
 

 

 خداشناسی در صحیفه سجادیه

*االسالموالمسلمینمحمـامینصادَیارمتانیحجت

 مقدمه
شود، شناخت خداوند تنها معرفتی اسات کاه  هایی که نصیب آدمی می فتشاید در بین معر

هر »به تعداد توان بشری راه برای شناخت او تصور شده و از این روست که در فرایند تاریخ بشر، 
یکی از دالیل این تعدد وتفاوت شاناخت و در پای آن باورمنادی «. کسی از ظن خود شد یار او

کثرت  راه  شناخت اوست؛ ولی باید توجه داشت که ناه هار راه  خاص به خداوند، همانا  تصور
رساند. پس تنهاا  برای شناخت خداوند پیمودنی است و نه انسان جویای معرفت را به مقصد می

است و ایان هماان راه قارآن و سانت «صراط مستقیم »راه شناخت خداوند حرکت در راه  بزرگ 
معرو   صحعفه سجادیهکه به نام  نی امام سجادنامه نورا است و نیایش پیامبر و اهل بیت

انگیزتارین کلماات انساان را باه  است، سرچشمه زالل معرف  الله است که با زیباترین بیان و دل
 سازد   شناخت خداوند رهنمون می

 . اهمیت خداشناسی1
فرموده  نهج البالغهشناخت خداوند اساس و سنگ نخست دیانت است؛ موالی  متقیان در 

ِرَفُتُهِ» است  یِنَِمع  ُلِالد  سرآغاز دین معرفت و شناخت خداست. پس شناخت خدا هم  اام 1؛أوَّ
اّول دینداری است و هم پایه اصلی برای تمام اصول و فروع دین و بدون شناخت خادا، درخات 
معرفت به  مرنخواهد نشست. ا رچه معرفت اجمالی خدا در فطرت و نهاد آدمی نهفتاه اسات، 

اند این اسات کاه معرفات و شاناخت اجماالی فطاری را باه  برای آن مبعوث شده آنچه پیامبران
دلیل اهمیت شناخت خداوند است که در نخساتین  شناخت تفصیلی و کامل تبدیل  ردانند و  به
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، توفی  شناخت خدا موهبت الهی و منت او بر بند انش تلقی شده است؛ صحعفه سجادیهدعای 
َهم ِ»د  دار میعرضه آنجا که  ُِِال  ُِشكِر َهَمَناِِمن  ل 

َ
ِسِه،َِوِأ َِنف  َفَناِِمن  ِهَِعَل َِماَِعَر  سپاس خادای را  1؛ُدِِلَل 

 «.برآنچه از وجودش به ما شناسانده و برآنچه از شکرش به ما الهام فرموده
های الهی، سبب خروج انسان از دایاره آدمیات شاده    زاری از نعمت عدم شناخت و سپاس

 سازد؛ از این جهت درفرازی دیگرآمده است   ت میانسان را شبیه حیوانا
ُمَتَتاِبَعلِةِ ِِمَنِنلِهِال  ِِمن  َهُلم  ب 

َ
َِعَل َِماِأ ُِ ِد ِرَفَةَِحم  َِمع  ُِ ِِعَباِد َِحَبَسَِعن  ِذیَِلو  ِهِاَل  ُدِِلَل  َهم  ،َِوِال 
ُفواِِف ِِمَنِنِهَِفلَِ ُمَتَظاِلَرِة،َِلَتَصَر  ِِنَعِمِهِال  ِِمن  َبَغَِعَليِهم  س 

َ
ِأ ِقِهَِفَلم  ُعواِِف ِِرز  ،َِوَِتَوَس  ُُ َمُدو ِیه  م 

َسلاِنيِ  ن  ِ
ُِحُدوِدِاْل  ِکاُنواِکَذِلکَِلَخَرُجواِِمن  .َِوَِلو  ُُ كُرو لیش  َبِهيِمي  ِال  ساپاس  2؛ِةِِةِِإَلل َِحلِد 

 زاری برعطایاای پیااپی کاه باه آناان داده  خدای را که ا ربند انش را از معرفت سپاس
هاایش را صار    نمود، نعمات  برایشان کامل ساخته محروم میهای پیوسته که   ونعمت

کردناد وا ارچنین   یافتند وشکرنمی   زاردند ودر روزی او فراخی می  نموده وسپاس نمی
 رسیدند.   بودند ازحدود انسانیت بیرون شده، به مرز حیوانیت می  می

 . راهکار شناخت خداوند2
چگونه ارائه صحعفه سجادیه اخت خداوند درحال این پرسش قابل طرح است که راهکار شن

 شده است؟
بیشاتر آماده اشااره صحعفه ساجادیه  رچه در این باره سخن بسیار است، به دو نمونه که در 

 شود  می
ترین راه معرفت خداوند، راه فطرت و الهام خداوند است که در نهاد انسان باه  نزدیکالف( 

َوَِفلَتَحَِلَنلاِ»ر صحیفه به آن چنین اشاره شده است  ای که د ودیعه  ذاشته شده است؛ همان نکته
ِمِِبُرُبوِبيِ  ِعل  َواِبِال  ب 

َ
ِأ کِِف ِِمن  َهاِدَِوِالَش  ل  ِ

َبَناِِمَنِاْل  ،َِوَِجَن  ُِ ِحيِد َهِصَِلُهِِف َِتو  خ  ِ
َناَِعَليِهِِمَنِاْل  ِتِه،َِوَِدَل 

ُِِ ِر م 
َ
ورزی در توحیاد و   ه و بار اخاالص اش برما  شاود و برآن درهای دانش که به پرورد اری 3؛أ

در «. اش ما را رهنمون شده و قلب ما را از الحاد و شک در کار خودش دورداشته اسات یگانگی
عرض کرد  خادا را باه مان آن  یک داستان معرفتی آمده است  شخصی خدمت امام صادق

ت از راه دریاا حضارت از او ساؤال کارد  آیاا هایچ وقا بینم.  چنان معرفی کن که  ویی او را می
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ای؟ آن شخص  فت  آری.  حضرت فرمود  اتفاق افتاده است که کشتی در دریاا  مسافرت کرده
بشکند؟ سایل  فت  بلی، اتفاقًا در سفری چنین قضّیه واقاع شاد. حضارت فرماود  باه جاایی 

 ر  فات  بلای،  رسیدی که امیدت ازهمه چیز قطع شود وخود را ُمشر  به مرگ ببینی؟ پرساش
د. حضرت فرمود   درآن حال امیدی به نجات داشتی؟  او فت  آری. حضرت فرماود  چنین ش

 ای برای نجات تو وجود نداشت، برای چه کسی امیدوار بودی؟ در آنجا که وسیله

آن شخص متوجه شد که در آن حال  ویا دل او با کسی ارتباط داشته، در حّدی که  اویی او 
 اردد وانساان رابطاه  که غبار از فطرت انساان زدوده می دیده است. این همان حالتی است را می

 1یابد. قلبی وفطری خود با خدا را در می

راهکار دیگربرای شناخت خدا، تفکر در آفرینش انساان و ماواهبی اسات کاه بارای او  ب(
ِق،ِ»آفریده شده است؛ لذا فرمود   َخل  َتاَرَِلَناَِمَهاِسَنِال  ِذیِاخ  ِهِاَل  ُدِِلَل  َهم  َریَِعَليَنلاَِطيِ َوِال  ج 

َ
َبلاِتَِوِأ

ِقِ ز  هاای  های پسندیده را برای ماا بر زیاد و روزی ها و صورت حمد خداوندی را که سیرت 2؛الِر 
 «.خوش و نیکو را به ما ارزانی داشت

  وید    در هنگامه رؤیت هالل می صحعفهدر 
ُمَتَرِدِ  ُ ِال  ی  ِر اِئُبِالسَّ ُ ِالدَّ َمِطي  ُقِال  َخل  ہَاِال  ِرَِایُّ ِبي  د  َِفَلِکِالتَّ ُفِِف   ُمَتَصِر  ِرِال  ِدی  ق  َِمَناِزِلِالتَّ ُدِِف  

َرِ َِنوَّ ُتِِبَمن  َضَحِبِِِٰاَمن  َلَمَِوَِاو  ِبَِِِکِالظُّ ِكِهَِوَِعَهَمًةِِمن  ِٰاَیاِتُِمل  ن  ُبہََمَِوَِجَعَلَکِٰاَیًةِِم  َکِال 
َطاِنِهِ ریع، ای  ردش کننده در اذر اه بردار، ای دونده س ای موجود فرمان 3؛َعَهَماِتُِسل 

تقدیر، ای تصر  کننده در فلک و چرخی که جای تدبیر ونظم اموراست، ایماان آوردم 
ها را روشن ساخت و در سایه تو غباار ابهاام را از کاوه و  به آن کس که از فروغ تو تیر ی

هااای محکاام خااویش قاارار داد و عالمتاای از  ای از نشااانه باازدود و تااو را نشااانه دشاات 
 خود معرفی کرد. های قدرت و سلطنت  المتع

خویش بر پیرزنی  ذشت کاه باا چارخ  با اصحاب در داستانی آمده است  پیغمبر اکرم 
کرد. حضرت از او پرسید  خدا را به چه دلیل شناختی؟ پیرزن دستش را کاه  دستی نخ ریسی می

و طبعا چرخ پس از چند   رداند از دسته چرخ برداشت را به سرعت می به دسته چرخ بود و چرخ 
بایاد کاه آن را باه  چنانکه این چرخ را دستی می لحظه متوقف شد، پیرزن  فت  به این دلیل؛ هم
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 رداناد. رساول  در  ردش است دستی مقتدر می  ردش آورد چرخ عظیم جهان را نیز که همواره 
ُكم ِ»فرمود     اکرم َعَجاِئِزِِِِبِدیِنَِِِعَلي  نظاامی «. وختن  دین باوری از پیر زنانبر شما باد به آم 1؛ال 

  نجوی به زیبایی ازآن چنین یاد کرده است  

ــت ـــهای س ــردان  ــ   ــیدرعب یل
  

ــت ـــهای س ـــهتردان  ــاتردن ــهی ک
 

ـــر ـــردانـمزپی ــهتـ ـــهک امآزچرخ
  

ــر ــازتی ـــردنـه م ــرـتـ ــاسچ 2َی
 

 . توجه به فرایند در زندگی انسان3
ر بحث خدا شناسای توجاه باه نقاش و تاأ یر خداشناسای در تماام های مهم د یکی از نکته

شئونات وجودی و فرایند زند ی فردی، خانواد ی، اجتماعی، دنیاوی و اخاروی انساان اسات، 
ِتل ِِلل ِ»آمده است  صحعفه سجادیه در ِنل ِِلَل  ق  لَوی،َِوَِوِف  ق  ِنل ِالَت  ِهم  ل 

َ
ُهَدی،َِوِأ ِن ِِبال  ِطق  ن 

َ
َِوِأ ُهَم  الَل 

ک ، ز 
َ
َض ِأ ر 

َ
ِن ِِبَماُِلَوِأ ِمل  َتع  الهی زبانم را به هدایت  ویا ساز، و تقوا را بر قلبم الهام کن، و  3؛َوِاس 

«. ترین روش مرا توفی  ده، و مرا به کاری وادارنما  که بیش از هر چیز به آن خشنود باشی به پاکیزه
َخِ» وید   در فرازی دیگر می اِسَِعَلل ِیلِدیِال  ِرِِللَن  ج 

َ
ِِلل َِمَعلاِل َِوِأ ،َِوَِللب  َمِن  لُهِِبلال  َهق  يلَرَِوََِلَِتم 
ِرِ َفخ  ِن ِِمَنِال  ِصم  َوِاع  َهِقِ، َخ  خیر و نیکی را برای تمام مردم به دست من جاری ساز، و آن را از 4؛اأ 

کدورت مّنت  ذاری دور دار، و خوی عالی را به من عنایات فرماا، و از فخرفروشای محاافظتم 
 «. نما

 از معرفت الهی . جلوه ای4

لِذیَِلِ»فرماود   البالغاه نهجدر  پذیر نیست. امام علای شناخت ذات ح  تعالی امکان َاَل 
ِفَطِنِ ُصِال  ِهَمِم،َوَِلَِیناُلُهَِغو  ُدِال  ِرُکُهُِبع  خدایی که پای اندیشه تیز  ام در راه شناسایی او لناگ،  5؛ُید 

حاافظ «. کوتاه است اش  دن به کمال هستیشان ازپی بر ها، دست و غّواصان دریای علوم و دانش
 شیرازی چه زیبا  فته است 

ــامچین ــوددامی ــسنش ــكارک ــاک ع ق
  

6نا میشهیادیهدستاستدامراکاز
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ِتلِهِ»در صحیفه کامله سجادیه در فرازی از دعای نخست چنین آمده است   َِنع  َِعلن  َوَِعَجَزت 
َواِصِفيَنِ َلاُمِال  و 

َ
 وناه  و باا الهاام از این«. کنند ان از وصفش عاجز است وصف اندیشه و فهم  1؛أ

 معار  توحیدی بوده  که فردوسی  فته است 
ـــهراه ـــزانــشــ ــــونیـ ـــیایـیـ نـ

  
کـــــهاویرتـــرامنـــاموامنـــــاـگاه

 

خـــردراونـــازرا مـــیَســـ َجـاوی
  

ـــدرانــشه  ختهکـــیت جــــاویَس
 

ـــکــهخســتوکــوی ــه ســتی یاـ ی
  

ـــًتاریی ــویمتـ ــوک ــکس ـــارـ 2ک
 

 شود   در اینجا به موارد دیگری از مسائل مهم درباره شناخت خدا اشاره می
 الف( ازلیت و ابدیت خداوند

صاحعفه یکی از مسائل مهم درباره شناخت خدا، معرفت به ازلی و ابدی باودن اوسات. در 
َِ»د  عرض کردر این باره   سجادیه ِهِاأ  ُدِِلَل  َهم  ُُِال  لَد َلُه،َِوِاْلِخِرِِبَهِآِخٍرِیكلوُنَِبع  ٍلِکاَنَِقب  َو 

َ
ِلِِبَهِأ  3؛َو 

کاه پاس از  آن حمد خدایی را که اول همه هستی اوست وقبل از او اّولی نباوده، و آخراسات بای 
 «.اوآخری باشد

باااری تعااالی اساات. از نظاار همااه « اباادیت»و « ازلیاات»از جملااه صاافات  بااوتی الهاای، 
داوند موجودی ازلی است؛ بدین معنا که در  ذشته، سابقه عدم نداشته اسات. از خداپرستان، خ

 اه معدوم نخواهد شد. به عبارت  طر  دیگر، خداوند موجودی ابدی است؛ یعنی در آینده هیچ
 اه نه در  ذشته و نه در آینده، معدوم نبوده و نخواهد بود. وقتی سخن از ازلی  دیگر، خداوند هیچ

آوریم، باید توجه داشته باشیم که معنای دقی  و شایساته آن ایان  خداوند به میان میو ابدی بودن 
است که خداوند فراتر از زمان است و بار موجاودات زماانی احاطاه دارد و در هایچ فرضای از 

 فروض، عدم آن حضرت ممکن نیست.
 ب( منزه بودن خدا ازدیده شدن 

طیاُ  ال ُتْدرِ »فرماید   ن کریم  میآخداوند در قر ْبصااَر َو ُهاَو اللَّ ُُ اْأَ ْبصاُر َو ُهَو ُیاْدِر ُکُه اْأَ
«. کند و او باریک بین و داناست کنند، ولی او دید ان را درک می او را درک نمی ،دید ان 4؛اْلَخبیُر 
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َصلاُرِ»چناین آماده اسات  صاحعفه ساجادیه این نکته معرفتای  در ب 
َ
یِتلِهِأ ُِرؤ  َِعلن  لِذیَِقُصلَرت  اَل 

اِظِ یَنِالَن  از نظر عقلی عملیات دیدن و رؤیت «. خدایی که دیده بینند ان از دیدنش قاصر است 1؛ِر
از طری  مواجهه شیم خارجی با چشم و ارتعاشات نوری ارسال و انعکاس امواج نوری صورت 

پذیرد؛ یعنی اواًل باید جسم خارجی باشد؛  انیًا  مواجهه وهم جهتی بین جسام خاارجی باا  می
که خداوند نه جسم است ونه   بیند، درحالی ابراین چشم ما اشیای پشت سر را نمیچشم باشد. بن

ها وخصوصیات جسم را دارد، لذا هر زبا چشم سردیده نخواهد شاد؛ زیارا کاه خداوناد  ویژ ی
 شود. را ندارد، پس دیده نمی جسم نیست وخصوصیات آن 

 ج( چگونگی آغاز آفرینش جهان

رویکرد صفات فعلی بیشتر بازتاب یافته و یکی از صافات خداشناسی با  صحعفه سجادیهدر 
ِتلَداعًا،َِوِ»فعلی خداوند خالقیت مبدعانه اوست. در صحیفه آمده است   لَقِاب  َخل  َرِتلِهِال  َتَدَعِِبُقد  اب 

َِعَل َِمِشيِ  َتَرَعُهم  ِتَراعاًِاخ  به دست قدرتش آفرید ان را ایجااد کارد وآناان را براسااس اراده  2؛ِتِهِاخ 
ابداع،  به معنای انشا و آفریدن است که بدون نمونه قبلی، ایجاد و انجاام «. د صورت بخشیدخو

در باره خدای تعالی به کار رود به معنای ایجاد و آفرینش چیزی است « بدیع»شود. هر  اه کلمه 
قارآن  3بدون ماده و ابزار و بدون زمان و مکان؛ این  ونه آفرینش و حبداع، خاص خداوناد اسات.

ْرِ  َو ِإذا َقضی»فرماید   کریم درباره  آفرینش می ماواِت َو اْأَ ما َیُقوُل َلاُه ُکاْن   َبدیُع السَّ َأْمرا  َفِإنَّ
درناگ    وید  باش! بای  ها و زمین است و چون کاری را بخواهد تنها می  پدیدآورآسمان 4؛َفَیُکوُن 

  وید   شبستری می«. خواهد بود
ـــ ال ـــکعرر ـــهدرـ ـــاـیک عینتوان

  
ـــونین ــــآوردک ـــوزپــ ـــا ون مک

 

چــوَــا َـــرت دمیــرَلــممد
  

 ـــزارازنقـــ یـــرلــــوچعــــممد
 

امآزدمتشـــتپیــــا ـــردوعـــالم
  

ــــازآدم ـــــان ـــــ وـ 5ومازدمک
 

 د( تقدیر رزق موجودات

ِ»درباره مقدر بودن رزق چنین آمده است  صحعفه سجادیه  در ُهم  ُِروٍحِِملن  ُقوتلًاَِوَِجَعَ ِِلكلِ  
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ِ َِزاِئد  ُهم  َِنَقَصِِمن  ،َِوََِلِیِزیُدَِمن  َِناِقص  ُُ َِزاَد ُقُصَِمن  ِقِه،ََِلِین  ِِرز  ُسومًاِِمن  ُلومًاَِمق  وبرای هریاک  1؛َمع 
ای از باب لطف قرار داد.هرآن کاس را کاه روزی فاراوان داده،   شده  ازآنان روزی معلوم وقسمت

بایاد توجاه «. روزی کاسته، هیچ کس نتواناد بیفزایاد تواند بکاهد، وهرآن کس را که  احدی نمی
داشت خداوند روزی رسان است؛ ولی نه برخال  جریان علل وعوامل طبیعی وقوانین حاکم بر 
دنیا وبدون تالش وکوشش فرد درکسب روزی؛ پس رزق مقدر را انسان باید با کار و تالش خاود 

  وید  به دست آورد. سعدی می
کودمیسرنمـینایــردهرنــجتــ ج

  
کارکـردمزدآزتررتنـازیـرادرکـه

 

 رکوعملنكردوع اــتامیــداکـت
  

2دانهنكاکتایلـهودخـلانترـارکـرد
 

 این همان نکته معرفتی است که در فرازی ازدعای حضرت چنین آمده است  
لِط،َِوَجَعلَ َِلَنل َبس  ِذیَِرکَبِِفيَنلاِآََلِتِال  ِهِاَل  ُدِِلَل  َهم  َواِحِال  ر 

َ
َعَنلاِِبلأ ،َِوَِمَت  ِِ َقلب 

َدَواِتِال 
َ
اِأ

اَناِِبَطيِ  َماِل،َِوَغَذ  َع  َبَتِِفيَناَِجَواِرَحِاأ  ث 
َ
َهياِة،َِوِأ َناَنلاِال  ق 

َ
لِلِه،َِوأ َناَنلاِِبَفض  غ 

َ
ِق،َِوأ ز  َبلاِتِاللِر 

ِهِ ساتن و سپاس خدای را که در پیکرما ابزاِر  شودن اندام را ساوار کارد و آالت ب 3؛ِبَمِن 
دادن  مند کرد واعضای انجاام   های حیات بخش بهره ها را مقرر فرمود و ما را از نسیم آن

هاای پااکیزه خاوراک داد، وباه فضالش ماا را  کاربه ما مرحمت فرمود، وما را با روزی
 نیاز کرد وبه عطای خود سرمایه بخشید.  بی

 در جایی دیگر چنین سروده است 
عـــاماوســـت ـــمممـــین،ســـًره  ادـ

  
دوسـتیراـنخوازـغماچهدکـمنچه

 

چ ــازپهـــنخـــوازکـــرمتــــسترد
  

غدرَــا َسمتخــورد 4کــهسیمر
 

 ( بخشایش خداوندھ 

 ری  کنند وصف بخشاایش یکی از صفات فعلی خداوند که همه مردم با آن ارتباط برقرار می
َتَِنف ِ»آمده است   صحعفه سجادیهاست. در  ي  ِذ َِسمَّ َتِالَّ ن 

َ
ليأ ُفَِعنِّ ِوَِفاع  َعف  تو خادایی  5؛َسَكِِبال 

ناه تنهاا وصاف صاحعفه درنیاایش ناماه «. ای،پاس مارا ببخشاای که خاود را بخشانده نامیاده
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 ری معرفی شده که خود راهکار جلاب   ری خداوند جلوه بیشتر دارد، بلکه بخشایش بخشایش
 د  دار میعرضه بخشایش خویش را نیز به بند ان نشان داده است؛ آنجا که 

َبلاِبِ َتَِعَلل َِذِللکِال  َبَة،َِوَِجَعل  و  يَتُهِالَت  ِوکَِوَِسَم  َتِِلِعَباِدکَِبابًاِِإَل َِعف  ِذیَِفَته  َتِاَل  ن 
َ
أ

ِیِضلُِّ يکِِلَئَه  َِوح  َتَِدِليًهِِمن  ُه،َِفُقل  ُمکِ-واَِعن  َبلًةَِنُصلوحًاِِ-َتَباَرکِاس  ِهَِتو  ُتوُبواِِإَل ِالَل 
َِربَُِِِّعس  ن 

َ
ِأ َِسيِِّیُِِكم  كم  َرَِعن  َِوِیُِكِف  هاُرِئاِتكم  ن  َ ِتَهاِاأ  َِته  ِریِِمن  اٍتَِتج  َِجَن  ِخَلكم  تاویی  1؛د 

ای، و  ای، وآن را بااب توباه نامیاده که بر بند انت دری به سوی بخشش خود باز کارده
ای، تاا آن را  ام نکنناد، پاس خاود  برآن دِر  شوده، راهنمایی از وحی خاود قارار داده

پیرایه آورید، باشاد کاه پرورد ارتاان  ناهاان    به سوی خدا توبه خالص و بی فرمودی
 هایی نماید که نهرها از زیر آن روان است. شما را محو کند، وشما را داخل بهشت

 ری در ساحات مختلف زناد ی انساان باه خصاوص  شناخت خداوند با صفت بخشایش
های خانواد ی که سبب فروپاشی  ری از نزاعزند ی اجتماعی نقش بی بدیل دارد؛ برای مثال بسیا

 ردد به جهت نبود روحیاه  ذشات و بخشاش درزن و یاا شاوهر اسات.  کانون  رم خانواده می
اش به خدای بخشایشگر توجه کند و همین صفت الهای  ا رزن یا شوهربه شناخت وباور ایمانی

شان باا انادک  ذشات را دروجود خویش ودرزند ی خود پیاده سازد، مشکل ترین مورد زند ی 
  ردد. حافظ چه زیبا  فته است   برطر  می

ــت ــابدوس ــاعًتیامن  ـــع دارمامی
  

کردمنـ اـتیوامــیـمیهعًــواوست
 

دانمکهیگــذردمسـرنرممـنکــهاو
  

2ررکتهخوستترچهپرـوشاستولیكن
 

 و( چشمه سار مهر و رحمت

بان، بلکه مهرآفرین معرفی شده است؛ آنجا که عرضه خداوند نه تنها مهر صحعفه سجادیهدر 
َمِتلَكِ»دارد   می َِلَناَِنِصيبًاِِفليَِرح  َع   ٍدَِوِآِلِهَِوِاج  َِعَل ُِمَهمَّ َمِتِه،َِص ِّ َن َِخَزاِئُنَِرح  ََِلَِتف  ای  3؛َیاَِمن 

ود فرست، و در ا  آل و محمد    نجینه های رحمت وسیع بی انتهایش فنا پذیر نیست، بر  خدایی که
شاناخت خداوناد باا صافت «. رحمت بی کران خویش بهره ای کامل عطا فرما  هم از  برای ما و

ِعَبلاِد،ِ»مورد توجه خاص قرار رفته و از آن جملاه اسات  صحعفه سجادیه رحمت در  ِِبال  وَرُءوف 
                                                            

 .29۷، ص45. همان، دعای 1
 .53، صدیوان حافظالدین محمد حافظ شیرازی،  . شمس2
 .64دعای پنجم، ص  صحعفه سجادیه،. 3



   81   خداشناسی در صحیفه سجادیه

 

ِقِ َخل  ِِبال  کتاه درس آماوز اینکاه  ن«. آفرید انت هستی  رحم کننده به و بند ان،   مهربان به  تو 1؛َرِحيم 
خواناده، بلکاه « الّرحیم»خداوند را به اسم شریف ، نه تنها هنگام عرض نیازصحعفه سجادیه در

َمِتلکِ»د  دار مایعرضاه دردفع عذاب نیز به همین اسم پناهنده شده است؛ آنجا کاه  َوِقِنل ِِبَرح 
ارِِ رمجماوع شاناخت د«. و به رحمت خویش مرا ازعذاب آتش جهانم حفاظ فرماا 2؛َعذاَبِالَن 

بادیل دارد. انساان باا  خداوند با صفت مهرورزی، در فرایند حیاات اجتمااعی انساان نقاش بی
نمایاد،  رساند و صفت الهی را  درخاود متجلای می مهرورزی نه تنها خود را به کمال متعالی می

دیگران  تربیتی در خانه و جامعه دارد؛ چنانکه تندخویی موجب پراکند ی خویی او تأ یر بلکه نرم
 3شود. از اطرا  انسان می
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