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کــه آغازگــر و مبــدأ آفرینــش اســت بی آنکــه پیــش از او اولــی، و  »ســپاس خــداى را 
ذاتــش را آغــازی باشــد. و آخــر و منتهــای هســتی اســت بی آنکــه پــس از او آخــری 

کــه دیــدۀ بیننــدگان از دیدنــش فــرو  و حقیقتــش را انتهائــی تصــور شــود .  همــو 

مانــده، و اندیشــه های وصف کننــدگان از وصــف او عاجــز اســت. آفریــدگان را بــه 

کــه خــود  قــدرت خــود و بــر طبــق مشــیت و اراده اش آفریــد. ســپس آنــان را در راهــی 

می خواســت روان ســاخت، و در راه محبــت خویــش برانگیخــت«. 

ِذي 
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1. صحیفۀ سجادیه، ص 28.
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درآمد

دعــای اّول صحیفــۀ ســّجادیه در حمــد و ثنــای خداونــد تبــارک و تعالــی اســت 

لــذا در شــرح دعــا بــه بیــان تفــاوت حمــد بــا مــدح، حمــد بــا شــکر، مفهــوم اطاعــت 

و عبــادت پرداختــه می شــود. در ادامــه مفهــوم اولّیــت و آخرّیــت خــدای تعالــی 

یــت  و نقــش تربیتــی اعتقــاد بــه اولیــت و آخریــت پــروردگار و نیــز عــدم امــکان رؤ

خداونــد توضیــح داده خواهــد شــد. و آن گاه از ارادۀ الهــی در آفرینــش و حکمــت 

آن ســخن بــه میــان خواهــد آمــد.
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»المد ل«: 
حمد و سپاس برای خداست.

تفاوت حمد و مدح

کرده اند:  حمد را چنین تعریف 

ــتایش  ــا؛1 س ــٍة أو غيره ــْن ِنْعَم ــاري ِم خِتي
ْ

ــِل ال ِمي َ ج
ْ

 ال
َ

ــى ــاُء َع ن
َ
ــو الّث ــُد: ه لم

َ
»ا

ــاری اســت، چــه )آن  کــه زیبایــی و ُحســن او اختی کــردن زیبایــی  ــاد  و بــه نیکــی ی

ــر آن«. ــا غی زیبایــی( نعمــت )الهــی( باشــد ی

کــه مــورد »حمــد« قــرار می گیــرد بایــد منشــأ اختیــاری داشــته  جمــال و ُحســنی 

ــه اختیــار  کــه ب ــا  گوهــر زیب ــه توصیــف  یــک شــیء زیبــا ماننــد یــک  ــا ب باشــد. اّم

خــود زیبــا نشــده بلکــه زیبایــی بــه او داده شــده اســت »حمــد« نمی گوینــد. 

کــه  واژۀ مــدح شــامل توصیــف از شــیِءجمیل و زیبــا اســت و تفاوتــی نــدارد 

زیبایــی آن اختیــاری باشــد و یــا غیــر اختیــاری. 

ک بیــن حمــد و مــدح توصیــف زیبایــی و ُحســن اســت  پــس وجــه اشــترا

کــه مــورد حمــد، زیبایــی اختیــاری و خودجــوش  اّمــا تفاوتشــان در ایــن اســت 

کــه هــم شــامل مــوارد اختیــاری و هــم مــوارد غیــر  اســت. ولــی در مــدح، عــام اســت 

کل خلقــت را حمــد نمی گوینــد؛  یــا، آســمان و یــا  اختیــاری می شــود. توصیــف در

1 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؟ص؟، ج12، ص147؛ منهاج البراعة في شرح نهج البالغه، ج1. 
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زیــرا زیبایــی هیــچ چیــزی در عالــم از خــودش نیســت و همــه از آِن خداســت. 

کــه حســن  « یعنــی مــدح و ســتایش و ثنــا بــرای جمیــل اختیــاری آن  ِ
ْمــُد ِلَّ َ »الْ

مطلــق اســت، و ذات و صفــات و افعــال او بی نقــص و عیــب اســت، و شایســته 

پــس واژۀ  قــدرت اوســت.  بــه  او و  از  نیــز  حمــد و ســتایش. و همــه زیبایی هــا 

»حمــد« ویــژه خداونــد اســت و بــر غیــر خــدا بــه هیــچ وجــه اطــاق نمی شــود. 

کــه: »حمــد« بــه دلیــل اختصاصــش بــه  تفــاوت دّوم ایــن دو در ایــن اســت 

خداونــد همیشــه مطلــوب اســت. در هــر آنــی و هــر حالــی بــه جــای آوردن حمــد 

کــه دارد، در هــر  الهــی بایســته و شایســته اســت، اّمــا مــدح بــه دلیــل عمومیتــی 

ــدازه ای مطلــوب نیســت؛ ماننــد  کســی و در هــر حــّد و ان ــه هــر  کجــا و نســبت ب

ــا  ــا و ی ــای بی ج ــا مدح ه ــتمگران، ی ــان و س ــه ظالم ــبت ب ــوع نس ــای ممن مدح ه

غالیانــه و بیــش از حــّد. پــس هــر مدحــی شایســته و مطلــوب نیســت و لــی حمــد 

ــر  ــت و ه ــان نیس ــرای آن ــّدی ب ــت؛ و ح ــوب اس ــًا مطل ــت و مطلق ــه نیس گون ــن  ای

کــم اســت  ــه حضــرت او  کنیــم نســبت ب چــه عظمــت و حســن الهــی را حمــد 

کوتــاه.   و 

تفاوت حمد و شکر 

ُمنِعــم  از  نعمــت  آن  و  دارد  وجــود  نعمتــی  کــه  اســت  جایــی  در  شــکر   .1

)نعمت بخــش( بــه متّنعــم )گیرنــده نعمــت( رســیده اســت و برگیرنــده نعمــت 

کــه  کــه بــه او رســیده اســت. و معنــا نــدارد  گــذار نعمتــی باشــد  کــه شــکر  اســت 

کــه دیگــری دارد.  باشــد  نعمتــی  کــس دیگــری، شــکرگزار 
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ولــی دایــره »حمــد« وســیع تر از شــکر اســت. زیــرا مــورد حمــد اختصــاص بــه 

نعمــت نــدارد. تــا در صــورت نعمــت بخشــی کــه زیبایی و ُحســن فعلی اســت که از 

ُمْنِعــم بــه مــا می رســد _ و اصطاحــًا احســان نــام دارد_ حمــد انجــام شــود. »حمــد« 

نــه تنهــا در خصــوِص زیبایی هــای رفتــاری _کــه همــان نعمــت بخشــی و احســان 

اســت_ بلکــه در مــورِد زیبایی هــای صفاتــی_ و ذاتــی نیــز توســعه دارد. وقتــی گفتــه 

می شــود: مــن حمــد خــدای را بــه جــا مــی آورم، نــه تنهــا بــه خاطــر احســانش، بلکــه 

بــه خاطــر ُحســنش، حســن ذاتــی و صفاتــی او، یکتایــی پــروردگار، بی نهایــت1 

ــودن حضــرت حــق، علــم الیتناهــی اش، قــدرت الیتناهــی اش و ســایر صفــات  ب

کــه او را حمــد می کنــم. پــس در شــکر الزم اســت  محمــود و پســندیده الهــی اســت، 

نعمــت و احســانی باشــد و آن نعمــت بــه شــکرگزار رســیده می شــد ولــی مــورد حمــد 

اعــم از وجــود نعمــت و احســان )ُحســن فعلــی( و عــدم آن از ُحســن صفاتــی و ذاتــی 

اســت. 

کــه: وقتــی بــه انســان نعمتــی می رســد، آن را شــکر  2. دّومیــن تفــاوت آن اســت 

گــر بــه بــا و مصیبتــی دچــار شــد، جــای صبــر دارد نــه شــکر. ولــی  می کنــد، اّمــا ا

»حمــد« مطلــق اســت هــم در جایــگاِه نــزوِل نعمــت و هــم در جایــگاه نــزول بــا، 

مطلــوب اســت. امیــر المؤمنیــن؟ع؟ می فرمایــد: 

ِئــِه؛2 همان گونــه کــه در نعمــت خــدا را 
َ

 آل
َ

َمــُدُه َعــى ْ َ
َكَمــا ن ِئــِه 

َ
 َبا

َ
َمــُدُه َعــى ْ َ

»ن
حمــد می کنیــم در بــال هــم خــدا را حمــد می کنیــم«. 

1. معنای بی نهایت بودن خداوند در صفحه 13 توضیح داده شده است.
2. نهج البالغه، ص 169.
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گــر چــه ظاهــرش  گــر ایــن »بــا« از ناحیــۀ پــروردگار اســت، پــس خیــر اســت. ا ا

کــه شــّری در  نعمــت نیســت و بــا رنــج و ســختی همــراه اســت، اّمــا ســختی اســت 

درونــش نیامــده؛ زیــرا از بــاری تعالــی بــه مــا رســیده اســت.

ای عجب، من عاشق این هر دو ضّدعاشــقم بــر لطــف و بــر قهــرش بــه جــّد

یم:  لذا در روایات دار

َو  اِء  ــّرَ الّسَ ِفي  اَل  َيْحَمــُدوَن  ِذيــَن 
َّ
ال ــاُدوَن  ّمَ َ الْ ــِة  ّنَ َ ج

ْ
ال ِإَل  ُيْدَعــى  َمــْن   

ُ
ل ّوَ

َ
»أ

ــی  ــده می شــوند، حمدکنندگان ــرا خوان ــه بهشــت ف ــه ب ک کســانی  ــن  اِء؛1 اولی ــّرَ
َ

الّض
کــه در خوشــی و ناخوشــی حمــد پــروردگار را بــه جــای می آورنــد«.  هســتند 

کــه  گونــه  کــه: همــان  کنیــم ایــن اســت  کــه در اینجــا بایــد بیــان  نکتــه ای 

ی تعالــی دارای ســه مرتبــه زبانــی، قلبــی و عملــی اســت؛ حمــد او نیــز  شــکر بــار

کــه فقــط آن را زبانــی می داننــد_ دارای ســه مرحلــه  -برخــاف تصــوّر عــده ای 

زبانــی و قلبــی و عملــی اســت. و بــه ایــن مطلــب امــام ســّجاد؟ع؟ اشــاره دارنــد: 

؛2 دل و جانــم، و عقــل و زبانــم تــو را حمــد  َمــُدَك َنْفــِ�ي َو َعْقــِىي َو ِلَســاِني ْ َ
»ت

می کننــد«. 

گونه های شکر

گونه است: زبانی، قلبی و عملی. شکر دارای سه 

1. مکارم األخالق، ص307؛  بحار األنوار، ج90، ص215. 
2. صحیفۀ سجادیه، ص 250.
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کــه انســان نعمت هــای الهــی را، در مســیر  الــف( شــکر عملــی: در وقتــی اســت 

ْنَعَمــُه ال ِفي مــا ُخِلــَق لجلــه«. چــه 
َ
يــَع َمــا أ کار ببنــدد: »َصــرف الَعبــد َجِ درســت بــه 

گــوش در مســیر درســت اســتفاده  کــه از  کــه نعمت هــا درونــی باشــد، ماننــد آن  آن 

شــود و وســیله شــنیدن علــوم ســودمند قــرار دهــد و نــه شــنیدن اصــوات لهــو و 

فاقــد معنــا، و یــا نعمــت ِخــرد و قلــب را در مســیر درســت و مشــروع فعــال ســازد، و 

کــه آن را در مســیر معقــول  کــه نعمت هــا بیرونــی باشــد ماننــد مــال و ثــروت  چــه آن 

کفــران نعمــت  کــه  گردانــد و نــه در مســیر اســراف و تبذیــر،  و صحیــح هزینــه 

ک روا نــدارد.  اســت. و نســبت بــه آن بخــل و امســا

 ِ
ْمــُد ِلَّ َ گفتــن: »الْ کــردن و  ب( شــکر زبانــی: بــا زبــان از نعمــت الهــی قدردانــی 

 ِنعَمِتــک«.4  
َ

ــكِر َعــى
َ

 ِنعَمِتــه«،3 »الُش
َ

َعــى

ج( شکر قلبی: خرسندی باطنی از نعمت های الهی و یاد آنها در دل. 

حمد نیز سه گونه است؛ زبانی، قلبی و عملی. 

گــو بــودن و ذات و صفــات و افعــال او را بــه زیبایــی  »حمــد زبانــی« یعنــی خدا

ستودن. 

گرو عشق او نهادن.  »حمد قلبی« یعنی خدا خواه بودن و دل در 

»حمــد عملــی« یعنــی خداجــو بــودن و تنهــا فرمــان او را پســندیدن و بــر هــر 

امــری ترجیــح دادن و در نتیجــه تنهــا مطیــع او بــودن.

3. أمالی )صدوق(، ص405. 
4. بحار األنوار، ج92، ص245. 
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 مفهوم اولّیت آخریت دربارۀ خدای تعالی

وُن َبْعَدُه؛
ُ

 آِخٍر َيك
َ

ِخِر ِبا
ْ

ُه، َو ال
َ
َكاَن َقْبل ٍل  ّوَ

َ
 أ

َ
ِل ِبا َّ ݢوݧ ݢ

َ ْ
ْمُد هلِِل ال َ  »الْ

کــه آغازگــر و مبــدأ آفرینــش اســت بی آنکــه پیــش از او اّولــی، و   ســپاس خــدای را 

ذاتــش را آغــازی باشــد. و آخــر و منتهــای هســتی اســت بی آنکــه پــس از او آخــری 

و حقیقتــش را انتهایــی تصــّور شــود«.

فراز آغازین دعا به آیه شریفه: 

باِطن؛1 اوست اّول و آخر و ظاهر و باطن، اشارت دارد«. 
ْ
اِهُر َو ال

َ
ِخُر َو الّظ

ْ
 َو ال

ُ
ل َّ ݢوݧ ݢ

َ ْ
»ُهَو ال

ابتــدا و انتهــا، و اول و آخــر داشــتن ویــژه مخلوقات اســت زیــرا مخلوق بودن یعنی 

حــادث بــودن، آفریــده آغــازی دارد و انجــام و پایانــی. و هــر موجــود محــدودی این گونه 

اســت. امــا اول و آخــر داشــتن و آغــاز و پایــان دار بــودن دربــارۀ خداونــد تبــارک و تعالــی 

معنــا نــدارد، زیــرا اگــر آغاز داشــته باشــد بافاصله حــادث و مخلوق خواهد بــود و این 

خــاف فــرض اســت زیــرا او خالــق اســت و خالــق نمی شــود کــه مخلــوق باشــد. و ااّل 

او هــم مخلوقــی اســت کــه محتــاج خالــق خواهــد بــود. ســّید الســاجدین؟ع؟ در این 

جــا قیــد می کنــد: خداونــد اّول اســت، اّمــا اّولــی کــه خــود اول و آغــازی نــدارد یعنــی 

)ازلــی( اســت. و آخــری اســت کــه پایانــی نــدارد یعنــی ابــدی اســت. محدودیــت و 

ــه  ــر از زمــان و مــکان اســت و ن نهایــت از حیــث زمــان و مــکان در او نیســت. و او فرات

تنهــا وجــود او کــه علــم و قــدرت او نیــز آغــاز و انجــام و محدودیــت نــدارد. لــذا اول 

1. سورۀ حدید، آیۀ 3.
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ــه عالــم هســتی می باشــد یعنــی مبــدأ  ــودن او کــه خــود بــدون اول اســت نســبت ب ب

عالــم هســتی اســت و هــر آن چــه کــه در هســتی اســت آغــازش از خــدا اســت و خــدا 

بــَدأ« مبــدأ عالــم اوســت کــه  َ ِل« یعنــی »ُهــَو الْ َّ ݢوݧ ݢ
َ ْ
آغازکننــدۀ و مبــدأ عالــم اســت. »ُهــَو ال

ــت خــودش خــودش اســت. 
ّ
ــت نــدارد و عل

ّ
خــودش آغــازی نــدارد، خــودش عل

و آخــر اســت یعنــی منتهــای عالــم هســتی اســت، و بازگشــت همــه بــه ســوی 

ْيــِه راِجُعــون«.2 
َ
ــا ِإل

َ
اوســت: »إّنــا ل َو ِإّن

که پایان )کار( به سوی پروردگاِر توست«.  ْنَتى؛3 و این  ُ َك الْ ّبِ ّنَ ِإل  َر
َ
»َو أ

در نتیجه:

وَمِتــك؛ از حکومــت و ســیطره علــم و قــدرت الهی کســی 
ُ

ِفــَرار ِمــن ُحك
ْ
ِكــُن ال  ُيْ

َ
»ل

خــارج نیســت و فــرض خروج نــدارد«. 

نقش تربیتی اعتقاد به صفت اّول و آخر بودن خدا 

نیــز  تربیتــی  رویکــرد  بــا  بایــد  دینــی،  بافــت مباحــث  در  الهــی  تبییــن صفــات 

ماحظــه شــود. اگــر گفتیــم: خــدا اّول و آخــر اســت، پــس چــرا دل را در گــرو غیــر 

اوســت؟ و چــرا ســیر و حرکــت فکــری و عملــی از طریــق مســتقیم الهــی منصــرف و 

منحــرف شــده اســت؟ مبــدأ و منتهــای مــا خداســت. اگــر کســی اولیــت و آخریــت 

ــرد، و جــز او را  ــه دامــن کســی جــز او پنــاه نمی ب ــاور داشــت ب ــد را فهمیــد و ب خداون

نمی خوانــد، و بــر غیــر او تــوکل نمی کنــد، و از مســیر او خــود را گمــراه نمی ســازد.

2. سورۀ بقره، آیۀ 156.

3. سورۀ نجم، آیۀ 42.
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عدِم امکاِن رؤیت خداوند

يَن؛  اِظِر ْبَصاُر الّنَ
َ
َيِتِه أ ْؤ ِذي َقُصَرْت َعْن ُر

َّ
»ال

دیده بینندگان از مشاهدۀ او عاجز و فرو مانده است«. 

»َقَصَر« در لغت دو معنا دارد:

1. به معنای »کوتاه بودن« است. 

2. به معنای عجز یعنی ناتوانی است. 

کوتــاه بــودن اســت. ماننــد ضــرب المثــل:  و در مــواردی عجــز و ناتوانــی الزمــه 

ــذا از  ــت، ل ــاه اس کوت ــا  ــت م ــون دس ــه چ ک ــل«.  ــر نخی ــا ب ــاه و خرم کوت ــا  ــت م »دس

کوتــاه و  دسترســی بــه خرمــا عاجــز و ناتوانیــم. چشــمان مــا از دیــدن پــروردگار 

ناتــوان اســت. او همــه جــا حاضــر اســت، و بــر همــه چیــز محیــط اســت، هــم در 

ــْم«، و بــه مــا نزدیک تــر 
ُ

عالــم غیــب، هــم در عالــم شــهادت او بــا ماســت: »ُهــَو َمَعك

گــردن اســت.1 امــا هــم خــود او، و هــم معیــت او بــا مــا، و هــم اقربیــت و  از رگ 

ــا چشــم نیســت.  ــدن ب ــل دی ــه مــا قاب ــری او ب نزدیک ت

چیــزی می  توانــد قابــل رؤیــت باشــد کــه محــدود باشــد یعنــی آغــاز و انجــام و 

شــکل و قالــب )جســم( داشــته باشــد تــا چشــم، تــواِن دیــدن و حــس آن را پیــدا کند. 

و خــدا ایــن محدودیت هــا را نــدارد پــس قابــل رؤیــت بــا چشــم نیســت. لــذا ارتبــاط 

1. سورۀ ق، آیه 16. 
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ــا عبــارت قبلــی کــه  ــر )عــدم امــکان رویــت خــدا( دارد ب ایــن عبــارت کــه داللــت ب

ــت اســت. 
ّ
داللــت بــر َاَولّیــت و آخرّیــت خــدا داشــت، ارتبــاط معلــول بــا عل

کــه اّول و آخــر نــدارد، محــدود بــه زمــان و مــکان نیســت و چیــزی  زیــرا خدایــی 

کــه محــدود نیســت، قابــل مشــاهده حّســی نیســت. لــذا شــناخت ضــروری و الزم 

و ممکــن نســبت بــه حضــرت حــق توســط »عقــل« و »قلــب« اســت و نــه چشــم.

اســت.  عامــه  و  شــیعه  بیــن  جنجالــی  بحث هــای  از  خــدا  یــت  رؤ بحــث 

کــه قائــل بــه دیــدن خــدا بــا چشــم هســتند بــه  وهابّیــت و برخــی از اهــل عامــه 

ــاری  ــه ذاِت ب ــی ب ــر منطق ــه و غی کودکان ــی  ــت از معرفت ــه حکای ک ــد  ــداری فاس پن

گشــته اند؛ ولــی شــیعه -باالّتفــاق و مســتند بــه دالیــل عقلــی و  گرفتــار  تعالــی دارد 

آیــات محکمــات قرآنــی و نیــز روایــات متواتــر بــه تبعّیــت از ائمــۀ معصومیــن؟مهع؟ 

یت  یــت پــروردگار اســت، چــه در دنیــا، و چــه در آخــرت. البته رؤ قائــل بــه عــدِم رؤ

یــت قلبــی مانعــی نــدارد. شــخصی بنــام ذعلــب از  بصــری محــال اســت ولــی رؤ

کــرد: ای امیــر مؤمنــان! آیــا پــروردگارت را دیــده ای؟!  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســؤال 

ــرد: ای  ک ــرض  ــم. ع ــادت نمی کن ــم عب ــده  باش ــه ندی ک ــروردگاری را  ــن پ ــود: م فرم

ــده ای ؟! فرمــود:  ــه دی امیــر مؤمنــان! او را چگون

ــوُب 
ُ
ُقل

ْ
ْتــُه ال

َ
ِكــْن َرأ

َ
ْبَصــاِر َو ل

َ ْ
َشــاَهَدِة ال ُعُيــوُن ِبُ

ْ
ْ َتــَرُه ال ــَك َيــا ِذْعِلــُب لَ

َ
ْيل »َو

َيــاِن؛2  وای بــر تــو ای ذعلــب! دیــدگان او را بــه نــگاِه چشــم نمی بیننــد  ِ
ْ

ِبَحَقاِئــِق ال
ــا حقائــق ایمــان می بیننــد«.  بلکــه دل هــا او را ب

کافی )ط. اسالمیه(، ج1، ص138.   .2
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ــرای شــناخت  در بحــث معرفتــی بیــان نکتــه ای ضــروری اســت: انســان ها ب

یــم: 1.حــس 2.عقــل 3.قلــب.  هــر چیــزی ســه ابــزار معرفتــی دار

دیــده  و  شــناخته  دیدنی هــا  و  محسوســات  حــواس  وســیله  بــه  حــس:   .1

می شــود، و یــا شــنیدنی ها شــنیده و دانســته می شــود. ایــن ابــزار محدودّیت هــای 

کنــد مثــا نــور  خــودش را دارد حتــی بســیاری از اشــیاء مــادی را نمی توانــد حــس 

یــاد صــوت را نمی توانــد بشــنود، چــه رســد  یــاد را  نمی توانــد ببینــد یــا فرکانــس ز ز

کنــد.  بــه آنکــه بتوانــد مــاورای حــس را درک 

2. عقــل: توان منــدی آن در مقــام درک و فهــم از ابــزار حــس باالتــر اســت. 

ــت 
ّ
کــه حیوانــات از آن بی بهره انــد لــذا بــه عل و قــدرت شــگفتی در فهــم دارد، 

نبــود ایــن ابــزار، هیــچ پیشــرفتی در عالــم حیوانــات دیــده نمی شــود. وضعیــت و 

زندگــی زنبــور عســل در گذشــته و حــال یکــی اســت، اّمــا بشــر بــا این ابــزار تحّوالت 

کــرده اســت. انســان های نخســتین بــا امروزیــن، زندگــی  عظیمــی در عالــم ایجــاد 

نخســتین بشــر بــا زندگــی امروزیــِن او قابــل قیــاس نیســت. و دلیــل آن بهره منــدی 

از ابــزار شــناخت قوی تــری بــه نــام عقــل اســت. 

ایــن  گــذر  از  جدیــد  مطالــب  کشــف  و  محسوســات  پــردازش  عقــل  کار 

ی جاذبــه را  ی زمیــن، نیــرو محسوســات اســت. نیوتــون از افتــادن ســیب بــه رو

گرنــه دیگــران نیــز آن را حــس  ی جاذبــه محســوس نیســت و  کشــف می  کنــد. نیــرو

ــه از طریــق حــس شــناخته نشــده بلکــه از طریــق عقــل  ی جاذب ــد. نیــرو می  کردن

دانســته گردیــد و ایــن گونــه اســت کشــف قانــون علــت و معلــول بــا ایــن وجــود ابزار 
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عقــل هــم -بــه اعتــراف تمامــی فاســفه غــرب و شــرق- دارای محدودیت هایــی 

بــه جنبه هــای ســلبی می پــردازد  لــذا عقــل در شــناخت خــدا بیشــتر  اســت. 

ــه  ــل اولی ــد و مراح ــلب می کن ــدا س ــا را از ذات خ ــا و محدودیت ه ــی نقص ه یعن

شــناخت را فراهــم می ســازد. 

کــی باالتــر و واالتــر از دو ابــزار پیشــین دارد. و لــذا امــوری را  3. قلــب: تــوان ادرا

کنــد. البتــه راه آن تطهیــر و تزکیــه  کیفیــت ندارنــد، می توانــد درک  کــه چگونگــی و 

کــه امــکان شــناخت روشــن تر و برتــری را از خــدا فراهــم می ســازد.  قلــب اســت 

کــه در روایــت منقــول از حضــرت امیــر؟ع؟ چنیــن آمــده بــود: قلــب  همان گونــه 

بــا حقایــق ایمــان، خــدا را می بینــد. 

پاسخ به یک سؤال:

ممکــن اســت بــه ذهــن کســی برســدکه دیــدن خــدا با چشــم، شــناخِت روشــن تری 

کــه در ایــن ضرب المثــل اســت: شــنیدن  از خــدا بــه انســان می دهــد. همانگونــه 

کــی بــود ماننــد دیــدن! 

ــه تنهــا شــناخت روشــن تر  ــودن خــدا ن ــی ب در پاســخ آن می گوییــم: اواًل دیدن

ــده  ــه خداســت، خــدا از اینکــه دی از خــدا نیســت کــه نوعــی جهالــت نســبت ب

نمی شــود خداســت، و اگــر دیدنــی می شــد خــدا نبــود. و ثانیــًا ضرب المثــل ذکــر 

شــده عمومّیــت نــدارد زیــرا عــاوه بــر ورود خطــا در حــّس، امــوری هســت کــه در 

عیــن دیــده نشــدن شــناخت روشــنی از آن حاصــل اســت. ماننــد خودمــان و 
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ــه  ــا ب ــت م ــی معرف ــوند ول ــده نمی ش ــه دی ــان ک ــاس های درونی م ــا و احس دانش ه

آنهــا از دیدنی هــای روشــن تر و آشــکارتر اســت لــذا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن 

زمینــه می  فرمایــد: 

ُعُيــون؛1 او خــدای حــق و آشــکار 
ْ
ى ال ــا َتــَر َحــّقُ ِمَّ

َ
ْبــَ�خُ َو أ

َ
ِبــ�خُ  أ ُ ــّقُ الْ َ »ُهــَو اُل الْ

اســت، آشــکارتر از آن چــه بــر دیده هــا پدیــدار اســت«. 

1. نهج البالغه، ص 217.
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؛  َواِصِف�خِ
ْ
ْوَهاُم ال

َ
»َو َعَجَزْت َعْن َنْعِتِه أ

کنند«.  کنندگان نمی توانند خدا را توصیف  عقوِل توصیف 

اّمــا در لســان  پنــدار اســت،  و  بــه معنــای خیــال  کلمــۀ »اوهــام« در عــرف 

را  گوینــد.  تعّقــل  و  تصــور  عــرب، مطلــق  لغــت  و  روایــات 

چــون خــدای تعالــی مثــِل و ماننــدی نــدارد لــذا توصیــف او ممکــن نیســت؛ 

وســیله  بــه  تنهــا  کــرد.  مانندســازی  بتــوان  کــه  اســت  جایــی  در  وصــف  زیــرا 

کــم صفــات او را _و نــه ذاتــش را_ در حــّد خودمــان  کــم  کــی درون می  توانیــم  پا

کنیــم. شــناخِت ذات الهــی در تحــت احاطــۀ هیــچ موجــودی _از ازل  شناســایی 

ــا ابــد_ نمی آیــد؛ زیــرا ذات الهــی بی نهایــت اســت و موجــود محــدود نمی  توانــد  ت

کنــد، مگــر بی نهایــت شــود. بی نهایــت هــم نمی توانــد دو تــا  بی نهایــت را درک 

باشــد؛ زیــرا هــر دو محــدود می گردنــد. بی نهایــت، َاَحــد و فــرد اســت. نتیجــه 

کــه: ذات الهــی بــرای هیــچ مخلوقــی بــه هیــچ وجهــی قابــل شناســایی  ایــن شــد 

کی  نیســت و فقــط صفــات و افعــال او از طریــق عقــل و قلــب و بــه انــدازه تــوان ادرا

ــِل شناســایی اســت. ایــن دو قاب



22

سلسله دروس شرح صحیفه سجادیه / دعای اول ]جزوه 1[

؛1
ً
ِتِه اْخِتَراعا  َمِشّيَ

َ
 َو اْخَتَرَعُهْم َعى

ً
َق اْبِتَداعا

ْ
ل خَ »ِاْبَتَدَع ِبُقْدَرِتِه الْ

 آفریدگان را به قدرت خود و بر طبق مشیت و اراده اش آفرید«.

ابتداع و اختراع 

کثــر شــارحان صحیفــه بیــن دو واژه »إبتــداع« و »إختــراع« تفــاوت قائــل شــده اند.  ا

الســالکین(  یــاض  )ر صحیفــه  شــرح  در  مدنــی  علیخــان  ســید  مرحــوم  ولــی 

کــه دارای یــک معنــا  کــه: »ایــن دو از منظــر لغــت، دو لفــظ هســتند  نوشــته اســت 

کــه برخــی بیــن ایــن دو قــرار داده انــد تفــاوت  گویــد: »تفاوتــی  می باشــند«، و ســپس 

اصطاحــی اســت و در لغــت؛ اصلــی بــرای آن نیســت«. 

کــه قبــًا نبــوده  معنــای ایــن دو واژه عبــارت اســت از: ایجــاد و آفرینــش چیــزی 

کتــاب »العیــن« می نویســد:  اســت. خلیــل بــن احمــد در 

كــر و ل معرفــة؛2 بــدع:  »البــدع: إحــداث شي ء ل يكــن لــه مــن قبــل خلــق و ل ذ
کــه پیــش )از ایجــاد( وجــودی و ذکــری و شــناختی از آن نبــوده  ایجــاد چیــزی اســت 

است«.

کــه ممکــن اســت واژه ای در فرهنــگ قاموســی معنایــی  الزم بــه ذکــر اســت 

داشــته باشــد ولــی در هنــگام اســتعمال در یــک متــن معنایــی بــه آن افــزوده و 

گاه تغییــر معنایــی یابــد و نیــز بــا هم نشــینی حــروف  کاســته شــود و یــا  یــا از آن 

1. صحیفۀ سجادیه، ص 28.  
2. العین، ج2، ص54. 
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خاّصــی تغییراتــی در معنــای آن پدیــد آیــد. ایــن دو واژه نیــز در صحیفــه دارای 

مقــام  -در  دو  ایــن  معنایــی  تفــاوت  در  کــه  هســتند  متفــاوت  هم نشــینی  دو 

گذاشــته اســت.  اســتعمال- تأثیــر 

واژه »إبتــدع« بــا حــرف جــّر »بــاء«، و واژه »قدرتــه« اســتعمال شــده: »ابتــدع 

کار رفتــه  بقدرتــه«، و واژه »إختــرع« بــا حــرف جــّر »َعلــی«، و واژه »مشــیته« بــه 

اســت: »إختــرع علــی مشــّیته«. در نتیجــه »ابتــداع« اشــاره بــه آفرینــش و ایجــاد بــه 

کمــک ابــزار و مــاده و مــواد دارد.  صــرف قــدرت الهــی و بــدون 

و »اختــراع« بــه آفرینــش و ایجــاد بــر طبــق مشــّیت و خواســت الهــی و بــدون 

تمامــی  و  آفرینــش  ُرخــداد  دارد.  اشــاره  کســی  از  اجــازه  و  چیــزی  از  الگوگیــری 

حــوادث آن تحــت مشــّیت و خواســت الهــی پدیــد آمــده و جریــان یافتــه اســت. 

ــوُن؛3 مــا وقتــی چیــزى را اراده 
ُ

ُكــن َفَيك ــُه 
َ
 ل

َ
ُقــول

َ
ن ّن

َ
رَ ْدَنــاُه أ

َ
ا أ

َ
ٍء ِإذ ْ َنــا ِلــَ�ي

ُ
ــا َقْول َ

َّ
»ِإن

کنیــم، بــه آن می گوییــم: »بــاش«، )بی درنــگ( موجــود می شــود«. 

کریــم از موجــودات و مخلوقــات الهــی بــه »کلمــات اهلل« تعبیــر شــده،  در قــرآن 

کلمــۀ خــدا اطــاق شــده اســت و جهــت آن،  و یــا مثــًا بــه حضــرت عیســی؟ع؟ 

کلمــۀ »ُکــن« )بشــو( بــه وجــود آمــده اســت. در واقــع  کــه همــۀ عالــم بــا  ایــن اســت 

کلمــۀ »ُکــن« چیــزی جــز ارادۀ حضــرت حــق تبــارک و تعالــی نیســت. 

گفتــار معمولــی )صــوت(  الهــی،  افعــال  »ُکــْن« در  ایــن  یــم:  دار روایــت  در 

نیســت. بلکــه ِصــرف ارادۀ خداونــد اســت. بــه تعبیــر اهــل معرفــت و حکمــت: 

3. سورۀ نحل، آیۀ 40. 
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و  تبــارک  خداونــد  اســت.  او  مشــیت  نمــود  و  الهــی  علــم  تنــزل  عالــم،  همــۀ 

تعالــی جهــان را بــه ِصــرف اراده اش بــدوِن هیــچ معونــه و مؤونــه ای و یــا الگویــی 

بــه همدیگــر  برخــی موجــودات عالــم هســتی  این کــه  بــا  آفریــد.  پیش ســاخته 

شــباهت دارنــد امــا هیــچ گاه نــه شباهتشــان تــام اســت و نــه عیــن یکدیگر نــد. از 

ــی و بســیاری مــوارد  ــا ذهنّیــت ، و ایده هــا، و حــاالت روان گرفتــه ت ســر انگشــتان  

ــی پــروردگار 
ّ
؛ تجل

ّ
َجــى ــه تعبیــر عرفــا: »َل ِتكــراَر ِف الّتَ ــا هــم فــرق دارنــد. ب دیگــر  ب

تکــرار برنمــی دارد«. 

گویــدهــر گیاهــی کــه از زمیــن رویــد ــه« 
َ
»َوحــَدُه اَل َشــریَک ل
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ِتِه؛  ّبَ ْم ِفي َسِبيِل َمَ يَق ِإَراَدِتِه َو َبَعَثُ ْم َطِر َك ِبِ
َ
َّ َسل ُ

»ث

کــه اراده فرمــوده بــود ُبردشــان. و در طریــق محبــت خویــش  آنــگاه بــه راهــی 

آنــان را برانگیخــت«. 

َک« را در مــورد »اراده«، و واژۀ »َبَعــَث« را در مــورد 
َ
امــام ســجاد؟ع؟ واژۀ »َســل

َک« بــه معنــی راه رفتــن اســت و وقتــی بــا حــرف 
َ
کار بــرده اســت. »َســل محّبــت بــه 

ــْم« یعنــی  َک ِبِ
َ
»بــاء« متعــّدی شــود، معنــای راه بــردن، رانــدن را می رســاند: »َســل

آنهــا را در مســیر و اراده خــود ُبــرد. 

ــه معنــای برانگیختــن اســت: مخلوقــات را در راه محّبــت خــودش  »َبعــث« ب

کار بــرده نشــده زیــرا محّبِت  ــْم« بــه  َک ِبِ
َ
برانگیزانیــد. دربــاره )محّبـــت( واژه: »َســل

کار بــرده شــد و معنایــش ایــن اســت  خــدا جبــری نیســت، بلکــه واژه »َبَعــث« بــه 

ــه انتخــاب و اختیــار خــودش، محبــت  ــا شــخص ب کنــد ت کاری  کــه می خواهــد 

الهــی را بــر ســایر محبت هــا برگزینــد. 

بلکــه  نیســت  شــدن  برانگیختــه  و  انبعــاث  برانگیختــن،  و  بعــث  الزمــه 

َبعــث  بــه ســوی مــورد  کــردن زمینه هــای معرفتــی و اشــتیاقی  »َبعــث« فراهــم 

-کــه محبــت خــدا اســت- می باشــد امــا چــون اختیــار اســت لــذا برخــی تحــت 

ــاس  ــر اس ــوند و ب ــه می ش ــث و برانگیخت ــد و منبع ــرار می گیرن ــث ق ــن بع ــر ای تاثی

معرفــت و اختیــار خــدا را دوســت می دارنــد. و برخــی دیگــر ماننــد دل مــردگان 

اهلل  عــدّو  دســته  در  و  نمی آیــد  پدیــد  انبعــاث  حالــت  آنهــا  در  کورباطنــان  و 
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ــه میــان  ــم از عــدّو اهلل ســخن ب کری ــرآن  کــه در ق ــد.  ــرار می گیرن )دشــمن خــدا( ق
آورده اســت.1

اراده الهی 

دربــارۀ ارادۀ خداونــد تعالــی بســیاری از متکلمــان، فاســفه و اصولّیــون و نیــز 

شــارحان صحیفــۀ ســجادّیه بحــث  کرده انــد کــه جــای آن در اینجــا نیســت. 

زیــرا در ایــن فــراز از دعــا ســخن از اراده الهــی بــه اعتبــار »مــراد« اوســت لــذا طــرح 

بحــث از چیســتی اراده و اینکــه صفــت ذات اســت و یــا فعــل، و نیــز مســائل 

بــا آن جایــگاه دیگــری دارد. آنچــه را کــه می تــوان دربــارۀ اراده گفــت  مرتبــط 

همــان اســت کــه در عــرف و ذهنّیــت عمــوم دارای مفهومــی روشــن اســت و آن 

ــه انجــام کاری نیســت  ایــن کــه: خــدای تعالــی دارای اختیــار اســت و مجبــور ب

ــی چیــزی از تحــت  ــازد. و از طرف ــوب س ــا مغل ــور و ی و کســی نمی توانــد او را مجب

اراده او خــارج نیســت. 

افکنــده اســت ماننــد آن  بــه جریــان  اراده اش  را در مســیر  خداونــد جهــان 

ــا همــه امتحــان شــوند، حیــات و مــرگ را آفریــده اســت و  کــرده اســت ت کــه اراده 

ســنت ها و قوانیــن غیــر قابــل تغییــری در جهــان قــرار داده اســت و ... . 

ــْم  ُک ــِه َوَعُدّوَ ـ
َّ
ــُدّوَ الل ــِه َع ــوَن ِب ــِل ُتْر ِهُب َخْی

ْ
ــاِط ال ــن ِرّ َب ٍة َوِم ــّوَ ــن ُق ــَتَطْعُتم ِمّ ــا اْس ــم ّمَ ُه

َ
وا ل

ُ
ــّد ِع

َ
ــه 60. »َوأ ــال، آی ــورۀ انف 1. س

 
َ

نُتــْم ل
َ
ْیُکــْم َوأ

َ
 ِإل

َ
ـــِه ُيــَوّف

َّ
ُمُهــْم َوَمــا ُتنِفُقــوا ِمــن َشــْيٍء ِفــي َســِبیِل الل

َ
ـــُه َیْعل

َّ
ُموَنُهــُم الل

َ
 َتْعل

َ
َوآَخرِ يــَن ِمــن ُدوِنِهــْم ل

کنیــد، تــا بــا ایــن ]تــدارکات [، دشــمن خــدا و دشــمن  یــد از نیــرو و اســبهاى آمــاده بســیج  ُمــوَن؛ و هــر چــه در تــوان دار
َ
ُتْظل

خودتــان و ]دشــمنان [ دیگــرى را جــز ایشــان .کــه شــما نمی شناسیدشــان و خــدا آنــان را می شناســد. بترســانید. و هــر 
ــر شــما ســتم نخواهــد رفــت«. ــده می شــود و ب ــه خــود شــما بازگردانی ــد پاداشــش ب کنی ــزى در راه خــدا خــرج  چی
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نکتــۀ دقیــق ایــن  بحــث در ایــن جاســت کــه از جملــۀ اراده  باری تعالی نســبت 

بــه انســان ایــن اســت کــه بشــر از روی اراده و اختیــار حرکــت کنــد، و موجــودی 

مختــار باشــد. لــذا جبــر از بیــن مــی رود بــه عبــارت دیگــر: مشــّیت الهــی نســبت بــه 

برخــی از موجــودات عالــم ماننــد خورشــید و مــاه ایــن اســت کــه بــر اســاس آن چــه 

کــه حضــرت حــق تقدیــر کــرده و نوشــته پیــش برونــد و قــدرت ســرباز زدن نداشــته 

ــار باشــد  ــه انســان دارای اختی ــه اســت ک ــه انســان این گون ــی نســبت ب باشــند. ول

تــا اگــر کســی کار خوبــی می کنــد، بــه او پــاداش دهــد و اگــر کار بــدی  کنــد مــورد 

مؤاخــذه قــرار  گیــرد. لــذا شــبهه جبــر در ایــن بــاره از بیــن مــی رود. 

محبت راه به سوی خدا

ِتِه؛ و آنان را در طریق محبت خویش برانگیخت«.  ّبَ ْم ِفي َسِبيِل َمَ »َبَعَثُ

محّبــت نــه قابــل تعریــف اســت و نــه توصیــف. بلکــه امــری چشــیدنی و 

یافتنــی اســت: »ُيــدَرک َو َل ُيوَصــف« درک می  شــود، اّمــا نمی تــوان آن را توصیــف 

کــرد. بلکــه آثــار آن را می تــوان بیــان نمــود و یــا بــه زمینه هــا و عوامــل پیدایــی و 

ــرد. ک ــاره  ــی آن اش ناپیدای

محبــت و عشــق بــر اثــر معرفــت بــه وجــود می آیــد، معرفت بــه ُحســن و زیبایی. 

کــه  انســان بــا درک زیبایــی عاشــق می شــود. محّبــت آتشــی در دل ایجــاد می کنــد 

ــه عبــارت دیگــر:  ــه غیــر محبــوب را می ســوزاند. ب هــر تعلــق و دلبســتگی قلبــی ب

ورود محّبــت در دل ســبب بیــرون رفتــِن غیــر از دل می شــود. 
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کــه: »جمــال،  مــه جعفــری تعبیــری جالــب بــه ایــن مضمــون دارنــد 
ّ

مرحــوم عا

پــردۀ نگاریــِن کمــال اســت«.1 در واقــع عاشــق در معشــوق خویــش کمالــی را دیده 

کمــال و دارایــی معشــوق، در چشــِم او  کــه نیــاز و خــاء او را پــر می کنــد و ایــن 

جلــوۀ جمــال پیــدا می کنــد. پــس محّبــت از زیبایــی اســت، و زیبایــی و جمــال 

کننــد و  کمــال اســتوار اســت. البتــه انســان ها ممکــن اســت در مصــداق خطــا  بــر 

کمــال و جمــال آیــد. کمالــی نــدارد بــه چشمشــان دارای  کــه  چیــزی را 

وقتــی شــعله محّبــت از رؤیــت جمــال و کمــال پدیــد می آیــد، پــس محبــت 

حقیقــی، زمانــی اســت کــه محبــوب کمــال و جمالــش حقیقــی باشــد و نــه عاریتی. 

و چــه کســی جــز خــدای تعالــی دارای جمــال و کمــاِل حقیقــی و ذاتــی اســت؟! 

محبــت خــدا اکســیر اعظــم اســت و ِمــس وجــود ُمحــّب را بــه زِر نــاب و کیمیــا 

تبدیــل می کنــد و شــخصیت او را ُپــر بهــا و ذی قیمــت می ســازد. محبــت خــدا عــاوه 

بــر چنیــن تأثیــری در جنبــه  شــخصیت روحــی انســان، بــر روان او نیــز تأثیــری شــگرف 

ــه  ــه کــه در آی دارد و زداینــده پدیده هــای منفــی روان ماننــد تــرس و انــدوه اســت آنگون

شــریفه آمــده اســت: 

گاه باشــید، کــه بــر دوســتان  ــْم َو ل ُهــْم َيْحَزُنــوَن؛2 آ ْيِ
َ
ْوِليــاَء اِل ل َخــْوٌف َعل

َ
ل ِإّنَ أ

َ
»أ

1. تعبیــر مرحــوم عالمــه محمــد تقــی جعفــری در شــرح نهج البالغــه )فارســی(، ج13 ص71 اين گونــه اســت: »... 
يبايــی  یافــِت ز کــه از راه در کدامیــن انســان  يبائــی را نشناســد،  کــه ز کســی اســت  کــه چــه  در حقیقــت بیندیــش 
يبايــی لحظــه ای بیارامــد نــه هرگــز،  ت نبــرد؟ مگــر روِح جمــال طلــب آدمــی می توانســت در دنیــای عــاری از ز

ّ
لــذ

يبايهایــش  کار اساســی آن اســت، بــدون ز کــه حرکــت و بــاز و بســته شــدن  کــه طبیعــت بی جــان  گمــان مبــر 
کنــد. آن گاه لحظاتــی دیگــر در  زه مهمان ســرای طبیعــت اســت، پذيرايــی  بتوانــد روح آدمــی را مهمــان چنــد رو
کشــیده شــده اســت«  کمــال  کــه روی  يــن و شــفاف  کــه چیــزی جــز »پــرده نگار يبايــی بیندیــش  معنــای خــود ز
کمــال در هســتی و در روح دارد، اثبــات می نمایــد«. کــه بــرای نشــان دادِن  نبــوده و اهمیــت خــود را در شــفافّیتی 

2. سورۀ يونس، آیه 63. 
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خــدا ترســی نیســت و انــدوه آنــان را فــرا نمی گیــرد«. 

ترس هــا گاه منفــی هســتند کــه تعبیــر مناســب از آن »وحشــت« اســت، و عامــل 

اضطــراب و تشــویش درون و رکــود و فســردگی فــرد می َکردنــد. ماننــد تــرس از مــرگ، 

از آینــده، از فقــر و مصیبــت و بــا و بیمــاری و ماننــد آن. امــا برخــی ترس هــا مثبــت 

هســتند و نــه تنهــا عامــل پیدایــش حــاالت منفــی در روان نیســتند کــه عامــل 

مراقبــت و توّجــه بــه بیشــتر می باشــند کــه تعبیــر مناســب از آن »خشــیت« اســت. 

ــن  ــت. چنی ــم اس ــکاب ظل ــل دوری از ارت ــه عام ــی ک ــت الله ــرس از عدال ــد ت مانن

ترســی ســازنده و مطلــوب اســت. لــذا در آیــه شــریفه از عبــارت »علیهــم« اســتفاده 

ــرد باشــد و موجــب تخریــب روحیــات او  ــر ضــرر ف شــده اســت یعنــی ترســی کــه ب

بــوده و بــا ناگــواری و تلخــی همــراه باشــد، بــرای دوســتان خــدا وجــود نــدارد.

راه های خشنودی الهی

حضرت سجاد؟ع؟ در صحیفه از خدا چنین طلب می کند:

؛3 خدایا به راه برتر من را ِبَبر«. 
َ

ْثى ُ يَقَة الْ ِر َ الّطَ ْك ِبي
ُ
ُهّمَ اْسل

َّ
»الل

کــه مــورد محّبــت و رضایــت اوســت.  برتریــن راه بــه ســوی خــدا راهــی اســت 

کــه در دعــا می گوییــم:  ــه  آنگون

ــّبُ َو َترَضــاه؛ خدایــا مــا را بــه آنچــه محبوب تــر و مایــه  ِ
ُ

ــا ت قَنــا ِلَ ُهــَم َوّفِ
ّ
»الل

بــدار«.  موفــق  توســت  رضایــت  و  خرســندی 

3. صحیفۀ سجادیه، ص 98. 
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انســان موجــودی پویــا و متحــرک اســت و بــه ســوی مقصــدی روان اســت 

و راهــی و مســیری را بــرای خــود انتخــاب کــرده اســت تــا بــه مقصــود خویــش 

یــا مســیر ارضــای  و  الهــی اســت  یــا مســیِر جلــب رضایــت  و آن مســیر  برســد 

راه  و  مســتقیم  راه  همــان  الهــی  رضایــت  راه  اســت.  نفســانی  خواهش هــای 

ــه کمــال وجودیــش کــه در ســایه خشــنودی  ــر اســت کــه انســان را ب درســت و برت

خداونــد محقــق می گــردد، می رســاند. امــام ســجاد؟ع؟ از خــدا حرکــت در ایــن 

طریــق را خواســتار اســت.

در  صحیفۀ سجادیه از سه سبیل و راه سخن به میان آمده است:

 1. سبیل طاعت الهی:  

َهَب ِمْن ِجْســِمي َو ُعُمِري ِفي َســِبيِل َطاَعِتَك؛1 
َ

 َما ذ
َ

َعل ْ ج
َ

ْن ت
َ
َک أ

ُ
ُهَم إّن أســَئل

ّ
»الل

کــه آنچــه از جســم و عمــرم می گــذارد در مســیر طاعتــت  ــو می خواهــم  ــا از ت خدای

قــرار دهی«. 

2. سبیل رضایت الهی: 

ــوِغ 
ُ
 ِإَل ُبل

ْ
ل ، َو َســّهِ َمــِىي

َ
ِتــَك أ ــْق ِفي َرَجــاِء َرْحَ ، َو َحّقِ َجــِىي

َ
ُهــّمَ اْخــِمْ ِبَعْفــِوَك أ

َّ
»الل

؛2 خدایــا! ُعْمــر مــن را بــا عفــو خــود بــه پایــان ببــر، و آرزویــم را بــا امیــد  ِرَضــاَك ُســُبِىي
گــردان«.  بــه رحمــِت خــود مقــرون دار، و راه مــرا در رســیدِن بــه خشــنودیت آســان 

1. صحیفۀ سجادیه، ص152.    
2. همان، ص100، دعای بیست ام.
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3. سبیِل محّبت الهی: 

ســبیِل محّبــت الهــی کــه شــاهراه اصلــی بــه ســوی خــدای تعالــی اســت و عبــارت 

ــِة«3 امیــر المؤمنیــن؟ع؟  ّبَ ــم ف َســبيِل ُمَ دعــای اول بــه ایــن راه اشــارت دارد: »َو َبَعَثُ

نیــز در نهــج الباغــه در توصیــف اســام می فرمایــد:

ِتــِه؛4 )خداونــد( ارکان )اســالم( را بــر محّبــت خــود برپــا  ّبَ  َمَ
َ

ــُه َعــى َقــاَم َدَعاِئَ
َ
 »أ

داشــته اســت«. 

رابطه اطاعت و محبت با رضایت

اطاعــت و محبــت راه هــای رســیدن بــه رضایــت الهــی هســتند. مقصــد اصلــی 

ایــن دو راه، رســیدن بــه رضایــت الهــی اســت. امــام ســجاد در دعــای 21 صحیفــه 

بــه خداونــد عرضــه می دارنــد: 

 ِبَطاَعِتــَك؛ بــه رضایــت تــو نمی رســم و 
َّ

 َمــا ِعْنــَدَك ِإل
ُ

َنــال
َ
 أ

َ
ــُغ ِرَضــاَك، َو ل

ُ
ْبل

َ
 أ

َ
»ل

بــه آنچــه نــزد توســت دســت نخواهــم یافــت مگــر به وســیله اطاعــت تو«. 

گرفتــن فــرد در مجــرای فیــض و  رضایــت و خشــنودی خداونــد نشــان از قــرار 

ــه فــوز و رســتگاری عظیــم اســت:  ی ب ــان و دســتیابی و نعمــت بی پای

ْنــاُر 
َ ْ
ال ــا  َتَ ْ َ

ــري ت ْ ج
َ

ــاٍت ت َجّنَ ــْم  ُ لَ  
َ

َعــّد
َ
أ َو  َعْنــُه  َرُضــوا  َو  ــْم  َعْنُ اُل   َ »َرِضي

ــز  ــان نی َعظــُم؛5 خداونــد از آنــان خشــنود و آن
ْ
ــْوُز ال َف

ْ
ــَك ال  ذِل

ً
ــدا َب

َ
خاِلديــَن فيــا أ

3 . صحیفۀ سجادیه، ص28. 
4. نهج البالغه، ص 313.

5. سورۀ توبه، آیه 100.
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یــر آن جــاری اســت برایشــان فراهــم  کــه نهرهــا ز از او خشــنودند و بهشــت هایی 

ســاخته، جاودانــه در آن خواهنــد مانــد، ایــن اســت رســتگاری بــزرگ«. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه صفــت رضایــت در خــدا را بــا صفــت رضایــت در 

مخلــوق نبایــد مقایســه کــرد رضایــت در مخلــوق حالــت و صفــت انفعالــی اســت 

کــه در اثــر رســیدن یــک خوشــی و نعمــت پدیــد می آیــد ولــی رضایــت خــدا اینگونــه 

نیســت و از جنــس انفعــال و تأثیرپذیــری نیســت زیــرا در ایــن صــورت خداونــد 

ناقــص و نیازمنــد خواهــد بــود و مغلــوب در برابــر یــک پدیــده  گــوارا. بلکــه رضایــت 

او بــه ایــن معنــا اســت کــه فــرد مــورد رضایــت را از فیــض و رحمــت و نعمــت خــود 

بهره منــد ســاخته و او را در کانــون عنایــت و توجــه خــود قــرار می دهــد و راه رشــد 

و بالندگــی و رســیدن بــه آرزوهــا و خواســت ها را برایــش می گشــاید و او را بــه ســر 

منــزل مقصــود می رســاند. 

پیوند محبت و اطاعت 

ــر اوســت  ی و اطاعــت از محبــوب و تســلیم در براب الزمــه محبــت راســتین پیــرو

گــرو محبــت خــدا نهــاده اســت پــس در مســیر جلــب رضایــت او  کــه دل در  کســی 

گام بــر مــی دارد. و بــرای رضایــت او درصــدد انجــام اوامــر و خواســته های محبــوب 

اســت. امیــر مؤمنــان؟ع؟ می فرمایــد: 

 َطاَعــِة اِل؛ کجاینــد دلهایــی کــه 
َ

ــِ�ي ُوِهَبــْت هلِِل َو ُعوِقــَدْت َعــى
َّ
ــوُب ال

ُ
ُقل

ْ
ْيــَن ال

َ
»أ

گــره خورده انــد؟«.  بــه خــدا داده شــده اند و بــر اطاعــت خــدا 
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حضــرت پیونــد دلدادگــی و فرمانبــرداری را در ایــن عبــارت اشــاره دارنــد. در قــرآن 

کریــم نیــز آمــده اســت: 

یــد پــس از  گــر خــدا را دوســت دار ــُم اُل؛1 ا
ُ

ني  ُيْحِبْبك ِبُعــو
َ
ــوَن اَل َفاّت ّبُ ِ

ُ
ُكْنــُمْ ت »ِإْن 

مــن )پیامبــر( پیــروی کنــد تــا خــدا شــما را دوســت داشــته باشــد«. 

ــر  ــرا ه ــت زی ــق اس ــاص مطل ــام و خ ــه ع ــت، رابط ــت و محب ــن اطاع ــه بی  البت

محّبــی، مطیــع اســت. انســان عاشــق در ســر جــز ســودای معشــوق نمی پرورانــد، 

نــه اهــل معصیــت و نافرمانــی محبــوب اســت، و نــه در انجــام اوامــر او ســهل انگار. 

کــه بــه حضــرات معصومــان؟مهع؟ نســبت داده شــده، چنیــن  در شــعر معروفــی 

آمــده اســت: 

ــُه ْنــَت ُتْظِهــُر ُحّبَ
َ
ــَه َو أ

َ
ل ِ

ْ
َبِديــُعَتْعِصــي ال ِفَعــاِل 

ْ
ال ِفي  َعْمــُرَك 

َ
ل ا 

َ
َهــذ

َطْعَتــُه
َ َ
 ل

ً
ــَك َصاِدقــا ُحّبُ َكاَن  ــْو 

َ
ــْن ُيِحــّبُ ُمِطيــُع2ل ِحــّبَ ِلَ ُ ِإّنَ الْ

کــه اظهــار دوســتی خــدای می نمایــی، نافرمانیــش می کنــی؟  تــو در حالــی 

گــر محبــت تــو صــادق و راســتین بــود هــر  کاری عجیــب اســت. ا کــه ایــن  ســوگند 

کســی اســت  ــا ُمحــب، مطیــع و فرمانبــردار  آینــه او را اطاعــت می نمــودی. همان

کــه او را دوســت دارد.

1. سورۀ آل عمران، آیه 31.
2. تفسیر قمی، ج1، ص100؛ تحف العقول، ص294؛ أمالی شیخ صدوق، ص489.  
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راه دستیابی به اطاعت خدا و محبت او

کــه اطاعــت و محبــت راه هــای رســیدن بــه رضایــت الهــی هســتند امــا  بیــان شــد 

اطاعــت الهــی و محبــت الهــی چگونــه بــه دســت می آینــد؟

اطاعــت خــدا انجــام اوامــر الهــی و پرهیــز از نواهــی اوســت امــا امــر و نهــی خــدا 

از چــه طریقــی شــناخته می شــود؟ حــدود و ثغــور حکــم خــدا را چــه کســی بیــان 

مــی دارد؟ اینجاســت کــه یکــی از نقش هــای پیامبــر؟ص؟ و جانشــینان واقعــی او 

کــه اهــل بیــت؟مهع؟ هســتند روشــن می شــود. امــر و نهــی الهــی را تنهــا آنــان بیــان 

و اهل بیــت؟مهع؟ مصــداق اطاعــت  لــذا اطاعــت رســول خــدا؟ص؟  و  می دارنــد 

الهــی اســت و بــر همــگان اطاعــت آنــان فــرض و واجــب اســت و اطاعــت غیــر آنــان 

ــه تنهــا اطاعــت  ــه خــود بگیــرد؛ ن در ایــن زمینــه اگرچــه عنــوان اطاعــت خــدا را ب

نخواهــد بــود؛ کــه معصیــت و نیــز بدعــت اســت: 

طــاَع اَل ؛1 هــر کســی از پیامبــر اطاعت کنــد در حقیقت 
َ
 َفَقــْد أ

َ
ُســول »َمــْن ُيِطــِع الّرَ

از خــدا اطاعت کرده اســت«. 

یارت جامعه می خوانیم:  در ز

ُكــْم َفَقــْد َعــَى  طــاَع اَل َو َمــْن َعَصا
َ
ــْم َفَقــْد أ

ُ
َطاَعك

َ
ــْم ُمِطيــٌع َمــْن أ

ُ
ك

َ
ي ل »َفــِإّنِ

کــه  کســی  یــرا هــر  اَل؛2 )ای اهل بیــت؟مهع؟ رســالت( مــن تنهــا مطیــع شــما هســتم ز
ــد،  کن ــما را  ــِی ش ــی نافرمان کس ــر  ــرده و ه ک ــت  ــدا را اطاع ــد خ کن ــت  ــما را اطاع ش

نافرمانــِی خــدا را انجــام داده اســت.

1. سورۀ نساء، آیه 80. 
2. من ل یحضره الفقیه، ج2، ص617. 
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اما راه دستیابی به محبت الهی چیست؟ 

کــه بیــان شــد محبــت از معرفــت و ُحســن پدیــد می آیــد معرفــت  همانطــور 

ــه ارمغــان مــی آورد.  ــه خــدا را ب ــه خــدا، محبــت ب صحیــح ب

آیــات آفاقــی وانفســی راه هــای پیدایــش معرفــت و محبــت بــه خداونــد اســت. 

ری مــا خــارج اســت همگــی  از کوچک تریــن آنهــا گرفتــه تــا آنچــه از حــدود َتَصــّوُ

آیــات عظمــت و حســن الهی انــد. زیبایــی یــک گل تــا آســمان پرســتاره، شــیفتگی 

بــه آفریننــده آنهــا را در انســان ایجــاد می کننــد. مــوال در نهــج الباغــه می فرمایــد: 

اگــر  ِريــِق؛3  الّطَ َرَجُعــوا  ِإَل 
َ
ل ْعَمــِة  الّنِ َجِســِم  َو  ُقــْدَرِة 

ْ
ال َعِظــِم  ِفي  وا  ـُ ــ

َّ
َفك ــْو 

َ
»ل

بــاز  راه  بــه  می کردنــد  اندیشــه  او  ســترگ  نعمــت  و  الهــی  قــدرت  عظمــت  در 

 . » می گشــتند

ــکار خــدا، از راه دشــمنی خــدا،  ــد از راه ِان ــد فکــر می کردن ــر در عظمــت خداون اگ

راه  الهــی  آیــات  در  اندیشــه  پــس  برمی گشــتند.  بــا خــدا  و دوســتی  ایمــان  راه  بــه 

بازگشــت ازعــداوت بــه محبــت، و زمینــه پیدایــش محبــِت خــدا در انســان اســت. 

امــا اساســی ترین راه و مطمئن تریــن آن در تحقــق محبــت و درجــات بــاالی آن، 

معرفــت و والیــِت بزرگ تریــن آیــات الهــی و تجلّیــات حضــرت حــق -کــه پیامبــر؟ص؟ و 

امیــر مؤمنــان؟ع؟ و اهــل بیــت طاهریــن ایشــان؟مهع؟ اســت- می باشــد؛ زیــرا آنــگاه کــه 

خداونــد، آســمان ها و زمیــن و ســایر آیــات آفاقــی را آفریــد بــه خــود مباهــات نکــرد ولــی 

اِلق�خ « پس  خ ْحَســُن الْ
َ
وقتــی انســان را آفریــد بــر خــود مباهات کرد و فرمــود: »َفَتبــاَرَك اُل أ

3. نهج البالغه، خطبه 237. 
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می بایســت خداونــد بزرگ تریــن تجلــی خــود را در وجــود انســان کرده باشــد و آن انســان 

همان انســان های برگزیده و »ُمصَطَفون« هســتند. و لذا امام ســجاد؟ع؟ در صحیفه 

ســجادیه از اهــل بیــت؟مهع؟ چنیــن یــاد می کنــد: 

ــق؛1 خداونــد مــا را بــر تمامــی مخلوقاتــش برتــری 
َ
يــِع مــا َخل  َجِ

َ
َنــا َعــى

َ
ل

َ
»َفّض

بخشــید«. 

یــارت امیــر مؤمنــان؟ع؟2 و نیــز حدیثــی از آن بزرگــوار، از حضرتــش؟ع؟3  و در ز

بــه بزرگتریــن آیــه الهــی تعبیــر شــده اســت. 

کــه ضــرورت معرفــت امــام بیــان شــده  کیــد فــراوان  و لــذا در روایــات نــه تنهــا تا

کــه امــام بزرگ تریــن آیــه الهــی اســت. و معرفــت او  اســت. و راز آن ایــن اســت 

پیدایــش  زمینــه  معرفتــی  چنیــن  ایــن  و  الهــی  آیــه  بزرگ تریــن  معرفــت  یعنــی 

محبــت صــادق و واال بــه خداونــد اســت:  

ْبَغــَض اَل؛4 هــر کــس شــما 
َ
ــْم َفَقــْد أ

ُ
ْبَغَضك

َ
َحــّبَ اَل َو َمــْن أ

َ
ــْم َفَقــْد أ

ُ
ك َحّبَ

َ
»َمــْن أ

کــس  )اهل بیــت؟مهع؟( را دوســت داشــته باشــد خــدا را دوســت داشــته اســت و هــر 

شــما را دشــمن دارد خدا را دشــمن داشــته اســت«. 

در دعای چهل و دوم صحیفه چنین آمده است: 

ْجــَت ِبآِلــِه  ْنَ
َ
ْيــَك، َو أ

َ
ــِة َعل

َ
ل

َ
ل

َ
 ِللّد

ً
مــا

َ
 َعل

ً
ــدا ّمَ َكَمــا َنَصْبــَت ِبــِه ُمَ ُهــّمَ َو 

َّ
»الل

1. صحیفه سجادیه، دعای اّول. 
2. الّسالم علی آیة اهلل العظمی: سالم بر بزرگ ترين آیه الهی. 

ا«. ْکَبُر ِمّنَ
َ
ّيُ آَیٍة أ

َ
3. »أ

4. من ل یحضره الفقیه، ج2، ص617. 
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ــٍد َو آِلــِه؛ خدایــا همانگونــه کــه محمــد؟ص؟  ّمَ  ُمَ
َ

ِ  َعــى
ّ

ْيــَك، َفَصــل
َ
َضــا ِإل  الّرِ

َ
ُســُبل

ــم و پرچمــی بــرای راهنمایــی بــه ســوی خــود برافراشــتی، و بــه وســیله خانــدان 
َ
را َعل

او راه هــای رضایــت و خشــنودیت را آشــکار ســاختی پــس بــر محمــد و آل  او درود 

فرســت«. 

نتیجــه آن کــه اطاعــت و محبــت راه هــای دســتیابی بــه رضایــت الهــی هســتند 

ــه  ــه رضایــت الهــی می رســد پــس ب ــه وســیله اهــل بیــت؟مهع؟ انســان ب و از طرفــی ب

وســیله اهــل بیــت؟مهع؟ اطاعــت و محبــت الهــی محقــق می یابــد. و یکــی از اســرار 

آن ايــن اســت کــه کســی کــه گل را دوســت داشــته باشــد یقینــًا و مطمئنــًا گلســتان 

را دوســت دارد. 

معیــار دوســتی گلســتان دوســتی گل اســت پــس کســی کــه دوســتدار و موالــی 

مظاهــر جمــال الهــی و آیــات بــزرگ خــدا کــه محمــد؟ص؟ و آل اوینــد، باشــد بــه 

طریــق اولــی حضــرت حــق کــه مبــدأ ایــن زیبایی هــا و کمــاالت اســت را دوســت 

خواهــد داشــت. 
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خود آزمایی

کنید؟ 1. حمد چیست و تفاوت و اشتراک آن را با مدح  بیان 

2. تفاوت حمد و شکر در چیست؟

3. مراحل مختلف شکر را بنویسید؟

4. توضیحی دربارۀ حمد قلبی و عملی بدهید؟

5. اطاعت و عبادت را توضیح دهید؟

کــرده پــس ارادۀ انســان بــه چــه معناســت، آیــا ایــن مطلــب  گــر خداونــد امــور را تقدیــر  6. ا
جبــر نیســت؟

گــر خــدا را می دیدیــم بهتــر بــا او ارتبــاط  7. انســان بــا دیــدن شــناخت بــه دســت مــی آورد، ا
بــر قــرار نمی کردیــم؟

8. مفهوم اولیت و آخریت پروردگار را توضیح ؟

کنید؟ 9. نقش تربیتی اولیت و آخریت پروردگار را به اختصار بیان 

10. امام سجاد؟ع؟ دربارۀ سبیل الی اهلل چه می گویند؟



سؤاالت چهار جوابی

1. حمد چیست؟

که در آن سپاس باشد  الف. تشکر و بیانی 

ــاری از نعمــت  ــا باشــد_ اختی ــار زیب ــا رفت ــا صفــات و ی ــا ذات، ی ــه ی ک ب. مــدح و ســتایش زیبایــی _ 
ــا غیــر نعمــت )الهــی( ی

که با مشکل روبه رو شده است کاری  ج. درخواست انجام 

گفته شود و برای درخواست چیزی باشد که در بیان  د. آن چه 

2. وجه اشتراک بین حمد و مدح چیست؟

الف. توصیف یک شیِء زیبا و زیبایی   

ب. تشکر از صاحب حق

کسی داده شده است که از سر لطف به  ج. رد آنچه 

که با زبان خوش و از لطف به زبان بیاید د. واژه هایی 

3.تفاوت حمد و مدح در چیست؟

الف. تفاوتی ندارند

ب. مــدح، زیبایــی بــه اختیــار و علــم بــه دســت آمــده ولــی حمــد عــام اســت و شــامل مــوارد اختیــاری    
و غیراختیــاری می شــود.

ج. حمــد، زیبایــی بــه اختیــار و علــم بــه دســت آمــده ولــی مــدح عــام اســت و شــامل مــوارد اختیــاری 
ــود. ــاری می ش و غیراختی

د. هر دو شامل موارد اختیاری و غیر اختیاری اند اما حمد زیباتر است.

4. عبودیت چند رکن دارد؟

ب. سه رکن الف. دو رکن  

د. پنج رکن ج. چهار رکن  
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5. رکن اول عبودیت چیست؟

ب. تسبیح الف. تحمید  

د. ترتیب ج. توحید  

6. اطاعت عبارت بود از ..... اّما عبادت ..... .

ب. انجام تکلیف - انجام  واجبات الف. انجام امر - تسلیم آمر شدن  

د. انجام واجبات - انجام امر ج. انجام واجبات - انجام تکلیف  

ــرب، را  ــت ع ــات و لغ ــان روای ــا در لس ــت، اّم ــای اس ــه معن ــرف ب ــام« در ع ــۀ »اوه کلم  .7
می گوینــد.

ب. خیال - تصور الف. وهم - خیال    

د. خیال و پندار - مطلق تصور و تعّقل ج. وهم و خیال - تصوری از روی پندار   

8. مشیت الهی در دادن اختیار به انسان از سر چیست؟

الف. جبر است؛ زیرا خداوند تقدیر امور را به دست دارد

ب. لطف است؛ زیرا باعث بهشتی شدن بندگان می شود

کنند ج. بندگان به اختیار خود عمل 

کارهای خود را بگیرند د. تا بدان به جهنم برود و خوبان پاداش 
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