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Abstract 

The purpose of the present study is to review the theoretical foundations of 

intrinsic and attributive Tawhid (monotheism) using Sadraii philosophy in the 

utterances of Imam Sajjad (PBUH) in his Sahifeh Sajjadieh and other works. The 

method of study is descriptive analysis and the results showed that the prayers in 

Sahifeh Sajjadieh can be seen as a truthful mirror by which the lovers of genuine 

insight can assess their beliefs and ideas to determine their appropriateness. Although 

it does not seem proper to attribute the name of philosopher to the infallible Imams 

(PBUT), they have presented religious wisdom better than philosophical wisdom in 

the best way due to their divine pure wisdom. Pure philosophical wisdom is regarded 

as humanly while the wisdom of a perfect human is Godly and divine so it has a 

special holiness and purity with no replacement among different forms of human 

wisdom. Imam Sajjad (PBUH) represents the Islamic instructions to his audience 

through innate wisdom by an eloquent language without any intricacy. 
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 چکیده

 در اییه صدرفلسف روش با یصفات و یذات دیتوح ینظر یمبان یبررسهدف پژوهش حاضر 

تحلیلی  -. روش پژوهش توصیفیاستو سایر آثار ایشان  هیسجاد فهیصح در سجاد)ع( امام شاتیفرما

داران معرفت  باشد تا دوست یینما نه حقیتواند آ یه میفه سجادیصح یبوده و نتایج نشان داد که دعاها

کنند. اگرچه اطالق نام  آن را معلوم یار درستیخود را با آن محک زده و ع یها شهیباورها و اند، ناب

را برتر از  ینیت دیعقالنی، انیاز عقل پاک وح یمند ولی به دلیل بهره، فیلسوف بر معصومین)ع( نشاید

که عقل  یدر حال، بوده یعقل بشر، محض یاند. عقل فلسف ان نمودهین وجه بیلسوفانه و به بهتریعقل ف

باشد که  برخوردار می یا ژهیز قداست و نزاهت ون دلیل ایاست؛ به هم یو اله یانیعقل وح، انسان کامل

با زبانی رسا و دور از پیچیدگی ، ندارد. امام سجاد)ع( با عقل فطری یدر میان عقول بشر ینیگزیجا

 دهد. معارف را به مخاطبش ارائه می
 

، فلسفهی، د صفاتیتوحی، د ذاتیتوح، دیتوح، هیسجاد فه یصح، دعا، سجاد)ع( امام ها: کلیدواژه

 ل.عق
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 مقدمه. 1

معارف ، اند. از جمله  سخن گفته، گوناگون یها وهیش به، ذات و صفات خداوند ۀدانشمندان دربار
ذات و صفات  یمعرف، که در آن زمان مطرح بوده یل موج شبهاتیه به دلیسجاد ۀفیصح یدیکل
سرشار از ، آن یغن یبلکه محتوا، ستین ییبا مضمون انشا یکتاب صرفا  ، فهیصح است. یتعال یبار

ق توانسته یعم ییبا معنا یول، ساده یاست که با زبان ینید یها  ر آموزهید و سایتوح ۀق درباریعم یمعارف
، حیتشر یبرا یاسالم ۀاست که فالسف ین در حالید. ایرا با سطوح مختلف به خود جلب نما یمخاطبان

 یاند که فقط قشر خاص شده یاصطالحاتبه وضع و استفاده از  ناچار، اثبات و فهماندن آن به مخاطبان
 است.)ع( بویژه معصوم، ترین ویژگی زبان دین توان درک و ضبط آن را دارند و این مهم، از افراد

 طرح مسئله. 2

ِه اْلُمْخَلِص »عنوان مصداق اتّم تحت  )ع(امام سجاد و  یاز خداشناس، یعلم یستگیبا شا، «َن یِعَباَد اللَّ
 یها  شهیشبهات را از اند، یدرست فکر یراهکارها ۀو ارائ یانیبا زبان وح تا، د سخن گفته استیتوح

ن کتاب یدر ا یریگید. از جمله مباحث قابل پیرا در قلوب مشتاق تازه نما ید و شور بندگین بزدایمسلم
بشر  یعلم ۀاز احاط یتعال یه خدایتنز، (22ی)دعا ت انسانیت خداوند با حفظ مالکیمالک، ارزشمند

 یتعال یه و حمد باریح و تنزیتسب، دیتوح، (12ی)دعا یان الهیپا یلطف و فضل ب، (22و  5 ی)دعا بر او
 ۀپاسخ به شبهات مطرح دربار، یمباحث علم ۀارائ .تامام اس ۀعاشقان یو نجواها (52و 74، 22ی)دعا

در  یکالم یها  شیجاد گرایل ایبه دل، ییگرا ان عقلیها و مدع  مقابله با بدعت، مناظرات، یصفات اله
، شکل گرفت گر و...ید یها ها و نحله ه و گروهیعدل، معتزله، اول قرن اول که با ظهور اشاعره ۀمیاواخر ن

 د باشد.یو توح یدر موضوع خداشناس )ع(م امام سجادیاز تعال یبخش عمده و مهم، باعث شد
در دسترس  ع()سجادامام که از  یر آثاریه و سایسجاد ۀفیضمن جستجو در صح، پژوهشن یا

ن و یبهتر ۀهدف ارائ اب یو صفات ید ذاتیتوح ینظر یها و مبان  وهیل شیو تحل یبه بررس، باشد می
 پرداخته است.، ن روشیکارآمدتر

 پژوهش ۀپیشین. 3

ولی ، ن نگاشته شده استاآثار بسیاری توسط اندیشمندان و محقق، سجادیه ۀپیرامون فرازهای صحیف
، تصریح دارد به عنوان زبان خطاناپذیر دینی)ع( پذیری جمالت معصوم  یقبیشتر بر تحق، پژوهشاین 

به  که در نصوص دینی اعم از آیات الهی یا ادعیه و مناجات پردازد که هایی می گزارهتحلیل به  بویژه
قابل  دارند وعاطفی و شخصی  ۀبیشتر جنب شود ادعا می رسند و مرکب تام خبری به نظر نمی، ظاهر
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  نیستند. پذیر و تحقیقصدق و کذب 
 ۀجنب کهدرصدد است ، )ع(با کندوکاو عقالنی و حکمی در آثار امام سجاد پژوهش حاضر، بنابراین

ظاهر در قالب دعا و مناجات بیان شده ه اگرچه باین جمالت علمی و اثباتی مضامین را بررسی کند. 
)فرضعلی و  پذیر باشند تحقیق کامال  توان نتایجی را استخراج نمود که  میها   آنولی با تحلیل ، است

توان با زبانی ساده و بدون  این است که می حاضر پژوهش ۀفرضی، . در حقیقت(1232، سرسرابی
ای بیان نمود که سطوح   محتوای بسیار عمیق و عقالنی حتی شهودی را به گونه، اغالق و پیچیدگی

 شود.  ربیتی در اقشار مختلف بیشتر نمایان میآثار ت، بیشتری از مخاطبان را در بر گیرد. در این صورت

 قیتحق شناسی روش. 4

 یل فلسفیبه تحل، اتیضمن گزارش روا، . نگارندهباشد می یلیتحل -یفیتوص، حاضر قیتحق ۀویش
 محتوا پرداخته است.

 ق دعا یاز طر یخداشناس ت ویم و تربیتعل. 5

از  ینیم معارف دیمفاه یالقا، ش گرفته بودندیدر پ )ع(ت که امام سجادیم و تربیتعل یها  از راه یکی
گرد آمده  «هیسجاد ۀفیصح»به نام  یدر قالب دعا در کتاب 1از آن یق گفتگو با معبود بود که بخشیطر

 )ع(توسط امام محمدباقر، معروف شده« تیل اهل البیانج» و« زبور آل محمد» ن کتاب که بهیاست. ا
، ستهیو بالغت و فصاحت درخور و شا ین عالیبر داشتن مضام ل درید نقل شده است و به دلید شهیو ز

سندگان یتا آنجا که نو، است یو کالم یاخالق، یتیترب، ین حال معرفتیو در ع یانین آثار بیتر  از برجسته
تنها ، هیسجاد ۀفیصح .(668 ص، 65ج، ق6035، )آقابزرگ طهرانی اند  دهینام« اخت القرآن»آن را 

معارف   و علوم   از کران یب ییایبلکه در، ستین یشگاه ویپ  در ان حاجت یب خدا و  با از ین  و شامل راز 
، یکالم، یدتیش همراه شده است. مسائل عقیایکه با لطافت ن بوده یدیو معارف بلند توح یاسالم
  و دعا مطرح  قالب  ز درین  یاحکام شرع  و  یعین طبیقوان  از  یا  پاره  و  یاسیس، یاجتماع، یفرهنگ، یفلسف

 2.ان شده استیب
، گانهیدر برابر معبود  یبندگ کمال خضوع و تذلل و، قیمان عمیا، یتعال یدعاها شامل معرفت خدا

                                                           

مجموعۀ ادعیه ایشان بسی بیشتر از صحیفۀ سجادیه است، به همین دلیل، برخی از دانشمندان به نگارش متّمم صحیفه . 1
 دعا، توسط مؤسسۀ امام مهدی. 173اند. از جمله، صحیفه سجادیه جامعه با  پرداخته

گاهی بیشتر به مقالۀ . 2  پور قاسمیان، مراجعه کنید. ، ویلیام چیتینک، ترجمۀ حسین«ادیهنگرشی به کتاب صحیفۀ سج»برای آ
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 است. یق علمیز حقایو ن یروح انسان یدر جهت تعال یاخالق یها برنامه
از ین و آنچه مورد یمعارف ناب اله ۀهم، دارد ییو انشا ییمضمون دعا، فهیاگرچه کتاب صح

 یاخالق اله ۀمدرس، تیض و مشعل هدایف ۀسرچشم، رو نیاز ا در آن گرد آمده و، الله است یسالکان ال
مقدمه صحیفه ، صدر) بلند است آن یسوه از انسان بید که همواره دست نیآ  یب به شمار میو تهذ

 (.ق6061، سجادیه

  ینظر یمبان. 6

 ۀیمشرب حکمت متعال و یخداوند با روش فلسفذات و صفات  ۀمقول یبررس ۀقبل از بحث در بار
 است: یضرور، ن چند مقدمهییابتدا تب، )ع(شات امامیدر فرما ییصدرا

 نظر در مقابل عمل قرار دارد.  (الف
 یبر مبان یمبتن، دگاهیآن د، باشد ین فلسفیبراه، یدگاهید یاگر مبنا یعنی، اعم هستند ینظر یمبان

خواهد بود که  یشهود یبر مبان یمبتن، باشد کشف و شهود، یدگاهید یاست. اگر مبنا یعقالن ینظر
در  )ع(را امام سجادیز، شود یده میمبنا به وضوح د ه هر دویسجاد ۀفیدانش است. در صح ۀن مرتبیباالتر

. آن باشد میمعرفت ممکن از  ۀن درجیشان باالتریسخنان ا یمبنا، عرفان و شهود قرار دارد، اوج عقل
ش ینود هم پ، چون که صد آمد» باشد. میز برخوردار ین یاز عقل منزه، حاصل است کس را که شهود

دارد که  یرا در قالب دعا عرضه م یقیحقا، یدیو خلوص توح یدر اوج بندگ (ع). امام سجاد«ماست
 است.  مانهیپاک و حک یبر همان مبان یمبتن

 دارند؟ یت علمیصالح، ییو انشا ییدعا یها  ا گزارهیآ )ب

ز آن ین)ع( اق کالم امام سجادیظاهر س افته ویو انشایی شهرت  ییدعا یفه به عنوان متنیه صحاگرچ
 :یول، کند ید مییأرا ت

: ب دادن یبازگرداند و سپس با ترت 1(ی)مرکب تام خبر یاخبار یها  ن عبارات را به گزارهیتوان ا یم اوال 
از عبارات انشایی وجود  ییها  ز نمونهینم یها پرداخت. در قرآن کر  صدق و کذب آن یاس به بررسیق

د چه ینکه بدانیتا ا، دیك نشویدر حال مستی به نماز نزد، دیا مان آوردهیای کسانی که ا» مانند، دارد
اگر با حال » دهد: یعلت امر خبر م قت ازیاما در حق، است یامر، ن جملهیا (.05، )نساء «دییگو می

                                                           

 قول یا قضیه. . 1
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نماز » ا:یقابل صدق و کذب است.  یخبر ۀن گزاریا .«دییگو یم د که چهیفهم ینم، دینماز بخوان یمست
 یکس» ن است:یو برگردان آن ا (05، )عنکبوت« دارد دار که نماز از کار زشت و ناپسند بازمی یرا برپا

که  باشد می همراه یقت با علتیدر حق یاله پس امر .«از فحشاء و منکر به دور است، خواند یکه نماز م
 .فعل نماز خواندن است ینظر یمبنا، آن علت

:یثان او  یرفتارها یعنی، است یفاعل علم، کند که انسان یاثبات م ینیو نصوص د ین عقلیبراه ا 
تر خواهد  خالص، زیآن ن یند عملیفرآ، نماتر باشد  تر و واقع  پاک، ن مقدمهیهرچقدر ا .دارد یعلم ۀنیشیپ

 در شکل زیر قابل مشاهده است. خواندن مانند نماز یئبود. روند رخداد رفتار جز

 مراحل ظهور یک رفتار در اعضاء و جوارح -1شکل

گاهیز، گردد ین نکته بازمیبه هم ءایو اول ءایانب یت از خطایعصمت و مصون تر   پاک یرا هرچه آ
قات رخ یخطاها در تصورات و به دنبال آن در تصد ۀد. همبای یز کاهش میخطا در عمل ن، باشد

گاهیاگر ادهند. حال  یم  یت از خطا و گناه حتمیمصون، متصل باشد یزال الهیبه علم ال، ین منبع آ
جمالت ، ینید یها  گزاره توان از اقوال معصوم و  یم، نیبنابرا .عصمت ین است معنایخواهد بود و ا
در )ع( ل آن باشد. امام سجادین دلیعمل مناجات و مب یفکر یاستخراج کرد تا مبنا یمرکب تام خبر

ر تراوش کرده است. دعا قائم به یل و خطاناپذیکه از معرفت اص ییند. دعایگو یدعا م، قام عصمتم
گاهینما، دلیلن یبه هم .دهد یدعاکننده است و از درون و معرفت او خبر م را یز، اوست یانگر سطح آ

 باشد. می وجود او یبخش پنهان ۀندینما، سخن شخص
  رش نهفته باشدب و هنیع  /  سخن نگفته باشد مرد تا

 (.6588)سعدی، 
 اقسام دعا  )ج

 دعا نزد اهل معرفت دو گونه است: 
 شود.   یخوانده م یبه حاجت یابیکه به قصد دست ییدعا .6

 ییبه اجابت و روا یداشت چشم، عاکنندهاست و د یاظهار فقر و بندگ یبرا که صرفا   ییدعا .1
ت دعا به یاهم، گریر دیبه تعب نخواهد داشت. یو ابزار یدعا نقش آل، ن حالتیحاجت ندارد. در ا

شانزدهم  یدر دعا )ع(چنان که امام سجاد .یزیدن به چینه ابزار رس، ستا لت خود دعایخاطر فض

 آگاهی
آگاهی به 
فوائد و 

 مضار

تصدیق 
به فایده 

 نماز

شوق به 
نماز  

  خواندن

اراده نماز  
  خواندن

تحریک 
  عضالت

وقوع 
رفتار نماز  

  خواندن
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 ؛كیك و سعدیگفت: لب، م که چون او را به دعا فرمان دادیاتو ۀآن بند، و من ای معبود من»د: یفرما یم
لت دعا از آن جهت یفض. (61 ی)دعا «ام اهت به خاك افتادهشگینك منم ای پروردگار من که در پیا

ابد و عدم درخواست از ی  یظهور م، با دعا و مسئلت یرا بندگیز، است که مطلوب و محبوب خداست
 یول، دارند یشانیمهر فقر و فاقه بر پ، زیچ همه ینیاگرچه به طور تکو، است یازین یش بینما، خداوند

 شود یده میمناجات نام، گونه دعا نیا، شود  یاز آشکار میبا طلب و عرض ن ن فقریا، یعیدر نظام تشر
 (.50ص ، 6580، )سلمانپور
اهل معرفت ، یپس اگر داع .قائم به صاحب کالم است یهر کالم، گفته شد تر شیگونه که پ همان

ن مقدمه به یبا ا1ند.را  یاست که بر زبان م یا  شائبه  یق ناب و بیحقا دربردارندۀ مناجات او، باشد یقیحق
د ین توحییها به تب  در آن ینظر یمبان یم تا با جستجویپرداز یم )ع(ن سخنان امام سجادیل مضامیتحل
را بعد یز، کرد  وصف نتوان یرا جز با صفات ذات یتعال  م. ذات حقیخداوند مبادرت ورز یو صفات یذات

ا یو  یفات است که قابل شناخت شهودص ۀتنها مرتب، ستین یب که مشهود و معلوم کسیغ ۀاز مرتب
 . باشد می یکندوکاو عقل

 پژوهش مفاهیم اصلی. 7

 د یتوح. 7-1

، که در مفهوم آن  ای به گونه. گانه دانستن استیبه معنای ، «لیتفع»مصدِر باب ، «دیتوح» ۀواژ
د که به شو از آن مشتق می« وحدت»و  بوده« وّحد»د یتوح ۀشیاست. ر  گانگی لحاظ شدهیانفراد و 

انفراد و  یعنی« الوحده»شود که جزء ندارد.  زی اطالق مییبه چ« واحد»، رو نیاز ا .معنای انفراد است
ست که خداوند در ذات و صفت ا ن معنایبه ا، رود  یخداوند به کار م یکه به عنوان وصف برا یهنگام

عنی تنها ید یتوح، ن معنای(. با توجه به هم858-857ص، 6585، اصفهانی )راغب و تکثر ندارد یتجز
تنها و بدون ، گانگی خدای، کتاپرستیید به معنای یتوح، مباحث خداشناسی ز. دریك چیقرار دادن 

عبارت است از علم و حکم به ، د در لغتیتوح»د: یگو  ین باره میا در یجرجان ست.ا ك بودن خدایشر
د ذات خدا از تمام آنچه در یتجر عبارت است از، قتیو در اصطالح اهل حق بودهزی واحد ینکه چیا

مثل و  ن است که ذات او بییمقصود ا، باشد می م خداوند واحدییگو پس وقتی می .«گنجد اذهان می

                                                           

 مراجعه کنید. 6580اوسط خانجانی، فصلنامه اندیشه دینی، تابستان   ، علی«شکوه تعبیر و صحیفه سجادیه». برای آگاهی بیشتر به مقاله 1
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 کی است و دومی ندارد. یشه یست و همیه و تکثر و انقسام نیرای تجزیو پذ بودهمانند 
 «ل استیقل، ده شودیدت نامر تو به وحیهر آنچه غ»د: یفرما  ین باره میا در )ع(منانؤم ریام

کم ، ستیکی بودنش از کمی و اندکی نیتعالی که  برخالف خدای .(531ص، 70ج، تا بی، )مجلسی
حد و حصر بودن   یزان که بیبلکه به همان م، ندارد یعرف و یسطح یمعنا )ع(یبودن در کالم امام عل

و از حساب  بوده یقیز حقیاو ن ریاندک بودن غ، دیآ یهرگز به شمارش درنم است و یقیحق یذات اله
ست تا ین یزیچ چیه .(11، )الرحمن چیه یعنی، ت کمبودینها یعنی یقیرا اندک حقیز، خارج است

و به شما از دانش جز اندکی داده نشده » ۀفیشر ۀیرد. چنان که در آیپذ یادیو ز یمحاسبه گردد و کم
اش  اندازه یول، دیعلم دار، ست که شما همین نیا، مهین کریمنظور از اندک در ا، (85، )إسراء «است

در مقابل ، دین است که هر اندازه هم علم داشته باشیبلکه منظور ا، باشد میتر  نسبت به علم خدا کم
 برابر با صفر است. ، اس شودیق یرا هرآنچه با نامتناهیز، دیآ  یبه حساب نم یعدد یعلم اله

 یعدد و شمار و برا ییکتایمخصوص توست  !ایخدا بار» د:یفرما ین باره میدر ا )ع(امام سجاد
 یبلند ۀیو پا یرومندیو ن ییکمال توانا و آن راه ندارد( در ی)که ضعف و سست توست صفت قدرت کامله

لم تلد و  یالذ، إنك الواحد االحد الصمد»د: یفرما یگر مید ین در دعایهمچن .(18ی)دعا «یو برتر
 چیو ه یستین یو فرزند کس یکه فرزند ندار یازین یب یکتایگانه یتو »، «کن لك کفوا احدیلم تولد و لم 

 .داند  یاحد م، و هم یواحد عدد، ذات حق را هم، (. امام55ی)دعا است  تو نبوده یکس مانند و همتا
ر او عبارت است از قابل شمارش یت غین است که واحدیر او در ایخداوند با غ یت عددیتفاوت وحدان

، «تیاحد» یوصف انحصاربا  یتعال  ذات حق یت عددیدر وحدان یول، ثل و مانندبودن و داشتن م
ت و یبه همراه وصف احد، واحد خوانده شده، هرگاه خداوند، کند. در قرآن  یم یاحتمال تعدد را نف

ن یدرا« صمد» ۀآمده است. واژ (51، وسفی؛ 0، ؛ الزمر08، میإبراه ؛61، ؛ غافر61، )الرعد تیقهار
 یگانگی ت او و منطبق بایر احدّس و مف بوده قهر و غلبه یبه معنا و یدعا منحصر در ذات خداوندفراز از 
 باشد.   یذاتش م

 «واحد»و « احد» ۀتفاوت واژ .7-1-1

بوده « وحد»گرفته شده و در اصل  «وحدت» ۀصفتی است که از ماد« واحد»همانند « احد»ۀ کلم
ر یغ یبرا «واحد»ان آن دو وجود دارد. یم یفیفاوت ظراما ت، (886ص، 5ج، ق6013 ، )ابن سهل است
و  یسلب یدر هر دو معنا« احد» انحصار به خداوند دارد.« احد»اما وصف ، رود  یکار م هز بیخدا ن

که  ین معنیبد، کند یعموم م داللت بر، برود کار  به یکه به صورت سلب یرود. هنگام  یکار م هب یجابیا



 

 17 فلسفی به توحید در سخنان امام سجاد)ع( -رویکرد عقالنی

گفته  یوقت مثال   .شود  یمونث و مذکر و... شامل م، مفرد و جمع، ک و دویاز را اعم  یم معنیمفاه ۀهم
چنانکه  .ستیدر خانه ن اصال  ، شتریا بیک نفر یچ کس چه یه یعنی، «ستیدر خانه ن یاحد»شود:  یم

ک ی یحت یعنی، (07، )الحاقة «د بودیك از شما مدافع او نخواهیچ یه»، قرآن آمده است ۀفیشر ۀیدر آ
 .(858ص، 6585، اصفهانی )راغب هم نخواهد داشتمدافع 
کثرت و تعدد را ، رود که نه در خارج و نه در ذهن کار می هزی و کسی بیدر مورد چ« احد» ۀواژ

که هم در خارج و هم در « واحد» ۀبرخالف کلم .شود یجزو اعداد محسوب نم رد و اصوال  یپذ ینم
به  ییصدرا ۀن معنا در عرف فلسفیابل فرض است. اش قیبرا، ر بوده و دوم و سوم همیتعددپذ، ذهن

، در زبان عرب طور نیهم .(11ص، ب6513، لمتألهین)صدرا مشهور است« هیقیحق ۀوحدت حق»
شده  ینف از آن شتریک نفر و هم بیقت هم آمدن یدر حق، «امدهینزد من ن یاحد»: شود یگفته م یوقت

 ینف، نفر کیفقط آمدن ، «امدهیم نزد من ناز فالن قو یواحد»: شود یگفته م یوقت یول، است
 و (615ص، 5 ج، ق6013، )ابن سهل دارد یمنف ییبار معنا، همه جا« احد» ۀواژ، نیا بنابر .است  شده

ُه َأَحٌد » است:  یتعال حق پیرامون، اخالص ۀدر سور، رفته کاره ب یجابیا یکه در معنا ییتنها جا  «ُقْل ُهَو اللَّ
ا َأَحٌد یَوَلْم » است:  کار رفتهه ب یمنف یخر سوره که در معناجز آه ب، (6، )اخالص ُه ُکُفو   (.0، )همان «ُکن لَّ

تا ، ان ندارییی که پایتو» د:یفرما یم یتعال  ذات و صفات حق یبرا یهر کفو یدر نف)ع( امام سجاد
ند سخن ی(. برآ07 ی)دعا «ییآ ل به ادراك دریاس تمثیای تا به ق زی مانند نشدهیمحدود گردی و به چ

 است. « احد»ر یناگز، توان نمود یش تصور نمیبرا یان ندارد و همانندیآنچه پا که ن استیحضرت ا

  ید ذاتیتوح. 7-2

صفت و فعل است که ، ند و در مقابل آنیگو یقت آن موجود میرا ذات و حق یوجود هر موجود
ن یست. ذات به چندیرد نظر نن جهت مویا، ذات اما در، دهد یل میرا تشک یزیچ یات شخصیخصوص

اعم ، یزیهر چ یت شخصیهو، زیک چیقت یتمام حق، زیک چیت یمانند تمام، شود یاستفاده م یمعن
ر یکه به طور عمده به فق ییدارا یعنیذات ، تر  قیر دقی( و به تعب87ص، 6516، )زنوزی از واجب و ممکن

است و  یین دارایبلکه خود ع، ز استیهمه چاش   ییدارا یکین معناست که یشود و بد  یم میتقس یو غن
و  یا وصفیذات  و محال است در دارا بودن از (65، )فاطرباشد  می او یاش همان نادار  ییدارا، یگرید

 ک شود.یبا خداوند شر یزیچ
... و آنان  شود یازمندان از او قطع نمین یها  آن که حاجت یو ا» فه آمده است:ین باره در صحیدر ا

، اج و فقریاحت .(65 ی)دعا «اج به تو را سزاوارندیشان هم احتیو ا یا  نسبت داده یاج و تنگدستیحترا به ا
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 یعنی یذات دیابد. توحی یخداوند است و هرگز از ذاتشان زوال و انفکاک نم یذات، ممکنات و غنا یذات
گانه است و با ی و ینامتناه، یرا ذات خداوند غنیز ؛کیبه عنوان شر یگریمحال بودن وجود ذات د

اجتماع به  را منجریز، باشد یمتناه یخواهد شد. محال است که نامتناه یمتناه، فرض همتا داشتن
صرف عدم ، ت ذاتیز ناسازگار است. در اثبات احدیآن با وجوب وجود او ن عالوه بر، شود ین میضینق
درک  یخوبه ت ذات بیاحد یست. در واقع هنگامین یکاف یول، اگرچه شرط الزم است، رش تعددیپذ
ست یبا یالجرم م، میریرا اگر ترکب را بپذیز، عدم ترکب آن را اثبات نمود شود که بتوان بساطت و  یم

با خودش و  یزیب چیکه ترک به این دلیل .افته باشدیب یر از ذات موجود باشد تا ذات با آن ترکیغ یزیچ
اخالص که  ۀشود. سور یمعلوم نم، تیاحد، دثابت نشو، پس تا عدم ترکب .ستیا با عدم قابل تصور نی

  آمده یبعد ۀیل آن در آیت آغاز شده و دلیابتدا با وصف احد، رود  یقرآنی به شمار م ۀترین سور  یدیتوح
 یا آورده یکه نه فرزند یازین یب  ۀگانی یکتایتو آن »د: یفرما یات مین آیسو با ا هم )ع(است. امام سجاد

نشانه ترکب ذات و ، فرزند داشتن .(55 ی)دعا «ستیتو ن یچ کس همتایو ه، یا بوده یو نه فرزند کس
 یتعال ذات واجب، هیدگاه حکمت متعالیاز د ناسازگار است.، است و با وجوب وجود خداوند یازمندین

ن معنا که هر یبد .رود  یاو به شمار م ین وصف از اوصاف ذاتیا ه است ویقیحق ۀوحدت حق یدارا
را « صمد»و « صمد»با مفهوم  )ع(ن وحدت را امامیگردد. ا یبه خود او بازم، شود ش فرضیبرا یدوم

ِذ »ز با عبارت ین که ینل ای. به دلکند یم ریتفس، (55 ی)دعا «ُکْن َلَك ُکُفوا  َأَحٌد یَلْم »و« َلْم َتِلْد َو َلْم ُتوَلْد  یالَّ
به ، است« احد»او نخواهد بود.  با یو همسان یرا همراه یکس، ژه اویخداست و و یذات، ن اوصافیا

آن  ۀواسطه است که خأل کمال در ذات او راه ندارد تا ب یموجود، و صمد باشد می« صمد»که این دلیل 
از او ندارد تا همانند جدا شدن فرزند از  ییجدا، ندیآفر ید. آنچه به عنوان مخلوق میاز از خود بنمایرفع ن

را نشان یز، ز زاده نشده استیخود ن، ستیش فرزند نیانند زاپس خلق کردن او هم ؛ن باشدیوجود والد
حال آنکه  .باشد  داشته یتعال واجب بر یاست که در وجود تقدم ذات یگریبه موجود دنیاز ، یازمندین

 د:یفرما یم یگرید یدعا در )ع(ست. امامیز جز او متصور نین یکه آخر همچنان، ستیجز او ن یاول
تا  یا ر نشدهمصّو  -در عقول و اوهام -و  یگرد یست تا محدود و منتهیتو ن یبرا یانیکه پا آن ییتو»

(. ولد و والد دو 07ی)دعا «یده شده باشییتا مولود و زا یا اوردهین یو والد نبوده و فرزند یافته شویدر
ز یمولود ن حتما  ، پس اگر خدا والد باشد، است یگریمستلزم تصور د، یکیتصور  .هستند یمفهوم اضاف
 کند.  یان میب را یتعال  ذات حق ییکتای، یدگیچیبدون پ رسا و یبا عبارات )ع(امام خواهد بود.

ن یارائه شده و مالصدرا ا یمقدمات، ید و بساطت ذات الهیاثبات توح یه برایحکمت متعال در
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به  )ع(م امامنجا با استشهاد به کالیا است. ما در  گرفته ینیر نصوص دیخطاناپذ یها  گزاره مقدمات را از
 م. یپرداز یاس میق ۀارائ مقدمات و یبه بررس یقیتطب یا گونه

 را: یز، قه استیالحق  طیبس یتعال واجب :کمی ۀمقدم

 ،ب6515، لمتالهین)صدرا حاجات و تعلقات است ۀه همیال  یمنته، ذات حق صغرای فلسفی:
 .(153 ص

دن به یآنکه رس یها و ا است حاجتدرخو یمنتها یا! ایبار خدا»فه: یصح  معادل آن در ۀگزار
 .(65ی)دعا «ها نزد اوست خواسته

، رالمتألهین)صد است یهر حاجت و تعلق ه ازخود منّز ، گونه باشد نیآنچه ا هر کبرای فلسفی:
 .(608ص، 6550

  .(65ی)دعا «گردند  یاز نمین یشوند و از او ب  یاز مین یآنکه به او ب یو ا» فه:یمعادل در صح ۀگزار
 است و یمنزه از هرگونه حاجت و تعلق، خود، حاجات و تعلقات ۀه همیال  یپس منته :فلسفی ۀجینت

، پس ذات خداوند .ازمند استیخود ن یالاقل به اجزا، را مرکبیز، ستیمرکب ن، گونه باشد نیآنچه ا هر
 مرسل مطلق و، مانند وجود صرف، عدم ترکب از وجود و عدم یعنی، است یقیط حقیبس

 .(55 ص، الف6513، اسراراالیات، تألهینرالم)صد

، باشد میمحال ، بلکه فرض تعدد آن، نه تنها واحد است، است یقیط حقیآنچه که بس دوم: ۀمقدم
ء یا الاقل شیبالفعل و بالقوه ، ب از وجدان و فقدانیممکن است که ترک ییجا را فرض تعدد دریز

، لمتألهین)صدرا و وجدان محض است ودهب یکماالت وجود ۀواجد هم، یقیط حقیباشد. بس 1ممکن
الذات  یاحد، الوجود ن که واجبیجه ایمحال است. نت یقیط حقیپس تعدد بس .(07 ص، ب6513
 است.

ن یآنجا که در مناجات الذاکر .دینما  یح میتصر یح با دقت عقلیفص یانیمعادل آن را با ب )ع(امام
ی که در یتو .ابندین نیجمالت تسک ۀها جز به مشاهد  جان رند ویاد تو آرام نگیها جز به   دل» د:یفرما  یم

تو را ، ای و به هر زبان موجود بوده، ند و در هر زمانی پرستش کنند و در هر آنیحت گویهرجا تسب
ن( و در یمناجات الذاکر، خمسه عشر، ح الجنانی)مفات «اد کنندیتو را به بزرگی ، خوانند و در هر دلی

 یمانند یب ۀگانی یتنها یکتای، ستیجز تو ن، یا  که پرستش شده ییخدا ییتو» د:یفرما یفه میصح

                                                           

 «.کل ممکن مرکب من الوجود و الماهیه» چون. 1
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 .(07ی)دعا

 تعدد واجب  یان محذورات عقلیق بیت ذات حق از طریّاثبات احد. 7-2-1

با  یگونه ارتباط چیگر کامال  منفصل و مجزا هستند و هیکدیدو از   آن، متعدد باشد تعالی اگر واجب
ا هر دو معلول یا نسبت به هم علت و معلول هستند و ی، م ارتباط داشته باشندرا اگر با هیز، هم ندارند

، خود، «دو تا بودن »عالوه بر آن  .ناسازگار است، هستند و هر دو فرض با وجوب وجود یگریعلت د
داشته باشد که  یکمال، کدام  د هریبا، ز باشندیکامال  منفصل و متما، اگر از هم نشان انفصال است.

 یقیمرکب از وجدان و فقدان خواهند بود که با بساطت حق، صورت  این در، فاقد آن است یگرید
را یز، آن ها معنا ندارد یفرض دو تا بودن برا، کماالت را دارا باشند ۀناسازگار است. اگر هر دو عینا  هم

، )سبزواری شود  یم یز نفیتعدد ن، ازیامت یولی با نف، ان باشدیدر م یازیاالمت است که مابه  ییت جایدوئ
گفته شد که همه  «احد» یاست. در معنا« احد» و یقیط حقیبس یتعال پس واجب .(81ص ، 6516

 .(55 ی)دعا ستین یزیچ ای یمحتاج او هستند و او محتاج کس
 یها  ن حاجت و حاجتیو من را در ا» د:یفرما ین معنا میا ۀدربار 65 یاز دعا یدر فراز )ع(امام

 نقص:و  یکاستو  فقر است، جز او، میآور  یکه رو یسو را هریز، «ود رو آور مکنگرم به جز خید
ر و ید؟ و کجا فقینما یدرخواست م یازمندیاز ن یازمندیمنزه است پروردگار من )شگفتا( چگونه ن»

 کور دگر  عصاکش، یکور»ن است که یهمانند ا ؛«آورد؟  یمی )مانند خود( رو یریبه فق یشیدرو
 .«شود!

 ید ذاتیقبول توح یمنطق یامدهایپ .7-2-2

 بودهرا ذات او وجود محض یز، گذارد ینم یباق، ریاظهار وجود غ یاو فرصتی را برا ینامتناه وجود
 .(151ص ، ق6518، صدوقشیخ ) تواند موجود باشد ینم، نیبنابرا .است  یعدم یر او امریغ و

ی را که یسپاس خدا» کرد.  ینم یاو را همراه یزیچ چیکه ه یا به گونه، بوده یزیش از هر چیخداوند پ
 .(6 ی)دعا «آنکه پس از او آخری باشد بی، است آخر و، ش از او اولی باشدیآنکه پ بی، اول است

را خود یز، ستین یزمان، یوجود ۀنیشین پید که ایفرما یح میتصر، ن عبارتیبا ا )ع(حضرت سجاد
و ، تو یپاك و منّزه» :باشد میزمان  یز حتیبر هر چ طیبلکه ذات او مح، اء استیاز اش یکیز یزمان ن

و چه نافذ است ، تیرویو چه سخت است ن، و چه غالب است قدرتت، ات چه بلند است مرتبه
تقدم خدا بر همه «. زمان و زمانیات»از جمله ، غلبه دارد، ذاتش بر همه چیز. (51 ی)دعا «!فرمانت

خدا  ست.ا ها مقدم ۀمقدم بر هم یعنی، شود یز شامل میا ناست که خود انحاء تقدم ر  یا ز به گونهیچ
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ت یآخر از تر  قی)عم کند ینم یاو را همراه، ن بودنین پسیدر ا یزیخواهد بود و چ یزیپس از هر چ
است که  یزیچ، را خود زمانیز، ستین یزمان، او یوجود ۀنیشیمانند پ زین بودن خدا نین پسیا. اوست(

اقسام تأخر است.  ۀهم ط بریمح، خداوند یتأخر وجود، رفته است. همچنینقرار گ، خداوند پس از آن
 «یءکن معه شی کان الله و لم»، ز متأخر استیبلکه از خود تأخر ن، باشد میاو نه تنها از همه متأخر 

ُه ِبکُ » است و (50، )احزاب «ما  یکان الله بکّل شئ عل»ل یاز قب. (158ص، 50 ج، تا بی، )مجلسی لِّ َأاَل ِإنَّ
ِح یَش  ز به یاکنون ن بلکه هم، شد یزمانمند م، وگرنه خداوند، ستیناظر به زمان ن .(50، )فصلت «ٌط یٍء مُّ

 ط است:یمح یزیاکنون بر هر چ ندارد و هم یبا او همراه یزیز چیاکنون ن، م استیعل، ءایتمام اش
تام و احساِن  یحب بزرگصا یا، یدیمثال آفر ین را بیها و زم توست که آسمان یش برایا ستایخدا»

چ کس به تو یه، هرچه هست ۀَبرند  راثیم، دهیدگار هر آفریآفر، معبود هر معبود، مهتر مهتران، تمام
 «یو همه را نگاهبان، یز احاطه داریبه دور نباشد. بر همه چ تو از دسترس یچ موجودینماَند و علم به ه

 «ندارد یک شخص است که کفو و ثانی ک فرد صمد ویذات او » د:یگو یمالصدرا م .(07ی)دعا
 1، محال است یفرض ثان، یذات نامتناه یکه برادلیل ن یبد .(51ص، الف6513، المتالهین)صدر

دارد:  یومیق ۀز احاطیچ ندارد و بر همه یخارج چون او، شوند یجاد نمیمخلوقات خارج از ذات او ا
و علم ، ستیمانند او ن یزیچ» ز:ی( و ن53 ی)دعا «ستیده نین بر تو پوشیدر آسمان و زم یچ رازیه»
 .(07ی)دعا «ز نگهبان استیچ ز احاطه دارد و او بر هریباشد و او به هرچ یاز او پنهان نم یزیچ

، وجه خداست، هرچه هست، در خارج، ذهن بشر است ۀت که ساختیجسم و مادّ ، تیجز ماهه ب
ا آَخَر اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُکلُّ َش َواَل »: را احاطه کرده است زیچ همه جا و  را او همهیز ِه ِإَله  ٍء َهاِلٌك ِإالَّ یَتْدُع َمَع اللَّ

ِإلَ  وْا َفَثمَّ َوْجُه الّلِه ِإنَّ الّلَه َواِسٌع یَوِلّلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفأَ »، (88، رعد) «ِه ُتْرَجُعوَن یَوْجَهُه َلُه اْلُحْکُم َو َنَما ُتَولُّ
خوانده ، ر از آنچه خود او بر خود نهادهیغ ییها د و به نامیآ ی(. آنچه در ذهن به تصور م665، هبقر) «ٌم یَعلِ 

کوست یاو ن ءبلکه اسما، (15، النجم) «ُتُموَها َأنُتْم َوآَباُؤُکمیِإالَّ َأْسَماء َسمَّ  یِإْن ِه » :ستیمتوجه خدا ن، شود
تو  یها و نام، کنند  ادیاد تو واالتر است از هرچه ی» ست:ین، دینام یهایی که شما او را م و از نوع نام

و  ینیات تکویافعال و آ، صفات ک ازیهر  .(51ی)دعا «کنند یگران منسوب میتر است از آنکه د منّزه
ت یرا آثار ذات احدیز، فرد استه ل است و کفو ندارد. منحصر بیبد یکتا و بیهمانند ذاتش ، یآثار اله

پس رنگ او ، ش استیاز فاعل خو یه دارد و چون حاکینشان از صاحب آ یا  هیاست. هر آ یز احدین
                                                           

که  یک در حالی   اش این است که هیچ  پس الزمه ،شود موجود باشد، هر یک به وجود دیگری متناهی می ،متناهی اگر دو امر. 1
 )همان(. عن نفسه است و محال ءنامتناهی نباشند و این سلب الشی ،اند نامتناهی فرض شده
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 یا  نندهیش از آن مانندش را آفریکه پ یا دهیچنان آفر ؛دیآن که آفر ییتو» د:یفرما  یم)ع( دارد. امام سجاد
و به ، نبودهش از او یپ یا  نندهیو آفر هدیو آفر، نمونه نبوده یکه از رو یا  دآوردهید آورد پدیو پد، دهیافرین

کو و محکم و ین، دینش آنچه را آفریو آفر، باشد ییا در جایبه کار برده  یآنکه آلت و ابزار یوجود آورد ب
و صفات خداوند  ءاسما، کند یم یگر  جلوه، پس آنچه در عالم شهادت ؛(07ی)دعا «دیاستوار گردان

 خالئق شده است. ۀت همیسبب موجود، که ظهور آن بوده

به  زیع را نیتشر، تیعبود، افعال، ت خداوند در صفاتیمان به وحدانیا، یدیمان توحیبرآیندهای ا
انتساب ، رو نیبرشمرد. از ا ید ذاتینفک توحیال یامدهایبه آنها را از پ مانیا توانیم، نیدنبال دارد. بنابرا
 است. یفکر ین مبنایبرخاسته از ا، حضرت یدر دعاها، شمار  یصفات و افعال ب

  ید صفاتیوحت .7-3

شناخت او  هنموده و تنها را یخود را به بندگانش معرف، شیبا ذکر صفات خو یات قرآنیخداوند در آ
ست. یک د که خداوندید فهمیاست و فقط با یهیبد یرا وجود خداوند از منظر قرآنیز، ن استیهم

 سر است.یصفات او به قدر توان بشر م ق شناختیمعرفت به او تنها از طر
که هرگونه  یصفات سلب :کنند یف میتوص، گونه صفات واجب الوجود را با دو یاسالم ۀفالسف

او را در  یکماالت وجود ۀکه هم یا وجودی یکند و صفات ثبوت یم یتعالی نف نقص را از ساحت واجب
 گردند یبازم یجابیبه صفات ا، نکه سلب سلب هستندیل ایز به دلین یالبته صفات سلب .بر دارد

 .(667ص، تا بی، )سبزواری

 ت ذات با صفات ینیاثبات ع. 7-3-1

  نیر ایرا در غیز، است یگرین دیز عیک از صفات نی ن ذات او و هریع یتعال صفات واجب
با  یازمندیب و نیترک، یافت و از جهت عقلیساحت او راه خواهد  در یازمندیترکب ذات و ن، صورت

معنی » د:یگو ت صفات با ذات میینیع ۀدربار یزواروجوب وجود خداوند ناسازگار است. مال هادی سب
 بودهم صفات یمفاه ۀمصداق هم -هیدییات تقیثیبدون ح -بذاته، ت صفات با ذات آن است که ذاتینیع

آن است که وجود ، گریکدیت صفات با ینیصفات است. معنی ع ۀ[ وجود هم قتی]در حق، و وجود ذات
که وجود  -وجود ذات، نیبنابرا باشد. میگر ید صفت دن وجویع -ن وجود ذات بودیکه ع -هر صفتی

ت یثیح ین ذات دارایع، تیثیت وجود قدرت اوست و وجود ارادت و حیثیبه همان ح -علم اوست
دهد:  ارائه می، ت ذات و صفاتینیع بر گرید یبرهان، یوی از قول معلم ثان .(611ص، )همان «است

د یگر صفات او بایعلم و قدرت و د، اوست یضرورت ذات، که واجب است و وجوب وجود یذات»
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، )همان «باشد تا تفاوت واجب و ممکن معلوم گردد یر ذاتیر او غی]ذاتی[ و در غ واجب یهمگ
 ط و واجب باشدید بسیجهات با ۀاز هم، قه استیالحق طیکه بس یذات، گریر دی(. به تعب611ص

وگرنه ، (01ص، )همان است یاو منتف ص و اعدام ازیتنها نقا و (07ص، الف6515، المتألهین)صدر
 بود.   ط نخواهدیگر بسید

 ه یسجاد ۀفیدر صح ید صفاتیتوح. 7-3-2

از  یول، دینما  یخداوند ذکر م یرا برا یشمار  یاوصاف ب، فهینکه در صحیبا وجود ا )ع(امام سجاد
نندگان از یهای ب دهید ی کهیخدا» د:یفرما یکند و م یان میز بیرا ن یتعال  حق یریناپذ وصف، گریطرف د

ها را  شهیایشان اند .(6 ی)دعا «اند کنندگان از وصفش عاجز شده فیهای توص شهیدنش فرومانده و اندید
خداوند است که سبب  ۀویژ، یژگین ویا، قتیحق داند. در  یکوتاه م درک ذات او دست عقل را از نارسا و

ش یها پ و صفت» د:یفرما  ین اشاره میچن، یژگیو نیبه ا )ع(شود. امام یسهل و ممتنع بودن شناخت او م
ن کمال که برتر از ینك تو را سزاست آن برتریخته شدند. ایاز هم گس، ابندیقت نعمت تو را دریاز آنکه حق

در برابر تو کوچك  یهر بزرگ، واالتر است یهر شکوه ن شکوه که ازیو آن واالتر، است یهر کمال
 ءایاش ۀبه هم، ن بلندمرتبه بودنی(. او در ع01 ی)دعا «!مقدار یو بدر کنار شرف ت یفیو هر شر، است

 کس که به تو  به هر یشو یك میآنکه نزد یا» اوست: یت ذاتیومیخاطر قه ب، یکین نزدیک است و اینزد
، ن حالیبا ا .)همان( «!برگرداند یهر که را که از تو رو، یخوان یخود م یآنکه به سو یا، دیتقّرب جو

 1اند قت ذات تو واماندهیها از ادراک کنه و حق  شهیها و اند  آنکه وهم ییتو»است:  یو متعال یتنافیدست ن
 2!«افتندیتو را درن ییکجا یها جا  دهید و، ناتوانند تو یت و چگونگیفیها( از ک  ا عقلیها ) ها و دانش  و فهم

چ یه» فرماید: خداوند می کهآنجا ، است یاله یل وحیبد یترجمان ب )ع(ن کالم امامیا .)همان(
نکه او یمگر ا، ان پنج تنین آنهاست و نه مینکه او چهارمیمگر ا، ستیان سه تن نیای م گفتگوی محرمانه

 «ستا آنها او با، نکه هر کجا باشندیمگر ا، شترین ]عدد[ و نه بین آنهاست و نه کمتر از ایششم
ت دارد و یمع، زیچ اما با همه، ر از دسترس استآنکه دو با، خود یومیق ۀخداوند با احاط .(7، )مجادله

گاه است، زیچ از همه خداوند بر  ۀاحاط ۀدربار )ع(از اجداد مطهرش یبا تأس)ع( چنان که امام رضا، آ
 یزیات و نور هر چیخداوند ح»: دیفرما یم یفیح و لطیر صرین و آنچه در آن است با تعبیآسمان و زم

                                                           

 ت.اس محال این و شود  می واقع محاط او دریابد، را او ذات حقیقت وهم، اگر زیرا. 1
 گنجد.  نمی خود مخلوق در و مکان است هر خالق او زیرا. 2
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او » فرمود:، کرد  کننده که از مکان خداوند سوال مه و در پاسخ سوالیکر ۀین آیو با استناد به هم« است
،  1ج، ق6061، )دیلمی« ستا همراه ما ط به ما ویمح ن وییپا و نجاست و او باالیا، نجایا، نجایا

دش یتوح یرا به سو اش باخبر نموده و ما ین خود اوست که ما را از صفات کمالیا، (. در واقع531ص
، با لطافت زین )ع(م. امام سجادیاز او نداشت یچ خبریهرگز ه، ن صورتیر ایدر غ ؛استرهنمون ساخته 

ما شناسانده و بر آنچه از شکر ه ی خود بیسپاس خدای را بر آنچه از خدا» د:یفرما  یان مین نکته را بیا
دش که ما را به یتش بر ما گشوده و بر اخالص در توحیما الهام کرده و بر آن درها که از علم ربوبه خود ب

 (. 6ی)دعا «روی و شك در کار خودش دور ساخته... کرده و ما را از کج  آن رهبری
را او از درک و یز، میشناخت یرا نم ما هرگز او، شد یو اگر او خود ما را به شناخت خود رهنمون نم

 و یتر و همتاها بزرگاز داشتن مانندها  همتاها برتر و پس تو از داشتن مانندها و»م ما خارج است: توّه 
 (. 18ی)دعا «!ستین ییجز تو خدا ؛یمنزه و پاک

 یشویم و نه در واد دچار، ه صرفیکنیم که نه به تشب  عمل یا د به گونهیبا یان صفات الهیب یبرا
بودن  یهمراه با متعال )ع(فرازهای سخنان امام ن خاطر دریگرفتار آییم. به هم  لیتعط یعنی، ه صرفیتنز

 ن شده است.ییتب یز به خوبیخداوند با بندگانش )دنّو( ن یکینزد، علّو()یذات اله
 است:   لیبه دو معنا قابل تحل یصفات از ساحت مبارک الوه ینف، نیبنابرا

 ، ف از زبان خود خداوندیتوص صفات مخلوقات محدود از ساحت او و ینف (6
  .از ساحت خداوند یهرگونه صفت ینف (1

را یز، باشد مینخست  یبه معنا یف الهیصفت و توص ینف، )ع(تیاهل ب ییو روا یدر گفتار قرآن
 یهرگونه صفت ینف، است. اگر مراد  از اوصاف خداوند سخن رفته، اریات بسیهم در قرآن و هم در روا

گی  بیهوده )ع(امبر و امامان معصومیاعم از پ، معصوم، حال آنکه سخن قرآن .نمود یلغو م، نصوص، بود
 ابد.ت را برنمی
 ا: ینکه آیگر ایو د

 صفت از ذات خدا را دارد؟ ینف ییتوانا یکس  هر (6
 ن کار قادرند؟یخاص به ا یا ا عدهی (1

ر یف آن. به تعبیاست و نه توص ریپذ امکان، صفت ینه نف، ن است که تا ذات درک نشودیمهم ا ۀنکت
و  یذات یکه به مقام فنا یر کسانمگ، دیسخن گو یتعال  ست تا از صفات حقیساخته ن یکس  از هر، گرید

من »را مصداق اتّم یز، کنند یف میخداوند را توص، حقه شانند که بیو فقط ا افته باشندیدست  یصفات
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، )آل عمران «راسخون در علم»که خداوند آنان را  یهمان کسان د.( هستن05، رعد) « عنده علم الکتاب
چ کس جز یحق است. از آنجا که ه، ندیبگو یداهر آنچه در وصف خ، نامد. راسخون در علم ی( م7

، یطبق نص قرآن، یخویش را ندارد و از طرف یقیف حقیجا آوردن حق توص هتوان ب، خود خداوند
ه و یسجاد ۀفیتوان گفت که صح یم، ف خداوند را از جانب او دارندیمجوز توص، راسخون در علم

 یجار یحق از زبان کسه ب، خداوند است یفعل و یان صفات ذاتیاز ب که مملّو  )ع(مناجات امام سجاد
ف ین روا و روان به توصیتواند چن یم است و یذات و صفات اله ۀکران یانوس بیشده که غرق در اق

خداوند هم در ، اسالم یدیدگاه توحیواصل شده است. در د یرا به قرب تام و تمام الهیز، بپردازد یخدا
 یگر عالم کثرت جلوه دارد و هم در یومیق م وحدت حضورهم در عال ؛نیآسمان خداست و هم در زم

انِ » فرماید: می )ع(ن روست که امامیاز هم .کند یم ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، الدَّ ِه، َو اْلَعالِ  یفِ  یَو َأْنَت اللَّ  یفِ  یُعُلوِّ
ه  .(07، )دعای روز عرفه « ُدُنوِّ

 :است« علّو » انگریکه ب یدر باب صفات ییفرازها
! تو نبوده است یکس مانند و همتا چیو ه یباش ینم یو فرزند کس یکه فرزند ندار یا (6
 (.55ی)دعا

وصفش  ۀکنندگان از عهد وصف یها شهیو اند 1دنش ناتوانندینندگان از دیب یها دهیکه د ییخدا (1
 (.6ی)دعا! ندیایبرن

 .(5ی)دعا! مانند یدن او بازمیها از د آنکه چشم یا (5
و )از صفات  یتر ز داشتن مانندها و همتاها برتر و از داشتن مانندها و همتاها بزرگپس تو ا (0

 (.18ی)دعا سته پرستش باشد(ی)که شا! ستین ییجز تو خدا ؛یه و پاکشدگان( منّز  دهیآفر
که به خود اختصاص  یاز رفعت و بزرگوار یا  ن مرتبهیتر نییکنندگان به پا وصف وصف یو منتها (5

 (.51ی)دعا! رسد یمن، یا  داده
ت یك در بزرگواریبار یها شهیخته و اندیگس  ها نزد تو از هم گمراه شده و صفت توۀ اوصاف دربار (1

، افتن به آنیرا راه یز، افتهیراه ن، ق و سزاوار مراتب کمال اوستی)صفات به آنچه ال! اند  سرگردان گشته
 ان(.)هم ستیست و آن ممکن نا ل و درك آنهاوابسته به تعّق 

                                                           

 و است جسم مکان به محتاج و باشد، جایی و مکان در بایستی شود، می دیده سر چشم به آنچه چون ببینند، را او است محال. 1
 نیست. جسم تعالی خدای
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 : است دنّو  مقام در صفات انیب که ییفرازها
این خدای  گردد و ه بازمییبه صفات دنو، ض خداوند داردیتمامی صفاتی که اشاره به فعل و ف

 :باشد میمتشخص است که با بندگان خویش در تعامل 
ها را از  یآن مهربان ؛یغذا و خوراك داد، ییس مرا به احسان خود مانند مهربان درستکار داناپ (6

 (.51ی)دعا! کنم یت را گم نمیمهربان، یآور یجا مه درباره من ب، ه که هستمین پایاحسان تا ا یرو
ار مهربان در آن یا و آخرت و بسینده در دنیاندازه بخشا یب یا، اندوه ۀغم و دورکنند ۀبردارند یا (1

 (.50ی)دعا! دور سازو غم مرا بردار و اندوهم را  بر محمد و آل محمد درود فرست، دو سرا
 یم )در گناهان( رحم و مهربانیدن پایبر افتادن من با تمام رخسارم و بر لغز، من یو آقا یمول یا (5

 (. 55ی)دعا! ببخش، میت بر بدکردارا یکیم و به احسان و نینادان ت بریفرما و به حلم و بردبار
 (.01ی)دعا! دکنن یرا که بندگان به او رحم نم یکند کس یآنکه رحم م یا (0
 یدم و به زودیطلب  یکردنت را م یاریو  یادرسیکه فر یدر حال، تو را خواندم، من یخدا یپس ا (5

شکست ، رحمت تو جا گرفت ۀیکه در سا یدانستم کس یاجابت و رواساختن تو اعتماد داشتم و م
ت از ییس تو مرا به تواناپ ؛ترسد ی( نمی)از کس که به پناهگاه انتقام تو پناهنده شد یخورد و کس   ینم

 (.01ی)دعا «!یاو بازداشت یسخت
اه پهن و فراخ و یگ ۀانندیرو، یخشکسال ۀکنند که برطرف یراب کن از بارانیما را س، ایبار خدا (1

اه شکسته )پژمرده( یگ و، یرا بازگردان ش(یپ یها ستاده )سبز و خرم سالیاه ایآن گ ۀلیار باشد که به وسیبس
 (.61ی)دعا «!یید( نما)سربلن را درست

توان  یم، ف خداوند اشاره داشتیو توص یریناپذ که به دو بعد وصف ییقسم از فرازها با توجه به دو
 او یف صفات ذاتیتر از توص آسان، که رو به خلق دارند یفات افعال خداوند از آن رویگفت که توص

، سخن راندن یند. از ذات و صفات ذاتف آن را داریت فعل خدا و توصیؤان توان ریرا اکثر آدمیز، ستا
، است یمعرفت ناب اله اوفه که رزق یصح ۀگسترد ۀاختصاص به خواص از بندگان خدا دارد. در سفر

 دارد. یتین خاصیهمانند قرآن که چن، باشد ء میایشان مه خاص ذائقه یطعام، منانؤاز م یهر قشر یبرا
 ل او یبد یان صفات بی، بیحمد اله

 .(50ص، 6 ج، ق6013، )بالغی نجفی ردیگ یبا تعلق میز یاریت که بر فعل اختاس یمدح، حمد
صفات ذات  از یظهور صفت، در واقع یاله ءاست و اسما یاله ءت اسمایظهور فاعل، فعل خداوند

عالم شهادت  او در یپس افعال خداوند ظهور صفات کمال باشد. می یتعال یمستجمع کماالت بار
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ات و یگر آیو بالذات به خداوند تعلق دارد و بالعرض به د اصالتا  ، ابتدائا   یه حمدهرگون، رو نیاز ا .است
تبلور کماالت  ذات فاعل و ۀقیرق، فعل .(00 ص، ب6513، لمتالهین)صدرا او یمنتها یب یها نشانه
او را  یصفات فعل، قتیدر حق، دیستا یرا م یتعال  فعل حق)ع( اوست. آن هنگام که امام سجاد ۀمکنون

جز ذات ، جهیدر نت، است ین ذات الهیز عیاو ن ید. صفات ذاتیستا  یم، اوست یکه نمود صفات ذات
ک یکای، فهیصح یدعاها یرا در فرازها یاثرات حمد واقع )ع(امام سجاد شود.  یش نمیستا، خداوند

نها اشاره آ از یبه برخ . در ادامهمتوجه خداوند است، ای انحصاری  به گونه که ید. حمدینما یذکر م
  :شود یم

 « برزخ را بر ما روشن سازد یها یکیکه تار یسپاس» د:ینجات از ظلمات برزخ وهم و ترد( 6
 .1(6 ی)دعا

که  یا نوشته شده ۀدر نام ؛ن باال رودییاعل یکه از ما به اعل یسپاس» :یوصول به مقامات عال( 1
  .)همان(« ندینما یم ینگهدار، نموده هآن را مشاهد، نیمقرب

 یها)  دهیآن هنگام که د ؛ما به آن روشن گردد یها  که چشم یسپاس»: ییدرویمالقات خدا با سف( 5
  .)همان( اه شودیها س یآن هنگام که رو ؛گردد  دیما به آن سف یها ره و دوخته شود و چهرهیمردم( خ

او  از خلقش که از ین کسانیب، میکن یکه با آن زندگ یچنان سپاس»جذب رضوان خدا: ( 0
ش ی)پاداش( او و عفو و گذشتش پ یم بر هر که به رضا و خشنودییسبقت جو، گزارند و با آن سپاس

که به حّد کمال خود و  یشیش کنند؛ ستایجان و زبان و عقل من تو را ستا» )همان( و افتاده است
 (.56ی)دعا «تو از من است یخشنود یل آمده و منتهایقِت سپاست نایحق

 میکه به آن از آتش دردناك خدا رسته به جوار رحمتش رهسپار شو یسپاس» از آتش: ییرها( 5
 .)همان(

جا را بر آنها ، ن از فرشتگان رفتهیمقرب ۀشانه به شان، آن اکه ب یسپاس» :ءایاول و ءایبا انب ینینش  هم( 1
اش گرد  ادهغمبران فرستی)بهشت( با پ یشگیگاه پربرکت همیو جا یجاودان یدر سرا، آن ام و بیتنگ ساز

 .)همان( مییآ

 یها برتر ر سپاسی)بر سا گزارد سر گزاران را پشت که سپاس سپاس یسپاس» حد و اندازه بودن: یب( 7
 اندازه باشد( یار و بی)بس سازد ن و آسمان خدا را پریکه زم  یسپاس ؛اخالص باشد( یداشته و از رو

                                                           

 شود و قس علی هذا ...  می روشن ما بر ها  تاریکی که کند  می کاری آن با که دارد صفتی خداوند یعنی. 1
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 (.51ی)دعا

قدرت و حکمتش را( ، علم، شتن را )وجودیکه خورا  یو سپاس خدا» شناخت خداوند و صفاتش: (8
ش را بر ما یت پروردگاریعلم به ربوب یبه ما شناساند و شکر و سپاس خود را به ما الهام نمود و درها

در  یو شك و دودل یرو مان فرمود و از عدول و کجییش راهنمایگانگید و یو بر اخالص در توح 1گشود
 (.6ی)دعا و احکامش( دورمان ساخت نیا دی)معرفت ذات و صفات  امر خود

 یک از آنها از صفتیشود که هر   یادآور میاقسام حمدها را ، در آن )ع(که امام یشمار  یب یفرازها و
 رد. یگ ینشأت م یکران الهیاز صفات ب

توانند   یم یمعرفت ۀوه و با پشتوانین شیک به اد و اخالص با تمّس یق توحیب سالکان طرین ترتیبد
توان  یم یول، ش محال استیستا، گونه که سزاوار اوست را آن او، ند. اگرچهیت نمایش را تقویومان خیا

 چنان پرستش نمود که او خواسته است.

 گیری جهینت. 8

عبادت  ۀمغز و عصار، رد و دعایت جز با معرفت انجام نپذیت است و عبودیعبود، ت خلقتیغا
شناخت او وجود  یبرا یچ راهیاگر ه. (608ص، 6 ج، ق6061، )دیلمی «الدعاء مّخ العباده»است: 
 ۀت در عرصیعبود د ویظهور توح، خلقت ییحاصل نبود و چون مقصود غا، غرض از خلقت، نداشت

شناخته ، ن راهیآن وجود دارد و ا ۀکشف و مشاهد یبرا یالجرم راه، و عالم شهادت است یهست
دعوت ، تواند گمراهان را به راه یشده م  تی. هداقندین طریبلد ا  که راه یمگر توسط کسان، نخواهد شد

ا یپس آ» د:یفرما  ین مورد را گوشزد نموده و میا، محکم یخداوند با استدالل .شان کند ید و همراهینما
، دینما ا کسی که راه نمییرد یروی قرار گیسزاوارتر است مورد پ، کند کسی که به سوی حق رهبری می

به استناد عقل  (.55، ونسی) «د؟یکن شما را چه شده؟ چگونه داوری می ؟شود تیمگر آنکه ]خود[ هدا
 توان، هستند یتعال  حق یبه سو یو عمل یل سلوک علمیبد یب یها  کامل که اسوه یها  فقط انسان، و نقل
ل کماالت یجهل و نقص را دارند. زبان انسان کامل به دل یکیاز گمشدگان در تار یریو دستگ ییراهنما

گاه  ش متوجه قبلهیخو یمراتب وجود یبا تمام منزه از هرگونه گزافه و شائبه است و کامل و یبانز، ژهیو
دور ه ب ییگو هودهیسخنش از لغو و ب، شیمعبود خو هنگام مناجات با، دلیلن یبه هم باشد. می یقیحق

                                                           

 :اکرم)ص( فرمود رسول بشناسیم. را خدا رسیده، علم شهر به آنان وسیلۀ به تا گردانید ما راهنمایان را معصومین)ع( یعنی ائمۀ. 1
 «.آن باب علی و علم شهر منم» یعنی ،«بابها علی و العلم مدینه انا»
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رف را معایز، ن معرفت استیع، و سخن حق بودهحق ، دارد یا  یژگین ویکه چن یپس سخن. است
کالم ، نیشان احراز گردد. بنابرا یو نادرست یتا درست، شوند  یده میسنج ین حقانیهمواره با مواز، یبشر

 یدعاها، رو نیاز ا .شه و سخن سره از ناسره استیص اندیزان تشخیم فصل الخطاب و )ع(نیمعصوم
داران معرفت  تا دوست باشد یینما  حق ۀنیتواند آ  یم، برخوردار است یژگین ویه که از ایسجاد ۀفیصح
آن را معلوم کنند. اگرچه اطالق نام  یار درستیخود را با آن محک زده و ع یها  شهیباورها و اند، ناب

را برتر از  ینیت دیعقالن، یانیاز عقل پاک وح یمند  خاطر بهرهه ولی ب، نشاید )ع(فیلسوف بر معصومین
که  یدر حال، باشد می یعقل بشر، محض یقل فلسفاند. ع ان نمودهین وجه بیلسوفانه و به بهتریعقل ف

برخوردار است  یا  ژهیاز قداست و نزاهت و، دلیلن یبه هم .است یو اله یانیعقل وح، عقل انسان کامل
معارف را ، ندارد. امام با عقل فطری با زبانی رسا و دور از پیچیدگی یمیان عقول بشر در ینیگزیکه جا

 دهد. به مخاطبش ارائه می
ن محکم از زبان عصمت بود. یبا براه یدیتوح ینظر یان مبانیب، شد پژوهش ارائهن یه در اآنچ

سخن ، اتیات و روایاستنادشان به آ، دلیلن یاند و به هم  یوح ۀمهمان خوان گسترد، لسوفان مسلمانیف
 کند. یتر م کیشان را به صواب نزدیا
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