2  .(254همان/) ر آنی از نررت پآشحده حاشدهخا چگآنه چحرى 

کووووه جوووور توووآ پروردگووووارى  سوووا اى مووووآالى مووون، از تووووآ درخآاسووووت موووی .3 کسوووی  نوووودارد کوووونم ... درخآاسووووت 
 .(256همان/)
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کوورد، تموواح حرکووات و  یرا خووارح از آن نم یم حاهووت و فعلووحکووه هوو یطووور هحوو تووآان فوورم 
کلوحمحکآح قآانسکنات ما  کوه خداونود متعوال و وع  یعواهم هسوت ین    کورده اسوت اسوت 

ووُب ِفوو: »بهیصهَهاز عجووارت ن حووماننوود ا ل   ق  ت  ن  جِ  یو  وود  ر حیووتغ یحووه معنووا« تقلووب»کلمووه  1«.ِرك  یت 
کلموه خحه حاِل د یحاهت انسان و از حاه ت حسوجج یدر عجوارت جورا« یفو»گور شودن اسوت و 

کوه موا حوه سوجِب تودج نحوا ن منروور حتورتححاشود، حنواجرا یم حوه  یاز حواه یر اههویاسوت 
 م. حکن یر محیگر تغخحال د

کم ذکور شوده حوه  یهوا را از عجوارت« ید رجووجحوتآح»توآان  یم یدقت و تآجه، حه راحت یحا 
کووردحرا در حوواالتر« تیووود در رجوجحووتآح»توووآان  یدسووت آورد، حلکووه م را حوووز  ن مراتووب اثجوووات 

ت فرزنود را حوه خداونود نسوجت یوماننود ترجش خخوو یجرجو یکارها یحت یگاه حترت
کل عاهم هستیمآارد هم تدج یدهد و اهجته در جرخ یم کنود  حوه  یرا منتسوب حوه خداونود م یر 

ع ممکنووات را حووش و جمختموواح افعووال، شووجآن و حوواالت خووو حتوورت ،گوورخعجووارت د
کلحو قآان یر اههیتحت تدج ( و ع شوده و عال که تآسط حترت حق)جل   ینراح هست ین 

 داند.   یم

 مظاهر توححد در ربوبيت
را  یق وجووآدحو حقووا یم هسووتمروواهر عوواه   همووۀع دارد و حوسوو یاگسووتره ید رجوووجحووتآح

گ یرم مدج  حو هشآد  شامل می حوه جور خداونود  یتوحکوه حاهوذات و مسوتقل حاشود در صوفحه 
گسترده حه جرخوحن ااحمان است. از حوجآد ندارد و او پروردگار جهان کوه در  ین مراهر  از آنهوا 

کار رفته است،  نحاهعاحد نحاماح زسخنان   شآد: یاشاره مدر ادامه حه 

کمحت1  . توححد در حا
کس کم  کوه جور جوان یحا ط هوا و اموآال  است  ق امور و حواسوت و در اموور جامعوه از طرمسول 

کوردن ینهو کنوود.  ین و امثووال آن، تصورف محا تآسوعه دادن قوآانخوو، و عورل و نصووب، محودود 

_____________________  
خم نقشۀو در تدجیر و  .1  .(50همان/) تآ تکاپآ دار
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ت نسووجت حوه افووراد تحوت سوولقه خووال ازمنود داشووتن حوق  حن تصوورفات نحوکووه ا اسوتروشون 
 خآاهد جآد. ینجاشد تصرف او تصرف عدوان یتخن والحاست، و اگر چن
کوه واهوحگران فرق جر اخت جر دخوال ،گرخاز طرف د  یر اموور زنودگانا مودج  خو ، ماهوکین اسوت 

که ه کوا نحآنها حاشد و از آنجا  کوا حسوت، هوحگوران نخر در از خداونود ماهوُ و مودج  حوم  م 
خداونود ثاحوت اسوت.  یت منحصرا  جراخوال گران ندارد، و حق  خت جر دخر خداوند ذاتا  والحن

َو اْلَولف د: خفرما یخداوند م یاَء َيا َّ هَّ ْولف
َ
هف أ ونف ْ  ىَّ وا وف َخذَّ َخَ مف ا

َ
 1(.9)شوری/.یخَّ أ

 یمقلووق اههوو یحکمرانوو حووارۀدر هخبه سههجاىیصهَهشووانردهم  یدر دعووا اموواح سووجاد
وا ُترِ »د: خفرما یم حُکوُم م  ت  واُء و  ش  وا ت  وُل م  ع  ف  ُ  ت  کوالح امواح .2«ُد خوؤن   کوردن خداونود  در  حکوم 

  گور مخلآقوات تفوآ  خجور اراده د یکوه اراده اههو یشوده و از آنجوا یمتعال، منوآ  حوه اراده اههو
دات در طوآل اراده گر مآجآخاز آن را ندارد، )حلکه اراده د یرحقدرت جلآگ یم مانعحدارد و ه

کم اسوت( حکآموت اههو یشوه اراده اههوحنداشته و هم یا است و معار ه یاهه هوم جور  یحوا
انوُ »عجوارت  بهیصَهشوارحان  یان خآاهد داشت. جرخوخد و شر  جرحمخلآقات حدون ق

کل شی حوه  ین حکم اههوحاند، حناجرا مذکور دانستهعجارت  یر جراحل و تقرحرا تعل« رحء قد علی 
کوه قودرت خداونود شوامل  گردد و همان ی( جر مو عال ان حترت حق)جل  خسا یقدرت ج طور 

گرفتوه اسووت. یشووآد، حکآموت اههوو یتمواح مآجووآدات م ر حوو)کج هووم تمواح مخلآقووات را در جوور 
 . (3/167: 1409، یمدن

کنود  یم یگآنه  د و مانع معرف محرا حدون ه یگر حکآمت اههخد یدر جا حترت
اد ُ »د: خفرما یو م ُ   یفِ ال ُتت  ِم ر حونر یرا حوه معنوا«  ود»، َیوصُّاح الهنکتاب مؤه   3«.ُحک 

، یآمحوو)ف کنوود یمخاهفووت معنووا م یاز رو ینووت و دورخرا حووه مجا« متووادة»دانوود و  یو مثوول م
کوه حوا چ یرحو د، هر چ»سد: خنو یم«  د»کلمه  حارۀاجن منرور در .(2/359: 1414 ر حواسوت 

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

کوووارى حخوووآاهی انجووواح موووی .2 کنوووی صوووادر موووی ]خووداخا[ توووآ هووور  صجججححفه .)کنوووی دهووی، و هووور حکموووی اراده 
 .(84/سجادیه

کا در مقاجل حکم تآ خارای]خدا .3 کردن ندارد خا[ هحم   .(101: 1405ی، کفعم) مخاهفت 
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کند تا جر او چخد گورددحوگر مقاحله  از  ن منروور امواحححنواجرا (3/263: 1414، )اجون منروور «.ره 
که حکمرانوحان شده، ایجعجارت  ان خوجر یگآنوه موانع محخداونود متعوال حودون هو ین است 

که تحقق ج یدارد و در عاهم هست سا همه احکواح در  د و شر  دارد حق یفقط حکم اوست 
کمد در حتآح»جر  یرحن چحمغلآب و مقهورند و ا یجراجر حکم اهه  ست.حن« تححا
ان خووسا یرا جوو یسوولقنت و حکآمووت اههوو هخبه سههجاىیصهَه 46 یدر دعووا حتوورت

گاه تسلط و تصورف خداونود ال  یم یمعرف گور خد گموان جویان حاشود، خوسا یرال و جوحوکند و هر 
توآان  یموسوان  نحو متومحل در آن اسوت، حود یتصرفاِت مخلآقات در  من تصورفات اههو

 است.  یو جار یسار یهست ِم حترت حق در عاه   یگفت فقط حکمران
م  »د: خفرما یم گر اماحخد یدر جا ُ  خ  و  ه  اِن ق  ان  ُقوم  ِهُسول  ق  ل عودح معار وه حوده 1«. ُسول 

گور مخلآقوات در جراجور خجوآدِن سولقنت د یجور اعتجوار یرحو، چیحا سلقنت و حکآموت اههو
مقهوور هوا و تصورفات ممکنوات،  ب تماح سلقنتحن ترتحست، حدحن یاهه یقحسلقنت حق

وعواه   یقوحو متمحل در سلقنت خداوند خآاهد جآد و تنها سلقه و تصورف حق ق حوه م متعل 
 حاشد.   یقادر متعال م

ال  »د: خووفرما یم هخبه سههجاىیصهَهچهواردهم  یدر دعووا نحاهعاحوود نحووامواح ز ِع  و  ووت  س 
 
ُن حأ

ِکٍم  وا ، حاشواك  حون   ِحح  و شومرد  یتمواح مخلآقوات را محکوآح خداونود جور م حتورت 2«.ِرك 
کم نمحون کموحون دهحدانوود، حوه هموو یر او را در عوواهم حوا  یارخووو  کل فقووط از خداونود متعووال 
را حوز  موذکور اسوتعجوارت کود ؤم« حاشواك»کلمه  یاز طرف (1/336: 1420  ،اهّلل )فتلطلجد. یم
« سوجحانُ» یا حوه معنواخوکنود،  ید محوک را ت« ركحون»اسوتثناء اسوت و  یا حه معنواخن وااه حا

که در ا ر توآ حونکوه نخاز ا یهوا، توآ منر  خخودا»شوآد:  ین محعجوارت چنو یصورت معنان حاست 
کم کموک یجرا یحا کلموات حتور  خن عجوارت از صورحود اخشوا«. فورم شوآد  اسوتعانت و  ن 

کمحتآح»جر  اماح سجاد  حاشد.« تحد در حا

_____________________  
 .(212/صححفه سجادیه) ات سادشاهی نحست در جراجر سادشاهیو  .1
کم و داورى جر تآ خارى نمی .2 که چنحن حاشم و از هحم حا  .(74همان/) خآاهم، حاشا 
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کمحووتآح کوووه مشووواهده م ت هموووانحووود در حا انوووات امووواح یشوووآد، در عجوووارات و ج یطوووور 
  .دارد یاژهحود وحوک ن مآ وآق اصورار و تحوجور ا تکرار شوده و امواحفراوان  نحاهعاحد نحز

که حترت یان اههخسا یت و قدرت جحت، ماهکید هم رجوجحن تکحا سر    یدر جرخو است 
 اشاره فرمآد.نکته ن ححه اها  عجارت

 . توححد در تشریع2    
د حو، تآحینختکوو تیود در رجوجحول تآحح. دالیعخو تشر ینخت جر دو قسم است: تکویرجوج
کوه یاز تودج یع، نوآعخو تشور یگذار را قانآنحز  کند یر ثاحت محرا ن یعخت تشریدر رجوج ر اسوت 

کوه نوآع کنود، هموان یر میرا تدج یحه واسقه آن امور انسان و جامعه حشر از حکآموت و  یطوور 
کوه تودج ت جور اموآال و نفوآس اسوتخوال ر و حکآموت، منحصور در خداونود اسوت، یو از آنجوا 
کا نحه کورحن دهحع ندارد. حه همخو تشر یگذار قانآن ر از خداوند حق  حم  م هور نوآق خل قرآن 

که مقاجق حکم و تشر یگذار قانآن کفر یع اههخرا   داند. یم 3و فسق 2و ظلم 1نجاشد، 
وا هِ »د: خوفرما یم هخبه سههجاىیصَه ین دعواحدر اوهو حتورت ن  ر  م 

 
ووا، و  حُثوم   أ ن  ت  اع  ِجور  ط  ت  خ 

وا هِ  ان  ه  ِلوحن  ت  ا یج  ن  ر  د آمووده و حوحوه صووورت مقلوق و حوودون ق« نهانووا»و « امرنوا»هور دو فعوول  4«.ُشووک 
ا خول محوذوف حوعودح ذکور متعلوق حوه ده نحودو ذکور نشوده اسوت، و ا عنوه آن ی  مور حه و منهم 
اسوت، موورد نرور  یهوع اهخکوه هموان تشور یقوت امور و نهوحسوت، حلکوه حقحجآدن آنها ن یمنآ
، خداونود عجوارتن حوقجول از ا امواح سوجاد (1/375: 1409، یمدنر ح)کج حاشد. یم اماح

_____________________  
ون .1 يَّ نَّ الَْکايف َْ هَّ ْوَلج

َّ
نَيَل ا َّ َيأ

َ
َها أ ن حف کَّ

ََْ ْن خ
کرده 44)ماجده/ َو َو  لخَ که خدا نازل  که حه احکامی  (  و آنها 

کافرند. کرده حکم نمی  کنند، 
ون .2 هَّ الف

نَّ الظخَ َْ هَّ ْوَلج
َّ
نَيَل ا َّ َيأ

َ
َها أ ن حف کَّ

ََْ ْن خ
کوه خودا نوازل 45)ماجده/  َو َو  لخَ کا حوه احکوامی  (  و هر 

 کرده حکم نکند، ستمگر است.
نَيَل  .3

َ
َها أ ن حف کَّ

ََْ ْن خ
ون َو َو  لخَ قَّ نَّ الَْباسف َْ هَّ ْوَلج

َّ
که جر طجق آننه خدا نازل 47)ماجده/  ا َّ َيأ کسانی  (  و 

 اند. کنند، فاسق کرده حکم نمی
کنوود.) سووكا مووا را فرمووان داد توووا فرمووان .4 کوورد تووا شوووکرمان را امتحووان  صجججححفه جوورى مووا را جیازماخووود، و نهووی 

 .(32/سجادیه
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د و حوا خسوتا یمهوا  از نعموتسواختن او منود  جهورهانسوان و  یکوآحنش نخل آفورحومتعوال را حوه ده
کووه چنووحووگ یجووه مووحنت« ثووم»کلمووه  گو یمووا را اموور و نهوو حین خووداحرد   ا حتوورتخووکوورد، 

منوود  هووا جهووره از نعمووتکووه انسووان را خلووق نمووآد و او را  حیرد خووداحووجووه حگحخآاهوود نت یم
و حلکووه فقوط خوواهق انسووان، حووق او را هووم دارد  یجوورا یگوذار ع و قووانآنخسواخت، حووق تشوور

 یع جوراخعالوه جور اثجوات اصول تشورعجارت ن حدر ا او را دارد. حترت یجرا یگذار قانآن
 ین عجوارت جرگرفتوه  از جرخوحواهجتوه اپردازد،  یهم م یهاه یخداوند متعال، حه فلسفه امر و نه

کرخآ یه خم، مانند آخات قرآن  ذف
َلَق اْلَهْوَت  الخَ یوََ ََ ْحَسه َّ َعَهه ا َواْل

َ
ْن أ کَّ خخَّ

َ
ْن أ َوکَّ َیُّْلَّ )ملوک/ َْ لف

ْن َاْحَس َّ َعَه ا ه خو آ 1(2 هَّ ْن َاةخَّ َوهَّ َنُّْلَّ خَنةا َلها لف ضف زف َْ َ َْ ا َجَ ْلنا وا َعَلی ا نخَ   است. 2(7)که /  اف
ووور  ِهووو»د: خوووفرما یگووور مخدجوووای در  امووواح م 

 
ووواٍم ِفووو یال  أ ، م  وووِرك  م 

 
وووع  أ ِمووو یم   3«.ُُحک 

گآنوه امور  جونا، ینف ی«ال»له ححه وس حترت  یاز خوآد نفو یهورا در مقاجول امور اه یهور 
، عجوارتن حودر شورح ا« یخوان مودن ید علوحسودانود.  یکنود و فقوط امور خداونود را نافوذ میمو
ب حووون ترتححوود (3/461: 1409همووآ، ) «.اسووت« ینهوو»در مقاجوول « اموور»ظوواهرا  وااه » :سوودخنو یم

 ین حقوحانسان چن یداند و جرا یع را فقط مختص خداوند متعال مختشر حق   حترت
 ست. حرا قاجل ن

کورد ینخرا حه امر تکو« امر»تآان وااه  یاهجته م کلموه حوز  هوم معنوا  ت حمول جور حوقاحل« امور»را 
ن حوهور دو معنوا را از ا ممکن است اماح یرا دارد، از طرف یعخو تشر ینختکو یهر دو معنا

کورده حاشود. حنواجرا کلموه  یعخمووذکور در صوورت اراده امور تشورعجوارت ن حوااه اراده  و « اموور»از 
کرد« عخد در تشرحتآح»ن وااه، حاز ا یعخو تشر ینخن اراده امر تکوحهمنن  .را اثجات خآاهد 

واُء »د: خوفرما یم یهوع مقلوق اهختشور حوارۀگور درخد یدر مناجوات امواح ش  وا ت  وُل م  ع  ف  ُ  ت  و ؤن  
ا ُترِ  حُکُم م  ت  حُکُم »منرور از فعل  4«.ُد خو  وا »اسوت و عجوارت  یهوا اوامور اهخواحکواح  ، انشوای«ت  م 

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

کداح ما آننه را جر زمحن است ماخه آراخش آن ساخته .2 که   خک نحکآکارترند. اخم، تا آنان را جیازماحیم 

حاره من جارى است ) .3  (.104/صححفه سجادیهدر جراجر امر تآ امرى ندارح، حکم تآ در

کنی صادر می می تآ آننه حخآاهی انجاحخداخا   .4  (.84کنی )همان/ دهی، و هر حکمی اراده 
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تآانود جلوآ حکوم  ینمو یم موانعحکوه هو ی، حوه طووراسوتحکوم  یدر اجورا  مجاهغه یجرا« ُد خُترِ 
کووه حخآاهود و هوور ححنواجرا (3/167)هموان:  رد.حورا حگکوردن خداونود متعووال  ن خداونوود هور طوور 

کووه ا کنوود، اواموور خووآد را انشوواء مخزمووان   یمووذکور در حکمرانوو کنوود. اطووال  و سووعۀ یجوواب 
 سازگار است.« عخد در تشرحتآح»خداوند، فقط حا 
روح تعجد و   است. یعخد تشرحتآح حارۀدر انات حترتیاز ج یا گآشهآننه خادشد، 

( و و عووال حتوورت حق)جوول   یدر مقاجوول اواموور و نووآاه نحاهعاحوود نحوواموواح ز یسرسووكردگ
 ی، حوه خووجر خداونود و مناعوت طجوع امواححوش در مقاجول نخاز خووحن عدح اجراز نحهمنن

 شان است.خا یاز سآ« یعخد تشرحتآح»انگر اعتقاد حه خنما

 توححد در رازقحت. 3
اسوت،  یطلوب رز  و روز  از خداونود متعوال، حتورتن درخآاسوت حشوترید جخشا

 ینهفته اسوت. اهجتوه روز ی، طلب روزاماح یاز دعاها یارححس یال که در الحه یطور هح
موثال    شوآد یم محتقسو یو معنوآ یا موادخو ،یو اخورو یآحودنحخوش حوه دو  دگاه اماحخاز د
ک یخآاسووت ماز خداونوود متعووال در  حتوورت یگوواه کووه توورس از  امووت را حفوور قحکنوود  
گرداندا یروز گاه 1ش  گواهحهمنن 2.طلب شفاعت را یو  شودن صوحت حودن و  یروز ین 

و  ه سواکخوموآارد هوم پورورِش خوآد  تآسوط تغذ یو در جرخ 3خآاهد یعجادت م یرا جرا یسالمت
به یصهَهدعاهووای از  یدر جرخوو اموواح سووجاد 4.کنوود یب را حووه خداونوود منتسووب محووط

کووه تموواح مآجووآدات امکووان یع محقوودر وسوو را آن یت اههووحوورازق گسووترۀ هخسههجاى را در  یدانوود 
د در حوتآح»گموان  جوی اهورحن تعجحوا گوذارد. ینم یر او حواقحوت نحورازق یجورا حیرد و جاحگ یمجر
 شآد. یاشاره مها  آناز  یکه در ادامه حه جرخکند  را اثجات میخداوند متعال « تحرازق

_____________________  
اِب » .1 ف  ِعق  آ  ا خ  ن  ُزق  ُهم   ار 

ِعحد  اهل   آ   (.204)همان/« اه 

آِهِه » .2 ِه و  ح  ل  ی اهّلُل ع 
ل   د ص  م   فاع    ُمح  ِنی ش  ُزق  ار   (.87/200: 1403)مجلسی، « و 

ة» .3 اد  ِنی ِصح     ِفی  ِعج  ُزق  ار   (.100/السجادیة الصححفة« )و 

4. «  ِ ز  ِ اِت اهر  ج  ح ِ ا ِحق  ان 
ذ   ن   (.30)همان/« و 



 70               1015بهار  103شمارۀ                             

ِ ُرو»د: خوفرما یم هخبه سهجاىیصَ ین دعاحدر اوه حترت
ول  ِهُکول  ع  ُهم  ُقآتوو  ج  ا  ح ِمون 

ُلآ ع  ِقِه ال  م  ُسآما  ِمن  ِرز  ق  ، و  ال  خ ما  م  اِقص  ُه ن  ن  زاد  ُقُص م  اِجودخویِ حن  ُهم  ز  وص  ِمون  ق  ون  ن  منروور از  1«.ُد م 
که جرخ همان ،«روح» کوه از آن حوه  طقۀاند، نفا نا گفته بهیصَشارحان  یطور  انسان است 
گرفتوووه و آن را تووودج یا جوووآهر مجوووردخووشوووآد و  یمر حوووتعج« موون» کوووه حوووه حوودن تعلوووق  ر یاسووت 
کلموه خد یحعتوحال ن ح(، حا ا1/272کند)همان:  یم از  یاتحورا حوه هور صواحب ح« روح»گور 

کرده کووه در ا مخلآقووات معنووا  ، حی)قهكووا شووآد. یجانووداران م ین صووورت شووامل تمووامحووانوود، 
کلموه  یحوه جوا« اخواجون ادر»ماننود نسوخه ، بهیصَه یهوا نسخه یاهجته در جرخ (86: 1374

کار جرده شده است. « زوح»وااۀ  ،«روح» ، ی)جویر «نوآق و صون » یدر هغت حه معنوا« زوح»حه 
اض خهه مؤهوو  ن عجووارت حوول احووشووآد. ذ یمآجووآدات م یآمووده و شووامل تمووام (2/317: 1367
کوه رز  فقوط شوامل روز یمخوادآور   یالسهالک را  یمعنوآ ِی شوآد، حلکوه روز ینم یمواد یشوآد 

شوب را نورد پروردگوارح »که فرمآد:  ت حترت رسآل اکرحخل رواحرد، حه دهحگ یهم در جر م
کووالح حهمننو .(9/325: 1404، ی)مجلسوو «کنود یراب محکوونم و او مورا اطعوواح و سو یتآتوه مویج ن 

لهی فهخه شورخول آحوذ اماح حواقر ینوران ْنسهانَّ إف َف اإْلف ه
هه  َيْلَیْنظَّ کوه 24)عوجا/ َی اوف فرموآد: ( 

کسب م یمنرور از طعاح، علم» که انسان  کسوخکند، حا یاست  کوه از چوه  کند  فورا  ید دقت 
 .(1/280: 1409، یر مدنح)کج «.ردحگ یم

م مفعوآل در خشوآد، تقود یمشواهده م نحاهعاحود نحوکه در عجارت امواح ز یگرخد نکتۀ 
، و  ال  خ ال  »دو فقره  واِقص  ُه ن  ن  زاد  ُقُص م  ون  خویِ حن  اِجودُد م  ُهم  ز  وص  ِمون  ق  کوه ج« ن  د حوک انگر تیواسوت 

کوم و ز یخداوند متعال جر معلآح جوآدن روز ن حوا شوک یجو اد نشودن آن اسوت.خومخلآقوات و 
ر از حترت حوق را در حن یثرؤر هر محث ، ترا اماححز  است« ید رازقحتآح»انگر خد نماحک ت

متعووال منحصوور نمووآده  ت را در خداونوودحوودانسووته و رازق یدادن حووه مخلآقووات منتفوو یروز
 است.

_____________________  
کاهنووده و جوراى هور جانودارى از آنوان خووراک معلوآح و قسومت شوده .1 اى از  اى از روزى خووخش قورار داد، نوه 

کاست، و نوه افراخنوده که خداخش افیوده، تآاند  کا  کاسوته، تآانود  سهم آن  کوه خوداخش  اى جور سوهم آن 
 .(28همان/افیود )
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وِذ »د: خوفرما ینحر م بهیصَشانردهم  یدر دعا اماح
وت  اه   ن 

 
أ ُلوآ   یو  خ  ِ م 

وت  ِهُکول  ل  ع  ج 
ما   یفِ  ه  ُ  س  ِم کرده« ب، حوظ و جهورهحنصو»حوه را « سهم»کلمه شناسان  هغت 1«.ِنع   انود معنوا 

گوواه هفووظ  ی، از طرفوو(12/308: 1414، )اجوون منرووور کلمووه د« کووول»هوور  ا ووافه شوووآد،  یگوورخحووه 
ت حوورازق یگسووتردگ یحووه روشونعجوارت خادشووده ل حوون دهححوه هموو  ،رسوواند را موویت آن حوعمآم
 کند.    یان میرا جر تماح ممکنات ج یاهه

را  یاههو« تحد در رازقحتآح»، هخبه سجاىیصَ 52 یدعا یدر احتدا حترت سجاد
ک  »کنوود:  یطووور مقورح م نحوا و  

 
ِق خ   حوأ ووت  ن  حس 

 
وُرب  حُع أ ون  ال  ه  ُ  م  وو  حووح   ِمن 

وُه ؤال   ه اة  ه   ُ ِقوو  2«.ِجِرز 
کار رفته در عجارت، از نوآق اسوتفهاح انکوار ن اسوتفهاح حوه حوا یاسوت، و از طرفو یاستفهاح حه 

کوه خوخآاهد حفرما یم گر حترتخحه عجارت د  نه انکار واقع   انکار وقآق است، یمعنا د 
گرحتحقووق چنوو یجورا یم راهووحهو ن مجاهغووه در انکوار فوورم اسووت. حوووجووآد نودارد، و ا یرحون 

ع حوجور نلجوه حتورت حوق جور جم یرا اسوتداله بهیصَاز عجارت ن حا  یاض السالکخ مؤه  
 نلجه خداوند متعال از دو جهت است: »سد: خنو یم ،ممکنات دانسته

کووه خودا در قوورآن  یاههو یمتآقو  جوور روز یوجوآد هور جانوودار .1 اسووت، هموانقور 
هههذید: خووفرما یموو

هههْ  هههَذا الخَ وخَ
َ
ْن  أ کَّ ََّ    َةههْيلَّ

َ
ْن أ هههوا يههیإف ههههَّ َحههْا َلجخَّ ََ ْل َْ  ف ٍ َو  ْوَسهه هههوخ تَّ عَّ

وَ بَّ گر21)ملک/3نَّ مخلآقوات حوه زی وررا حوز  ر از خداوند محال استح(، سا 
 دست اوست. 

کوه حهمو  قدرت فرار از حترت حق را داشته حاشود، ینکه مآجآدخجر فرم ا .2 ن 
کند، آن مآجآد از جا یخداوند روز رفت، سا چگآنوه فورار  ن خآاهدیش را ققع 

 .(7/373: 1409، یر مدنح)کج «.ممکن استه یقه قدرت اههحاز ح
کووه  تحدر ساسوو  حووه جووآان معصوو نحان، از اموواح حسوویوون جحووه احشووج کووار وارد شووده 

_____________________  
خده .1 که جراى هر آفر  (.78اى )همان/ هاخت سهمی نهاده اى در نعمت و توحی آن 
که زندگیخا  .2 کسی   (.254تآاند از تآ حگرحرده )همان/ اش حه روزى تآ واحسته است می چگآنه 

گور ]خودا[ روزى خوآد را ]از شوما[ حوازدارده ]نوه .3 که حه شما روزى دهد ا کحست آن  [  حلکوه در سرکشوی و  خا 
کردند.  نفرت سافشارى 
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 یاز رز  و روز یت خداونود متعوال را انجواح حودهحمعصو یاگر خآاسوت»فرمآد:  حترت
که خآاست کن یاو نخور، آنگاه هر قدر   .(75/126: 1404، ی)مجلس «.گناه 

کوه  یجه را محن نتحاسخنان خادشده از  گرفت  ر فورار از خداونود دمخلآقوات نواتآانی تآان 
گسوووتردگحوومتعووال، ده  یحووودون روز یم مآجووآدحاسوووت و هوو یت رز  اههووحووو عمآم یل جوور 

 حترِت حق، دواح نخآاهد داشت.
کوه حودانحوعجد تآ جر توآ ا اما حق  »د: خفرما یم« رساهه حقآ »در  اماح سجاد  ین اسوت 

د حوواسووت ... و توآ رزقوی را جوراى او تآه« آدح و حوآا»او مخلوآ  پروردگوار و فرزنود سوودر و موادر توآ 
کار جیحتآ را از ا اى، وهی خداى عر  و جل نکرده کفا ن امر مهمحاز نمآده و احن ن  ت خورا جراى تآ 

 .(2/621: 1413، هخ)اجن حاجو «. کرده است
خداونوود متعووال  ید رازقووحووتآح حووارۀدر انووات حتوورتین جحتوور از روشوون ن عجووارتحووا

کورده و آن را حوه خداونود نسوجت  یعجود منتفو ِک دادن را از ماه یرا حه صراحت  روزحزاست  
 داده است. 

گوووورفتن مقاهووووب ذکوووور شووووده موووو کووووه اموووواح حن نتحووووتووووآان ا یحووووا در نروووور  گرفووووت  جووووه را 
فش فقط از خداونود طلوب رز  خمر شرو هحرات ع یدر تماح شجآن زندگ نحاهعاحد نحز

قوودر  را آن ین رز  اههووحهمننوو .دانوود یم یقووحدهنووده حق یکنوود و فقووط او را روز یم یو روز
کوه شوامل هموه ممکنوات م یگسترده جر م فورار مخلآقوات  یکوه حتو یشوآد، حوه طوور یشمرد 

گستردگحست، احقه قاجل فرم نحن ححهم از ا  «تحود در رازقحوتآح»جور  یرحچ ین شمآل و 
 کند.    یرا اثجات نم

 توححد در واليت. 4
  شوآد، یافوت موخفوراوان  از امواح سوجادرواخوت شوده ث خکه در احاد یاز مجاحث یکخ

ده امور خآد را حوه خداونود متعوال خدر مآارد عد است. حترت« حید والحتآح»سخن از 
 هخسهجاىبه یصَهسوتم یج یدر دعوا حتورت .خآانود یعواهم م ی  سكارد و او را تنها وه یم
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ِهو»د: خفرما یم« حید والحتآح» حارۀدر ت  ِمون  ُدوِنِهوم  و  ن 
 
أ وِع  ی  و  ن  م  اه  واِء و  ق  در « دون»کلموه  1«.االع 

کسرساند را مین عجارت حصر حا که اگر حه  هوذا اهملوُ هوُ مون دون : »حیحگوو ی، همانقور 
ن وااه حد. همننوحنخآاهود رسو یگورخن ملُ فقط متعلوق حوه تآسوت و حوه دحا یعنخ   «اهناس

کوار یفاعل یل و متتمن معناحجر وزن فع« یوه»  یا امورخو یاست، و مراد از آن حوه سوا دارنوده 
کلموه « و اهو» یاز طرفو (3/423: 1409، یر مودنحو)کج است. اسوتغرا   یجورا« اعقواء و منوع»در دو 

که شامل تماح مآارد ا اوند قادر جور جورآوردن مقلوِق شآد و فقط خد ین دو وااه محجنا است 
که عجارت ن حن منرور از احو عدح آن است. حناجرا اعقا دارنوده سا را فقوط توآ جوخخدا»آن است 

 «.ن امر نداردحجر ا یتخم والحر تآ هحو ن یحخشش و منع آن هست
کار حه احگر شجخد یدر جا اماح ت  »د: خفرما یم جرده، ن عجارت را حه  ن 

 
الخف   آ  ُدون   یا م 

ِت  ه 
 
س   ِ ُع م  آ  ُنول م  س  ِ م 

ُلآب ؤه   یُکل  ق  ِ م 
ُکل  ُدون   هِ حو  ِت  ی  ِه و  اج    2«.یح 

هِ »د: خووفرما یدر مقوواح دعووا م حتوورت ووآ  ووت  اه  ن 
 
ُهووم   أ ِشووُد  ی ُ اهل   ُمر  کووه  همووان 3«.اه  طووور 

 «واهو»ن وجوآد حو همننو« انوت»ر حل حوارز نموآدن  ومحهم حه دهعجارت ن حشآد، ا یمشاهده م
کلمه  دالهوت ت در خداوند متعال خت و هداخد و حصر والحک که هر دو جر ت« ی  وه»جنا در 

 ی( اسوت. حتورت علوو عوال حترت حق)جل  « تخد در والحتآح»انگر خکنند، نما یم
کآفووه،  ال»د: خووفرما ین عجوارت مححووه هموونردخوک نحور در مناجووات مسوجد  وآ  ال یم  ووآ  ووت  یم  ن 

 
، أ

ل   ه  ُد، و  ج  ع  ا اه  ن 
 
أ ی، و  ه  آ  م   حاه 

د  ؤال   ج  ع  ُم اه  ح  هی ر  آ  م   4«.اه 

_____________________  
 (.100/صححفه سجادیهحال آنکه تآ _ نه آنان _ صاحب اختحاِر منع و عقاحی.) .1

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

 .(91/154: 1403ی. )مجلسی، خداخا فقط تآ سرپرست و راهنماح .3
کسی جور حنوده  .4 مآالی من، مآالی من، فقط تآ سرپرست منی، و همانا من حنده تآ هستم، و آخا نحر از مآال 

 (.174: 1419کنده )اجن مشهدی،  رحم می
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 توححد در مغفرت. 5
ش از خداوند متعال طلوب مغفورت خخو یها ه و مناجاتحادعمحان در  اماح سجاد

کاسوت ندۀخ( را حخشواو عوال کند و فقط حتورِت حق)جول   یم تنهوا  ،هوا دانسوته یگناهوان و 
گناهان را خداوند معرفاخمرجع حخش اسوت « د در مغفورتحوتآح»ن هموان حوکنود و ا یم یش 

شوتر مقلوب، حوه شورح یو وآح ج یحاشد. در ادامه جرا یم« ید رجوجحتآح»ق حاز مصاد یکخکه 
 م.خپرداز یم انات حترتیج یجرخ

ِسو»د: خوفرما یم هخبه سهجاىیصَششم  یدر دعا حترت ج  واُن ِحاه  ن   م  وت  اه  ن 
 
ُ  أ و ِم حؤن  

واِفُر  غ  ِرو اه  ع  کلموه عجوارت، ن حودر ا 1«.ِم حِهل  محوذوف اسوت و « محعرو»و « محجسو»مآصوآِف دو 
ن حو همننوو «محم و اهغوافر هلووذنب اهعروحاهمنووان حاهعقواء اهجسوو»حاشود:  ین محر آن چنووحتقود
ن ححنواجرا  ان شوده اسوت،یوص آمده، و حوه صوورت حوارز جححه منرور  تخص« انت»ر فصل ح م
گناهوان جویرگ فقوط تآسوط خداونود متعوال صوورت اخکوه حخشو ن استحعجارت ا یمعنا ش 

گناهووان عرووخکووه حخشووا یخداونوود یو از طرفوو (2/297 ،)همووان ر اوحوورد، نووه نحووگ یم م حنده 
گناهواناخحخشوگمان  جیاست،  تنهوا مرجوع سوان ن حهوم مسوتند حوه اوسوت، حود کآچوک ش 
گناهان خداوند اسوت و حوا، و منروور از اخحخش ن حور از احون یرحوچ« د در مغفورتحوتآح»ش 

حوه  هخبه سهجاىیصَه یعجوارت را در چنود جوااحن ه حه حشج یرحتعج ست. اماح سجادحن
ِنِج »د: خووفرما یشوان مخجورد، ا یکوار مو ُمووذ  وی اه  ل  اُب ع  وآ   وت  اهت   ن 

 
ُ  أ و ن عجوارات حووه حواهجتوه ا 2«.ن  حؤن  

 یاز دعوواذکور شوده عجوارت نسوجت حوه  یشوترید جحوک ، از ت«اهتوآاب»ل در جور داشوتن وااه حوده
 جرخوردارند.      بهیصَششم 

وو»د: خووفرما یم بهیصهَهگوور از خدجوواحی در  اموواح ِت حه  وواج  ، و  ال   یا  ِهح  اك  ووب  ِسووآ  ل  ق  م 
ِج  ن  وواِفر  ن   یِهووذ  وواكحوون  اش  ، ح  گناهووان را منحصوور و مخصووآص اخحخشوو حتوورت 3«.ُرك  ش 

_____________________  
گناهان جیرگ.) ]خداخا[ همانا توحی حخشنده نعمت .1  .(59/صححفه سجادیههاى فراوان، و آمرزنده 
گناهکاران .2  .(248، 220 و 146ی. )همان/همانا تآ ]خداخا[ سذحرای توحۀ 
گناهم آمرزنده .3 که  جاحی جراى جرآورده شدن حاجتم جر تآ نحست، و جراى  نحر احن اى جر تآ نجاشد، حاشا 

 .(68حاشد. )همان/
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  آورد، یرا مو یکه استحقا  عقاب اهه یگناهآمرزش را صدور مغفرت و حز   داند یخداوند م
مشوواهده  نحاهعاحوود نحووانووات اموواح زیکووه در ج یگووران محووال اسووت. اهجتووه حصوورخاز د
کووه محووشووآد، جرگرفتووه از قوورآن مج یم وَب   ْ  َو َوههد: خووفرما ید اسووت، آنجووا  نَّ

ََّ الههذخَّ هه    َخْغبف
َخَ
  ا َّ  إف

کلموه حوسوكا ا اماح 1(135عمران/  )آل ه خداونود خوکوه جور تنی« کحاشوا»ن عجوارت را حوا 
 کند. ید محک ، تدالهت داردمتعال 

گناهان حه خداوند در مقامات حوا  گر از مناجات امواح سوجادخد یاختصاص مغفرت 
ُه ال  »مانند:    شآد یقادر متعال هم مشاهده م ِإن   ِر خف  ع  ُنآب  اه 

ِفوُر اهوذ ُ ِروحغ  ع  ب ُ اه   اهور  
و   ِؤال    2«.ُم حم 

کوه  هموان گناهوان عروو یآمورزش اههو ،اشواره شوودطوور   ینودارد و شوامل حوواقاختصواص م ححوه 
ووِذ »د: خووفرما یگوور مخد یدر جووا ن حتوورتحشووآد. همننوو یگناهووان هووم م

ووِن اه   ِفووُر خ یم  غ 
ُنآِب 

اُر اهذ ُ ف   ت  ن  ن 
 
ُنآِب و  أ

اُل اهذ ُ ع   ا ف  ن 
 
، ف   ُنآب 

کلموه « و اهو»عجارت، ن حدر ا 3«اهذ ُ ، «اهوذنآب»در 
، خداونود متعوال را مرجوع ن امواحححاشود، حنواجرا یت محود عمآمحوجونا اسوت و مف یجرا

 است.« د در مغفرتحتآح»از  یرحان تعجین جحاگمان  جیداند،  یگناهان م یتمامآمرزش 
تو نحاهسواجددحکوه اشواره شود، سچنوان  یمغفرت اههو درحارۀ آا و حار شوححسو یجمال

کوه همگووحنشو دل گناهوان اسووت، اخحخشوو یجوراخکسوان  یو مرجعوو انگر ملجو یوج ین دارد  ش 
 کند. یمهای خادشده حسنده  عجارتاثجات مقلآب،  یاهجته جرا

 شفاعت در توححد. 6
ت اماح سجاد گاه یدر ححث شفاعت جمال ر خداوند متعال ححه ن یمتفاوت دارد، 

ع خووآد قوورار حرا شووف یاوصوواف اههوو یموآارد حعتوو یخووآد سووراد نوودارد، در جرخوو یجوورا یعحشوف
ن عجووارات حووا هووم حوورا خآاسووتار اسووت. اهجتووه ا شووفاعت رسووآل اکوورح یگوواهدهوود و  یم

_____________________  
گناهان را می .1 کسی جر خدا   آمرزده و چه 

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

گناهووان را می .3 کسوی  گناهووان   چوه  گنواه شودح و توووحی حخشواخنده  آمورزده سوا همانووا مون حسوحار مرتکووب 
 (.91/140)همان، 
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که شفاعِت مورد ت یدر جا نداشته، یمنافات مخواه   یاههو حا اجوازۀد و حی خآد ثاحت شده 
 یات قرآنوخوو آمنافات داشته د ح، حا تآحر خداوندحنمستقل شفاعِت وهی ست، حد نححا تآح
 مردود دانسته است.آن را 

ال »د: خوفرما یم ع خوآد دانسوته،حتنها خدا را شوف هخبه سجاىیصَ 31 یدر دعا اماح و 
ِف  ل  حؤه   یع  هِ حش  ع  هِ حُ  ف  ف  ُ   یش  وُل ت  عان را حتمواح شوف  جونا، ینفو ی«ال»حوا  حتورت 1«ف 

کاردر مقاجل خداوند  شومرد.  یش جور مخع خووحرا شوف یداند و فقط فتول اههو یآمد ممتعال نا
که اشاره شد همان در  شوانخگردد. اهجتوه ا یمحه شافعان مستقل حاز جنا ین نفحا ،طور 
 ن عجارت نحر دارد.حه حه احشج یرحتعج صَیبه 32 یدعا

ِه »د: خفرما یم گر حترتخدجاحی در  ُ  ِؤه   یِؤه  ُت ِح ع  ف  ش  ت  ن حودر ا اماح 2«.ُحاس 
کووا دحوو، نعجووارت نوورد حتوورت  یگوور شووفاعت و واسووقه یرا جوورا یگوورخر خداونوود متعووال 

گو ی( نمو عوال حق)جول   کوه در ن یر او نمحوون یعحا شوفخوخآانود،  ن صووورت آن حور احوشناسود، 
 را امواح سوجادحوز  د اسوتحوانگر اوح تآحخون عجوارت نماحوداد. ا یرا شافع خآد قرار م رحن

از  یان در حعتوویوون جحووه احدانوود، اهجتووه شووج یع محخداونوود متعووال را هووم معاقووب و هووم شووف
ا »مانند:   شآد یمشاهده م حترت یها مناجات ن 

 
وخوو  أ واِرب   یِد ح  ا س  ُ  ه  وِل ت  اِجوذ  ِحف  ع 

  ُ  .(2/584: 1411، ی)طآس «.ُ حِؤه    ِمن 
حوه  ه و از اتکوایثمور دانسوت یکننودگان را جو گور شوفاعِت شوفاعتخد یدر مناجات اماح

ِق »د: خووفرما یم آنووان جراجووت جسووته، ووت  وواِفِع حو  ال  ُمس  ِ  اهش   اع  ووف  حوووه « لحمسووتق»وااه  3«.ن  حال  ِحش 
انوات یج»سود: خنو ین عجوارت محوه در شورح احطلب رفعت و تفتل است. عالمه مغن یمعنا
ر حور از خداونود متعوال چحوشوان حوه نخکوه ا یاست، حه طوور یقحد حقحانگر تآحخنما اماح
کوه زیجیرا نم یگرخد اد حاشود، اعتمواد نودارد و خوند و حه تالش و زحمت خآد، هر چقدر هم 

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

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

که حه سشتحجانی شفاعِت شفاعت .3 گردن احن چنحن نحست  صجححفه فورازى نمواخم.) کنندگان ]در جراجر تآ[ 
 .(222/سجادیه
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کرح حترت حق است یفقط متک  (581: 1428،  ح)مغن «.حه رحمت و 

 توححد در اححاء و اماته. 7
کنود،  یاد مخوار حر حسوحش، از مرگ و رسوتاخخخو یها در  من مناجات اماح سجاد
مرگ را از جانوب  یگاه حترت .داند یم یرا فقط در تحت قدرت اهه یو مرگ و زندگ

کم جر تماح ممکنوات م ر را قواجم حوه ذات اقودس حوچ ات هموهحوح یگواهدانود و  یخداوند حا
 م.خپرداز یمها  عجارتن حشمرد. در ادامه حه شرح ا یجر م یاهه

وو»د: خوووفرما یم هخبه سههجاىیصههَه 52 یدر دعووا اموواح ت  ِم حق  وووی ج  ل  ُ  حووت  ع  ِقووو ل  ِع خ 
واِجر   ُکول   ص  ِت، و  وآ  اِجوُق اهم  ُکول   ذ  ، و   ُ ر  ِحو ف  ک  ن   م  ك  و  د  ح   ن  و  ، م  ت  آ  م  عجوارت، ن حودر ا 1«.ُ  حوؤه   اه 

ن حوجوآب اسوت، حنواجرا یحاشود و متتومن معنوا یم« حکموت» یحوه معنوا« تحقتو»کلموه 
 اسوت. یو وجووج ین حکوم هوم ققعوحومرگ تماح مآجآدات مستند حه حترت حق جآده و ا

ِت »ان را حا جمله ین جحا اماح .(7/387: 1409، یر مدنح)کج وآ  اِجوُق اهم  ُکل   ذ  د حوک ر و تحوتقر« و 
کل  : »اسوتن حر آن چنوحه و تقودحواه ن جمله عآم از متواف  حدر ا« کل»ن حکند، تنو یم هوم و 

ههاخَّ َنْبههٍ  فه خه شوورخوون عجووارت جرگرفتووه از آحوواهجتووه ا«. ذاجوق اهمووآت َلْینهها کَّ ههنخَ إف
َِّ َقههةَّ اْلَهههْوتف  ذا ف

ون َج َّ َْ  حاشد. ی( م57)عنکجآت/ََّ
 یتعوواه یدسووت حووار هتموواح مآجووآدات را حوو اء و اماتووۀحووگوور احخد یدر جووا حتوورت

ح  حووا ُمِم خوو»د: خووفرما یم دانسوته،
ی حوویا ُمح  خواِء، حووت  األ   ت  ووآ  م  و « اءحوواالح»در دو وااه « و اهوو» 2«.اه 

هووا و  )مورده تمواح مآجووآدات یعنووخت موودخآل خوآد حوجوور عمآم جوونا جوآده، ی، جورا«یاهموآت»
 کند. یمدالهت ها(  زنده

کوورده، یرحووهوور چ یات و زنوودگحووگوور، حخد یدر مناجووات امواح  را مسووتند حووه خداونوود 

_____________________  
ک .1 خوودگانت رقوم زده سوا کافرانووت، و همووه موورگ را  خووداخا  موورگ را جور همووه آفر اى، چووه خکتاپرسووتانت و چوه 

گشت.)همان/  .(254خآاهند چشحد، و همه حه سآى تآ حازخآاهند 

کنندۀ مردگان.)اجن مشهدی،  .2  .(165: 141ای محرانندۀ زندگان و ای زنده 
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ُ  ح  »د: خووفرما یم ِسوو ووت  ِحُقد  م  ووحوواق  ِ ش 
ُکوول  ت موودخآل خووآد حووجوور عمآم« کوول»کلمووه  1«.ٍء  یاة  

اتش واحسوته حوه حودارد، ح یات و زنودگحواز ح یا کوه جهوره یرحون هر چححناجرا  ،کند دالهت می
اد انات حترتیاز ج سان نحخداوند متعال است. حد د حوتآح»توآان  یم ی، حه راحتوسج 

کرد.« اءحدر اماته و اح  را جرداشت 

 توححد در هدايت. 7
حندگان را منتسوب حوه خداونود دخگر ت خآد و خدر مآارد متعدد هدا نحاهساجددحس

گاه یطور هحداند،  یم گواه یت را منتسوب حوه حتورت حوق مخشناخت هدا یکه   یکنود، 
موآارد خقواب حوه خداونود  یدانود، در حعتو ین حنودگان میت جوخکننده هدا محخداوند را تقس

گووم مخا اگوور نووور هووداخدارد: خوودا یعر ووه موو : 1403، ی)مجلسوو کووردح. یت تووآ نجووآد، موون راه را 
کلحاز ا یجرخ .(91/161 هم حوه خوآد  یشآد و جرخ یاست و شامل تماح مآجآدات م ین مآارد 

که در ادامه حه تآ اختصاص  حترت  م.خپرداز یها م   آنحدارد 
ا»د: خووفرما یم هخبه سههجاىیصهَه 47 یدر دعووا اموواح ِهد  ووِت اه  ُعِرف  ووِدك  خووو   2«.ُ  ِموون  ِعن 
گآنووه هودا حتورت ، بهیصهَهاز شووارحان  یدانود، جرخوو یرا از جانووب خداونوود م یتخهوور 

کردهحتقسگآنه را حه سه  یت اههخهدا  اند: م 
کارهوای که شخص تآسوط آنهوا  یآانحو ح یعحطج ی: مانند قآایت انفسخهدا .1

شوآد  یمدرکوه فورد مو ین شوامل قوآاحدهود و همننو یش را انجاح مخخو یعحطج
 دهد. یخآد را سامان م یکه حا آن زندگ

شوآد  منروور  یم محتقسو یلوخو تنی ینخت حوه تکووخن نآق از هوداح: ایت آفاقخهدا .2
کووه در  ووم یا ، همووان ادهووهینختکووو یت آفوواقخاز هوودا ر اشووخاص حووه حاسووت 

که از آن حه هداخود گذاشته شده  ت خشآد. اما مراد از هودا یاد مخ یت فقرخعه 
کووه تآسووط پ یو عملووو ی، احکوواح نرووریلووختنی یآفوواق کتوووب یوواسووت  امجران و 

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

 (.212/صححفه سجادیهشآد.) و هداخت از نرد تآ شناخته می .2
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 ده است.ححه حشر رس یآسمان

کشو  اسوورارخهودا .3 کووه تآسوط وحوو یاههو ت خاصووه:  و اههواح جوور قلووب  یاسووت 
هذةَ  َهههَد فه خه شورخووآ .شووآد یشوودگان نوازل م تخهودا

َْ الخَ هه ولجف
َّ
نَّ   أ ههداهَّ هَّ ا َّ َيُّف

ه َتدف َْ  .(6/325: 1409، یر مدنح)کج ت اشاره دارد.خن نآق از هداح( حه ا90)انعاح/ ا

 ،حتورت حوق جوآدههرگآنه هداختی اعم از انفسی، آفاقی و خاصوه از جانوب سان حدحن 
 گردد.مستقحم خا نحر مستقحم حه ذات ساک اههی حازمی

 نتحجه
طوور مختصور مقورح شود.  هح صَیبه سجاىخهدر احن ححث، تآححد رجوجی و مراهر آن در 

گآشوه کآتاه، شوامل  گرارش  شوآد، اموا  موی ای از درخوای معوارف عرفوانی امواحهرچند احن 
کالموی، عرفوانی و فلسوفی اجمووهتور دای جورای مجاحوث عمحوقتآانود مقدموهموی  ر رواخوات 

 حاشد.
کووه  یبه سهجاىخهاز آنجوا  رسوود از دحرحوواز مووورد تآجووه امامحوه جووآده اسووت، حوه نروور مووی صهَه

کالموی و فلسوفی شوحعه متو گهرحوار حاشود. هموان حخشوی از عقاخود  کووه  ثر از احوون جیانوات  طوور 
در قاهب ادعحوه  اماح ،راستا حا آخات قرآن جآدههم مشاهده شد، عجارات اماح سجاد

امحه حه شوحعحان منتقول نمآدنود. همننوحن  عارف اههی را در دوران خفقان حنیو مناجات، م
هوای نواروای وهاجیوت  تآانود ساسوخگآی حسوحاری از نسوجتاحون منواحع ننوی رواحوی شوحعه موی

که احن رواخات، حه صراحت خداونود  مشرک جآدن شحعحان حاشد حارۀدر متعوال را فاعول  چرا 
کرده،حق  داند.او را محل حازگشت تمامی امور می حقی معرفی 
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