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 رآورد دینی عصر ظهو توحیدگرایی؛ ره
 1زاده رقیه موسی

 2اهلل نجارزادگان فتح
 3راد علی

 چکیده

آورد عصر ظهور، است. یکی  گستری مهدوى به عنوان ارزشمندترین ره عدالت
جانبالاله از  هالالاى درک ایالالن تعبیالالر و شالالناخت ابعالالاد و عمالاله آن، بررسالالی همه از راه
بالالا « قسالال »و « عالالدالت»پالالیش از ظهالالور اسالالت؛ زیالالرا تعالالابیر « ظلالالم بشالالرى»تعبیالالر 

در مصالادر فالریقین باله ساله « ظلالم»جایگزین یکدیگرنالد. مقولاله « جور»و « مظل»
گذاشالالالتنی و ظلالالالم  نالالالوق تقسالالالیم شالالالده اسالالالت؛ ظلالالالم ناب شالالالودنی، ظلالالالم غیالالالر وا

کنیم ریشۀ همالۀ آن هالا را  ب شودنی. چون در ماهیت این سه نوق ظلم درنگ 
یالابیم، پالع عالدالت  در شرک خفی و جلی انسالان بالا غفلالت او از یکتاپرسالتی می

از ظهور، نقطه مقاب  شرک، در توحید شناسی و توحیالدگرایی اسالت. عصالر بعد 
ظهالالور، عصالالر تجلالالی حقیقالالت توحیالالد و ظهالالور حقیقالالت در عالالالم اسالالت و آینالالد  

هالای  داری خواهد بود و زمین از آن بندگان صالح خداسالت. از راه بشریت دین
 رسیدن به توحید در روایات، معرفت امالام اسالت. ایالن مقالاله باله دنبالال بررسالی

ها به معرفت توحیدی از رهگذر معرفالت امالام در عصالر  چگونگی رسیدن انسان
که معرفت امالام باله معرفالت توحیالدی هالم  ظهور است و به این نتیجه می رسد 

طریقیت دارد و هم موضوعیت. هر چند در عصر غیبت رسیدن به این معرفت 
                                                        

کارشناسالالالالالالی1 )نویسالالالالالالنده مسالالالالالال ول(  ارشالالالالالالد علالالالالالالوم قالالالالالالرآن و حالالالالالالدیه پالالالالالالردیع فالالالالالالارابی دانشالالالالالالگاه تهالالالالالالران . دانشالالالالالالجوی 
(rmoosazadeh5770@ut.ac.ir.) 

 . استاد پردیع فارابی دانشگاه تهران.2
 . دانشیار پردیع فارابی دانشگاه تهران.3



 

 

اره 
شمهه
هم، 
یازد
ال 
س

44
ان 
ست
، زم

139
6

 
    
 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

کالاله عصالالر غالالالب آمالالدن دیالالن والیالالی بالالر جهالالان  امکالالان دارد؛ ولالالی در عصالالر ظهالالور 
ک  بشر به سالهم خالود باله معرفالت  هستی است، با حضور امام تحقه می یابد و 

گفتاری و سیر  والیی خالود باعاله معرفالت  توحیدی نائ  می آید و امام با سیره 
 شود. توحیدی می
کلیدی  واژگان 

توحیدگرایی، عصر ظهور، معرفت طریقی امام، معرفت موضوعی امالام، والیالت 
 .تکوینی

 مقدمه
رپایی عدالت و ِقس  در همه ابعاد آن، شورانگیزترین تعبیر براى آدمی بوده گستری، ب عدالت

 خوانده و فرموده:« قائم به قس »و هست. خداوند، خود را 
هلل ًَ  هه أ ههاَلهللُإ َأ هلل هه َُ إههَ هلل َُ هلل ههَوهلله ِّ َِ ههِطهللَهطإ َِ ِبههَقهللْط ًَ کإههالُهللُإ

ِأ هللَک هه أ َُ ََ و َُ ههاَلهللَکُ َأ هلل هه َُ هلل إههَ هلل هلله هه أ
هلل َّهَ َشههَدَ هللُ أ

یأهلل َُ هللهلل(؛18عمرُن:هللهللآل)هللُحَل
کاله معبالودى شایسالته  گالواهی داده اسالت  کارهایش عدالت را برپا داشالته،  که در  خداوند 

گالالالواهی داده انالالالد. )آرى(؛  پرسالالالتش جالالالز او نیسالالالت و فرشالالالتگان و دانشالالالمندان نیالالالز بالالالر آن 
که شکست  .ناپذیر و حکیم است، نیست معبودى شایسته پرستش جز او 

 دالت و قس  فراخوانده و فرموده:در پی آن، مؤمنان را نیز به برپایی ع
هد َُ هللَ هلل هَوهللشأ ِّ َِ هللَهطإ َ َ ُم هاله َْ هالُهلل الَّأ کأ الُهلل ذ َنهللآَمنأ

طهللُإهَ َ ّیهأ
َ
الُهلل…یطهللأ هَ إأ ًِ ََ ِنهلل

َ
هالَهللأ َ َِ هالُهللُ ًأ َِ

ََ هَ هلل…َفهوهلل
هلِِل یر َِ وَنهللَخ

َمبأ ًِ ََ هللَُ هللَِبطهلل هلل(؛135)َّّط :هللهللَفَإنهَ
که ایمالان آورده کسانی  در پاسالدارى آن، سال ت  ایالد  برپادارنالدگان عالدالت باشالید )و اى 

گواهی کاله مبالالادا از …ایالد بکوشالید( و بالراى خالالدا  ؛ پالالع، از هالواى خالالویش پیالروى نکنیالالد 
گاه است میچه  آن که همانا خداوند، به …حه منحرف شوید  .کنید، آ

و بالالاالخره خداونالالد انبیالالا را بالالراى برپالالایی مالالردم بالالر امالالر عالالدالت فرسالالتاده و آن را یکالالی از اهالالداف 
 رموده:رسالت قرار داده و ف

ههَوهلل ِّ َِ هللَهطإ ههط أ هللُإنه َْ ههال ِأ َِ َُ َُ ههطَلهللَکَُویههلَُنهلل هللُإ ههقأ اأ ًَ ََِّ ِإنههطهللَم
َ
هللَکأ َْ نههط ِهَ َِ ههَبنطهللَهطإ لأ ِسَلههِبنطهللسأ

َ
ههِ هللأ َِ هللَإ
هلل(؛25)ح ی :هلل

کتاف و میزان فالرود آوردیالم تالا  همانا ما پیامبران خود را با معجزات فرستادیم و با آن ها 
 .مردم همواره به عدل و داد برپا باشند

کاظم از که می امام   فرماید: درباره تأوی  این آیه 
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ط حىیهللُأَلرَضهللَهًَ هللَمالِته هللَُ هلل أ نهَ
َ
الُهللأ هلل(؛17)ح ی :هللهلل عَبمأ

که همانا خداوند زمین را پع از موتش، زنده می  کند. بدانید 

 چنین نق  شده است:
هلل هللرجطه هللکجله هللع ه هللُ أ ِأهلل ًِثأ هللهحیطَ هللَُف حىیهللُألرضأ ِ َل،هللَف أ ًَ وَنهللُإ ِأ هللإً ل؛ح

کننالد؛ چالون زمالین بالا احیالاى  خداوند بلند مرتبه، مردانی را بر می انگیالزد تالا عالدل را احیالا 
 (.174، 7ج :1388شود. )کلینی،  عدل، زنده می

 همین مضالمون دربالاره احیالاى زمالین بالا اجالراى عالدالت توسال  امالام مهالدى از امام باقر
 (622، 2ق: ج1409نق  شده است. )استرآبادى، 

آورد عصالر ظهالور، اسالت. باله نظالر مالا یکالی از  مهدوى به عنوان ارزشالمندترین رهگستری  عدالت
« ظلالالم بشالالرى»جانبالاله از تعبیالالر  هالالاى درک ایالالن تعبیالالر و شالالناخت ابعالالاد و عمالاله آن، بررسالالی همالاله راه

کنالار یکالدیگر باله صالورت « جالور»و « ظلالم»بالا « قس »و « عدالت»پیش از ظهور است. چون تعابیر 
تعدد فریقین از پر شدن زمین از ستم و جور پیش از ظهور همانند پالر اند، روایات م جایگزین آمده

کلینالالی،  شالالدن آن از عالالدالت و قسالال  پالالع از ظهالالور خبالالر می ؛ صالالنعانی، 338 ، 1: ج1388دهالالد. ) 
 (20767ح :1403

گیر شدن ستم پیش از ظهور امام مهدى کاله  یکی از عنوان ظاهرًا فرا هاى مشهورى اسالت 
 .درباره آن س ن نگفته است دىکمتر حدیه مربوط به امام مه

در مصادر فالریقین باله ساله نالوق تقسالیم شالده اسالت؛ ظلالم ناب شالودنی، ظلالم غیالر « ظلم»مقوله 
گذاشالتنی و ظلالم ب شالودنی. ، خطبالاله 1378؛ سالید رضالی، 10326و  7588، ح 1405)هنالالدى،  وا

کالردن حقالوق آ176 نالان ( ظلم به خدا شرک به او و ناب شودنی است و ظلم باله دیگالران، پایمالال 
کیفالر او )در صالورت  گناه و آلوده سالاختن صالحنه جالان و پالذیرش  است و ظلم به خویش، ارتکاف 

کنیم ریشال عدم ب شش حه هالا  آن ۀهمال ۀتعالی( است. چون در ماهیت این سه نوق ظلم درنگ 
هالا،  یالابیم. شالرک تاتالی بالر احالر تحری  را در شرک خفی و جلی انسان با غفلالت او از یکتاپرسالتی می

ها به وقوق پیوسته، منشأ ظلم به خالویش و باله دیگالران نیالز پیالروی از نفالع و  جهالت ها و کتمان
 شیطان و در واقع شرک در اطاعت است.

گفتاله شالالد، ظلالم پالالیش از ظهالور، در شالالرک خفالی و جلالالی آدمیالان بالاله صالالورت  کالاله  آری همانگوناله 
گاهانه ریشه دارد، پع عدالت بعد از ظهور، نقطه مقاب  شرک، در ت گاهانه و نا آ وحید شناسی و آ

ریشه خواهد داشت. در این مقالاله در صالدد بررسالی راه رسالیدن باله معرفالت توحیالدی  توحیدگرایی
که بر اساس روایات راه رسالیدن باله معرفالت توحیالدی از رهگالذر معرفالت باله  در عصر ظهور هستیم 
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که در ادامه به طور مفص  به بررسی آیات و روایات در این زمینه می  پردازیم. امام است 

 عصر ظهور در قرآن کریم یمایس
داری خواهد بود و زمین از آن بندگان صالح خداسالت  دین ،بشریت  بر اساس آیات قرآن آیند

 و آیات قرآن بر این موضوق تصریح دارند:
َکَ ِبنطهللَفهلل ِ هلل َِ هللَإ هللُأِلَِسَضهللهللَک نهَ

َ
ِکَرهللأ َ َ هللُإذه ًِ هللَمِنهللَه وَر هأ طهللَعِطَدهلل هلَلُإزهَ ونهللَیهللَرُثأ طحَلأ هلل(؛105ط :هلل)َُِّیهللهللُإصهَ

کتالالاف آسالالمانی پالالع از لالالوح محفالالو  و در زبالالور )داود( پالالع از تکالالر  کالاله مالالا در هالالر   و حّقالالا 
کتاف کردیها، نوشت )تورات موسی( و در قرآن پع از آن  کاله همانالا )ملکیم و مقّرر   ت یالم 

کم  سالالالته مالالالن بالالاله ین را بنالالالدگان صالالالح و شاین زمالالالیالالالت و اسالالالتفاده تالالالام از برکالالات( ایالالو حا
هالا منتقال   دست غاصبان و ائّماله جالور باله امامالان عالدل و خلفالاى آنارث خواهند برد )از 

 خواهد شد(.

کمیالت زمالین از آن   بر اساس این آیه و آیات شبیه باله آن، آینالد بشالریت نویالدب ش بالوده و حا
نویالدب ش شالام  هالر دو جهالان دنیالا و   بنا بر اطالالق تعالابیر آیاله، وعالد که این صالحان است. چه

ح، وارث زمین در عصر ظهور و وارث بهشت در عالم آخرت خواهند گردد و مؤمنان صال آخرت می
حالالدی ی را نقالال   ( مرحالالوم طبرسالالی در روایتالالی از امالالام بالالاقر330، 14ج :1417 ،شالالد. )طباطبالالائی

که در آن امام، بنالدگان صالالح را اصالحاف مهالدی می ، 4: ج1360)طبرسالی،  اند. دانسالته کند 
که از آن دیالن ۀ( آی66 اسالت الف قالوم موعالود  ۀتالوان فهمیالد آیال هالور را میداری در عصالر ظ دیگری 

که باله اسالت الف قالوم موعالود یالاد می55)نور:  است. و  امالام مهالدی  شالود و دربالار ( از این آیه 
کاله دغدغال عصالر ظهالور اسالت، اسالتفاده می « ورزی دیالن»قالوم موعالود پالیش از هالر چیالز دیگالر  ۀشالود 

گر خداوند آنان را در زمین به خالفت می که دینرساند بر است. ا کند؛  ای آن است  شان را تثبیت 
های آن بدون خطالا و  بینانه آموزه تثبیت و تحکیم دین در متن جامعه به شناخت درست و واقع

گاهان  آن بدون اشتباه است. ۀاجرای آ
ِذى اْرَتضَی یِد فرماید:  در فرازی از آیه می کاله مالورد رضالا و پسالند خالدا بالرای  لُهْم   نَهُم اّلَ دینالی 

گردن می ، سیطره میآنان بوده نهنالد. ایالن دیالن  یابد و همگان بر احکام دیِن موردپسند خداوند 
که می سوره مائده تبیین شده است. آن 3 ۀموردپسند در آی  فرماید: جا 

ِقهللَدهللهلَِلُإهلِل ُأ هللَإ ِکَمِبتأ
َ
هللأ َْ هللَعبهلَلیاِل مَتِمتأ

َ
هللأ ِقهللَک ُأ هللَسَضهللهلِِلَن َمىَتهللَک ًِ ِقهللََّ هللَدهللیُأ َْ هللُِهِلَو قأ ُأ هللَإ هلل؛ِنطیتأ

کام  و نعمت خود را بر شما تمالام نمالودم و اسالالم را بالراى شالما ین شما را برایز دامرو تان 
 . رفتمیپذدار( ینی )استوار و پاییبه عنوان آ
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چون بالر اسالاس تفسالیر  پیوند خورده است. بیت دین مورد رضای حه تعالی با والیت اه 
کمالالال دیالالن و اتمالالام آن و سالالآع تجلالالی آن در آیالاله و روایالالات معصالالومان دیالالن اسالالالم بالالا اعالالالن  ا

اسالم مورد رضای خداوند به وجود آمده  والیت امام علی ۀوالیت در غدیر خم بوده و به وسیل
گرفت. از این نکته می که تحقه دین اسالالم و غلبال و در متن آن جای  گرفت  آن بالر  ۀتوان نتیجه 
، کالوحر نبالی اسالالم والیالی اسالت. )مرکالز غدیرسالتان ۀتمام ادیان در عصالر ظهالور، تحقاله و غلبال

 (221 :1393؛ نجارزادگان، 45 :1392
کفالالالر و نفالالالاق،  کالالاله آن حاصالالال  خداونالالالد وعالالالده داده مؤمنالالالان موحالالالد نالالالاف و خالالالالن را از عیالالالب 

هالای دیالن حاله بالر  شالوند و جالز آموزه زمالین می ۀکننالد، آنالان وارث همال ای شایسالته بالر پالا می جامعه
کم نگردد. دین حه در تمام جغرافیای زمین و د شالود و  ر سطح جهانی تثبیت میزندگی آنان حا

گردن می غالب می گوناله آید و آحاد مردم بر آن  کاله شالأن دیالن و دیالن ورزی در تمالام  نهند؛ باله  ای 
گردد. همالان کاله در آیال جوامع بشری واال  ( هالم خداونالد باله ایالن نکتاله 33اظهالار دیالن )توباله: ۀطور 

که دین حه بر دیگر مذاهب غالب آید و این امر مبتنی اشاره می بر سنت حه تعالالی و فضال   کند 
که بر پاک  توحیالدگراییسازی زمین و در پی آن به بقای دین ورزی و ابقای  سازی و سالم اوست 
گرفته است.  تعله 

که چه راه هایی برای تحقاله معرفالت باله خالدا و اجالرای احکالام الهالی بالرای  پرسش این جاست 
ها  یابد؟ یکی از این راه قه میو در نتیجه دوری از شرک در آن عصر تح توحیدگراییداری و  دین

کید شده معرفت باله امالام زمالان اسالت، نمالود ایالن حقیقالت در عصالر غیبالت  که در احادیه به آن تأ
کنالون بایالد دیالد چگوناله در عصالر ظهالور پررنالگ یابالد. یعنالی  مالی شالود و عینیالت مالی کمرنگ است. ا

م یحضالور مسالتق، معرفالت توحیالدی افالزایش یافتاله و بالا چگونه در آن عصر با وجود امام زمالان
کاله بسالیاری از  افالت؛ ماننالد حضالور امالام خمینالیین تحقه خواهالد یمعصوم، د در زمالان انقالالف 

کردن جان خویش برای اسالم  افراد به خاطر ش صیت ایشان به معرفت رسیدند و حاضر به فدا 
 ناف شدند.

کالرم که شیعه و سنی از پیالامبر ا کرده معرفت به امام به دلی  احادیه متعددی  انالد؛  نقال  
کاله می180، 1: ج1386الزم شمرده شده است؛ )کلینی،  مالن »فرمایالد:  ( از جمله این حدیه است 

گر مجموعه نق « ةجاهلی ةمات و لم یعرف امام زمانه مات میت در  «…مالن مالات»هالای حالدیه  ا
؛ 28 :تالالا بیمفیالالد، بالالا وجالالود ادعالالای تالالواتر )منالالابع روایالالی شالالیعه و اهالال  سالالنت را در نظالالر بگیالالریم، 

کاش  الغطاء، بی38، 29ج و 368، 8: ج1403 مجلسی، ، 1ج :تالا ، بالیمفیالد) ( اجماق6، 1ج :تا ؛ 
، 12ج ، ی ل ی اردف  دس ق ایالالن حالالدیه )م  و قبالالول همگالالان دربالالار (111، 1ج تالالا: بی عالالاملی،؛ 12
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کالالالالالم  ( و فراوانالالالالی نقالالالال  و اسالالالالتناد آن بالالالاله رسالالالالول خالالالالدا431 :1374؛ شالالالالیخ بهالالالالایی، 299 در 
کید فراوان، )ابنهمراه  پیشوایان معصوم ( نباید در صدور چنین 58، 2: ج1387بابویه،  با تأ

بالا « مالن مالات»محتوای حالدیه  که این تردیدی باقی باشد. افزون بر مضمونی از رسول خدا
در مباحالاله امامالالت سالالازگاری دارد.  بیالالت دیگالالر عقایالالد مسالالتند و مسالالتدل پیالالروان مکتالالب اه 

، 1 ج :1371د و مصالدر صالحیح و معتبالر اسالت. )برقالی، های آن، از نظر سن عالوه تعدادی از نق  به
جهت مالورد توافاله  ( بالدین230 _229، 1: جق1395ه، یال؛ ابن بابو259، 1 ج :ق1404؛ صفار، 154

کرده باشد و  کسی در صحت آن تردید  که  علمای فریقین واقع شده و دیده یا شنیده نشده است 
کثالرت نقال  و اهتمالام بسالیار راویال وران باله موضالوق بحاله و نیالز  ان و اندیشالهدر مجموق با توجه به 

نظران، صالحت صالدور ایالن  اسناد حدیه و نیز ادعای اجمالاق برخالی از صالاحب ۀتأیید شدن سلسل
که از نظر سالندی دچالار ضالع  هسالتند  حدیه مبرهن و روشن می گردد البته برخی از این روایات 

( و دلیالالال  9، 1: ج1385،  ؛ همالالالو58، 2 ج :ق1378ه، یالالال؛ ابالالالن بابو127: 1397نالالالب، یز ی)ابالالالن  بالالال
عمده ضع  وجود راویان ضعی  و مجهول در سالند اسالت ولالی ایالن روایالات بالا مؤیالد محتالوایی و 

 شود. شان جبران می مصادر معتبر و معتمد ضع 
که بدون معرفت به امام زمالان« من مات»احادیه  کسی  از دنیالا بالرود باله مالر   اشاره دارد 

کاله باله  دون شناخت خدا و رسول خدامر  جاهلی یعنی مردِن بجاهلی مرده است؛  کسالی  و 
کاله خالدا و پیغمبالر را  معرفت امالام زمالان گمراهالِی زمالان جاهلیالت  خالود نایال  نشالده، در واقالع از 

گالر باله معرفالِت امالام زمالان نمی  شناختند، خارج نشده است. بنابراین، معرفت خالدا و رسالول، ا
 کند. یندار نمیای ن واهد داشت و او را د منتهی نشود، به حال انسان فایده

که معرفالت باله امالام  که به لزوم معرفت به امام اشاره دارند احادی ی هستند  و از دیگر احادیه 
؛ 578، 4ج :1386)کالافی، « مالن عالرفهم فقالد عالرف اهلل»ماننالد  دانالد. را منجر به معرفالت خالدا می

کالاله  ی محالالال السالالم علال»مفالاتیح الجنالان، زیالارت جامعالاله صالغیره( یالا در زیالالارت جامعاله آمالده اسالت 
کاله  پع می 1«من اراداهلل بد  بکم»یا « معرفه اهلل گرفالت  توان از ایالن دو دسالته از احادیاله نتیجاله 

 شود. منجر به معرفت خدا می معرفت به امام زمان
                                                        

که ادعیه و زیارات نقش بسزایی در معرفی اه . 1 که با فرازهای بلندش به دابیت  جای تردید نیست  رند. یکی از این زیارات 
کبیالره  یمنسبت به آنالان را فالراهم  تر کام عرفت و بصیرت بلندی مقام ائمه اطهار نظر دارد و زمینه م سالازد، زیالارت جامعاله 

که از وجود هادی امت، حضرت علی بن محمد النقی کبیره، منشور بلند امامت و هدایت است  به  است. زیارت جامعه 
کسب معرفت نسبت به ائمه که شناخت حضالرات ی خویش قرار دهد؛  اسوهآنان را الگو و  ما رسیده است تا زائر با  چرا 

 اعّمهالا و سالندا الزیالارات اصالح اّنهالا: »اسالت گفتاله ن زیارتیا درباره مجلسی عالمه؛ راه شناخت خداوند است معصومین
 مالالورد نظالر از و هالالا زیارت ترین صالحیح سالالند نظالر از کبیالالره جامعاله زیالالارت ؛«شالأنا  عالهالالا و معنالا  بلغهالالا و لفظالا اهافصالالح و مالوردا

 هاست. برترین زیارت جایگاه نظر از و ترین بلیغ معنا جنبه از و ترین فصیح لفظ جهت از و ترین گسترده
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هایی  اما در مورد تحلی  پیوند معرفت امالام بالا توحیالد و میالزان تالأحیر والیالت در توحیالد، دیالدگاه
گالالروه طبقه سالبت بالاله ایالالن مسالال له را میهای موجالالود ن وجالود دارد. دیالالدگاه کالالرد.  تالوان در دو  بنالالدی 

که به طریقیت معرفت امام در توحیالد اعتقالاد دارنالد و دیالدگاه  دیدگاه حداقلی یعنی؛ دیدگاه هایی 
کثری یعنالالی؛ دیالالدگاه کرده حالالدا کالاله موضالالوعیت معرفالالت بالاله امالالام را بیالالان  انالالد؛ یعنالالی برخالالی  هایی 

کالاله باله شالال داننالالد. در مقابالال   شالود، می ناخت پروردگالار منتهالالی میمعرفالت بالاله امالام را صالالرفًا مسالیری 
 دانند. برخی دیگر شناخت امام را فی نفسه مطلوف می

 طریقیت معرفت به امام در معرفت توحیدی

گفتالاری امالام ایالن  ،مسالیر رسالیدن باله خداسالت. در عصالر ظهالور ،در این دیالدگاه شالناخت سالیره 
بررسالی آینالد.  م باله توحیالد نالاف نایال  میهموار شده و جامعه بشری از لسالان مبالارک امالا ،طریقیت

کی از همالاهنگی سالالنت آن حضالرت بالا سالالنت  یره و روش امالام مهالالدیات مربالوط بالاله سالیالروا حالا
 فرماید: می است. خداوند متعال به پیامبر بیت ر اه یسا

هلَِل ىلهللَل َُ هلل ىتیُِدعأ
ِقهللَهطإهَ أ َِ َنةهللَکهللجطَد َّ اِلَعَظَةهللُحِلَ َ ُِ َةهللَکُ ِْكَ َكهللَهطحِلَ َهه نهللَیهللََهللهللهللَلهللَر َّ ِح

َ
هلل(؛125)حنل:هللهللأ

ك یالکننده و بالا پنالدى ن مانه و ادّله قانعی)مردم را( به سوى راه پروردگارت با منطقی حک
کن و با آنان )م الفان( به ن ب ش و عبرت دارىیو ب ن وجه محاّجاله یکوتریآموز دعوت 

 و مجادله نما.
که با حکمت و موعظه به دین اسالم دعالوت و از صفات رسول کالرد و همالین  مالی این بود 

کالالالالافرین و مالالالالذاهب دیگالالالالر بالالالاله دیالالالالن اسالالالالالم شالالالالد. و در زیالالالالارت حضالالالالرت  عامالالالال  ورود فالالالالوجی از 
 هم آمده است: الزمان صاحب

هللُوالعظةهللُحلّنة؛هللُإصطدعهللبطحلْكةهللک
کنالد و بموعظاله ن کالو و سال ن صالدق یخله را به صداى رسا بعلم و حکمت الهالی دعالوت 

 (101، 99: ج1403پند دهد. )مجلسی، 

کرد. از پو او از ر  نق  شده است: امبر اعظمیوش جدش پیروی خواهد 
یبهلل عالَقهللُىلیکهللهللًىتیکهللشرهللمبىتهللهللُإنط هللعییِیهلللنت هلللنىت هللع کجل؛هللک طلهللر

ن مالالن بالاله پالالا خواهالالد یالالین و آیالالرت و سالالنت مالالن اسالالت مالالردم را بالالر دیرت و سالالنت او، سالالیسالال
کتاف پروردگارم دعوت م  (411، 2 ج :ق1416کند. )ابن بابویه،  یداشت و آنان را به 

کرد. از امام صادق امیرمومنان  و از سیر  نق  شده است: هم پیروی خواهد 
هللبّهللطلهللعییتهللُذُهللْطْهللإِسهللثیُإِهللُنهللْطِنطهللَُل هلل؛رةهللعییکهلللطر
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کنالد، ههموالونل لبالاس علالییالق ینگالامت، هیالب همانا قائم مالا اهال  پوشالد و باله  یمال ام 
 (54، 47: ج1403)مجلسی،  کند. یعم  م ه علیریس

شالان، روشالن یا یخ زنالدگین بزرگالواران و تالاریالره ایات متعدد است. با توجه به سالین روایالبته ا
گر ب واهیم سیره امام را در معرفی توحید به جهان بفهمیم باید به سیره پیشالوایان  یم که ا شود 

کنیم زیرا سیر معصوم  خواهد بود. حضرت مهدی  ایشان سیر  مراجعه 
مقام تات خدا، یعنی هویت مطله، خالارج از قلمالرو عقال  حکیمالان »بر طبه دیدگاه طریقیت، 

که عین تات است محکوم به حکم تات  کنه صفات تاتی  و بیرون از منطقه قلب عارفان است. 
باشالد، یعنالالی احاطاله برهالالان یالالا عرفالان بالالر آن ممتنالالع اسالت. صالالفات فعلالالی خالدا ماننالالد خالقیالالت،  می

گرچه ظهور همالان تات اسالت و در  و...رازقّیت  مالدار اّتحالاد ظهالور و ظالاهر، بالا تاْت مّتحالد اسالت، ا
لیکن چون خارج از مقام تات است، قاب  درک با برهان عقلی و عرفان شهودی است. آن مقدار 
کالاله مقالالدور ممکنالالات و قابالال  پیمالالودن بالالرای آنالالان اسالالت، مراتالالب فراوانالالی دارد و هماننالالد  از معرفالالت 

که ائمه گردانشالان در دامنالهدر اوج قله آ کوهی رفیع و بلند مرتبه است  کالوه  ن و شا های ایالن 
گرفته کسی به میزان توان و بهره بلند قرار  مندی خود از مکتب آنان، مسافتی را به سوی  اند؛ هر 
کند و در عین حال، فاصله او تا اوج قّله به اندازه فاصله غیالر معصالوم بالا معصالوم  این قّله طی می

 ترین درجه ممکن از شناخت خالدا، در الیع پع (136-135، 2: ج1389)جوادی آملی،  «.است
متجلی شده است؛ بنابراین تبیین زوایای توحید و تشالریح مالرز جالدایی آن از شالرک  بیت اه 

گستره عم ، از اصلی گالرایش اسالت؛  در میدان علم و  ترین وظیفه مرّوجان توحیالد و پیالروان ایالن 
کسانی برمی کار به شکلی شایسته تنها از عهده  که با تالشالی صالادقانه بالرای  لیکن انجام این  آید 

کسالالر( را پشالالت گذاشالالته و بالاله مالالدد یگانالاله   رسالالیدن بالاله اخالالالو در توحیالالد، مقالالام م ِلصالالان )بالاله  سالالر 
 خالود حقیقالت، در صالورت آن در چالون. باشالند رسالیده( فالتح باله) م َلصالان مقالام به ب ش  هستی
 وگرنالاله یالالد،گو می سالال ن خالالود یگالالانگی از( فالالتح بالاله) م َلصالالان زبالالان از کالاله اسالالت الهالالی اقالالدس تات

 (310، 4ج  :. )هماناست مشوف شرک با نوعی به دیگران توحید

گالر و هسالتند یخداشناسال در بشر انیمرب نیبهتر بیت اه  لذا  را خالدا ب واهالد واقعالاً  یکسال ا
 تحالالت واسالالطه بالالدون آنالالان چالالون بشناسالالد را امالالام گفتالالاری  سالالیر بایالالد کنالالد بنالالدگی را او تالالا بشناسالالد
 .اند گرفته قرار الهی تربیت
کسالالب معرفالالت را بالالرای  معرفالالت بالاله خالالدا را بالالرای انسالالان بیالالت  اهالال کالالرده و زمینالاله  ها تبیالالین 
 کالاله این نظالالر از ( صالالرف145، 1: ج1386)کلینالالی، « بنالالا عالالرف اهلل»کننالالد. روایالالت  هالالا فالالراهم می آن
کسانی می که آنان تنها  که خدا را تا آن تواند مفید این معنا باشد  که برای بشر امکان دارد،  اند  جا 



 

 

 15 
 
 

ی؛
گرای
حید

تو
 ره 

نی
د دی
آور

 
صر
ع

 
هور
ظ

    
 

             

گویالای دو معنالای شالناخت آنالان نیسالت، می  اند و شناخت تا حدی باله انالداز هشناخت دیگالر  توانالد 
کالردیم؛ و دوم که این نیز باشد. اول جاللالت و علالم و  ۀباله واسالط کاله این ما خدا را به مردم معرفی 

 (55 :1390فض  ما، مردم قدر و عظمت خدا را شناختند. )ترخان، 
کالاله بالاله خلقالالت  اشالالاره دارنالالد، تعلالالیم معرفالالت  بیالالت اه  نالالوری همونالالین بالالر اسالالاس روایالالاتی 

گذار شده است؛ زیرا خداوند نور وجود پیامبر اسالم را  و ائماله طالاهرین خدا، به ایشان وا
کالالرد و آنالالان پیوسالالته خالالدا را تسالالبیح و تقالالدیع و تهلیالال  می  کردنالالد. سالالآع  قبالال  از هالالر چیالالز خلالاله 

کالالرد.  ار بالاله مالئکالاله را بالاله آنمالئکالاله را آفریالالد و تعلالالیم معرفالالت و عبالالادت و توحیالالد پروردگالال گالالذار  هالالا وا
کردند و  بیت اه  بدین روی که در دار امکان، خدا را شناختند و عبادت  کسانی بودند  اولین 

کنالالد بالا نالور هالدایت ایشالالان باله توحیالد و عبالادت خالالود  کاله ب واهالد هالدایت  کالالع را  خداونالد نیالز هالر 
در معرفالالت  معصالالومین ۀمالالهالالای ائ از تالش (307، 4: ج1382کنالالد. )مازنالالدرانی،  هالالدایت می

اهلل و تشالویه شالیعیان باله پیشالرفت در  ةدر اهمیالت معرفال توحیدی مردم، بیانالات معصالومین
 درجات توحیدی است.

هالا و صالدها خطباله، ناماله و  کالانون ایالن معالارف توحیالدی اسالت. ده البالغه مالولی علالی نهج
کالاله بهتالالریسالال ن قصالالار از ا انالالد. امیرمؤمنالالان  را بالاله مالالا آموخته یخداشناسالال هالالای راهن یشالالان هسالالت 

 ند:یفرما ین باره میدر ا یعل
هللُوًطرف؛هللُعیمًرفةهللُ هلللِحطَّ ،هلل

 هاست. ن معرفتیپاك و منزه، واالتر یشناختن خدا

 ند:یفرما یگر میر دیشان در تعبیا
هللُإًبقهللبط ،هللُفضلهللُإًبم هلل؛َ 

 ترین علم است. با فضیلت یخداشناس

 ند:یفرما یگر مید رییتعبن در یهمون
هللنهللمًرفت ؛ ُولهللُإ 

 تل شناختن خداست.ین هاز نظر اهمیسرلوحه د

که شناخت خدا در درجه ن ست اهم یز با وجدان احساس مین یآدم ت قرار دارد. حتی یکند 
در هنگام سوار شدن بالر مرکالب  حضرت در جریان جنگ جم  و پرسش سائ  از امیرالمؤمنین

گوید: در جنگ جمال ، مالردی اعرابالی از مس له توحید از تبیین آن دریغ نداشتند: شریح بن ه انی 
گفتنالد: « آیا خداوند واحد اسالت؟»پرسید:  از امیرمؤمنان کنالون چاله »اصالحاف بالر او تاختنالد و  ا
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که علی در حال جنگ است؟  «جای این پرسش است 
 فرمود: حضرت امیر

که جنگ ما نیز بر سر همین است.  بگذارید بآرسد 

کالاله مسالال ولیت هالالد امامالالان معصالالوم کالالرماز آن رو  بالاله عهالالده  ایت جامعالاله پالالع از نبالالی ا
کالاله بایالالد  ایشالالان اسالالت و تبیالالین معالالارف اصالالی  و نالالاف اسالالالمی را آنالالان بالاله عهالالده دارنالالد و ایشالالان اند 

کم بر دوران  عقیده و فکر مردم را از انحرافات باز دارند، آن بزرگواران هر یك طبه شرای  ویژه حا
و از هیچ تالشی بالرای معرفالی جام رسانیدند امامت خویش، این امر مهم را به بهترین شیوه به ان

های متعدد مبارزات آن بزرگالواران بالا  گزارشتوان از  توحید واقعی دریغ نداشتند، این تالش را می
گرفتالاله بودنالالد، بالاله  مجسالمه و مشالالبهه، زنادقالاله، کالاله اسالالاس توحیالالد را هالالدف  جریالالان غلالالو و تفالالویس 

گم گروِه  کرد. آنان، سکوت در مقاب  این  گمراهخوبی استفاده  دانستند و  کننده را جایز نمی راه و 
 به صورتی قاطع و صریح به مبارزه با آنان پرداختند.

کالاله در متالالون روایالالی مالالا مطالالرح شالالده، مسالال له جبالالر و تفالالویس و بطالالالن ایالالن دو  یکالی از مالالواردی 
کالمی است.  نظریه افراطی و تفریطی 

یالالالالد حقیقالالالالی، ، در معرفالالالالی توحامامالالالالان معصالالالالوم یعلمالالالال یهالالالالا تیالالالالاز جملالالالاله دیگالالالالر فعال 
کالاله در زم یبالاله شالبهات ییگالالو وگوهالای جالالدی و پیگیرانالاله و شالالرکت در منالاظره و پاسالالخ گفت نالاله یبالالود 

ن یالگالر مالذاهب رواج داشالت. ایهالا و د از فرقاله یان مساللمانان و برخالیالآن دوران م یدتیمسائ  عق
گاه گالاهیدر یبالرا یافراد  د. پرداختنال یه باله منالاظره مالیالد امامیالمبالارزه بالا عقا یبالرا یافالت پاسالخ و 

 یسالالاز ن، پالاكیالالقالت دیان و آمالوزش حقیالالکننالدگان، ب در برخالورد بالا منالالاظره یهالدف ائّماله هالالد
گردان خالالو از انحالالراف و آمالالوزش این یعقایالالد اسالالالم ك از یالالهالالر  ش بالالود. امالالام صالالادقیهالالا بالاله شالالا

گردان خالود را در علالوم خاصالال گالزارش یشالا کالرده بودنالالد و باله  هشالالام بالن سالالم، هنگالالام  مت صالن 
( مناظره ی)موضوع یدر چه علم یخواه یمناظره با امام، فرمودند: م یااز شام بر یمراجعه مرد

گردان خالود معرفال ی؟ سآع امام در همان علم، او را بالرایکن  )کشالی، .کردنالد یمال یمنالاظره باله شالا
 (554، 2تا: ج بی

گفت امالالام صالالالادق کر  منالالاظراتی طالالالوالنی و  وگوهالالالای بسالالیاری بالالالا ابالالالن ابالالی العوجالالالاء، ابوشالالالا
هالا خصوصالًا  و برخی دیگر از سران زنادقه داشت و باله عقایالد انحرافالی آندیصانی، زندیه مصری 
 داد. در باف توحید پاسخ می

بیالالالت  در میالالالان اه در مجالالالالع مالالالأمون ملعالالالون.  همونالالالین اسالالالت منالالالاظرات امالالالام هشالالالتم
به طور رسمی در مجالع مناظره شالرکت نمودنالد. مالأمون، تالالش  عصمت و طهارت امام رضا
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کالالالالاله در منالالالالالاظرات شکسالالالالال  را آشالالالالالکار  الرضالالالالالا ت و خطالالالالالای حضالالالالالرت علالالالالالی بالالالالالن موسیداشالالالالالت 
 رو مالالالالالالالأمون  از ایالالالالالالالن (231، 2: ج1378؛ ابالالالالالالالن بابویالالالالالالاله، 455، 2: جق1422)طبرسالالالالالالالی،  کنالالالالالالالد.

منالالاظرات بسالالیاری را بالالا مالالدعیان اندیشالاله و اربالالاف ملالال  و نحالال  ترتیالالب داد. بالاله غیالالر از جلسالالات 
که می رسالاندند و باله  طالاهرین می توانستند خویش را به ائماله مناظرات اه  علم و تحقیه هرگاه 

 .پرداختند بحه و پرسش می

کالالاله در نهایالالالت م الفالالالت بالالالا اسالالالالم و دیالالالن بودنالالالد  کسالالالانی  کالالاله   نکتالالاله بسالالالیار مهالالالم ایالالالن اسالالالت 
کالاله می توانسالالت مطالالرح شالالود در حضالالور امالالام  بالاله احتجالالاج بالالا امالالام پرداختنالالد. لالالذا نهایالالت شالالبهاتی 

 اند. گفته به خوبی این شبهات را پاسخ مطرح شده است و حضرات معصومین

کنالالالالالالار تبیینالالالالالالات توحیالالالالالالدی خالالالالالالود، در راسالالالالالالتای تربیالالالالالالت توحیالالالالالالدی  ائمالالالالالاله معصالالالالالالوم  در 
ها را از ورود باله برخالی مسالائ  ماننالد تفکالر فالی تات اهلل و تفکالر در برخالی از صالفات  پیروانشان، آن

 کردند. الهی و... منع می

 خدادن در ذات یشینهى از اند
 فرمایند: می باره ایندر  اهلل رسول

هلل ُهَ َف کُهللفََ هللَشهللهللر َ
له کُهللفکأ ر ُهَ َف ََ هلل هلله هللُ ؛هللٍ ،هللَک َْ هللذُ

 .دیشیندید، اما در تات خدا نیشیندیزى بی: درباره هر چامبر خدایپ

 و باز از ایشان نق  شده:
هللُ  ولأ هللهللَخَرَجهللرلأ َْ هلل هلَلذُ ٍْ ال

َْ هللَعیهلل ٍْ هلل هلَلال ه أ ُهَ مهوَنفهللفِهطإالُ:هللَََّ َف بهَ َُ  َ ََ قهلل ُأ وَن،هللفِطَل:هللمهطَإ هر ُهَ َ َف
هللَُ هللهللَخبَقهللهللف کجلهَ کُهللفَعزهَ ر ُهَ َف ََ بالُ،هلل ًَ َکذإَكهللَفطِف کُهللفهلل،هللفِطَل:هللکهلل ر ُهَ َ َف ََ هلل َ هللکهلله َِ هللَ ؛یَخب

گفتگو بودند، آمد و فرمود: دربالاره  نزد عّده روزى رسول خدا که مشغول بحه و  ای 
گفتگالالالو می کردنالالالد: دربالالالاره آفالالالریالالالکن چالالاله بحالالاله و  نش خداونالالالد عالالالّز و جالالالّ  ید؟ عالالالرر 

کالالار را بکنیود: همالالم. حضالالرت فرمالالیشالالیاند می د، امالالا یشالالیندیدگان او بیالالد؛ دربالالاره آفریالالن 
 .دیشه نکنیدرباره خودش )تات خدا( اند

 فرمایند: می امام علیو 
َ هللف ُهَ َف ََ هللُ هلل حَلَ ؛هللَمنهلل َْ هللذُ
که در تات خدا بامام علی  شد، ملحد شود.یندی: هر 

 فرمایند: می و امام صادق
کالالردن در خالالدا جالالز بالالر حیرا اندیالالد؛ زیالالزیهدن دربالالاره هتاتل خالالدا بآریشالالیاز اند رت و یالالشالاله 
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یابنالالد و نالاله بالاله انالالدازه  دگان در مییالالافزایالالد. همانالالا خداونالالد عّزوجالالّ  را نالاله د گمراهالالی نمی
 شود. داشتن وص  می

در معرفالت توحیالدی  کار ائّماله اطهالار یها وهیگر از ابزارها و شید یکیاستفاده از دعا و تکر 
انالد. در  مالردم بهالره بالرده یو اعتقاد ینی، دیت معنویترب یشتر برایمردم بود. آنان از تکر و دعا ب

له دعالا باله یناله باله وسالیمد یاسالیو س ی  زمالانی، با سنجش شالراژه امام سّجادین روش، به ویا
کاله نما هیفه سالّجادیصالح ان پرداختاله ویعیشال یپرورش فکر  یو حتال ینالیت دیالره تربیانگر سالیالرا، 

مباحه شناخت تات و صفات خداوند، مقالام و منزلالت  شان در پرداختن بهیا یو اعتقاد یاسیس
 156، 99، 35، 30 :هیفه سّجادیاند. )صح گذاشته یاست بر جا عهیو امامان ش امبریپ
، هدف نهایی تربیالت را خالدای متعالال، معرفالی و صحیفه سجادیهدر سراسر  ( امام سجاد195و 

کند. شناخت  یقت یکتا راهنمایی میدر تمام دعاها، م اطب را با زبان دعا و مناجات به آن حق
تالالالر خالالالدا، نقالالالش مهمالالالی در قالالالرف بالالاله او دارد. بالالالدون شالالالناخت خداونالالالد تقالالالرف بالالاله او  هالالالر چالالاله بیش

کسالالب ایمالالان و 341، 1: ج1377پالالذیر نیسالالت. )جالالوادی آملالالی،  امکان ( ت لالاله بالاله اخالالالق الهالالی، 
کام  گرو شناخت هر چه  تمسالک  تر اوسالت. شالناخت سالطحی، تقوی، توک  به او و غیره همه در 

گالالردد، زمینالاله  تر و عمیالاله کنالالد و بالالرعکع، هالالر چالاله شالالناخت وسالالیع و ارتبالالاط ضالالعی  را اقتضالالا می تر 
در  ترین اهداف تربیتی حضرت امام سجاد رو، یکی از مهم شود. از این تر می ارتباط مستحکم
تقویالالت هالالر چالاله بیشالالتر شالالناخت خداونالالد اسالالت. بالالدین منظالالور امالالام در دعاهالالای  صحححیفه سححجادیه

پرداختاله اسالت و بالا اشالاره باله موضالوعاتی چالون توحیالد و مراتالب « خداشناسی»مس له بسیاری به 
خالالاله، قالادر، غالالم، رحالیم، غنالالی، قالوی، مالنعم، عزیالز، حکالالیم »آن، تات و صالفات خالدا هموالون 

کمالالك می« و... در ن سالتین دعالالا،  کنالد. حضالرت امالام سالجاد باله تقویالت و تعمیاله شالناخت مالا 
  فرماید: پردازد و می خدا میضمن حمد و سآاس خداوند به شناساندن 

کاله دیالالده کننالالدگان از  های وصال  انالالد و اندیشاله های بیننالدگان از دیالدنش ناتوان خالدایی 
عهده وصفش برنیایند. باله قالدرت و توانالایی خالود آفریالدگان را آفریالد و آنالان را باله اراده و 

ای باشالالد. )صالالالحیفه  کالاله از روی م الالال و نمونالالاله آن خواسالالت خالالویش بالالاله وجالالود آورد بالالالی
 (3و  2بند  ،دیه، دعای اولسجا

قابال  رییالت نیسالت و همونالین بالا اشالاره باله  که این در این دعا امام با اشاره به تات خداوند و
 شود. صفت خالقیت خداوند، ما را به معرفت و شناخت خداوند رهنمون می
کاله در   آمالده اسالت و صححیفه سحجادیهبنابراین، با توجه به ایالن فرازهالا و دعاهالای فالراوان دیگالر 

کالاله امالالام کیالالدی  کالاله یکالالی از اهالالداف تربیتالالی  در ایالالن زمینالاله دارنالالد، روشالالن می تأ صحححیفه شالالود 
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هالالا اسالالت؛ و از دعاهالالای  ، هالالدایت پیالالروان بالاله شالالناخت خالالدا و تصالالحیح نظالالام اعتقالالادی آنسححجادیه
معالالروف دیگالالر در معرفالالی خداونالالد، دعالالای عمیالاله و سرشالالار از محبالالت و عشالاله بالاله خداونالالد، یعنالالی 

 در صحرای عرفات خوانده است. دان امام حسینکه ساالر شهی« دعای عرفه»
 کسالب زمیناله امالام باله معرفالت کاله معناسالت ایالن باله امالام باله معرفت داشتن طریقیت نتیجه در

 :است فرموده دستور متعال یخدا. خداست به نسبت معرفت
الُ َأ هللیُإبأهللهللک  َْ هالَُِبطهللَمنهللال هلل(189)بِره:هللهلل؛َِ

 .دیشو ها آن وارد ها خانه یدرها از

گالالر. اسالالت« بیالالت اهالال » بالالاف از ورود شالالدن، خداشالالناس راه تنهالالا  تحالالت ایالالدن نیالالا در کالاله یکسالال ا
امکالالان  لحظالاله هالالر و نشالالده نیتضالالم خالالدا یبنالالدگ ریمسالال در شالالدنش حفالالظ رد،یالالنگ قالالرار امالالام تیالالترب

ن خواست خود خداسالت یپذیر است. ا ش امکانیبرا یخداشناس یر فطریلغزش و انحراف از مس
تنها راه حصول معرفالة اهلل  خدا برسند؛ بنابراین معرفت امامه به معرفت ین طریها از ا که انسان
کسالیه و راه نیامام، طر  شناخت سیر یعنیاست،  گالر  خواهالد  می ی  باله معرفالت خداسالت، پالع ا

کام  و صح شالان، از قالول و یشناس بالوده و بالا اعتقالاد باله ا د امامیکند، با یح خدا را بندگیبه طور 
 خدا حاص  ن واهد شد. یصورت، بندگن یر اید. در غینما یرویها پ عم  آن
گالالالر لالالالذا   عمالالاله و شالالالدت بالالالر و میکنالالال حفالالالظ رامعرفالالالة اهلل  گالالالوهر و میباشالالال خالالالدا بنالالالده میب الالالواه ا

 مقصالود منالزل سالر باله توانالد نمالی راهالهیب از کالع هالیچ. میباشال شانیا روی دنباله دیبا بیفزاییم، آن
 پروردگالار، دیالتوح جملاله از ،یریالخ هالر باله تالوان مالی شالان،یا مکتب در زدن زانو با تنها بلکه برسد،
 .افتی دست

 موضوعیت معرفت به امام در معرفت توحیدی
ن دو امالر یالم. امالا ارتبالاط ایتوجاله نمالود یدر راه خداشناسال یشناسال ت امالامیالقیجا، بر طر نیتا بد

ت یسالالت و آن موضالالوعین دو نگریالالتالالوان بالاله ا یز میالالگالالر نید ۀشالالود و از جنبالال یجا خالصالاله نم نیبالالد
 رفت امام است. داشتن و هدف بودن مع

کاله پروردگالاری دارد عقالاًل بایالد تساللیم او  کسی خالدا را شالناخت؛ یعنالی بالرایش روشالن شالد  وقتی 
گردن ِبَنهد.  که به ایالن مرحلاله از پالذیرش و تساللیم « خداشناس»شده و به ربوبیت او  کسی است 

کسالی ال کالرده باشالد. چنالین  زم نسبت به خدا رسیده باشالد و در حقیقالت، خالدا را باله خالدایی قبالول 
هم تسلیم شالود. یعنالی ایشالان را باله همالان  و ائمه است نسبت به باف خدا یعنی پیامبر

کنالد، تالا توحیالد از او پذیرفتاله شالود. باله تعبیالر دیگالر، الزمالاله  کاله خالدا برایشالان قالرار داده بالاور  مقالامی 
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است. وقتی از امام  و امامت ائمه پذیرش ربوبیت خدای عزوج ، پذیرفتن نبوت پیامبر
کتفالالالا  ربالالالاره خداشناسالالالی مید معصالالالوم پرسالالالیدند، ایشالالالان در پاسالالالخ تنهالالالا بالالاله قبالالالول خداونالالالد ا

به امامالت و حتالی دشالمنی بالا دشالمنان  به نبوت و ائمه کردند، بلکه پذیرفتن پیامبر نمی
 (4و ح  1ح  :1386کلینی، کردند. ) ایشان را در تعری  خداشناسی مطرح می

کالالاله موحالالالد )خداشالالالناس(  تالالالوان از ایالالن احادیالالاله و نظالالالائر آنهالالالا بالاله صالالالراحت می گرفالالت   نتیجالالاله 
گفتالاله می کسالالالی  کالاله اعتقالالالاد بالاله خالالالدا و پیالالامبر در فرهنالالگ شالالالیعی بالاله   دارد،  و ائمالالاله شالالالود 

 نالالاله تنهالالالا شالالالرط و الزمالالاله معرفالالالت خالالالدا  شالالالود. بنالالالابراین معرفالالالت امالالالام و اهالالال  والیالالالت محسالالالوف می
 بلکالالاله نشالالالالانه منحصالالالالر بالالالاله فالالالالرد آن اسالالالالت. پالالالالع معرفالالالالت امالالالالام بالالالاله معنالالالالای اعتقالالالالاد بالالالاله ایشالالالالان 

گسستنی معرفج گر خداشناسی فرد به امام ةزء نا تالوان  شناسی خالتم نشالود، هنالوز نمی اهلل است. ا
کرده او را موحالالالالالد دانسالالالالالت. پیالالالالالامبر کالالالالاله امالالالالالام زمالالالالالان بالالالالاله صالالالالالراحت بیالالالالالان  کسالالالالالی    انالالالالالد 

عصالالر ارواحنالالا لالاله  خالالود را نشناسالالد، هنالالوز از جاهلیالالت و شالالرک در نیامالالده اسالالت. وجالالود مقالالدس ولالالی
کالاله خالالالدای متعالالال از مالالا خواسالالالته و بالاله وسالالالیله الفالالداء و معرفالالت بالالاله ایشالالان،  همالالان دینالالالی اسالالت 

داشتِن معرفت امام « موضوعیت»پیامبرش بر ما نازل فرموده است. و این فراز به رساترین تعبیر 
د یالبا  ،میم او شالدیتسالل یم و باله لحالا  بنالدگیمتعال را شالناخت یخدا یوقترساند.  را می زمان
م و باله یشالان قالرار داده بشناسالیمتعالال بالر ا یکاله خالدا یهگالایز بالا آن مقالام و جایالرا ن تیب اه 

که تحّم  یا یمقتضا کام ، خلیفه اللهی، و مقالام ولالی اللهالی»ن شناخت  « مقام مرآتیت، انسان 
گسترده آنان است، و با حضور امام شفاف م. در عصالر ظهالور بالا وجالود یم شالویشالود، تسالل تر می تر و 
کامال  در جهالان، راه شالود. حالال باله توضالیح ارتبالاط ایالن  همالوارتر می هالای توحیالدی عینالی انسالان 

 پردازیم: ها با توحید می مقام
 معرفت توحیدی با تحلیل مقام مرآتیت امام .1

که معرفت به تات الهی در مقام تات غیر ممکالن اسالت؛ و  مبنای اصلی این دیدگاه این است 
وعیت پیالالدا شالناخت امالام تنهالا مسالیر شالناخت خداسالت. در نتیجالاله شالناخت امالام فالی نفساله موضال

 ناچالار بایالد از راه والیالت تحقاله پالذیرد؛ زیالرا« وصالول باله مقالام توحیالد»کند بر طبه این دیدگاه  می
مالالرآت و آیینالاله پروردگالار هسالالتند و جمالالال محبالالوف و معرفالت معبالالود، بالالدون آیینالاله و  بیالت اه 

 و ورک را بیننده هر دیده تات، تشعشع و نور و نیست پذیر حجاف براى سالک در وهله اول امکان
 مراحال  در سالیر بالراى آن شالرطیت و آییناله ایالن باله وصالول بنالابراین فرسالتد،  مالی ضالل دیار به را او

)حسالینی  .دیالد تالوان  مالی آییناله در ولالیکن دیالد، تالوان  نمالی را خورشالید. اسالت لوازم الزم از معرفت،
 (141، 5: ج1408تهرانی، 
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کامل بودن امام .2  معرفت توحیدی با تحلیل مقام انسان 
تات الهی غیب مطله است. در نتیجه هیچ صفتی از صفات الهی در این مرحله به خدا  مقام

کثالرت منافالات دارد.  استناد داده نمی شود؛ زیالرا اتصالاف صالفت بالا غیالب مطلاله بالودن و نیالز عالدم 
کامال  اسالت. کالرده و آن وجالود انسالان  در نتیجاله اسالماء  این صفات الهی تنها در یک وجود ظهور 

کام  است. بر این اساس هرگونه معرفتی نسبت به اسماء و صفات در الهی توصی  مقام انس ان 
کام  است. )حسینی شاهرودی،   (28 -9 :1388واقع معرفت به مقام انسان 

کامال ، انسالان کاله مت لاله بالاله اخالالق الهال یانسالان   ینش، سالبب بقالالایآفالر ییو علالت غالا یاسالت 
گانه یو  یس الهیق، واسطه فان خاله و م لوی، واسطه میاله یعالم وجود، مظهر جامع اسما

گالاهیعت و حقیقالت، شالرین، باله طریقالین است. او به طور یفه خداوند در زمیخل افتاله، باله ی یقالت آ
فاله، قطالب، ی، امالام، خلی، مهالدیشالوا، هالادیخ، پیها است. او را ش انسان یظاهر و باطن راهنما

کسالیر اعظالم، عبالداهلل، مالرآت الحاله نام الزمان، جام جهان صاحب  :تالا النالی، بیینالد. )جا دهینما، ا
گالالوهر5-4 :1386؛ نسالالفی، 208-206و  125-124 ، انسالالان ی( بالاله هالالر رو 73، 2: ج1376ن، ی؛ 

که همه ارزش یکام ، انسان کرده و  یانسان یها است  اش، هماهنگ و متناسب به حد اعال رشد 
د یالترد یافتاله باشالد. بالی، ارتقا، عظمت و تکام  یانسان یها قت تا حد قهرمان همه ارزشیدر حق
گوهر نابیچن قالت صالاحب نقالش یک حقیالباشد؛ بلکه او  یو تهن یالیک انسان خیتواند  ینم ین 

کالاله نمونالاله یمسالاللم در جهالالان هسالالت  یافتالاله و دارایاز او در عالالالم وجالالود تحقالاله  یفراوانالال یها اسالالت 
 مصداق آشکار است.

کس ین میبنابرا کام ،  گفت انسان  کاله مراحال  تجالرد برزخال یتوان  گذ یو عقلال یاست   رانالده را 
 تر  نییدر طالالول علالال  قرارگرفتالاله بالاله همالاله مراتالالب پالالا کالاله این  یالالبرسالالد؛ بالاله دل یو بالاله تجالالرد تالالام عقلالال

گاه ینیو تسل  ع یاشراف علم کام  برخوردار است. )جوادی آملالی،  یدارد و در علم و عم  از آ
1385: 301) 

کائنات اسالت و حق یساحت قدس کام ، مدار عالم وجود و محور چرخش   یرانقالت نالویانسان 
کام  همگان را تحت پرچم خو یو الهوت  کند. یت میریمد یش با اتن الهیانسان 

کالالامل  یاسالالما یه سالالریع حقالالایالالز جمیالالو ن یو اجمالال یلیع مظالالاهر تفصالالیالالجم یکالاله دارا یانسالان 
ن یالکاله نالاظر باله ا یانیالد را بالا بیالگالذارد. او توح یم یاست، پا به عرصه هسالت یو فعل ی، صفاتیتات

را یالال؛ ز» ال الاله اال اهلل وحالده وحالالده وحالده»تکالالر  ین اسالت معنالایالالکنالد و ا یساله مرتباله اسالالت اظهالار م
اسالالت.  یو افعالالال ی، صالالفاتید تاتالالیالالب نالالاظر بالاله توحیالالسالالت؛ بلکالاله بالاله ترتیتکالالرار ن« وحالالده»عبالالارت 

 (54 :ش1371زاده آملی،  ؛ حسن551 :1372)جوادی آملی، 
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گالالران هرچالاله یت و دفرمالالا اسالال ک وجالالود حکمیالالتنهالالا  یدگاه عارفالالان در جهالالان هسالالتیالالاساسالالًا از د
 د:یگو یم یلیم جیاند؛ عبدالکریم بن ابراه یقیک وجود حقیات همان یهستند، تجل

َّّطنهللُإُطملهللَالهللُإِطبهللُإذ هللعبهللیُعبقهللحفظکهللُ هلل نهللُإل کهللُإالجالدهللمنهلل کإه هللیَ ور  هلل فو
کطنهللُإالجالدهلل ىلهلل ىل هلل(121هللَط:هللیبهللوین،ین؛هلل)ج  ب هللُآلب هللآخرههللکهللَالهللکُح هللمنذهلل
کنالالد بالالدان خداونالالد تالالو _  کامالال ، قطبالال _را حفالالظ  کالاله افالالالک وجالالود از  یکالاله انسالالان  اسالالت 

 گردند. ین به دور محور او مین تا واپسین ست

کامالال ، جالالامع جمیباله هالالر رو کالاله از جهالالت روح و عقلالالش،  یع عالوالم اسالالت؛ بالاله طالالوریالال، انسالالان 
که به  یکتاف عقل کتاف یمعروف است. از ح« الکتاف ام»است  اسالت و « لوح محفالو »ه قلبش 

کتالاف ه نیاز ح کاله همالان حق« محالو و احبالات»فع،  قالت انسالان یاسالت. سالآع نسالبت عقال  اول 
کب  کاله این ش اسالت ویبه بالدن و قالوا یه آن عالم است، نسبت روح انسانیر و حقایکام  به عالم 

کلال کبینفالع  ن سالبب باله یالکاله نفالع ناطقاله، قلالب انسالان اسالت؛ باله ا ر اسالت؛ چنانیال، قلالب عالالم 
کب گفته میعالم، انسان   (590 :1372زاده آملی،  سنشود. )ح یر 

کبهههه هللَفصهههه ّهههه هللیفطإًههههطههلل کههههطإرو هللمههههنهللُحل  ههههطمعهللفدههههالهللإبًههههطههلل هلللهللآدْهللکآدْهللَالُإُ ههههطلهللُحل 
هلل؛(655هلل:)مهطن

کتاف جامع است؛ پالع آدم نسالبت باله یتمام عالم، تفص   وجود آدم است وآدم، همان 
 عالم هموون روح نسبت به جسم است.

کامالال  دریتالالوان نت ین میبنالالابرا کالاله انسالالان  گرفالالت  ار بلنالالد یبسالال یگالالاهی، از جایجهالالان هسالالت جالاله 
و  یس حاله تعالالیفال ۀان خالاله و م لالوق، واسالطیالم ۀتوانالد رابطال یکه م یبرخوردار است؛ به طور

 ین انسانیفرشتگان نائ  شود. چن  دهند میشده و به مقام تعل یعیو تشر ینیت تکویصاحب وال
که جامع جم یب کام  است  کبن انسان، عالیع عوالم است. ایگمان انسان  ر و عالالم انسالان، یالالم 

کمالالاالت خالالود را در حقیقتالالی خالالارج از  ۀکالاله خداونالالد خواسالالت همالال جالالا آن راسالالت. ازیصغ  صالالفات و 
کام  را ا کند، انسان  کمال جهان هسالتیتات خود مشاهده  که  کرد  کامال   یجاد  بالا وجالود انسالان 

 ابد.یتحقه 
 اللهی امام ة معرفت توحیدی با تحلیل مقام خلیف .3

که برگزیدگان  پع از معرفت خدا تنها راه نجات تسلیم شدن به پیامبران و حجج الهیه است 
 اهلل را هالالیچ ةخالود در زمالین نامیالده اسالت. شالأن خلیفال« هخلیفال»پروردگالار هسالتند و خداونالد آنهالا را 

کاله تنهالا بالاف  می تواند نادیده بگیرد و بگوید من نمی کع خواهم بنده خدا باشم اما به خلیفه او 
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کاری شود. چون انکاِر خلیفه و تسلیم نشدن باله  نداشته باشم، چنین چیزی نمی بندگی اوست، 
  او، در حقیقت انکاِر خداوند و ربوبیت او است.

-222، 1: ج1415کامال  اسالت. )آلوسالی،  یها م التن انسالان الهیة خلیف مقام برخی عقیده به
( 211، 3: ج1385؛ جوادی آملی، 387، 1: ج1375؛ داورپناه، 3-2، 2: ج1366؛ مالصدرا، 223
، 1: ج1395اسالت. )ابالن بابویاله،  شالده وارد خالفالت آیاله تیال  در کاله اسالت نظر روایاتی این مؤید
 نالن بیالان طباله کاله کسالی اسالت« اهلل مطلاله ةخلیفال»خالفالت،  آیاله در اهلل ةخلیفال از ( مالراد 14

 و شال ون تمالام و دارد اسالت( را الهالی خلیفاله شناخت معیار اسماء )که همه به قرآن علم صریح
 فرمایند: می آملی یجواد اهلل تباشد. آی دارا خود را عنه مست ل  یها یژگیو

  انسالان چالون و باشالد عناله شال ون مسالت ل  هماله مظهالر کاله اسالت کسالی کام  خلیفه
 خواهد عصر یگانه هر در نیز کام  خلیفه است، واحد خداوند خداست و خلیفه کام 

گر و بود  دارند قرار او مطلقه خالفت الیتتحت و بودند، حتماً  او معاصر دیگر یخلفا ا

کام  نیست. )جالوادی آملالی، ج  خلیفه یک هیچ بوده، ناقن خلیفه ها آن وگرنه همه
6 ،221) 

 ایالن و دارد کامال  انسالان باله اسالت اختصالاو شالده مطالرح آیاله در کاله الهی خالفت بنابراین

 زمالین پهناله متقیا زمان برپایی تا خلقت یابتدا از و بوده یگانه عصرها در همه کام  انسان

دارد. )کلینالی،  حضالور زمالین در همالواره الهالی حجالت عنالوان و باله شالود نمی تهالی یو حضالور از
 (179، 1: ج1386

 آیاله، در مطالرح خالفالت اسالت؛ یعنالی تعالالی حاله اسالت الف، ایالن در عناله از مسالت ل  مالراد

 کاله اسالت و شال ونی هالا ویژگی باله آراسالته الهالی خلیفاله این حال .از خداست جانشینی و خالفت

 :آوریم می تی  در را ها ویژگی این از نمونه چند. سازد می متمایز موجودات دیگر از را یو

 1اسماء مطلق مظهر (الف
 ایالن جهالان، راز آفالرینش و فلسالفه که معنی این به است الهی صفات و مظهر اسماء جهان

 این هالربنالابر خداونالد؛ صالفات و اسالماء ظهالور و تجلالی یباشالد بالرا یمظهالر و گالاه جلوه که بوده

 جالامع تنهالایی باله اهلل اسالم اسالت. خداوند اسماء اسمائی یا اسمی مظهر خود حد در یا پدیده

 از یبیشالتر تعالداد مظهالر باشالد پدیده بیشتر یک کمال چه است. هر الهی و صفات همه اسماء

 باله ،یهالر عصالر امالام و خلیفاله کامال ، انسالان میالان ایالن در .بالود الهالی خواهالد صالفات و اسالماء

                                                        
 .بقره است سوره 31 آیه الهی در خلیفه شناخت یبرا معیار این ریشه. 1
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 اسالم مظهالر عنالوان باله الهالی خلیفاله بنالابراین اسالت؛ حاله صالفات و اسالماء هماله مظهالر تنهالایی

کم« اهلل»جامع   و تکالوین در لالذا و است جاللی حه و جمالی صفات و اسماء همه مظاهر بر حا
 (109 -104 :1387ی ربی، است. ) جهان همه موجودات رف و ولی تشریع،

 عنالوان باله امالام اسالت.« بالدع»حاله  تات باله نسالبت مربوبیالت و امکالان صالفت لحالا  امالا باله

کامال  کامال  انسالان  میالان در او خلیفاله و کائنالات جالامع اهلل در اسالم مظهالر عصالر، ترین انسالان و 

 .است م لوقات

 او .دارا اسالت تمالام و تالام صورت به را الهی ش ون و اوصاف که همه است کسی اهلل ةخلیف

گالر دهالد،ب انجالام امکالان جهالان هماله شال ون در را سالبحان یخالدا کالار کاله اسالت کسالی  یخالدا ا
 سالایر مالورد در و بالالذات باشالد علالیم آن تالام مظهالر بایالد هالم کامال  انسالان علالیم اسالت سالبحان

)مصالباح  دهالد. می انجالام اهلل بالاتن ب واهد تکوین جهان هرچه در و است گونه همین صفات
 (4-3، 2: ج1385؛ جوادی آملی، 86 :1388یزدی، 

 فیض واسطهب( 

 دریافتقابلیت  موجودات همه و دارد جریان هستی سردر سرا همواره متعال خداوند فیس

 برساند بقیه به را فیس این بتواند تا باشد باید وسایطی ناچار و ندارند را الهی فیس مستقیم

 استحقاق نیازمند الهی فیس که دریافت چرا گیرد قرار فیس واسطه تواند نمی یموجودهر  و

ة خلیفال و ممکالن نیسالت هماله یبالرا یهالا رتبم یهالا تفاوت توجاله بالا ایالن ویژگالی که است تاتی
ایالن  شایسالته الهالی، صالفات و هالا ویژگی به بودن و متص  تاتی استحقاق داشتن به دلی  اهلل
 .است شده مقام

 گری هدایتج ( 
 تعالالی و حاله اسالماء مطلاله مظهر الهی خلیفه که این معناست به الهی خلیفه بودن یهاد

 ةخلیفال نتیجاله در سالت؛یخداوند هاد یماء حسنااس از یکی فیوضات است، رساندن در واسطه
 است. مطله خداوند بودن یکه هاد چرا است؛ تشریعی و تکوینی هدایت به یاهلل هاد

 معلمد( 

 الهالی ةخلیف چون و است داده قرار خود تعلیم مستقیم تحت را خود خلیفه متعال خداوند

 آحار از یکی پع است لهیا از فیوضات یکی است و تعلیم فیس رساندن واسطه طور مطله به

زمالین(  اهال  چاله و ها اه  آسالمان موجودات )چه تعلیم هستی در اهلل ةخلیف و وظای  یوجود
 (86 :1381مطله،  ی)یزد خویش است. الهی علم وسیله به



 

 

 25 
 
 

ی؛
گرای
حید

تو
 ره 

نی
د دی
آور

 
صر
ع

 
هور
ظ

    
 

             

 اللهی امام معرفت توحیدی با تحلیل مقام والیة .4
 َو  َرْحَمَتالُه  ْنُشالُر یَ  َو  سالت.ااقدس الهالی  تات ۀالزم یاسما و صفات از یول صفت والیت و اسم

 نیا ۀیسا و ظ  در ،...و موجودات ۀامات و پرورش جاد،یا که (28)شوری:  دیاْلَحم ّیُ اْلَولِ  ُهَو 
موجالالودات نسالبت بالاله تات حضالالرت حاله، ربالال  محالالس  ۀکاله همالال جالالا آن اسالالت. از صالالفت و اسالم

 نیالا َمظهالر و برنالد یمال بهالره تیالوال از خالود، یوجالود هیضال و سالعه ك از برحسالبیالهسالتند، هر
 از موجالود ترین نزدیک و اقرف حجاف که «م لوق نیاول :اهلل َخَلَه  ما اوُل »رو  نیا از .اند اسم

 اسالت برخالوردار هیاله ۀیکل و عامه مطلقه، تیوال از است، ییایکبر اقدس ساحت به قرف نظر

 ،یتهرانال ینیحسال) اوسالت. ۀافاضال باله موجالودات تمالام ...و ممالات ات،یالح ،یروز وجالود، و
گالالالر چالالاله خالالالدا ولالالالی اسالالالت و از لالالالوازم والیالالالت، پالالالرورش 33 -10، 5ج :ق1408 ( بالالاله عبالالالارت دیگالالالر، ا

که هر موجودی بالر حسالب سالعه و  جا آن رزق معنوی و مادی آنان است، اما از ۀموجودات و افاض
توانالالد َمظَهالالر ایالالن اسالالم شالالود، اولالالین م لالالوق حالاله تعالالالی، حامالال   ضالالیِه هویالالِت وجالالودِی خالالود، می

کلی کاله از آن باله عقال  اول، روح محمالدى، نفالع واحالده  «اول مالا خلاله اهلل»ت. الهیه اسال ۀوالیِت 
 یهمان نالور قتین حقیاست. ا امبریقت پیحق یعنیه یقت محمدیشود همان حق ر مییتعب

که در هم ع م لوقالات از او یالعوالم مظهالر دارد و هالر موجالودى آدم و نالوق انسالانی بلکاله جم ۀاست 
- 470و  52 :1372؛ جالالوادى آملالالی، 57 -55 :1375صالالرى رومالالی، یقگیرنالالد. ) فالالیس وجالالود می

 (65- 64 :1378، یزاده آمل ؛ حسن484
« ن م لالالالوق، نالالالور مالالالن بالالالودی: اولالالالی ول مالالالا خلالالاله اهلل نالالالور»کالالاله  رسالالالول خالالالدا  ن فرمالالالودیالالالا
گ  بالود ین: وقتی آدم بین الماء و الطیًا و آدم بیکنت نب»ا ی (99، 4ق: ج1405احسائی، ) ن آف و 

ق: 1403، یترمالالذ؛ 548 :1372؛ سالالبزوارى، 402، 16: جق1403 ،یمجلسالال« )غمبالالر بالالودمیمالالن پ
نق  شده است: اولین م لالوق الهالی ارواح مالا  ن ادعاست. از پیامبریبر ا یشاهد( 585، 5ج

که خداوند آن ارواح را ناطه به توحید و حمالد خالویش نمالود و سالآع مالئکاله را آفریالد.  بوده است 
 (58، 54ق: ج1403)مجلسی، 
که حق استفاده می ینیهای د از آموزه چهالارده  ۀاسالت و همال یکالی بیالت امبر و اه یالقت پیشود 

ارى وارد شالده اسالت. یات بسالیالن اتحاد نورى به صالراحت در روایهستند. ا یمعصوم از نور واحد
بالالوده « اول مالالا خلالاله اهلل» نیالالز ماننالالد حقیقالالت پیالالامبر بیالالت اه  بالالر ایالالن اسالالاس، حقیقالالت
افتالالاله و یو عتالالالرت ره ن م لالالالوق الهالالالی، محمالالالدفرماینالالالد: اولالالالی می اسالالالت. امالالالام محمالالالدباقر

 (240، 1: ج1386، ینالالیکل) هالالا شالالبح نالالور در برابالالر خداونالالد بودنالالد. نالالد، آن هنگالالام آنیگر او هالالدایت
گالر حقکاله نیا جالهینت کاله فال ین م لالالوقیاولال بیالت و اه  امبریالقالالت پی، ا س از آنالالان یاسالت 
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که در بحه صادر می گذشته به آن پرداخته شد، با شود  قالت آنالان ناله فقال  یفت حقرید پالذیالهای 
عت، وجالود ینه فق  هدف از خله طب یعنیعالم قرار دارند؛  یعلت فاعل  ، بلکه در ردیعلت غائ

عالت، وسالائ  خلاله و جالز و علال  یهالا علالت تحقاله عالالم طب چون آنان بالوده اسالت، بلکاله آن یکسان
 ز هستند.یجهان ن یفاعل

 و اوسالت آن از تنهالا خداونالد، فعلالی اوصالاف سالایر ماننالد تشالریعی، یالا تکالوینی والیالت، خالواه
 سالبحان یخالدا دسالت باله هماله تشالریع و تکالوین نظالام چالون شالریک نیسالت، آن در کع هالیچ

 که نیست یتردید و کند می طلب مظهر است، خداوند فعلی اسماء از« ولی»چون  است لیکن

کم  و اتم مظهر و (431پیشین،  آملی، ی)جواد دارد. م تل  مراتب والیت مظهر  اسم این ا

 یمعنالا باله ناله اسالت والیالت یمقالام نمایالانگر ایالن البتاله هسالتند. ائماله معصالومین ی ،شالر
 اهلل جوادی آملی: یعنی به بیان آیت ؛امور تفویس

گذاشالته اسالت،  کارها را به او وا که خداوند  کام  بدان معنا نیست  والیت تکوینی انسان 
کارهالا را از راه افاضاله الهالی باله انجالام مالی کاله فاعال  حقیقالی  هگونال رسالاند؛ باله بلکه وی  ای 

 (301، 16: ج1385)همو،  خداست و او مظهر فیس و آیت الهی است.

کبیره نیز امام هادی کم فقد والی اهلل»فرمایند:  می در زیارت جامعه  ایالن فالراز باله « من واال
که برای ائمه تکر  های ائمه اشاره دارد؛ یعنی بعد از صفات و نقش یکی از پیامدهای نقش هایی 

کالالم شد، هر  کالرده باشالد. ایالن  کاله از خداونالد پیالروی  کند همانند آن است  کع از ایشان پیروی 
ما َولِ والیت  ۀامام هادی را خداوند در آی ذ  ُکُم یُّ ِإّنَ ذیاهلُل َو َرُسوُلُه َو اّلَ الَة َو یقیُ َن یَن آَمُنوا اّلَ ُموَن الّصَ

ِکُعونُی  کاَة َو ُهْم را کین نی؛ جز ا ْؤُتوَن الّزَ ه سرپرست و ولّی امر شالما خالدا و فرسالتاده اوسالت و ست 
که ا که نماز را برپا می اند، آن مان آوردهیکسانی  دهنالد.  اند زکات می که در رکوق دارند و درحالی ها 

کالم ایشان را می کرده است و  کرد. نیز بیان   توان به این آیه مستند 
کمالال راه می ها در پرتو نور و عنایت ولی انسان تالوان باله جایگالاه توحیالد و  یابنالد. آیالا می اهلل باله 

گفتاله شالد نالور و  نائ  شد؟ همان بیت اه  قرف تات اقدس حه تعالی، بدون والیت کاله  طور 
گوناله ید تات الهالیتشعشع خورشال کاله د باله  کالور مییهالر ب  دیالای اسالت  تالوان  کنالد، لالذا نمی ننالده را 

کرد. ) گر، یبه عبارت د( 14-12 :ش1333 شبسترى،بدون آیینه و حجاف، جمالش را مشاهده 
، مشروط به عبور از ین عالمیتی حجاف اقرف است و ورود به چنید همان معناى مرآتی و آیتوح
 ییگالر جالداین دو از هالم دیالد اسالت و ایالن توحیت، عالیالت و والین والید، عیت است. پع توحیوال

( 125ق: 1408؛ حسالالالالالالینی طهرانالالالالالالی، 111 :1378اى،  قمشالالالالالاله؛ 742 :1363نالالالالالالورى، ندارنالالالالالالد. )
کالاله مظهالالر جالالامع اسالالماءالهی و واسالالط ۀموجالالودات بالاله واسالالط کامالال   فالالیس میالالان خالالاله و  ۀانسالالان 
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ها را بالالر عهالالده  خداونالالد در زمالالین اسالالت و هالالدایتگری و مقالالام تعلالالیم انسالالان ۀم لالالوق و یگانالاله خلیفالال
کننالالد و َنالالا یْ َعلَ  ُحالالّمَ ِإّنَ  اَبُهْم *َیالالَنالالا إِ یْ ِإّنَ ِإلَ فرمایالالد:  شالالریفه، می ۀدر آیالال کالاله این دارد، رجالالوق بالاله حالاله 

کبیالالره می25)غاشالالیه:  ِحَسالالاَبُهْم  حسالالابهم  ،و ایالالاف ال لالاله الالالیکم»فرمایالالد:  ( و در زیالالارت جامعالاله 
کام ، رجالوق الالی اهلل اسالت؛ « علیکم که رجوق به انسان  سری از اسرار توحید و اشاره به آن است 

کام  فانی مطله و بالاقی باله بقالاءاهلل اسالت، بلکاله خالود از اسالماء حسالنی و اسالم اعظالم  زیرا انسان 
 (263 تا: بی ،خمینی وسویم) است.

که براین باوریا لذا ما بر جالز شالناخت و ارتبالاط  یراهال یك از صفات الهیدرك و شناخت هر یم 
که آیشناخت ا یبا معصومان وجود ندارد؛ م اًل برا کالارین نکته  کاله انجالام  یا خداوند نسالبت باله 

بیت را به دسالت  ت اه یا عدم رضایت یرضا هک نیا م جزیندار یا نه راهیت دارد یدهیم، رضا می
 (161-148 :1389ترخان، ) م.یآور

کالاله از وال کالالامل یو بالالاطن یت ظالالاهریالالپالالع امالالام  کالاله در پنالالاه او  یبرخالالوردار اسالالت، انسالالان  اسالالت 
 یابند.  د بار مییها به پناهگاه توح انسان

ا رهنمالالون ها را بالاله خالالد پالالع امامالالان در مسالالیر رسالالیدن انسالالان عالالارف بالاله امالالام بالاله خالالدا، انسالالان
سالالالوی خالالالدا  خالالالود، راهالالالی به کالالاله این کننالالالد. دوم هالالالا را در ایالالالن مسالالالیر راهنمالالالایی می شالالالوند و آن می
کاله بالا بهره شوند و سالکان طریاله الالی اهلل را یالاری می می هیچ  گیالری از ایالن راه و روش بالی دهنالد 

گشوده به سوی پروردگار، رهنالوردا ن خطا و اشتباهی به هدف خود برسند و سرانجام چون دری 
 سازند. طریه هدایت را به سرای نجات و رستگاری داخ  می

 هالالا  نقالالش مهالالم و اساسالالی آن  دهنالالد هالالا همالاله از شالال ون والیالالت معصالالومان و نشالالان ایالالن ویژگی
گالالالالاه جنبالالالال در هالالالالدایت انسان کالالالاله   تشالالالالریعی و ظالالالالاهری دارد و از طریالالالاله نشالالالالر  ۀهاسالالالالت. هالالالالدایتی 

گاه جنب های دین اسالم صورت می آموزه باطنی دارد و از طریه تأحیر بر نفوس  تکوینی و ۀگیرد و 
 شود. انجام می

که خدا آن را از ش ون امامت قرار داده، هدایت به معنای راهنمایی نیسالت؛ ا ن یالاین هدایت 
که در اصالطالح از  یالمطلوف خوانده م یصال الیو به صورت ا ینیت تکویت، هداینوق هدا شود؛ 

ت یهدا  ایا و اوصیانب ۀهم یشود. رسالت اصل یر میز تعبین یت باطنیت به هداین نوق هدایا
کالاله هالالدایالالمالالردم اسالالالت امالالا سالال ن در ا ییو ارشالالاد و راهنمالالا یعیتشالالر افالالالراد و  یت بالالاطنین اسالالالت 
چنالان  ه هالمیالافالراد ال یترین ش ون امامت اسالت و بالرا قت از مهمیندگان راه حقیاز پو یریدستگ

 ادامه دارد.
 ند:یفرما یبقره م هسور 124 ۀی  آیت در زانیر المیتفسدر  ییمرحوم عاّلمه طباطبا
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المطلالالوف اسالالت نالاله  یصالالال الالالیو ا ینیت تکالالویکالاله از شالال ون امامالالت اسالالت، هالالدا یتیهالالدا
 ه.یطر ۀصرف ارائ

که امام در ایا کاله  یدر حال میسالت و حضالرت ابالراهینبوت ن یه به معناین آیشان معتقدند 
که:  یشان اضافه میشود. ا یامامت به او داده م  گردد، مژد یبر او نازل م یاست و وح ینب کنند 

کجا خداوند متعال در قرآن مج کنار آن یهر  « ت به امالر خالدایهدا»د به بحه امامت پرداخته، در 
گرفته است. در آیبه عنوان تفس کنارش قرار   د:یفرما یز میا نیانب  سور 73و  72 ۀیر در 

هلل لهههَحطَ هللَک َُ هلل َِنههطهللَإهه أ ََ هللَک هللَجهلل هلَلَک ِ ههوه کأ هلل ههالَلهللََّطَفبهههِةهللَک ِأ بَنهههطهللَلههطحَلهللً هللًَ ههِةهللهللَ  ََّهَ
َ
قهللأ َأ بَنهههط ًَ هللَج وَنهللَّیهههَک  أ

مَرََّط
َ
هلل؛...َهأ

سالتگان قالرار یهالا را از شا آن ۀم و همالیدیعقالوف را ب شالیاسحاق و  میبه حضرت ابراه
که به فرمان ما هدایقرار داد یم و آنان را امامانیداد کنندیم   .ت 

مِرَناَی »که مصداق 
َ
دگاه قالرآن باله یالجاله امامالت از دی. در نتشالده اسالت یمعرفال« ائّمه»، «هُدوَن ِبأ

که به فرمان حه تعال یتیست، بلکه هدایت نیمطله هدا یمعن رد و امام با یگ یصورت م یاست 
ن نالوق یالا یبالرا یچ مالانعیبت، هالیکند و غ یت میگران را هدایکه همراه اوست د یک امر ملکوتی

خطالاف باله  یارتیال( در ز304، 14ج؛ 267، 1ق: ج1417گالردد. )طباطبالائی،   یت محسوف نمیهدا
 م:ییگو یم امام زمان

هللعب ْأ و ّهَ ذیَکهللیُإ وَسهللَُ هللُإه ون؛هللیَ  َّیهللهللیطهللَّأ دَ  أ ُأ هللَهَ هللُ
ح الجنالان، یشالوند. )مفالات یت میاو هدا ۀشدگان به واسط که هدایت ییسالم بر نور خدا

 ارت حضرت صاحب األمر در روز جمعه(یز

گر امامت همان نبوت و به معنالای ارائاله طریال جاسالت؛ بنالابراین  ه باشالد، ایالن تکالرار، لغالو و بیا
امامت غیر از نبالوت اسالت. امامالت یالک نالوق تحریالک و ایصالال مالأموم اسالت، یالک نالوق هال  دادن 

کالردن و  انسان ها به سمت فالح و رستگاری است و ایصال الی المطلوف؛ یعنی رساندن و واصال  
هالا  سالت، نالوعی تصالرف در دلآن نوعی تصرف تکوینی در نفوس است؛ چون امالام دارای والیالت ا

 ( 267، 1ق: ج1417برد. )طباطبائی،  ها را به سمت مطلوف می کند و آن می
کاله از آن باله هالدایت امالر  کاله از حقیقالت امامالت در قالرآن  به طور خالصه عالمه بر این باور است 

کاله از سالنخ عالالم امالر و تجالرد اسالت، یعنالی  تعبیر می شود، یک نوق هالدایت و جذباله معنالوی اسالت 
م بالالا حقیقالالت و نورانیالالت بالالاطن تات خالالود، در قلالالوف شایسالالته و زمینالاله دار مالالردم تالالأحیر و تصالالرف امالا
کمال و غایت ایجاد، جذف و هدایت می نماید و آن می کنالد و باله بیالان دیگالر، امالام  ها را به سوی 

که از جانب حه تعالی برای پیشروی صراط والیت اختیالار شالده اسالت و زمالام هالدایت  کسی است 
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گرفتالاله اسالالت. )طباطبالالائی، معنالالوی مالالردم  کربالیالالی پالالازوکی، 159، 1ج :1417را در دسالالت   :1393؛ 
که ائمه معصومین ( با تأم  در عبارات یاد شده در می10 هم از طریه هدایت تشالریعی  یابیم 

کردن راه تکام ، دادن  و ظاهری و هم از طریه تکوینی و باطنی از طریه تأحیر در نفوس، هموار 
کالردن چشالم بصالیرت آدمالی در شالناختن  توفیه درک حقایه یا همالان شالرح صالدر و همونالین بالاز 

گون و تش ین صراط مستقیم از مسالیر  های انحرافی و مسلک راه گونا های سیاسی و اعتقادی 
 رسالانند. بالا ایالن بیالان، در عصالر حاضالر ناله تنهالا امالام زمالان گمراهی مالا را باله توحیالد حقیقالی می

لکه تمام وجالود و هسالتی مالا نیالز، آن باله آن از جانالب لحظه به لحظه و آن به آن متوجه ماست، ب
گر لحظاله ایشان به ما می ای توجاله ایشالان از مالا قطالع شالود، تمالام وجالود مالا نیسالت و نالابود  رسد و ا

کالاله می می کالالرد، همالالان م الالال خورشالالید و شالالعاق آن اسالالت. مالالا بالاله  شالالود. بهتالالرین م الالالی  تالالوان ارائالاله 
شعاق نور حه است و  ۀصدر و ساق مام زمانها و انتهای شعاق نور حه هستیم و ا عنوان سایه

 حضرت حه ایجادکننده و منبع الیتناهی نور فیس الهی است.
گالر حجالت نباشالد،  با این تفسیر به راحتی می کاله ا که چرا در احادیه مالا تکالر شالده  توان فهمید 

ه ها حجت الهی در زمین وجود نداشت شوند و محال است زمانی از زمان تمام موجودات نابود می
که باله آن می که تمام هستی عالم، از طریه حجت الهی است  رسالد و بالدون او عالالمی  باشد. چرا 

 وجود ن واهد داشت.

 گیری جهینت
کنالد معرفالت حاله تعالالی در راس ایالن  که برای بشر معرفالت ایجالاد  آرمان اصلی وحی این بوده 

کاله انبیالا معرفالی تات حالاله انالد مقدماله یالک مطلالب اسالت و آن  کشالالیده ءامالور اسالت. تمالام زحمالاتی 
کالالدام از  ءهالالم در طالالول اهالالداف انبیالالا اسالالت. اهالالداف حکومالالت جهالالانی امالالام مهالالدی اسالالت و هالالر 

 توحیالدگراییاما آغاز و انجام این اهالداف  شود می ریزی اهداف دیگر برای رسیدن به دیگری پی
که قل که شعار همۀ است  شالان بالوده و  انبیا در همه مراح  دعوتۀ اقامه قس  خواهد بود همان 

کالالریم و سالالنت نبالالوی بالاله روشالالنی و وضالالوح  ظالاله ای از آن غافالال  نبودهلح انالالد. ایالالن اصالال ، در قالالرآن 
بایست برای یافتن حقیقت توحیالد باله ایالن منالابع زالل مراجعاله  تبیین شده است و هر انسانی می

دسالالت یالالابی بالاله معرفالالت توحیالالدی، معرفالالت امالالام اسالالت. معرفالالت امالالام بالاله معرفالالت هالالای  کنالالد. از راه
گفتالالاری امالالام مسالالیر  ضالالوعیت دارد. درتوحیالالدی طریقیالالت و مو دیالالدگاه طریقیالالت، شالالناخت سالالیره 

رسیدن به خداست. در عصر ظهور این طریقیت هموار شده و جامعه بشری از لسان مبالارک امالام 
آیند. و در این راه هموون اجدادشان از معرفی حقیقالت توحیالد، منالاظره،    میئبه توحید ناف نا
گروه کالالرد. لالالذا اه اسالالتفا هالالای انحرافالالی مبالالارزه بالالا  و در عصالالر ظهالالور امالالام  بیالالت ده خواهنالالد 
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کس یان بشر در خداشناسین مربیبهتر مهدی گر  واقعًا ب واهد خدا را بشناسد تالا  یهستند و ا
کنالالد بایالالد سالالیر امالالام را بشناسالالد چالالون آنالالان بالالدون واسالالطه تحالالت تربیالالت الهالالی قالالرار   او را بنالالدگی 

 .اند گرفته
کسالالی خالالدا را  دن معرفالالت امالالام اسالالت.ت داشالالتن و هالالدف بالالویگالالر موضالالوعید ۀو جنبالال وقتالالی 

کالاله پروردگالالاری دارد عقالالاًل بایالالد تسالاللیم او شالالده و بالاله ربوبیالالت او  شالناخت؛ یعنالالی بالالرایش روشالالن شالالد 
که به این مرحله از پذیرش و تسلیم نسبت به خدا رسالیده « خداشناس»گردن ِبَنهد.  کسی است 

کس کرده باشد. چنین  ی الزم است نسبت به باف خدا باشد و در حقیقت، خدا را به خدایی قبول 
کاله خالدا برایشالان  و ائمه یعنی پیامبر هم تسلیم شالود. یعنالی ایشالان را باله همالان مقالامی 

کند، تا توحید از او پذیرفته شود. پیالامبر کرده قرار داده باور  کاله  باله صالراحت بیالان  کسالی  انالد 
و  عصر مقدس ولی امام زمان خود را نشناسد، هنوز از جاهلیت و شرک در نیامده است. وجود

که خدای متعالال از مالا خواسالته و باله وسالیله پیالامبرش بالر مالا  معرفت به ایشان، همان دینی است 
را  داشالتِن معرفالت امالام زمالان« موضالوعیت»نازل فرموده است. و این فالراز باله رسالاترین تعبیالر 

 تیالب ه د ایبا  ،میم او شدیتسل یم و به لحا  بندگیمتعال را شناخت یخدا یرساند. وقت می
ن یالا یم و باله مقتضالایشالان قالرار داده بشناسالیمتعالال بالر ا یکاله خالدا یگالاهیز با آن مقام و جایرا ن

که تحّم   کام ، خلیف»شناخت  آنان است، و با « اللهی، و مقام ولی اللهی ةمقام مرآتیت، انسان 
گسالترده حضالور امالالام شالالفاف نسالالان م. در عصالالر ظهالالور بالا وجالالود عینالالی ایم شالویشالالود، تسالالل تر می تر و 
د یالن توحیت، عالیالت و والیالن والید، عالیالشالود. توح هالای توحیالدی همالوارتر می کام  در جهالان، راه

کاله مظهالر جالالامع  ۀندارنالد. موجالودات باله واسالط ییگالر جالداین دو از هالم دیالاسالت و ا کامال   انسالان 
خداونالالالد در زمالالین اسالالالت و  ۀفالالالیس میالالان خالالالاله و م لالالوق و یگانالالاله خلیفالال ۀالهالالالی و واسالالط اسالالماء
رسند. امامان در مسیر  ها را بر عهده دارد، به معرفت خداوند می م تعلیم انسانگری و مقا هدایت

هالا را در ایالن  شالوند و آن ها را به خالدا رهنمالون می رسیدن انسان عارف به امام به خداوند، انسان
شوند و سالکان طریه الالی اهلل  سوی خدا می خود، راهی به که این کنند. دوم مسیر راهنمایی می

که با بهره میرا یاری  هیچ خطا و اشتباهی به هدف خود برسند  گیری از این راه و روش بی دهند 
گشوده به سالوی پروردگالار، رهنالوردان طریاله هالدایت را باله سالرای نجالات و  و سرانجام چون دری 

نقالش   دهنالد هالا هماله از شال ون والیالت معصالومان و نشالان سالازند. ایالن ویژگی رستگاری داخ  می
گالاه جنبال ر هدایت انسانها د مهم و اساسی آن کاله  تشالریعی و ظالاهری دارد و از  ۀهاست. هالدایتی 
گالاه جنبال هالای دیالن اسالالم صالورت می طریه نشر آموزه تکالوینی و بالاطنی دارد و از طریاله  ۀگیالرد و 

کاله خالدا آن را از شال ون امامالت قالرار داده، هالدایت باله  تأحیر بر نفوس انجالام می شالود. ایالن هالدایت 
المطلالالوف  یصالال الالیو بالاله صالورت ا ینیت تکالویت، هالداینالالوق هالدا نیالمعنالای راهنمالایی نیسالت؛ ا
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که در اصطالح از ا یخوانده م  شود. یر میز تعبین یت باطنیت به هداین نوق هدایشود؛ 
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، االسالالالمیهة ، تهالالران: مکتبالالالروضححه األصححول و یشححرح المححافمازنالالدرانی، محمدصالالالح بالالن احمالالد،  _
1382. 

 .1413، ، بیروت: مؤسسه الرسالهالعمال کنز الدین، متقی هندی، علی بن حسام _
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 .3041، ، بیروت: مؤسسه الوفاءراالنوار الجامعه لدرر اخبار األئمه األطهاربحامجلسی، محمدباقر،  _
کوثر نبی _  .3131، ، تهران: دلیل ماتجلی غدیر در عصر ظهور، مرکز غدیرستان 

، قبب : انترببامات مؤسسببه  موپژببی و   و رببی شناساای در آاار   انسااا مصبببای یببزدح، محمببدت ی،  _
 .3111، امام خمینی

 ببات و نرببر معببام  یتح  مؤسسببه، قبب : رسااائف  اای ال  بااهنعمببان،  مفیببد، محمببدبم محمببدبم _
 .تا ، بیتیالب ا ل

 .تا ، بی، ق : الموتمر العالمی اللفیه الریخ المفیداال صاح، __________________ _
،    ی شرح االرشاد االذها  الی احکام االیما مجمع الفایده و البرها، احمدبم محمد،  م دس امدبیلی _

 .تا ی، بنا ق : بی
 .3111، ، ق : انترامات بیدامتفس ر القر   الکریمصدما، محمدبم ابرا ی ،  مال _
، نببیی  و نرببر  ثببام امببام خمی، تهببران: مؤسسببه تن ببة داب الصاالواهلل،  موسببوح خمینببی، موی _

 .تا بی

کریم؛  موزهاهلل،  نجامپادگان، فتح _ ، در آار   بیا  هایی از  ضاایف و حقاوا اهف تفس ر موضوعی آر   
 .3131، ق :   و رگاه حوپه و دانرگاه

کامفنسفی، عزیزالدیم بم محمد،  _  .3111، ، تهران: طهومحانسا  
 .3111،  ات فر نگیسسه تح ؤ، تهران: مب ح ال  قات علی مفات التعل نومى، علی، _
، قبب : انترببامات انصببامیان بببا  مسببامح مؤسسببه ساا رد در  یااات والیاا  و اماماا یثربببی، محمببد،  _

 .3111، مه مجدد وحید بهبهانیتح ی اتی عال

 .3113، سالمی مضوح، مرهد: دانرگاه علوم اامام  پژوهی مطلق، محمود، حیزد _


