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 چکیده

 ،یسـلوک -یو هـم از جهـت عملـ    علمـی  – ینظـر  ثیمعرفت به انسان کامل هم از ح

دارد  بـه یط اتیـ و هندسـه ح  یمعنـو  سـت یسـبحان و ز  یدر معرفتِ بـه خـدا   یخاص تیاهم
و آنگـاه   تیـ اهم میکنـ  یابیرد ینید یو آموزه ها یانیرا درمعارف وح قتیحق نیوهرگاه ا

ــد ــدگ میاش درتنظــ یضــرورت و کارآم مضــاعف خواهــد شــد.   یلکــوتمعقــول و م یزن
دانـشِ   یِاسـت و از انسـان کامـلِ اصـطالح     یخداشناس ینوع یانسان کامل شناس قتیدرحق

 ریـ تعب یّرسـول،امام و ولـ   ،یاهلل، حجه اهلل، نبـ  فهیچون: خل ینیبا عناو ینیعرفان درنصوص د

برخـوردار اسـت و    یو کمـال منحصـر بـه فـرد     تیمعهود از جامع ریشود که تعاب یشده و م
است که متناظر به بود و نمودِ حق "وجه اهلل"کتا  و سنت، در نیو دلنش قیرعمیاز تعاب یکی

اهلل خواهنـد   اءیـ انسـان کامـل و اول   ،یحق تعال یهست و مظاهر اکمل و اجمل نمودها یتعال
کـه وجـه اهلل بـه شـمار      ستیو ک ستیاست که انسان کاملِ مکمل چ نیبود. اکنون پرسش ا

هسـتند؟ نوشـتار    یاهلل چـه کسـان  و عرفـان مفهـوم و مصـداق وجـه      آنروند؟درعرفِ قر یم

شـده)که   ادیـ  یعهده دار پاسخ به پرسش ها یلیتحل کردیو رو عقلی – یحاضر با روش نقل
پرسش هستند( خواهد بود و برونداد آن امکـان معرفـتِ بـه خـدا در      کی یبصورت اندماج

، "اهلل"چـون   ینیمرتبـه بـا عنـاو    نیـ از ا یقرآنـ  اتیـ صفات فعل است کـه در آ  ایمرتبه فعل 
حـق   یکبـرا  تیـ آمـده اسـت و انسـان کامـل آ     انیو مانند آن سخن به م "وجه اهلل"، "نور"
 .و وجه خداست یتعال
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 طرح مسأله

تتلزل و تیلزل ابیاد وحودی انسان کامِل مکمال اهمزات خاصای در ساادت میرفات 

میناویتی ویاژه ای نزاز  – هودی و سلوک باطنی دارد ودرعزن اهمزت، ضارورت میرفتای 

خواهد دا ت، زیرا  ناخِت انسان کامال درعرصاه هاای هساتی  اناختی)به عناوان واساطه 

( از یان ساو و میرفات فز  وحود( و انساان  اناختی)تتت عناوان خلزفاه ا ّلّله و دجاه اّلّله

 اناختی)از دزاث منبیزات میرفات ودزااانی،تبززن دقاایق و رقاایق میرفتای و میزارساانجش 

کشف و  هود های عرفانی( و غایت  ناختی)از حهت سببزت قرب وحودی به دق تیااای، 

ی و تیریفی( از دیفر سو در تبززن هندسه هسات –نزل به مقام والیت باطنی و نبوت تسدیدی 

منظومااه میرفاات و متباات و تنظاازم روابااط دهارگانااِه انسااان بااا خدا،خود،حامیااه و حهااان 

بسزاردساس و تیززن کننده است. دنانکه استاد حاوادی آملای بادین نکتاه مهام تفطان داده 

اند:" غایت درکت ُدبّي خداوند، همانا پزادایش انساان کااملي اسات کاه دبزاب اوسات و 

(. ناگفتاه 10، ص 5،ج1383متبّت است") حوادی آملای،رساات دبزب خدا ترسزم هندسه 

نماند که   ناخت انسان کامل که مظهرحمال و حالل ااهی است صیب و مستصایب اسات. 

به بزان دیفرانسان کامل  ناسی، ممکِن مشکل و مزسوِرمیسورمی با د، دنانکه خدا ناسای 

ممکناه)امکان  اناخت وحاه دقزقی منطقه ممنوعه)استتااه و امتناع اکتناه باه لات خادا(  و 

خاادا(دارد، انسااان کاماال  ناساای نزاااز درسااادت میرفاات  ناساای ازدناازن ماااوقیزتی 

برخورداراست. از نظر آموزه های قرآنی نهایت  ناخت آدمای و سازر وحاودی اش همازن 

 وحه اّلّله است؛ زیرا برای خداوند سه مرتبه وحودی تصور می  ود که عبارتند از:

 :مرتبه لات یا غزب ااغزوب -1

این مرتبه بزرون از تصور اوهام و عقول است ده رسد که متموای را بر آن بار کناد؛  

زیرا موضوع آن نا ناخته است و نمی توان متموای را بر آن بار کارد. در آیاات قرآنای از 

 این مرتبه به عنوان "اددیت" سخن به مزان آمده است. 

 مرتبه صفات عزن لات یا غزب: -2

از تصاور اوهاام و عقاول و در منطقاه ممناوع قارار دارد کاه ناه  این مرتبه نزاز بزارون 

 ناختی امکان پذیر است و نه درکتی به سوی آن مرتبه  ادنی اسات تاا مقصاود و مقصاد 



 153 / انسان کامل وجه اهلل 

هماان ادکااِم لات بار آن باار مای  اود. در   کسی با د؛ زیرا وقتی صفات عزن لات با د،

 زان آمده است.آیات قرآنی از این مرتبه به عنوان "واددیت" سخن به م

مرتبه فیل یا صفات فیل: این مرتباه تنهاا مرتباه ای اسات کاه مای تاوانزم خادا را  -3

بشناسزم و او را مقصد و مقصود خود قرار دهزم. در آیات قرآنای از ایان مرتباه باا عنااوینی 

، نور، وحه اّلّله و مانند آن سخن به مزان آمده است. از منظار اساتاد حاوادی آملای ،  دون اّلّله

داوند من دزث هو لات، مشهود و میروف اددی از مخلوقات نبوده تاا آیاۀ )فََأیْنََماا لات خ

( بر آن دالات کند و نزز توّهم فنا و ناابودی هام در آن مقاام راه نادارد تاا  ِ ُّوا فَثَمَّ َوْحُه اّلّله تَُوا

" به میناای  این، "وحه ءل هااٌِن ِإالَّ َوْحَهُه( واق   ود. بنابر بخواهد مورد استثناء در )کُلُّ َ یْ  اّلّله

صاافاِت فیلاای و ظهااورات خداونااد اساات کااه باااالترین مصااادیق آن بااه وحااود انبزااا و 

وحه اّلّله مرتبه فیل و فز  خداوندی اسات. از ایان روسات  یابد. میصومزن)ع(اختصاص می

)بقره ِ ُّْوا فَثَمَّ َوْحُه اّلّله حاا رو کنزاد، هماان (؛ پس باه هر115-که خداوند می فرماید: فََأیْنَّما تَُوا

وحه اّلّله است. در این مرتبه خداوند با خلق است و این همراه بودن به  کل "میزات قزاومی" 

ََیَْن َما کُنتُْم)ددید (؛ او با  ما هار 4-است که در آیات بسزار از حمله می فرماید: ُهَو َمَیکُْم 

ساخن باه مزاان آماده  حا با زد. در این آیه و آیاتی دیفر از "اتتاد" مزاان خاااق و مخلاوه

است؛ وای این اتتاد که در مقام فیل و فز  و وحه اّلّله است،اتتادی است کاه امزرمومناان 

علی)ع( درباره آن می فرماید:"داخٌل فی اَل زاء ال بااممازحه"؛)داخل در دززهاسات بادون 

و  ممزوج  دن( این که داخل است اّلّله نزست بلکه وحه اّلّله است؛ زیرا متور اتتاد موضوع

متمول را "متمول" میزن می کند. از آن حایی که ایان اتتااد در مقاام فیال و وحاه االهای 

است نه در مقام لات و یا صفات عزن لات، به طور طبزیی می تواند تغززر در متمول ایجااد 

 ود؛ اما اگر اتتاد در مقام لات یا صفات عزن لات باود، تغززار متماول باه موضاوع یینای 

در داای که این گونه نزست؛ زیارا وقتای مای   ات نزز سرایت می کرد؛لات و صفات عزن ل

گویزم خداوند باسط، قاب ، متزای ، ممزات، رازه و مانناد آن اسات، ماراد در مقاام فیال 

است. به سخن دیفر خداوند گاهی می دهد و گاهی می گزرد، گاهی بزمار می کناد و گااه 

دیفر اماته می کند. دال اگر این متماول  دیفر  فا می دهد و یا گاهی ادزا می کند و گاه

های متغزر با لات متتد با د، باید تغززر در لات رخ دهد و این مشکل زا خواهد بود؛ داون 
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 .متمول زوال پذیر است و لات هم زوال پذیر خواهد بود که دنزن نزست

هساتند ناه  بنابراین این متمواهای متغزّر و ممکن تنها با مرتبه سوم یینی وحه اّلّله متّتاد

با خود لات یا با صفات لاتی. پس اگر وحه اّلّله در ا زا و دززهای هستی است ایان نااظر باه 

مرتبه سوم است که از میزت قزومی و اتتاد سخن به مزان آمده اسات. پاس  اناخت آدمای 

تنها نسبت به وحه اّلّله و مقام فیل ااهی که این مقاام هام باا هساتی اتتااد دارد و هام میزات 

و همزن نزز نهایت سازر  اناختی و وحاودی انساان خواهاد باود و باه عناوان مقصاد قزومی؛ 

( باه رو انی 35 - ناخت و مقصود درکت بزان  ده است. خداوند در آیاتی)از حمله ناور

بزان کرده که دو منطقه از مناطق برای این که مقصد  ناختی و مقصود درکتی با د ممنوع 

به ایان مرتباه ساوم کاه وحاه اّلّله و ناور ااساموات و  است و تنها انسان و هر موحودی دیفر

االرض یینی نور هستی است دسترسی دارد که مقام فیل و فز  ااهی است.)ر.ک: حاوادی 

(درباب وحه اّلّله و تفسزرآن هم درکتب تفسزری 45،ص 1380و 151-153،ص1389آملی، 

آراء مفساران  احتهادی و هم درتفاسزرعرفانی ابتاث فراوانی  کل گرفت و گااهی میرکاه

اهل دکمت برهانی و  هودی  د و در برخی کتب و مقاالت نزز ا اره ای به انساان کامال 

" براسااس کتااب و  وحه اّلّله است  د، اکن بتث مستقلی در تطبزق "انسان کامل باا وحاه اّلّله

سانت و باا رویکاارد عرفاانی صااورت نفرفات کاه نو تارداضاارعهده دار بزاان و تبزاازن آن 

رضزه مقااه این است که اگرده هرموحودی درمرتبه وحاودی اش بصاورت هست.بنابراین ف

تکوینی وحه خداست و دراین مزان انساِن مستید کماالت امکانی نوعی اش می تواناد وحاه 

اّلّله درمقام استکمال و استیالی وحودی برمدار میرفت و عبودیت دکنارمتبت و اطاعات و 

مکمِل میصوم درمرتبه اتم و اکمال "وحاه  سنخزت با خدای سبتان گردد، اکن انسان کاملِ 

" است و انسان متکامل و مستکمل تنها درپرتو هدایت و دمایت انسان کامل مکمال مای  اّلّله

 تواند به دنزن مرتبه ای دست یابد.

با عنایت به اینکه  ناخت انسان کامل بصورت کامل و تمام عزاار بارای دیفاران مثاِل 

تی ممتن  و ناممکن است و دیفار آدمزاان تنهاا مای  ناخت خدا از دزث لات و اوصاف لا

توانند دردد و مرتبه وحودی خود میرفت به آنان پزدا نمایند، مسئله از اهمزت ودساسزت و 

درعزن دال امکان میرفت به انسان کامل برخوردار خواهد باود. بادین حهات پرساش ایان 
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وحاه اّلّله صایوبت  است که وقتی  اناخِت مظااهر اتام و اکمال خادای سابتان و تجلزفااه

خاصی دارد،درا و دفونه انسان کامل  ناسی کارده و مقصاود از  اناختن انساان کامال از 

دزث مراتاب میرفتای و اهاداف و غایاات دزست؟نو اتار پازش روی عهاده دار پاساخ باه 

پرسش) ناخت تشکزکی انسان کامل و هدف از آن( است تا نشاان دهاد کاه انساان کامال 

  ناسی ممکن است نه ممتن  و هدف اصالی  اناخِت انساان کامال وحه اّلّله است و وحه اّلّله 

نزز استکمال درپرتو هدایت و تربزت آن لوات نوری و قدسی خواهد بود که بارای همفاان 

اسوه های دسنه سلوک تا  هود می با اند،زیرا هادایت یاابی و تیلازم و تربزات پاذیری از 

راتب به آنان است.به هردال وحاه وسا ط فز  ااهی همانا مترتب برمیرفت تشکزکی و لوم

 -اّلّله دزست و از ده میاانی و تفاسازری در دساتفاه میرفات اساالمی اعام از تفسازرظاهری 

تآویلی در سادت عرفان اهل بزتی برخوردار می با اد و آنفااه مصاادیق  –باطنی یا تنزیلی 

ر از بزاان وحه اّلّله ده کسانی اند؟ ما برای دستزابی به پاسخ پرساش هاای طارح  اده نااگزی

انفسی وحه اّلّله هستزم تا نشان دهزم که وحاه اّلّله تماام  –مفاهزم کلزدی و سپس تفسزرآفاقی 

عزار انسان کامل است. به تیبزر عالمه حوادی آملی:"انسان کامل، آیزنه تمام نمااي اوصااف 

 (45،ص  1380فیلي خداوند است")حوادی آملی،

 معناشناسی وجه ال ل 

" درقرآن کریم واژه "وحه  باار در ساوره بقاره ودوباار در ساوره  2بار بکار رفته،  5اّلّله

مرتبااه هاام بصااورت "وحااه رب"، همچناازن بصااورت  3روم ویکبااار هاام در سااوره انسااان و

َ َواِسااٌ    ِإنَّ اّلّله
ِ ُّااواْ فَااثَمَّ َوْحااُه اّلّله ِ ااَْمْشااِرُه َوااَْمغْااِرُب فََأیْنََمااا تَُوا "ضاامزر"کاربرد یافاات.مثال:"َوّلِلّ

ْهاُت 115-ٌم")بقرهَعلِز ( )به هر حا روکنزد بسوی اّلّله ودهره وقبله او رو کرده ایاد!( "ِإنِّاي َوحَّ

نَاْ مَِن ااُْمْشاِرکِزَن")انیام ََ َماَواِت َواَلَْرَض َدنِزفاً َوَما  (و"َواَل تَاْدُع َماَ  79-َوْحِهَي اِلَِّذي فََطَر ااسَّ

ِ ِإاَهاً آَخَر اَل ِإاََه ِإالَّ ُهَو کُ  ٌَ ِإالَّ َوْحَهُه اَاُه ااُْتکْاُم َوِإاَزْاِه تُْرَحیُوَن")قصاصاّلّله ِ ( 88-لُّ َ ْيءل َهاا

ََ لُو ااَْجااَلِل َواإْلِکْاَراِم")ردمن ("وحاه" از دزاث 27-و"کل من علزها فاان َویَبْقَای َوْحاُه َربِّا

د مفهوم و مینا ناسی درکاربردهای مختلف میانی گوناگونی دارد که برخی از آنهاا عبارتنا

 از:
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 معنای ذات خدا -1

باه کاار مای رود، « لات ااشئ»برای مینای « وحه ااشئ»از آنجا که در زبان عربی واژه 

مانناد آیاات:"َو ماا  .باه میناای لات خادا خواهاد باود« وحه اّلّله »در بسزاری از آیات قرآن، 

" ََ لُو ااَْجاالِل َو ا   فانل َو یَبْقای،"کُلُّ َمْن َعلَزْها )115-بقره (تُنْفِقُوَن ِإالَّ ابْتِغاَء َوْحِه اّلّله َوْحاُه َربِّا

ِ ِإاهااً آَخاَر ال ِإااَه ِإالَّ ُهاَو کُالُّ َ ايْ   (27و26-إْلِکْراِم")ااردمن ٌَ ِإالَّ  و"َو ال تَْدُع َمَ  اّلّله ءل هااِا

ه و "وحاه" باه میناای "روی و دهار -1(اسات.88-َوْحَهُه اَُه ااُْتکُْم َو ِإاَزِْه تُْرَحیُوَن") قصاص

صورت" و آن بخش از هر دزز است که در برابر قرار می گزرد و انسان را متوحه خاود مای 

سازد. از آن حایی که صورت، نمایشی از دقزقت و نمادی از باطن هر دززی اسات، دهاره 

را وحه دقزقت و لات آن دزز دانسته اند. از این رو یکی از اصالی تارین کاربردهاای وحاه 

همچنزن از آن حایی کاه دهاره، بزاانفر خصوصازات  .ای لات استدر فرهنگ قرآنی، مین

درون و باطن هر دزز و بازتاب هر امری اسات کاه در درون اتفااه مای افتاد، در دهاره باه 

وحاه براسااس کااربرد دیفاری باه میناای "رضاا و  -2سرعت و وضوح قابل مشاهده است.

نزز دانسته می  ود و انسان  وحه هر دززی، "حهِت آن دزز" -3خشنودی" به کار رفته است. 

می تواند حهت هر دززی را با نفاهی باه وحاه آن دریاباد باه ایان کاه  اخص در کادامزن 

باه هار داال، وحاه در میاانی دنادی داون، لات،  .سمت مادی و مینوی در درکت اسات

(. مردوم  ازخ 855، ص1390خشنودی و رضا و نزز حهت ما کاربرد دارد)راغب اصفهانی،

") بقره  طوسی لیل آیه"بَلی ِ ََْسلََم َوْحَهُه ّلِلّه مای نویساد:" در زباان « وحاه»( در تفسزر 112-َمْن 

کار می رود و این از آن باب است که با به « لات ااشئ»برای مینای « وحه ااشئ»عربی واژه 

ا اااره ماای « خااود  اائ»و « لات  اائ»با ااد، بااه « وحااه»افااظ ا اارف و متتاارم کااه همااان 

( عالماه طباطباا ی)رض( باتوحاه باه کاربردهاای قرآنای 412،ص1،ج1371کنند)طوسی،

به ین مینا است، و وحه هر دززى در « حهت»و « وحه»وحه، بر این باور است که دو کلمه 

ف عام، به میناى نادزه اى از آن دزز است که با غزار روبارو مای  اود و ارتبااطی باا آن عر

دارد، هم دنان که وحه هر حسمی سطح بزرون آن است، و وحه انسان، آن طرفی است کاه 

( همانطوری کاه عالماه وحاه 134، ص 16،ج 1374با آن با مردم روبرو می  ود)طباطبایی،

ف( لات واحب ااوحود، اسمای دسنای ااهی، صافات علزاای در آیات قرآن را در میانی:اا
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خداوندی ب( پزامبران، خلفای ااهی و نزز اعمال متیلق به آن نزز بکار برده اناد)ر.ک:همان، 

( که به وسزله آنها مردم به سوی خداوند متوحه مای  اوند، باه کاار 94و  93، 90، ص16ج

دنزن آمد:"تسامزه لات سابتانی باه (. درتفسزراثنی عشر نزاز302، ص13رفته است)همان، ج

وحااه بااه اعتبااار آنساات کااه حمزاا  ممکنااات توحااه بااه لات او دارنااد". )دساازنی  اااه 

( طبرسااای درمجمااا  اابزاااان و مکاااارم  ااازرازی در 414، ص 12، ج 1363عباااداایظزمی،

، 1374ومکارم  زرازی، 24، ص 18، ج 1360تفسزرنمونه نزز بر دنزن نظری هستند)طبرسی،

 ( 189، ص 16، ج17ج 144، ص 4 ، ج 403، ص 1ج

 معنای رضایت خدا -2

در ایان « وحاه»نزز آماده اسات،بدین مینای کاه «رضایت خداوند»به مینای « وحه اّلّله »

خدا و به مینی کنایی ثواب و رضاایت « رو نمودن»و « توّحه کردن»آیات به مینای مصدری 

االةمانند آیات "َو ااَِّذیَن َصبَُروا ابْتِغاَء َوْحِه  .خدا است ََقاُموا ااصَّ ََ  )22-رعاد"(َربِِّهْم َو  و"لاِا

") روم ِ َِّذیَن یُِریُدوَن َوْحَه اّلّله در این گونه آیاات ظااهرا ردمات و « وحه»( مراد از 38-َخزٌْر اِل

ثواب و رضایت خداوند است دنان که در بیضی از آیات که مینای  ان مشابه ایان آیاات 

ه مانند"َو مَِن اانَّاِس َمْن یَْشاِري نَفَْساُه ابْتِغااَء َمْرضااِت آمد« مرضاة»واژه « وحه»است، به حاى 

" ِ ") بقره  )207-بقره (اّلّله ِ ََْموااَُهُم ابْتِغاَء َمْرضاِت اّلّله ( عالمه طباطبا ی لیل آیاه 265-و"یُنْفِقُوَن 

خادا ( )ما فقط برای رضاای -:"انما نطیمکم اوحه اّلّله ال نرید منکم حزاء و ال  کورا")انسان

به  ما طیام می دهزم و از  ما هزچ پاداش و سپاسی نمی طلبزم ( و مکاارم  ازرازی نزاز بار 

 (355، ص 25،ج 1374همزن باورند مکارم  زرازی،

 معنای نموِد خدا -3

( باه همازن 169، ص 19،ج 1374خداسات)طباطبایی،« نمود»،«وحه اّلّله »منظور از واژه 

« وحاه اّلّله »برگزیاده و اوازاای ااهای نزاز باا تیبزار دازل در برخی از متون دینی به انسان های 

ا اره  ده است. امام رضا)علزه ااسالم( به اباااّصلت تاکزد می فرماید: )وحه اّلّله َنبزاء، رسال 

و دج  اویند که ]بندگان[ به وسزله و وساطت آنان متوّحه به خدای متیال و دین و میرفات 

نْبِزَا ُ  ََ  ِ ُه ِإاَی او می گردند(؛ "َوْحَه اّلّله ِ َعلَزِْهْم ُهُم ااَِّذیَن بِِهْم یُتََوحَّ ُه َو ُرُسلُُه َو ُدَجُجُه َصلََواُت اّلّله

ِ َعزَّ َو َحلَّ َو ِإاَی ِدینِِه َو َمیِْرفَتِه)مجلسای، ( از طارف دیفار خاود ا ماه 3، ص 4  ، ج 1403اّلّله
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م به ساوی خداوناد مای میصومزن)علزهم ااسالم( نزز که مصداه انسان کامل و هدایتفر مرد

، که در زمزن مزاان  اما « وحه اّلّله »با ند، خود را  میّرفی کرده و می فرمایند: )ما زم وحه اّلّله

ََْظُهاِرکُم") کلزنای، ِ نَتَقَلَُّب فِي اَْلَْرِض بَزَْن  ، 1، ج  1407رفت و آمد می کنزم(؛ "نَْتُن َوْحُه اّلّله

 (143ص 

 معنای دین خدا -4

ره آیه )کل  یء هاان ااّل وحهه( و مینی "وحاه خادا" پرسازده از امام صاده)ع( دربا

 ااد و  دضاارت)ع( فرمااود منظااور از وحااه خاادا، دیاان اوساات و رسااول خاادا)ص( و 

امزراامؤمنزن)ع( دین خدا بودند و وحاه او و دشام او در بنادگان اش و زباان او کاه باا آن 

ساااخن مااای گفااات و دسااات او بااار مخلوقاااات اش و ماااا اهااال بزااات، وحاااه خااادا 

  در   بزات  اخباار اهال  در ( در تفسزراطزب اابزاان آماده اسات:" 146،ص1398تزم)صدوه،هس

  بازن   از و   است   باقي  که کرد   باو باید توّحه  که   است   ااهي  دین  وحه  از گفتند: مراد   آنها   بی 

 (درتودزاد صادوه نزاز378، ص 16")سزد عبدااتسزن طزاب، اطزاب اابزاان،ج  نزست  رفتني

آمده:" ابن بابویه ردمه اّلّله از دضرت باقر علزه ااّسالم فرمود: خداى عز و حل اعظام اسات 

ء فانی و هااَ با اد  از اینکه وصف گردیده  ود به وحه، اکن میناى آن اینست که هر  ي

ورک: 149، ص 1398مفر دین او بوحه، آنچناانی کاه آورده  اده از حاناب او") صادوه،

 (414، ص 12، ج  1363،دسزنی  اه عبداایظزمی

 معنای پیامبران و حجت های الهی -5

از دضرت رضا علزه ااسالم پرسزده  د که یا ابن رسول اّلّله مینای خباری کاه روایات 

همانند ثواب نظر کردن به وحه خدا اسات، دزسات؟ « الااه اال اّلّله »کرده اند که ثواب کلمه 

کناد کاافر اسات پاس ماراد، فرمود: کسی که خدا را به وحهی همانند سایر وحاوه وصاف 

( و در 711، ص 1398پزامبران هستند و دجتها که توساط آناان باه خادا رو کنند)صادوه، 

ددیثی وارد  د"دارث گوید: خدمت امام  شم)ع( بودم  خصی از آن دضرت از میناای 

این آیه پرسزد، امام)ع( فرمود: دیفران ده می گویند؟ عرض کردم می گویند: هار دزازی 

د حز صورت خدا، فرمود: خداوند منزه است، اینان سخن ساختی گفتاه اناد، هالک می  و

بلکه مقصود از آیه این است که هر دزازی در میارض فناا و نزساتی اسات مفار آن وحاه و 
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طریقی که باید از آن طریق به سیادت فا ز  وند و ما زم آن وحهی کاه امار  اده کاه بایاد 

اگر به میصاومزن وحاه اّلّله گفتاه  اد بادین  (143،ص1،ج1365بدان توحه نمایند".)کلزنی، 

حهت است که ایشان کاملترین موحودناد وباه بهتارین صاورتی ؛ خاااق خاویش را میرفای 

ومنیکس مزکنند وبوسزله ایشان خدای سبتان  اناخته مزشاود وباا تیلزماات صاتزح ایشاان 

ا ّماه اطهاار   اّلّله   اخباار دارد وحاه  از   بسازاري  در خدای متیال بتودزد عبادت مزفردد دنانکه 

  داه  هار نزستند. براین اساس می توان مدعی  د کاه   رفتني  بزن   از و   باقي  قزامت  تا   که هستند 

  ااهي  ادکام  هدي  انبزاء ا ّمه  قرآن  نمزشود دین  و فاني  است   اّلّله   وحه  با د بخدا   توحه  موحب

  بااقي  و اابته  تغززر پذیر نزست  است   لاتي  آنها   سند  دون  تقوي  صااته  اعمال  عبادت  اطاعت

ََمواتااً بَال ِ اّلّله  َِسابِزل   قُتِلُوا فِي َ ااَِّذین َّفرماید:"َو ال تَتَسبَن  هداء مي  دق  در   دتي   است  ََدزااٌء    

  اام و غا بناا   یمات  اام فرمود: )مزتنا   خبر داریم  در ( و 163آیه   عمران  آل َ(یُرَزقُون"  عِنَد َربِِّهم

ء هاو  (. عالمه دسن زاده آملی نزز نو ته اند:"وحه ااشی378، ص 16،ج  1386()طزب،  یغب

)بقره ااشی ِ ُّوا فَثَمَّ َوْحُه اّلّله ، 1384(") دسن زاده آملای،116 -ء بوحه، قواه )سبتانه(: فََأیْنَما تَُوا

ه خدا حنبۀ ربِط هر موحود باا خادا (عاّلمه دسزنی تهرانی می نویسند:" وح54،ص573کلمه 

است، و میلوم است که خدا با هر موحود هست و باا آن میزّات دارد.پاس آن وحاه اّلّله کاه 

وادااد اساات و بساازط و مجااّرد اساات، بااا هاار یاان از موحااودات هساات، و آنجااا وحااه 

مراد »...نویسند:  ( وی درحای دیفری می283ص  4،ج  1421خداست")دسزنی تهرانی،ااف

اّلّله تیاای که زوال پذیر نزست همانا اسماء ااهزه است. و بزان آن اینسات کاه در آیاه از وحه 

دیفری همزن وحه اّلّله را که فناء و زوال در او راه ندارد تفسزر به اسماء خود نموده و صفت 

َوْحاُه َربِّان لو   کالُّ َماْن َعلَزَهاا فَاانل َویبْقَای»عّزت و حالات را بر آن مترتب ساخته اسات. 

ارین کلماه 27و  26اااردمن، «) اَْجاَلِل َواإْلِکَرامِ ا صافت بارای « لو»(. باه اتفااه حمزا  مفسِّ

با د یینی وحه پروردگار تو که آن وحه لوااجالل و ااکارام اسات بااقی اسات و  می« وحه»

 اود،  دانزم که وحه هر  ئی عبارتست از آن دززی کاه مواحهاه بادان داصال می دون می

هر آن دزز است و مظاهر، همان اسماء خدا هساتند کاه مواحهاه خادا باا بنابراین هر دزز مظ

 ود که تمام موحودات فناا  گزرد و نتزجه آن این می ها انجام می تمام مخلوقات به وسزله آن

 ود که ساااکان ااای اّلّله کاه  و زوال پذیرند مفر اسماء حالازّه و حماازّه و باانتزجه میلوم می
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اند عبارتناد از اساماء حالازاه و حماازاه  رسزده« عند ربهم یرزقونبل ادزاء »به فز  سیادت 

( وحاه اّلّله نزاز در تماامی 29، ص 1421دسازنی تهرانای،ب «) دضرت پروردگار حّل و عّز.

کلمات وحودی نظام هستی هویداست و به هر حانب رو کنی ، اثاری از دضارت داّق مای 

و ملکی گرفته و باا مفهاوم بقاا و فناا یابی. وحه از دزث دیفرحنبه امری و خلقی یا ملکوتی 

درحهات متناظر به دزث امری و خلقی مرتبط می  ود. به تیبزار عالماه تهرانی:"موحاودات 

دارای دو وحهه هستند ااف( ِوحهه خلقی ب( ِوحهه َمری. از نقطه نظر وحه االّهای و َماری 

وحاه »م موحاودات اند و از دزث وحه خلقی فانی و هاان و باطل. و در تما موحودات باقی

، ص 5، ج1421دسازنی تهرانای، «) است کاه از آن نظار فناا و بطاالن در آن راه نادارد« اّلّله 

لات ااهای وحاود دقزقای اسات و آن وحاود باا »اناد: ( و استاد حوادی آملی فرموده56ا52

وحوب مساوه است، و برای وحوب  ر یکی نزست و اّما وحه که نمود و دکایت آن بوده 

َوْحاُه   کلُّ َمْن َعلَزَهاا فَاانل َویبْقَای»از آیات قرآن کریم متّصف به بقاء است:  است، در برخی

و اما غزر از وحه که عبارت از ماهزات و اماور مقزّاد هساتند لاتااً « َربِّن لو ااَْجاَلِل َواإْلِکَرامِ 

ااان با ند، بلکه هاان و فانی هستند. ماهزات که در لات خود فاانی و ه بود و یا نمود نمی

، ص 1375حااوادی آملاای، «) یابنااد... هسااتند، در پرتااو وحااه ااهاای بااروز و ظهااور می

(عاام تجلی خدا و همه هستی تجلزفاه دق و آ زنه گردان اوست و عارفان عاام را 153ا152

بزنند و بزن دیدن عرفی و عرفانی فره فادشی است. زیرا در دید عرفاانی هماه دزاز  آ زنه می

تجلای، از تیاابزر و اصاطالدات متّخاذ از کتااب و سانت اسات. در  نشانه و نشانی خداست.

روایاتی که از اهل بزت عصامت و طهاارت)ع( وارد  اده، تجلای باه عناوان یان اصال و 

اصطالح به کار رفته است. علی)ع( در نه  اابالغه با استفادة از تیبزر تجلای، دماِد خداوناد 

نها  اابالغاه، خطباه «)  اامتجلی اخلقه بخلقاهااتمد ّلّله »دارد:  سبتان را به این بزان اظهار می

( دمد خداوندگاری را که به خلق خاود بارای خلاق خاود تجلای نماوده اسات ا و در 147

فَتََجلَّی ُسابَْتانَُه اَُهاْم فِاي »ای دیفر از نه  اابالغه در خصوص قرآن کریم آمده است:  خطبه

ْوُه بَِما ََ ََْن یَکُونُوا َر همان(بنابراین کتاب تکاوین و تشاری  از «)َََراُهْم مِْن قُْدَرتِهِ  کِتَابِِه مِْن غَزِْر 

 " ین سو و انسان کامل که مظهرتکوین و تشاری  اسات از دیفرساو حلاوه حاام  "وحاه اّلّله

  آفارینش  و حهاان  خلقات  هستند. عالمه دسزنی تهرانی در تتلزل وحه اّلّله می نویسند:" عاام
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  هار یاَ  مزبا ند کاه  و طبزیزّه  متکثّرۀ ماّدیّه  موحودات  زنهم  . ظاهر آن دارد و باطني  ظاهري

خاود   ماهزّات  و گشاایش  اندازۀ وسیت  به  ، و هر کدام است  و َنانزّت  تشخّص  داراي  از آنان

، خاود  متفاوتاه  و هویّات  مختلفه  ماهزّات  برخوردارند؛ و این  و قدرت  وحود و علم  از نیمت

  و  خصازّت  کنند و از موحودیّات مي  خویش  به  و دعوت  قرار داده  دزاتو   ارزش  را مززان

  باا عاواام  موحاودات  این  مت   ربط  همان  آفرینش  عاام  این  نمایند... و باطن مي  خود دفاع

از   اایزیاز مزبا اد کاه   اأنه  تیاااي  باري  با دضرت  مت   ، و ربط و حبروتزّه  مجّردۀ الهوتزّه

  مزکند، و دا ماً گل  و دزات  و قدرت  آنها افاضۀ وحود و علم  به  حبروتي  و ُصق   بوبير  عاام

  قطا   رباط  آن  اتظاه  اگار یاَ  مزدارد، بطوریکاه  و با طراوت  را  اداب  ماهزّات  این  بوستان

  متا   ، باا عادم ُمتزّراایقاول  پهنااوري  و ایان  عجزاب  گسترش  با این  عاام  این  گردد، تمام

  آن  و وحود و آثار و اوازم  از دزات  مطلق  نزستي  همان   د که  ُمهر باطل  و بالدرنگ  یکسان

  گویناد و آن  خلقات  و َوحه  ظاهر را ِوحهۀ آفرینش  عاام  مزشود. این  زده  آن  بر پزشاني  است

  دهنادۀ لات  و ارا اه  دهناده  اننش  میناي  به«  وحه»گویند.   اّلّله   و وحه  را وحهۀ ااهزّه  باطن  عاام

دهنادۀ   نمایشافر و نشاان  که  عضو اوست  ترین و عااي  بهترین انسان  . مثاًل وحه موحود است

،ص ص 4،ج 1421کنند")دسازنی تهرانای، نزاز تیبزار مي  سزما و صورت  به  از آن  که  اوست

279-278.) 

اسات و ماراد )لات( اسات کاه بمینای "رخساره" و تسمزه کل به اسم حزء « َوْحهُ »پس

 هم به رخساره خدا و هم انسان کامل که مظهرکامل ااهی است اطاله  ده است.

 چیستی انسان کامل

انسان کامل کتاب انفسی دق سبتانه است ومانناد هرکتاابی دارای آیاات، کلماات و 

ه دروفی و درنتزجه الیه هاا و بطاونی اسات کاه هرمرتباه ای از کتااب انفسای همانناد مرتبا

متناظری از عاام و منطبق برآن می با د.به تیبزار سازددزدرآملی درتبزازن و تطبزاق انساان و 

عااِم هستی یا انفس و آفاه:" انسان که او را انفس می نامند نزز مانناد کتااب آفااقی، کتاابی 

 حاااام  اسااات کاااه دارای کلماااات و داااروف اسااات و او کتااااب صاااغزر ااهااای اسااات"

النسان اامسمی باالنفس و هو ایضاا کتااب حاام  ااهای :"ا15،ص2،ج1385سزددزدرآملی،)

مشتمل علی آیاته و کلماته و دروفه و هو ااکتاب ااصغزراالاهی"( دنانکاه درحاای دیفاری 
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نو ته اند:"بدان که همه عواام از عاام ملن و ملکاوت و غزاب و  اهادت و امار و خلاق و 

صااغزر انفساای منتصاارند و  رودااانی و حساامانی و غزراینهااا،دردو عاااام کبزرآفاااقی و عاااام

 هرکدام از این دو عاام درهمه ادوال ابتدا ی و انتها ی، دردنزا و آخرت مطاابق هام هساتند"

( و از این دزث کتااب کامال وحاودی داق تیااای اسات و بادین سابب 32،ص2)همان،ج

 مظهرکامل اسمای دضرت دق قرار گرفت.

انساان کامال و دقزقات  برمتور آنچه تکنون بزان  د، رو ن می  اود کاه منظاور از

متَمدی)ص(، دقزقت انسانی است که تتَمل بار امانات و خالفات ااهای نماوده و پازش از 

آفرینش هر دززی و هنفام ظهور عقل اول متبلور گشته اسات. ایان دقزقات در هار نبای یاا 

واّي به نتوی ظهور دارد، دنان کاه ابتادا در آدم)ع( ظااهر گشات و در نهایات، کااملترین 

در  وحود خاتم االنبزاء )ص( واقا ، و پاس از ایشاان نزاز در مظااهر اوازاای ااهای  ظهور آن

پدیدار  د. انسان کامل افضل از تماامی موحاودات و از آن حملاه مجاَردات  اسات، زیارا 

فر تفان تنها مظاهر حمال ااهی هستند در داای کاه انساان کامال، هام آیزناه حماال و هام 

ن، خشم، غضب و حالل ااهی قابل درک نباود و هام از مظهر حالل ااهی است. نزد فر تفا

این رو  انسان را خونریز خواندند، و از کشزدن بار امانت ااهی عااحز آمدناد، اّماا انساان باه 

اتاظ سیه وحودی، و قابلزت درک صفات حمال و حالل دّق، الیاق منصاب خلزفاه ااَلهای 

دمان خلق  اده اسات و بزّناه ای  د. انسان کامل بدازل اینکه خلزفة ااهی است به صورت ر

از طرف پروردگار و حام  عاواام خلاق و امار باوده و اباداع و انشااء و تکاوین و تخلزاق و 

 ( 7چ ص  7چ ج 1410تترین و تصریف با ارادة او نهاده  ده است.)صدرای  زرازی،

انسان کامل موحودی است که علوم و میارف را از نزد دکزم علزم دریافت و ناطق به 

علوم دقه و متکلم به میارف دقزقی می  ود و در کالم او دززی حز تصویر دقاایق غزبای 

مجمل، بصورت علوم تفصزلی انسانی و ظاهر کردن ضمایر مکّون بر صتزفة نفس و ااوح و 

( مالصادرا در لیاال 391و  390چ ص 4چ ج 1379ماو،وه 7خزاال نزسات.) ر.ک: هماان،ص 

بقاره، «) انی اعلم غزب ااسماوات و االرض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون»... تفسزر آیه 

( مزفوید: منظور از غزب آسمانها و زمزنچ دقزقات انساان کامال است...انساان کامال 33آیه

 ّ مه است. پاس بایاد ایان انساان اقرب موحودات به دق نسبت به عقول مقدسه و مال ن مهز
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کاملی که وحودش از پایزنترین مراتب  روع و به اعلی مناازل خاتم مای  اود، ماروری بار 

سایر درحات دا ته با د و این مرور حز با وصول به غایات این مراتب نزست از این رو علم 

ان و زمازن به غزب و نهان و باطن حهان را به دنبال دارد، بناابراین انساان کامال غایات آسام

کاه  ( و اسم اعظام هماان دقزقات متمادی)ص( اسات،366و  365چ ص 2چ ج هماناست)

 خص پزامبر)ص(  و اوصزای ایشان)ع( مظاهر آن هساتند. و بادون  ان  باا اساتناد بقاول 

برهاان  ( وحاود ایشاان53فصلت، آیه«) او ام یکف بربّن انّه علی کل  یء  هزد» خداوند:

غایت و بدایت و در عزن دال  نهایت امور است. خادا فاعال هار بر هر دزز است. او مبدَ و 

از اینارو «. اوالک اما خلقات االفاالک»دززی و انسان کامل عنایت خدا به مخلوقات است 

( مرتباه 48و  47،ص 1378نفس نبی)ص( برهان بر هماه ظاواهر و باواطن است)مالصادرا، 

زناات َخلقای( و تماام تنازالت انسان کامل است که حام  حمزا  مراتاب ااهای و کَاونی )تی

 ود و از دزث  باهتی که باه مرتباه ااهزاه  تیبزر می« کَون حام »وحود است. از این مرتبه به 

 ود. فره مزان این مرتبه و مرتبه ااهزه باه ربوبزات و  دارد، به آن دضرت عما زه نزز گفته می

نزاازی داق. انساان کامال  مربوبزت است و علم انسان به تمایزش از دق به سبب فقر او و بی

قزصاری، سزاوار خالفت دق و َمظهر و ُمظهر )آ کار کننده( اساماء و صافات داق اسات)

ُرکاه،  ؛ علای 399ا398، ص1، ج1375  کاه کاس هار پاس (356، ص1،ج1381بان ت

 اوسات از تارپاایزن آنکاه و اسات آفریادگان اکمال  ناخت، و کرد کشف را ااهی دقایق

 کماال طریاق باه که عقلی نظری اندیشه دارای یا و مؤمنند یا دسته دو این حز گویند. کامل

 کماال باه توانادنمای انساانی هار کاه آنجاا از و باودن. اکمال مردله به برسد ده نزافتند راه

 انساان مرتبه هاآن پایزن بنابراین دارند، برتری بی  بر بیضی دند هر برسد انسانزت مطلوب

 کسای هااآن باالترین و است  رین کامل نسانا با صورت در انسانی دنزن و است دزوانی

، 3، ج1405 عرباای،ابناساات) اّلّله  خلزفااه و کاماال انسااان او و اساات خاادا سااایه کااه اساات

 قارار خاود حانشازن را وی کاه خدایی صفات تمام با که است خلزفه بر همچنزن ..(270ص

 حهاانی کاه نهبدانفو فراگزرد را ااهی صفات و اسما همه که باید پس  ود، ظاهر است داده

 کاه را اساما علام خدا پس کند.می طلب است داده والیت آن بر را وی بزرگ خداوند که

 زمازن و هااآسامان در آنچاه هماه نسالش و انسان برای آموخت. آدم به اندمیانی از داکی
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 صاورت به و گرفت قرار او روی پزش دق و گشت عالمه ابتدا کامل انسان نمود. رام است

انساان کامال را انساان  دنانکه( 3، ص4، جهمانگشت) دق وحودش همه و  د نمایان دق

(. عرفاا در بزاان انساان کامال 64، ص7، ج1403اند)طباطبایی، واحد دقزقت سیادت دانسته

اند که انسان کامل حام  حمز  دقایق است احماال در مرتبه روح و تفصازال در مرتباه آورده

، 1377 که حاام  حمزا  اساماء اسات)خوارزمی، قلب، عاامی است که داّل است بر اسم اّلّله 

( همچنزن مرتبه انسان کامل را عبارت از حم  حمز  مراتب ااهزّه و کونزّاه، از عقال و 24ص

( و از 20اناد)همان، صنفوس کلزّه و حزویّه و مراتب طبزیت تا آخر تنّزالت وحود، دانساته

اند)قزصاری،  یبزار کاردهرحوع ا زا به دق در مقاام صایود باه رحاوع کثارت باه ودادت ت

( آخرین تنزل وحود باه صاورت مااده و قاوه صارفه اسات. و از بااب تاواای 265ص،1375

نمایناد، اتصاال  تجلزات غزبي نازل از دق، به درکت انیطافی به سوى موطن خود رحوع می

قوس صیود به نزول به وحود انسان کامل ختمی متمدى و وارثان َدوال و علوم و مقامات 

.( خلزفاه 610، ص2، ج1378ر.ک: صدوه، «)بکم بدء اّلّله و بکم یختم»پذیرد که َو تتقق 

ااهی کسی است که از سوى خدا و به الن خدا در تدبزر خلاق عمال مای کناد. در واقا ، از 

اى به تادبزر   دت تیاای دضرت دق در صق  ربوبی، ناممکن است که او بدون هزچ واسطه

فهادار عااام اسات و بادون او دنزاا از بازن مای رود و عاام بپردازد. انسان کامل، داافظ و ن

( راه رسازدن باه 55و 50، ص 1370عمارت به آخرت منتقال مای گردد)نان، ابان عربای، 

کمال، سلوک در صراط انسان کامل تا رسزدن به مقام قرب فرای  و نوافال اسات سااان 

ه اساتیداد و باه در این سزر، با مدد انسان کامل، منازل سالوک را طای مای کناد و باه اناداز

(. انساان کامال 610، ص 1374مقتضای عازن ثابات خاویش پازش مای رود)نان، فنااری، 

ترین قلبهاا  اّلّله است. قلب او وسز  ی والیت، یینی وای عبداّلّله و عنداّلّله است و صادب مرتبه

، راسخ در علم و خازن و منب  علم ادنی، ینباوع  و قطب عاام امکان و دجت اّلّله و خلزفه اّلّله

ی دفا ن عقول و امازن اّلّله اسات و زمازن هزچفااه از وحاود  و زارع قلوب و  وراننده دکم

( این دقایق یاد  اده هماان 46، ص1361دنزن انسانی خاای نخواهد بود)دسن زاده آملی، 

ی انساان کامال  ی  اریف در بااره میارف بلندی است که در متون دینی به خصوص ادعزاه

             (610، ص2، ج1378ی کبزره.)ر.ک: صدوه،  عنوان  ده است. مثل زیارت حامیه
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 مصداق شناسی وجه ال ل 

؛) «مااا ّلّله ایااٌة َکباار منّااي»امزراامااومنزن علااي)ع( درباااره خااویش دناازن فرمااود: 

طور که  تر از من نزست؛ همان اي بزرگ ( براي خداوند، نشانه206، ص23، ج1403مجلسی،

این آیت کبرا بودن را باید در مظهریت انساان تر از مجموع حهان، دززي نزست. راز  بزرگ

کامل براي اسم اعظم ااِلهي حسات و حاو کارد. اابتاه لوات ناوراني اهال بزات عصامت و 

وَّن َرواَدکام وناورکم »ااسالم( داون از ِسانْخ ودادِت ویاژه برخوردارناد:  طهارت)علزهم

کباراي خدایناد)قمی، ، هماه آناان آیات «وطزنَتکُم واددٌة طابَْت و طهرت بَیُْضها من بیا ل 

تاوان در علام غزاب  ( اثر این هماهنفي کامِل انساِن میصوم و حهاان را ماي1059،ص1382

گاذرد و نزاز تاأثزر وي در آن را باه الن خداوناد  انسان کامل، نسبت به آنچه در حهاان ماي

  نفاخ  ( و عالماه تهرانای نو اته اناد:" در آیاات47ص ، 1380 مشاهده نمود")حوادی آملی،

َماَو'ِت َو َمن  فِي  فََصیَِق َمنصور:"   فِاي  ( و"فَفَاِزَع َمان68-َ آَء اّلَلُ")زمر  االْرِض ِإالَّ َمن  فِي  ااسَّ

َماَو'ِت َو َمن   و مقارناۀ آنهاا باا ایان  ( و با تطبزق87َ آَء اّلَلُ") نمل، آیه   االْرِض ِإالَّ َمن  فِي  ااسَّ

و   ، میلاوم استثناء فرموده  هر دزز است  و ملکوت  اطنيحنبۀ ب  همان  خدا را که  وحه  که  آیات

و باوار نادارد، و هار   خدا مارگ  و وحه  است  َ آَء اّلَلُ، وحُه اّلّله   مراد از َمن  مزشود که  رو ن

و   نفاس  باه  و دعاوت  حنباۀ خلقاي  خاود کاه  از خودیّت  برسد ییني  االهي  وحه  مقام  به  کس

  وحاُه اّلّله   به   ود، او متتقّق  خدا فاني  و صفات  آید و در لات  بزرون  و استکبار اوست  َنانزّت

  و با همۀ موحودات  بوده  اّلّله   وحه  َو مخلَصزن  . ا ّمه)ع( نزست  و مرگ  او هالکت  و براي   ده

ّ   مبارکۀ دضرت  از ااقاب  یکي  آفرینش  عاام  موحودات  با تمام  اّلّله   وحه  هستند در میزّت   ةبقز

ُ تیااي  اایسکرّي)عّجل  ااتسن  ، ُمتّمد بن تیااي  اّلّله    ، و در زیاارت اسات  ، وحاُه اّلّله  فرَحاه(  اّلّله

اَل ُم َعلَي مزخوانزم  دضرت  آن ََْظُهِر عِبَاِدِه.   :ااسَّ در   که  بر وحُه اّلّله   سالم»َوْحِه اّلَلِ ااُْمتَلَقِِّب بَزَْن 

نزاز وارد  اد   ندباه  در دعااي.«  است   ده  ملقّب  اقب  دا بدینخ  و راستزن  متزن  بندگان  مزان

ََیَْن َوْحُه اّلَلِ ااَِّذي ُه إاَزِْه االْواِزآُء")کجاست  که:"    اوازاء خدا بساوي  کسزکه  ، آن وحُه اّلّله   یَتََوحَّ

  و هازچ  باا خادا باوده   اوند همزشاه  االهاي  وحاه  باه  متتقّاق  کاه  مزشوند؟( افرادي  او متوّحه

 -275،ص ص4،ج1421دسازنی تهرانای،«) آنهاا از دضاور نزسات  و ماان   داحب  موحودي

(  دال اگر بخواهزم مینای وحه اّلّله بودن امام عصر)ع( را بر این مفهوم منطبق کنزم، باه 287
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 ود که امام، وحه اّلّله است یینی مواحهه با خداوند و ارتباط باا او حاز از ایان  این  کل می

هاایی کاه خداوناد  این طریق مزسر نزست. دتی فز  خداوند و هستی ما و موهبتباب و از 

 تواند به ما برسد.  کند، حز از راه وحه او نمی به ما عطا می

اینن اگرپرسش این با د که ده کسی و ده دززی وحه اّلّله کامل است و نفاه به آن 

یفر صاده)ع( در پاسخ بدین کس یا دزز بزانفر آیزنه تمام نمای وحه ااهی می با د؟ امام ح

به خدا سوگند ما همان وحه اّلّله هستزم که در زمزن مزاان  اما هساتزم و »پرسش می فرمایند:

«) ما همان دشم خدا در مزان آفریده ها و دست گشااده باه ردمات بار سار بنادگان اویازم.

( باه طاور کلای، هار 414، ص 12، ج 1363،ورک: دسزنی  اه عباداایظزمی، 1407کلزنی،

" است؛ قرآن کریم مای دز زی که حنبه االهی دا ته و به نوعی منسوب به خدا با د"وحه اّلّله

مشره و مغرب، از آن خداست! و به هر سو رو کنزد، خادا آنجاسات! خداوناد بای »فرماید:

ُّوا فَاثَمَّ َوْحاهُ (:»115بقره، «) نزاز و داناست! ِ ااَْمْشِرُه َو ااَْمغِْرُب فََأیْنَما تَُوا َ واِساٌ   َو ّلِلّه  ِإنَّ اّلّله
ِ اّلّله

است؛ زیرا علم و قدرت او همه حاا و هماه دزاز را « وحه اّلّله »هرکجا نظر  ود آن حا « َعلزم

ساتایش، سازاوار »فرا گرفته است؛ همان طور که امزراامؤمنزن علی )علزه ااسالم( می فرماید:

نها  اابالغاه «)دخدایی است که با آفرینش خود، برای مخلوقاتش تجلّای و ظهاور مای کنا

ِ ااُْمتََجلّای اَِخلْقِاِه بَِخلْقِاه» ،(:155)صبتی ااصاااح(، ص  باراین اسااس اوالسراسار «ااَْتْماُد ّلّله

هستی، آیزنه تجلّی خداست و او خود را در آن نشان مای دهاد ثانزاا حانشازن خادا مظهار و 

تمام نمای صفات  حلوه کاملی از اسماء و صفات او و وحه اّلّله است. پس انسان کامل، آیزنه

حمال و حالل دضرت دق بوده و در تسمزه به اسما و صفات االهای، از تماامی موحاودات 

عاام وحود، برترند و گفتار، اعمال، تقریر، ساکوت و بااَلخره هماه  اؤون زنادگی انساان 

کاماال، نشااان دهنااده خداساات؛ دااون همااه دزااز او باارای خداونااد متیااال اساات)حوادی 

ن کامل، وحه اّلّله اعظم و برتر، از بزن دیفر موحودات اسات و باا (. انسا13،ص 1380آملی،

، امام علی )علزه ااسالم(، رسول اکرم )صلی اّلّله علزه وآاه(توحه به ادادیث، در می یابزم که 

و دیفر اماماان )علازهم ااساالم( دارای حایفااه ویاژه باوده و  دضرت زهرا )سالم اّلّله علزها(

مصادیق دقزقی انسان کامل و وحه اّلّله اند که دارای مرتبه خاص وحاودی و اعاال در عااام 

خادای سابتان هساتند.)ر.ک: دسان « اسم اعظام»وحود هستند؛ زیرا آن بزرگواران، مظهر 

https://www.ziaossalehin.ir/node/3759
https://www.ziaossalehin.ir/node/894
https://www.ziaossalehin.ir/node/894
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" به انبزاء و ا مه میصومزن 59 – 58، ص 1381زاده آملی، ( و در بسزاری از روایات "وحه اّلّله

 )علزهم ااسالم( تفسزر  ده اند که به برخی از آنها از باب نمونه ا اره می  ود:

وحه خدا َنبزاء، رسال و دجا  »... باااّصلت می فرمایند: به ا امام رضا )علزه ااسالم( .1

و دیان و میرفات او   -عاّز و حاّل  –او است که به وسزله و وساطت آنان متوّحه به خادای 

، 4، ج1404مجلسای، «) کُلُّ َ ْی ءل هااٌِن ِإالَّ َوْحَههُ »فرمود: –عّز و حّل  –گردند... و خدای 

 .(3ص 

ما وحه »فرمودند:« کُلُّ َ ْی ءل هااٌِن ِإالَّ َوْحَههُ »درباره آیه  امام صاده )علزه ااسالم(. 2 

 (10، ح 5همان، ص «) خدا زم که باید از آن حانب به سوى خدا رفت

« َربِّاَن لُو ااَْجاالِل َو اإْلِکْاراِم  َوْحهُ  یَبْقیَو » . در ددیثی از امام صاده)ع( در تفسزر 3

")هماان،ج  ( ابان مغاازای  اافیی نزاز در کتااب 192،ص24است که فرمودند:"نَْتُن َوْحُه اّللَّ

مناقب خود نقل می کند که پزامبر)ص( فرمود: من و علی نوری بودیم در خدمت دضارت 

ی کرد قبل از آن که آدم خلق  اده دق و این نور، خداوند را تسبزح می گفت و تقدیس م

؛ مان واای باودم «کنت وازاا و آدم بازن اامااء و ااطازن»با د و امزراامؤمنزن علی)ع( فرمود: 

، 1370و نزاز آ اتزانی، 17،ص1383درداای کاه آدم مزاان آب و گال بود)نن:مالصادرا،

ااساالم(  و دیفر ا ماه میصاومزن )علازهم -( بنابراین، امام علی )علزه ااسالم(  224-223ص

اُد ِإنِّای »( ،:223و  281، ص 36، بتار االناوار، ج1403همه از نور واددند)مجلسی،  یَاا ُمَتمَّ

َة مِْن نُورل َواِداد... اساماء و   داون مظهار  -«َخلَقُْت َعلِزّاً َو فَاطَِمَة َو ااَْتَسَن َو ااُْتَسزَْن َو اَْلَ ِمَّ

د در حهاان ماادی هام اکناون آناان را باه صفات االهی بوده اند، نابود نمی  وند و هار دنا

صورت حسم مادی نمی بزنازم واای از حنباه میناوی و گاوهر روح، در لات خاود ثابات و 

( آن دضرات، مظهر و آیزناه 14 – 8، ص 1385دارای بقاء هستند)ر.ک: دسن زاده آملی، 

اقی تمام نمای اسماء و صفات و اسم اعظم االهی هستند و براسااس تبزازن مفهاومی و مصاد

" هماان دقزقاِت دیان خادا ، دقزقاِت  که در این نو تاردا تزم داصل می  ود که"وحاه اّلّله

 کتاب خدا ، دقزقِت انسان کامل و دقزقِت اسماء اّلّله می با د.

  

https://www.ziaossalehin.ir/node/2277
https://www.ziaossalehin.ir/node/2146
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 نتیجه گیری

با عنایت به پرسش های مطرح  اده درنو تارداضار و فرضازه ماورد نظار و نصاوص 

این نتزجه دست یافت که  ناخِت خدا از راه  اناخِت ودزانی با رویکرد عرفانی می توان به 

وحه خدا ممکن است و درعرِف عرفان تجلزفاه وحه خدا انسان کامل و خلفا و دج  بااغاه 

ااهی اند که در متون ودزانی از آنان با واژه ها ی مثل: نبی، رسول، اماام و وااّی یااد  اد. از 

ممتن  است و هم  ناخت هماه هویات یوس دیفر هم  ناخت و اکتناه به لات دق متال و 

وحودی انسان کامل مقدور اددی از آدمزاان متیاارف و میماوای نزسات مفار اینکاه خاود 

انسان کامل با ند و  اناخِت خادا از راه وحاه او کاه هماناا انساان کامال هساتند بصاورت 

د تشکزکی و لومراتب مقدور آداد انسان خواهد بود. آنچه درمقااه داضر بزاان و تبزازن  ا

" ازدزث مفهومی تجلزات، تیزنات و نمودهاای تماام عزاار داق  نزز عبارتند از اینکه "وحه اّلّله

تیاای درمرتبه فیل بوده و انسان کامِل میصوم)ع( حلوه حمال و حالل ااهای و آیناه گاردان 

" خواهناد باود. انساان  رخساره دق سبتانه هستند کاه درعارِف قارآن و عترت)ع("وحاه اّلّله

ه دق و واسطه فز  وحود درنظام تکوین و تشری  است و خدای سبتان کامل صورت عزنز

 از طریق این مرآت و آینه تجلی کرده و خود را به نمایش درآورد.
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