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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  39، شماره مسلسل 9911سال دوازدهم، بهار 

 

 با انسان کامل یاله یرابطه کمال جال و استجال یقیتطب یبررس

 یو مکتب وح یعرب در مکتب ابن

 
 
 
 

 3/11/69تاريخ تأييد:        82/11/69 تاريخ دريافت:

 * * پناه سيديداهلل يزدان 

 * ** گرجيان یمحمدمهد

 * *** یصديقه محمد

است  یشناخت یاست که ناظر به نظام هست یدو اصطالح عرفان« استجال»و « جال»

ظهالور و جلالوذ تا    « جالال  . »شود یرا شامل م یو خلق یحقان یها نیو همه تع
ظهالور و جلالوذ تا  حال     « استجال»خودش و در خودش و  یخداوند متعال برا

 یلیتحل-یفیاست. نوشتار حاضر با روش توص یخلق نا یخودش و در تع یبرا
بالا انسالاک کامالل در م تال       یاله یرابطه کمال جال و استجال یقیتطب یبه بررس

ايالن پالهوهر روشالن     یها پرداخته است. بر اساس يافته یو م ت  وح یعرب ابن
کمالات    دکيال و مظالاهر  د  یمجالال  جادياز ا یح  تعال يیقصود نهاکه م شود یم

 يیهالا  یهگال يمند از و انساک بهرذ اکیم نياست؛ در ا ريمغا یا نهیخود در مظهر و آئ
 ني. بنالابرا گالردد  یم داياو سرّ ح  بر ح  ظاهر و اسرار او هو ۀاست که به واسط

او بالقوذ اسالت؛   یمرتبه برا نياما ا شود؛ یکمال استجال به واسطه انساک محق  م

                                                 
 .(Yazdanpanah.sayed@gmail.com) استاد حوزه علميه قم *

 (.mm.gorjian@yahoo.com)دانشگاه باقرالعلوم یهيئت علمدانشيار و عضو  **

 (.salmanfarsi6666@gmail.com)دانشگاه باقرالعلوم یدکتر یدانشجو ***
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رساندذ  تیخود را به فعل یاست که استعدادها« انساک کامل»مظهر بالفعل  هماک 
اسالت؛ در متالوک    دذيال مطالرح گرد  زین یجال و استجال در م ت  وح زذاست. آمو

 انگریال که ب نيدر اين زمینه وجود دارد عالوذ بر ا یفراوان ا يو روا ا يآ یعرفان
در م تال    یداشالتن عرفالاک اسالالم    شهياست  ر یرفاک و وحع اکیم  یعم وندیپ

 .کند یرا اثبا  م یانیوح
 

  یجال  استجال  کمال جال و استجال  انساک کامل  م ت  وح :کلیدی واژگان

  .یعرب ابن

 مقدمه

 واژذ دو است. اين شناختی هستی نظام به عرفاک ناظر در «استجال» و «جال» آموزذ

 جاای،   ؛136 – 136: 6732 فناای،   ؛61: 6241 کاشاای،  ) نظالری  عرفالاک  در تنهالا  نه

 آيالا  های مختلف اين دو واژذ  در بل ه ساخت دارند  ای ويهذ جايگاذ (26: 6736

 ؛661خ  البالغا،   یهج) روايالا  و  (4لیل:  ؛4شمس:  ؛7حشر:  ؛7اعراف:  ؛627اعراف: )

در  معرفالت  اهالل  رفته اسالت و کار  نیز به (4/742 : 6736 برق،  ؛1/713 : 6263 کلین، 

: 6247 جند، ) اند فراوانی بهرذ بردذ روايا  و آيا  از جال و استجال  تبیین مسئله

  تبیالین  باله  جداگاناله  طالور  بعد از بیاک مبانی نظالری مسالئله  باله    اين نوشتار .(653

  م تال   و عربالی  ابالن  م تال   در کامالل  انساک با الهی استجالی و جال کمال رابطه

 .پردازد می وحی

 «محالور  جهاک» و «محور انساک» معنای دو به تجلی اسالمی  عرفاک اصطالح در

 بر تعالی ح  افعال و صفا  و تا  شدک آش ار از عبار  اول  معنای. است آمدذ

 دوم  معنالای  در .(6/516: 6246 عربا،   ابن ؛476: 6241 کاشای، ) است سالک ضمیر

: 6732 فناای،   ؛61: 6241 کاشاای،  ) اسالت  خود بر  ح  جلوذ و تجلی هستی  عالَم
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ابعالاد   کنالار  در نظريالۀ جالال و تجلالی    عربی ابن م ت  در. (26: 6736جای،  ؛136– 136

در ايالالن نوشالالتار ابعالالاد . اسالالت شالالدذ تبالالديل وجودشالالناختی ای نظريالاله بالاله سالاللوکی آک 

 کمالال  خلقت  از شناختی اين نظريه محور بررسی قرار دارد و بر اساس آک  هدف هستی

 .(653: 6247 جند، ) شود تعین انسانی محق  می و انساک با که استجالست و جال

 شناختی . مبانی هستی1

 کامالل  باله   انسالاک  بالا  آنها ارتباط و الهی استجالی و جال نظريۀ کمال دقی  تبیین

 کاله  آنهالا  از باله برخالی   اختصار به رو اين دارد. از خاصّی نیاز شناختی هستی مبانی

 شود. پرداخته می دارند  موضوع با تنگاتنگی ارتباط
 . وحدت وجود و کثرت نمود1-1

 عنالواک  با که است ح  به ويهذ نگاذ عرفانی  شناسی هستی در مسئله ترين مهم

 مفهوم وجود  شخصی وحد  نظريه بر اساس. شود می ياد آک از «وجود وحد »

م.:  6112 عربا،   ابن) مصداقی جز ح  تعالی ندارد حقیقی طور به وجود و موجود

 و هسالتی  تمالام  کاله  اسالت  نهايتی بی  ح وجود . (513  667  7/666 ؛4/767 ؛1/21

 حال   تجلیالا   و مظالاهر  شالئوک   عالم  در موجود کثرا  .است گرفته فرا را واقع

 و نس  کثر  مشهود  کثرا . هستند اجمال آک هستند. اين کثرا   تفصیل تعالی

 يگانه هسالتند. از  وجود آک سايه و ظل اشراقیه  اضافه يعنی ؛(7/543همان: ) اح ام

 پالیيرش  مسالتلزم  اسالت   قبالول  مالورد  واقعیتی اين که عین در کثرا   منظر  اين

 و مجاز طري  به جز وجود وصف بل ه نیست آنها بر وجود وصف بودک حقیقی

 بالیا  مصداق ؛(151: 6711 آیل، ) نیست اطالق قابل شأنی کثرا  اين بر عَرَضی

 حقیقالی  اتصاف مانع که دارد «تناهی عدم» و «اطالق» نام به خاصی ويهگی وجود

عربالی در آثالار    ابالن  .(616: 6711 پناا،   یاداان ) اسالت  وجود وصف به ديگر امر هر
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م.:  6112 عربا،   ابن) کند می اشارذ وجود وحد  به مسئله به طور گستردذ خوير

 شالارحاک  و شالاگرداک  عربالی   ابن از پس. (667   7/666 ؛543  7/513 ؛4/767 ؛1/21

 ؛623: 6736 آشتیای،  ؛61: 6735 قیصر، ) اند پرداخته نظريه اين بسط و شرح به وی

 کثالرا   نفالی  نظرياله   ايالن  پیيرش تزمۀ. (612: 6732 فنای،  ؛661: 6716 ترک،  ابن

 پالو   و : هالی  ) «محال   معالدوم » بالین  تمايز اين جا در مهم ن ته. نیست ام انی

کثالرا    وجالود  عرفالاک نظالری    در. است بودک «وجود بالعَرَض مصداق» و( بودک

 باله  همۀ اين کثرا  خلقالی  است و شدذ دانسته «المَجاز و بالعَرَض» خلقی  وجودِ

موجودند؛ چناک که کثر  اسما  و صالفا  باله حیثیالت     ح  شأنیۀ تقییديۀ حیثیت

 برای نظری در عرفاک .(613-613: 6711 پنا،  یداان) تقییديه اندماجی  موجود است

 شود. مطرح می تجلی نظام کثرا  تحلیل و تبیین دقی 
 حق. مظاهر و تجلیّات 1-2

 زيربنالايی  و اصاللی  نظريۀ يک سو  از که است عرفانی نگرشی «نظام تجلیا »

 از صالحی   تحلیلالی  ديگالر   ازسالوی  و کنالد   مالی  توجیه و تبیین را وجود وحد 

 باله  واحد ربط و اول مبدأ از موجودا  ايجاد چگونگی و عالم در موجود کثرا 

 باله  تلالبّس  و خالود  اطالق مقام از مطل  خروج معنای به تجلی .کند می ارائه کثیر

 اهلل ماسوی ايجاد سب  و اصل و الهی دائم فی  که تجلی اين. است تعین و تقیّد

 از صالورتی  خالود را باله   لحظاله  هالر  در و دارد اداماله  پیوسالته  ابد تا ازل است  از

: 6716 ترکا،   ؛ ابان 66: 6736 ی.ک.: قویاو،  )نمايالد   می آش ار شمار بی های صور 

 مجالالی  و تنزتتاله  مراتال   فالی  يتوهم الت ثر و اتختالف» سخن ترکه با . ابن(762

را  اخالتالف  و ت ثر (661: 6716 ترک،  ابن) «احواله و الذاتیة شئونه بحس  ظهوراته

 غیال   دهد. طبال  ايالن نگالرش  در    می استناد ظهورا  مجالی و تنزت  مرات  به

 را اسالما  از اسمی هی  شود می ياد نتتعی و تاتی اطالق عنواک با آک از که هويت
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 همالۀ  حضالور  و انالس  محالل  و اضداد مجمع تا   آک بل ه نمود  اعتبار تواک نمی

 ظهوری  و تجلی هر معتقدند عارفاک .(267-262: 6713 آیل،  جواا،) است اطراف

 است. الهی اسمای از اسمی
 . اسمای الهی1-3

. اسالت  الهی همراذ بالا ي الی از صالفا     تا  ترکی  عرفانی  اصطالح در اسم

 اسالت.  تعالالی  حال   از خالاص  «اشراقی اضافۀ» هماک خاص نسبت و صفت البته 

 مقید و متعین مواطن و مرات  در تا  اطالقی مقام از تنزل به سب  اشراقی نِسَ 

 يعنی بالعرض هستند  موجود و بالیا  معدوم اشراقی نِسَ  اين. شوند می  حقم

تا  حال  باله واسالطۀ تجلالی     . موجودند ح  شأنی تقییدی حیث نِسَ  میکور به

 را خالود  اندماجی  صور  به کمات  همۀ داشتن ضمن فراگیرش )فی  منبسط(

 هالر  در و مرات  همۀ در و سازد می ظاهر گوناگوک های جلوذ با کثرا   موطن در

 در تنهالا  را کثالر   عربالی  ابالن . (446: 6711 پنا،  یداان) دارد وجود و اکسري مقیدی

 عدمی شئوک و صفا  نِسَ   داند و مراد او از اسما  هماک   میمحق موطن اسما 

 باله  و اند ح  اسما  عالم  موجودا  همۀ عرفا  نظر از .(31: 6121 عرب،  ابن)است 

 اگر شخص عارف به که ای گونه به هستند  محق  اشراقی نِسَ  و اضافا  سب 

 الهیجا،  )رسالید   خواهد يگانه مطل  تا  آک به توجّه ن ند  نِسَ  و اضافا  اين

 .(441-444: 6711 پنا،  یداان ؛145: 6764
 . حبّ الهی و پیدايش کثرت در عالَم هستی1-4

 در حال   نالور  ظهالور و تجلالی   از عالَم  در مشهود کثرا  معرفت  اهل باور به

. آيالد  مالی  بیالروک  اختفا از هستی پهنۀ در ظهور با الهی تا  شود. ناشی می تعینا 

 حبالی داند. حرکت  می ايجادی حبی حرکت را ح  تجلی و ظهور سب  عربی ابن

وی . (512 و 64/515: 6112 عربا،   ابن) است آک جلوۀ عالَم حرکتی است که ايجاد
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: فرمالود  خداونالد  داد. به اين حقیقت آگاهی قدسی حديث با گويد  پیامبر می

. شالوم  شالناخته  که داشتم دوست پس . ماندم ناشناخته که بودم پنهاک گنجی من»

 خالارجی  وجالود  در آفرينر وجود نداشت  ح ّ اين اگر و« آفريدم را عالم پس 

 تا  خالوير   به ح  علم توضی  آک که  .(6641: 6735 قیصرى ) يافت نمی ظهور

 منشالأ  اسمائی  و تاتی کمات  به ح علم حضر  . است کمات  به علم مستلزم

 قالابلی  و نیسالت  غیری مقام  آک در اما. است کمات  آک ايجاد برای حبی حرکت

 بر است پیدايی و ظهور طال  که ح  تاتی رحمت ندارد  وجود فی  قبول برای

 شالد  قابالل  ايجاد سب  الهی  گستردۀ رحمت وجود و گرفت سبقت بطوک و خفا

بالا حرکالت فلسالفی در ايالن      حبیتفاو  حرکت  .(747  464: 6732 فنای،   :.ک.ی)

)صادیالمتللهین   است که حرکت فلسفی  خروج تدريجی از قوّذ به فعلیالت اسالت   

که فاقد هر گونه اسالتعداد   تعالی ح  بر حبی  در حالی که حرکت (7/42 م.:  6116

 و تا  اجمال هماک اسمائی تفصیل  حبی شود. حرکت می و قوّذ است  نیز اطالق

 و اسالما   همالۀ  شامل حرکت اين است. صفا  و اسما  صور به تعالی ح  ورظه

 کاله  عنقالايی  و عِمالی  آک و الهالی  احديت مقام و غیبیّه گردد. تا  می الهی صفا 

 ظهالور  در امالا  نالدارد.  راذ آک در حرکت که است مخفی کنزی نشود  کسی ش ار

 حرکالت  ايالن  و دارد محبت بر اساس حرکتی مخلوقا   ايجاد و صفا  و اسما 

 آوردذ پديالد  را محبالت  بالر اسالاس   ماديا   و مجردا  از اعم موجودا  همۀ در

 .(464–466: 6732 فنای،  ؛641–647: 6731 فرغای، )است 

 شالعور  و اول تعین از حبی حرکت. گردد می آغاز ربوبی صُقع از یحب حرکت

 تا   تجلی اولین. دارد دنبال به را ثانی تعین در پیدايی و اسمائی  ظهور کمال به

 کمالات   ايالن  تفصالیل  طال  و تا  در مندرج کمات  به توجه منشأ و خود  بر
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 اول  تعالین  در شالهود . شود می نامیدذ «اول کمال» و «تاتی احدی یتجل» که است

. (464–466: 6732 فناای،   ؛641–647: 6731فرغای،  ) است مجمل در مفصل شهود

 مفصالل  ظهور و تفصیلی طور به اسمايی  کمات  و واحديت مرحله در شهود اما

 تعالی ح  تا  شعور از پس. (746: 6732 فنای، ) است متعدد و متمايز مرات  در

نوبالت   اسالمايی  کمالات   آک ايجالاد  بالرای  حبالی  حرکالت  اسمايی  باله  کمات  به

 ظهالور  طالال   و وجود مح ّ را آنها حقاي   و اسما در ح  سرياک زيرا رسد؛ می

 يالافتن  وجالود  و اسالمايی  کمات  تحق  برای قابلیت موج  امر همین. نمايد می

  .(747: 6732 فنااای،  ؛643–645: 6731 فرغااای، : ک..ی) اسالالت خالالارج در حقالالاي 

سالاخت و   متحقال   خالارج  عالم در را خود اسمايی کمات  تعالی ح  اين گونه 

 اسالتجال  جز شود  می تعبیر جال به آک از که خداوند تجلی و ظهور .عالم را آفريد

 اسالتجالی  را عالالم  ايجاد از اصلی مقصود تواک و می هدفی ندارد غیر در شهود و

 ؛15: 6736جاای،  ) شود دانست که به واسطۀ انساک محق  می غیر در شهود و الهی

 .(21تا:  ب، قویو، 

 عربی . رابطه کمال جال و استجالی الهی با انسان کامل در مکتب ابن2

 مبحالث  بالا  تنگاتنگی عرفاک نظری مطرح شدذ و ارتباطاستجال در  و جال واژذ دو

در اداماله باله توضالی  ايالن مسالئله       .دارد متعالال  خداوند با او رابطه و کامل انساک

 پردازيم. می
 . جال و استجالی الهی2-1

 بالا   مصالدر  و مجرّد ثالثی مصدر به ترتی   و «جلو» ريشه از استجال و جال

 اثیار   ابان ) دانسالته اسالت   ايضالاح  و کشف را منظور از جال اثیر ابن. است استفعال

 شمردذ اسالت  شدک آش ار و ان شاف معنای به آک را نیز فراهیدی. (6/416: 6713
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 معنای به استجال و ظهور معنای به جال عرفا اصطالح در .(6/211: 6262 فراهید، )

 و خالودش  بالرای  متعال خداوند تا  جلوذ و ظهور از عبار  «جال: »است شهود

 خلقی های تعین از استفادذ بدوک تعالی ح  که گاذ آک عبارتی  به است. خودش در

 و اول تعالین  در حقیقت اين است. دادذ روی «جال» بنشیند  خود تا  تماشای به

 يعنالی  -حقالی   هالای  تعین از يک هر به لحاظ همین به و افتد می اتفاق تعیّن ثانی

 عبالار   اسالتجال  امالا . شود می گفته جاليیه تعین يا مرتبه -ن ثانی تعی و اول تعین

: تالا  بی قونوی ) خلقی تعینا  در و خودش برای ح  تا  جلوذ و ظهور از است

 در را خالود  سالسس  کنالد   می ظهور اغیار نخست در  ح  حضر  از اين رو(. 44

 .(26: 6736جای،   ؛136–136: 6732 فنای، ) کند می مشاهدذ آنها
 . رابطه جال و استجالی الهی با انسان2-2

 انسالاک  باله وسالیلۀ   تنهالا  الهالی  اسالتجالی  و کمال جال معرفت  اهل انديشه در

 عالالَم   ايجاد از تعالی ح  نهايی زيرا مقصود. (653: 6247 جند، ) شود می حاصل

 همۀ واجد انساک میاک اين در است؛ مغاير ای آئینه و مظهر در خود کمات  ديدک

 ظاهر ح  بر ح  سرّ او واسطۀ به که ای گونه به است ح  کمالی اسما  و صفا 

 اسالمائه  حیالث  مالن  سبحانه ح ال: »نويسد می عربی ابن. گردد می هويدا او اسرار و

 فالی  عیناله  يری أک: قلت شئت اِک و أعیانها يری أک اتحصا  يبلغه ت التی الحسنی

 رؤیةة  فالاک  الیاله  سرُّذ به يظهر و بالوجود متصفاً ل ونه کله اتمر يحصر جامع کوک

: 6121 عرب،  ابن)« کالمرأة له ي وک آخر أمر فی نفسه رؤيته مثل هی ما بنفسه نفسه

 کمات  و خود تواند می تعالی ح  که است اعظمی تجلی انساک بنابراين .(21–21

 علی آدمَ خل  اهلل اِکّ» حديث به استناد عرفا با. نمايد شهود آک در خود را اسمايی

يابالد    به انساک اختصاص می ح صور   معتقدند (2/64: 6714 یجلس، )« صورته

 از مقصود جمعی است. احدی نحو به الهی صفا  و همۀ اسما  مظهرِ زيرا انساک
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 از بنالابراين  .اسالت  الهی اسمای يا فاعلی جهت هماک عارفاک  نظر در ح  صور 

 همۀ اسالمای  ديگر  ازسوی و شدذ است   حقم انساک در الهی اسمای يک جهت همۀ

 موجالودی  يگاناله  انسالاک  پالس    است حقم اهلل جامع اسم در ثانی تعین مرتبۀ در الهی

 اعظالم  اسالم  ايالن  گالر  جلوذ و نمايد  حقم خود در را اهلل جامع اسم تواند می که است

 لالیلک  و االلهیة الحضرة مالن  مختصراً اتنساک وکاک»: نويسد می عربی ابن. باشد الهی

باله غیالر از   . (7: 6736 عرب،  ابن) «صورته علی آدم خل  اهلل اک فقال بالصورة خصّه

 کمال و تجلی غايت وجود  درجا  و مرات  مقام ديگری از و مرتبه انساک  هی 

 .(653: 6247 جند، )نیست  ح  استجال و جال

اکنوک پرسر اساسالی ايالن اسالت کاله چالرا جالال و اسالتجالی الهالی از میالاک          

 در پرسالر  ايالن  پاسال   موجودا  عالَم تنها به انساک اختصاص پیدا کردذ است؟

 روشالن  عربالی  ابن شناسی انساک منظومه در انساک های ويهگی برخی به توجه پرتو

گالر   انساک  جامعیت اوسالت؛  های ويهگی مهمترين از شود. توضی  آک که ي ی می

اسالت    تعالالی  ح  کمات  بسط و الهی حقاي  گاذ تجلی و مظهر هستی همۀ چه

به صور   را عالم در پراکندذ که همۀ حقاي میاک همۀ اکواک  تنها انساک است  در

 عالین  در حقیقالت   ايالن . (661: 6771 عرب،  ابن) است نمودذ جمع خود در يک جا

 صُالقع  تالا  صالعود  قابلیالت  و اسالت  اکواک عالم فوق عالم  واجد بودک همۀ حقاي 

 تالا  اسالت  کردذ یتجل انساک نحو مم ن در ترين کامل به الهی تا  دارد؛ را ربوبی

 . جالامع (56-21: 6121 عربا،   ابن: ک..ی)باشد  الهی جلوۀ ترين کامل و يگانه انساک 

 و صالالفا  واجالالد انسالالاک. اوسالالت هالالای ويهگالالی ديگالالر از انسالالاک بالالودک اضالالداد

بر اساس نظام  .ندارد تحق  عالَم موجودا  از هی  يک در که هايی است خصلت

 و دائالم »  «ازلی و حادث» و «قديم و حادث» اضداد جامع عربی  انساک ف ری ابن
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 .(265  772: 6735 قیصر،  ؛51: 6121 عرب،  ابن :ک.ی) است «باطن و ظاهر»  «ابدی

 همالۀ  بالودک  دارا ضالمن  انساک . است در جامعیت اعتدال ديگر انساک  ويهگی

 ای گوناله  دارد  باله  ي ساک ای رابطه حقاي  اين همۀ به نسبت کونی  و الهی حقاي 

باله  . (616: 6716 ترکا،   ابان ) اسالت  نمالودذ  ادا را خلال   ح  هم و ح  ح  هم که

 غلباله  تاتالی  وحالد   آک در کند که اقتضا می را اعتدالی صور  الهی  عبارتی امر

 تا  مظهريالت  قابلیالت  تالا  باشد نداشته سلطنت ام انی کثر  نیز و باشد نداشته

 آک. باشالد  داشالته  را تاتالی  جمعیالت  احالديت  و اسالمائی  تفاصیل جنبۀ دو از ح 

 وجو  برزخ انساک حقیقت بنابراين  است  انسانی عنصری نشئۀ اعتدالی صور 

وجود  تنزت  از مرتبه آخرين نیز و  (34: 6247 جند، ) جامع کوک نیز و ام اک  و

 .(21: 6121 عرب،  ابن) است الهی امر حاصر و

و  معرفت  اهل شود. بر اساس نگرش از اين رو  پاس  پرسر فوق روشن می

 تجلی (12/611 : 6714 یجلس، ) «اُعرَف لِ َی الخل َ فخلقتُ» شريف بر پايۀ حديث

 و مرتباله  قالدر  باله  موجودی هر اما است  ساری وجودی مظاهر همۀ در ح  حبی

 و تاتالی  تجلالی  از بعالد  را الهی ارادذ آنچه. است الهی مظهر خوير وجودی سعۀ

 عالین  دهالد   می تخصیص است  تفصیل و جمع جامع که سومی تجلی به اسمايی

. است خلقی و حقی و جهت ظهور  و بطوک چهرۀ دو دارای که است انساک ثابت

 حقالاي   و تعینالا   همالۀ  يعنی است  ام اک و وجو  جامع برزخ او باطنی چهرۀ

عنصالری مربالوط    نشالئه  باله  انساک ظاهری چهرۀ است؛ واجد را ام انی و وجوبی

 از مرتباله  آخرينو  (651  656: 6247 جند،  ؛671–675: 6731 فرغای، : ک..ی) است

 قبالل  مراتال   تعینالا   و قیالود  الهی  جامع همۀ امر است. او حاصر وجود تنزت 

 بالرای  آدم و عالالم  خلقالت  عرفالانی   نظام در . پس(145–142: 6732 فنای، ) است
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 يا و فرد هر که است آک کبیر عالم يا هستی جهاک ويهگی اما است. ح  استجالی

 عربی ابن است. الهی اسم چند يا يک از ای جنبه نمايندذ از مرات  آک  ای مرتبه هر

م.:  6121 عربا،   ابان ) است انساک آک جالی که داند  می جال بدوک ای آئینه را عالم

 يالک  در ظهور انساک  آئینه در ح  . انساک تجلی اعظم الهی است و ظهور(21–21

 ای جلالوذ  و ظهالور  سالبحانه   حال   گفالت  تواک می که ای گونه به نماست؛ تمام آئینۀ

 اسالتفادذ  با عربی . ابن(41: 6266 غراب  )ی.ک.: یحمواداشت.  نخواهد آک از تر کامل

 سّالر  (6/672: 6263 کلینا،  ) «صالورته  علالی  آدم خلال   اهلل اِک» معالروف  حديث از

تاا:   با،  عربا،   ابان )دانالد.   را مشتمل بر صور  الهی بودک مالی  انساک تام مظهريت

 از ای چ یالدذ  انسالاک  کاله  اسالت  معتقالد  عربی ابن کالم شرح در نیز جامی (6/461

 در دارد وجالود  صالفا   و اسالما   از الهی تا  در آنچه هر و است الهی حضر 

 .(17: 6736 جای، ) است موجود جمعی احدی نحو به نیز انساک
 . رابطه جال و استجالی الهی با انسان کامل2-3

 او بالرای  مرتباله  اين است  ح  کامل مظهر مجالی ساير خالف بر انساک گرچه

 خود استعدادهای همۀ که است انسانی مبحث  اين در انساک از مراد است؛ بالقوذ

 باشد  و چنین انسالانی همالاک انسالاک    رساندذ فعلیت به کمات  را به رسیدک برای

   يابالد  باله  حقال هر آک چه غیر از انساک کامل ت و (422: 6716ترک،  ابن) است کامل

 محالل  قرار گرفته است. مرتبه انساک کامالل  ح حضر   انساک کامل  مقصود تَبَع

 جناد،  : ک.ی) الهی و همانند و همساک با مرتبه (24: 6736 قویو، ) ح  تام تجلی

 عالالم  از کونیاله  و الهیه مرات  جمیع جامع و الهی جامع اسم مظهر و (616: 6247

 باله  الهیاله  مرتبۀ با مرتبه اين تفاو  تنها. است (17  663همان: ) مادذ و مثال عقول 

 قیصار،  ) انساک اسالت  بودک مظهر ظاهر و انساک و مربوبیت و ح  ربوبیت اعتبار

اسالت   ح مصداق اتمّ حضر   محمدی حقیقت معرفت  اهل نظر در .(42: 6735
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  6121 عربا،   ابان ) اسالت  کالردذ  ظهالور  آک در حال   که است ترين مجاليی و کامل

. اسالت  ثالانی  تعین در اهلل جامع اسم مظهريت مقام هماک محمديه حقیقت. (73م.: 

 يافتاله  دسالت  آک باله  رسالول  حضالر   نخست است که ای حقیقت محمديه مرتبه

صادر نخستین جايگاذ وجودی  که دانست بايد اول تعین مقام تثبیت با البته. است

است که پالیر از ظهالور افالراد پیالامبراک  در قالوس نالزول تحقال  دارد. بنالابراين         

در سیر اسالت مالی خالوير و در    و در صدر ايشاک پیامبر اسالم پیامبراک

اتربالا  هماله عالوالم     اند. اين جايگاذ وجالودی ر   حد شدذقوس صعود با او مت

است. به ديگر بیاک اين جايگاذ در قوس نزول پیر از هر فردی متحق  بود و در 

.: ی.ک) باله آک دسالت يافتنالد    و اهل بیت قوس صعود افرادی مانند پیامبر

 .(643  663: 6735 قیصر، 

نالور   را محمالدی  حقیقت «نوری اهلل خل  ما اول» حديث به استناد با عربی ابن

 در متوالی طور به که داند  مخلوقا  می همۀ از قبل و قديم نور را اين و محمدی

 رسالیدذ  محمالد  حضالر   يعنالی  خالود  تجلی آخرين به تا کردذ جلوذ پیامبراک

 اقطا  و اولیا و انبیا کسو  در گوناگوک درجا  و مرات  در حقیقت اين. است

 اتنبیالا   خالاتم  عنالواک  به رُسُل ارسال از دورذ آخرين در اين که تا نمايد می جلوذ

 از اسالمی  مظهالر  انبیالا   از يک هر. (6/656تا:  ب، عرب،  ابن)يابد  می ناسوتی صور 

اسالم   مظهالر داخل هسالتند و   جامع اسم در اسما اين هستند و همۀ ح کلی  اسما

 و نبو  مقاما  و مرات  جمیع اساس اين بر. (335تا:  ب، خوایزی، ) جامع هستند

او قط  عالم   گردد؛ می باز محمديه حقیقت به باطن و ظاهر در وتيت و رسالت

 تا   اعتبالار  باله  کاله  اسالت  اطالقی وسیع حقیقت يک و عالم وجود مرکز مدار و

 مراتال   جمیالع  بر مرتبه اين است. متعدد کثرا   در ظهور اعتبار به و است واحد
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: ک..ی) شود می متفرع محمديه مرتبه اين همۀ مرات  انبیا  از زيرا انبیا احاطه دارد 

 و اتقطالا   قطال   مرتبالت  ختمی وجود. (73–71: 6736جای،   ؛361: 6247 جند، 

 فص»بخر  گیاری نام وجه با در رابطه عربی ابن. است الهی فیوضا  أفاضه مبدأ

 تناله  فردیةة  ح مته کاک انما: »گويد می «فردیة حکمة» به از کتا  خود « محمدی

 آدم و نبیالاً  ف الاک  ختم و اتمر به بُدِئَ لهیا و اتنسانی النوع هیا فی موجود اکمل

 .(462م.:  6121 عربا،   ابن)« النبیین خاتم العنصریة بنشأته کاک ثم الطین و الما  بین

در واقالع سالخن صالادر    « کنت نبیاً و آدم بین الما  و الطالین »اين حديث نبوی که 

نخستین از زباک پیامبر است. يعنی سخن آک جايگاذ وجودی است از زباک فالردی  

 احالديت  تا  ظهالور  و تعین اولین که با او متحد شدذ است. حضر  محمد

از ايالن رو   . نیسالت  او اب مساوی يا او از باتتر مرتبه در تعینی هی  و است؛ الهی

 جالز  ای مرتباله  و اسالت   فالرد  واحد او تجرم و است تعینا  همۀ شامل تعین اين

 .نیست مقدم او بر مطلقه احديت تا 

 . رابطه جال و استجالی الهی با انسان کامل در مکتب وحی3

 مطرح نیز روايا  و آيا  لساک در و وحی م ت  در الهی استجالی و جال آموزذ

 زیخشار،  ) اند پرداخته آموزذ اين زوايای برخی تبیین به راک نیزمفس و است شدذ

 .(2/376 : 6734 طبرس،  ؛4/657 : 6263
 . جال و استجالی الهی در مکتب وحی3-1

آيا  مصحف شالريف باله    از در پنج آيه مختلف های ساخت با «ج ل و» مادذ

و در روايا  نیز  (4لیل:  ؛4شمس:  ؛7حشر:  ؛7اعراف:  ؛627: اعراف: ) کار رفته است

 ؛1/713 : 6263 کلینا،   ؛661خ  البالغا،   یهاج )ر به مطرح شدذ است به صور  م ر

 لِشالی    اللّهُ تجلی اِتا: »تواک به اين روايت . از میاک روايا  می(4/742 : 6736 برق، 
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 عربا،   ابان ) است عرفانی نیز تکر شدذ منابع در که کرد اشارذ «شی  کلّ لَهُ خَشَعَ

 .(665: 6736 جای،  ؛3/764 : 6112

 «اعالرف  ل ی الخل  فخلقت أعرف أک فأحببتُ مخفیاً کنزاً کنت» روايت مطاب 

 اظهالار  و ظهالور  حال ّ  از ناشی تجلی عالم  ايجاد فلسفه (12/611: 6714 یجلس، )

 باله  سالبحانه  حال   عظالیم  شوق مرهوک وجود عالم در کثرا  است. پیداير الهی

وَ مالا  : »فرمايالد  مالی  قرآنالی  خداوند بر اساس کريمۀ است؛ شدک شناخته و آش ار

 معرفالت  به و در روايا   عباد  (51ذاییات: ) «خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِتَّ لِیَعْبُدُوکِ

 اسالما  و  يعنالی  خالود   تا  صور  و تا  به تعالی ح  ح ّ. است شدذ تفسیر

 زمیناله  اسالت   ثابتاله  اعیاک هماک که اسما صور  به ح  ح  آک پی در و صفا 

 «اتفالالک  خلقالتُ  لما لوتکَ» حديث طب  را وجودی مظاهر در ح  فعلی تجلی

 .نمود ايجاد (61/261: 6714 یجلس، )
 . رابطه جال و استجالی الهی با انسان کامل در مکتب وحی3-2

 خداونالد  شالدذ   بیالاک  روايالا   و آيالا   در انساک برای که اوصافی به توجه با

 مخلالوق  نالدارد.  اسالفل  و اعلالی  عالم حقاي  در انساک از تر کامل ای جلوذ و ظهور

 «صالورته  علالی  آدم اهلل خلال  » حالديث  مضالموک  کاله  الهی صور  بر انساک بودک

بالودک   الهالی  صالور   بر. حقیقت دارد اين به اشارذ است  (6/672: 6714 یجلس، )

و محتالوا   بل اله  باشد شدذ اشارذ آک به حديث اين در فقط که نیست انساک  امری

 چنالاک کاله در  . شالود  مالی  تأيیالد  همسالو  احاديث به استناد مضموک اين حديث  با

نقالل شالدذ اسالت کاله ايشالاک       از حضالر  بالاقر   ال افیکتا   شريف حديث

وَ عَلَّالمَ  »  هم چنین آيۀ کريمالۀ  (6/625: 6714 یجلس، ) «اهلل وجه نحن: »فرمايند می

 اسالما  دريافالت  و تلقالی  جايگالاذ  در انساک يگانگی به (76بقر،: ) «آدَمَ الْأَسْما َ کُلَّها

 بالا  وجالودی او  های ساحت خمیرۀ که است تنها موجودی انساک. اشارذ دارد الهی
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و در   (35ساوی، ::    «خَلَقْتُ بِیَادَ،َ  : »)گرفته  ش ل الهی جالل و جمال دست دو

 انسالاک  .(34احداب: ) دارد را الهی امانت پیيرش اين انساک است که قابلیت نتیجه

 حال   صفا  و اسما تجلیا  مرآ  و الهی کبری آيت و ح حضر   اعالی مَثَل

 (667ایبیاا::  ) « کَطَالی  الس الجِل    » و عصالارذ  کند ارادذ سبحانه ح  اگر .است تعالی

 آنچاله  خواهالد کالرد.   به انسالاک نظالر   نمايد  مشاهدذ جمعی صور  به را آفرينر

 «صالورته  علالی  آدم خلال   اهلل اک» در حالديث  انساک صور  خواندک الهی موج 

قالوس نالزول و   » باله  نسالبت  انساک جامعیت شدذ است  (654  667: 6711 صدوق )

 نظالام  کلالی  قاعدۀ طب  قوابل  همۀ. (515: 6713 آیل،  جواا،: ک..ی) است« صعود

 و مرتباله  در هسالتند و  (1 )یعد: «   عِنْدَذُ بِمِقْدارٍ کُلُّ شَیْ» خاص اسمی مظهر عالم 

  اما در ايالن  (612)صافات:  «وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ» اند گزيدذ س نی معین مقام

 خل  شدذ است و برابر الهی جالل و جمال دست دو است که به میاک تنها انساک

 تيالل  در امام معصالوم  .(56: 6244 برس،  حافظ) است اهلل اسم برای و مظهر اسما 

الْأَسْالما ُ  » اهلل و نحالن : »فرمايالد  مالی  (616اعاراف:  ) » وَ لِلَّهِ الْأَسْما ُ الْحُسْنى» کريمه

 .(6/622 : 6263 کلین، )« «الْحُسْنى

الهالی  ي الی از    صفا  و همۀ اسما  بر انساک اشتمال معنای به انساک جامعیت

تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ  قالَ يا إِبْلِیسُ ما مَنَعَکَ أَکْ»آيه  از که است های مهمترين ويهگی

 از حالاکی  الهالی   دسالت  دو بالا  انسالاک  خلقالت . آيالد  می دست به (53:: ) «بِیَدَیَّ

 باله  انسالاک  خلقالت  انتسالا   عالمه طباطبالايی . است انساک ويهذ ت ريم و تشريف

انسالاک   خلقالت  باله  خداونالد  تالام  اهتمام و انساک شرافت بر دتلت الهی را  دست

 مل الو    طبیعالت   کاله  مائدۀ الهی است انساک. (63/445: 6263 طباطبای، )داند  می

قالالَ يالا   »شیطاک  مالمت و در توبی  خداوند. است جمع او در تهو  و جبرو 



 

 

 

 
 

 
 

 ...با انسان کامل یاله یرابطه کمال جال و استجال یقیتطب یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 نمايد. اشارذ می دست دو با خلقت به «إِبْلِیسُ ما مَنَعَکَ أَکْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ

وَ » آياله . اسالت  های دينیآموزذ  در انساک های ويهگی ديگر از الهی اسما تعلیم

 بالرای  آدم العالادذ  فالوق  استعداد و آمادگی بیانگر (76بقر،: ) «عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْما َ کُلَّها

 آدم بالرا   کاله  علمالى . (664–6/666: 6265 کاشاای،   فیض) است عالم حقاي  درک

بالود.   مم الن  آدم تنها برا  آک فراگرفتن که بود  به اسما  علم حقیقت داد  دست

به اين دلیل بالود کاله دارای علالم باله      شد  خدايى خالفت تي  و مستح  آدماگر 

حقیقت أسما  بود؛ نه به اين دلیل که از اين اسما  خبر داد. چه ايالن کاله در غیالر    

و  برابالر  مقالامی  و در او ماننالد  آدم  از گرفتن خبر از بعد نیز اين صور   مالئ ه

 .(663-6/661: 6263 طباطبای، : ک..ی) گرفتند قرار می او با مساوی

 انساک جامعیت راز و او کمال اساسی و اصلی پايه الهی حسنای اسمای به علم

 الهی خالفت مقام يعنی انسانی واتی ارزشهای از ي ی به يافتن دست ساز زمینه و

 است کاله از  الهی امانت های انساک  پیيرش هم چنین ي ی ديگر از ويهگی .است

 تالواک  آسالماک  و زمالین  کاله  امالانتی  همالاک  ح ايت دارد؛ انساک ويهذ استعدادهای

 .(36احداب: ) نداشتند آنرا پیيرش

 گیارد می نماير به را کماتتی سبحاک خدای از انساک ويهگی ها اين پرتو در

 که نیست. همچناک مخلوقی هی  طاقت و وسع در که کند می تحمل را اسراری و

 ت و سالمائی  يسالعنی  لالم . »اسالت  آمالدذ  پیالامبر  وسیله واردذ به الهی در اخبار

 . بالالر اسالالاس (55/71: 6714 یجلساا، ) «المالالنمن عبالالدی قلالال  وسالالعنی و ارضالالی

 او صالور   باله  و ح   جلوس بارگاذ پاک  و متقی منمن انساک اين حديث  قل 

 .است ظاهر

 و کمالات   از ي الی  کاله  دارد دتلالت  حقیقالت  ايالن  بالر  روايا  و آيا  ظاهر
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 در را خالوير  اسالتجال  و جالال  کمال ح  تا  که است آک انساک خاص مقاما 

 کمال عالم  ايجاد از اصلی مقصود اگر حال يابد  می متحق  انساک نمای تمام آئینۀ

 خلال   جالز  چیالزی  عالالم  آفالرينر  از نهايی مقصود باشد  غیر در ظهور و استجال

 حقیقالی  مقصالود  باله  الهالی  تا  عالم  در انساک حضور و بدوک است نبودذ انساک

 باله  خطالا   فالرواک  احاديالث  در از ايالن رو . يابالد  نمالی  دسالت  خلقالت  از خوير

 در .(61/261: 6714 یجلسا،  ) «اتفالالک  خلقالت  لما لوتک: »است آمدذ معصومین

 صالور   باله  مومنالاک  امیالر  و پیامبر: فرمايد می محمد آل صادق ديگر حديثی

در  ديدند شعاع آک را و نور آک فرشتگاک که هنگامی بودند  خداوند نزد در نوری

 نور هیا: »گفت آنها جوا  در خداوند و نمودند پرسر خداوند مورد آک نور  از

 اإلمامة أما و رسولی و عبدی فلمحمد النبوة أما إمامة فرعه و نبوة أصله نوری من

 همالاک  (65/64: 6714 یجلسا،  ) «خلقالی  خلقت ما لوتهما و ولیی و حجتی فلعلی

 اسالالم  پیالامبر  وجود به وابسته آدم حضر  ديگرآفرينر روايت در که گونه

 .(65/64: 6714 یجلس، ) «آدم يا خلقتُک ما محمّد لوت  و» است

 و جلالوا   جالز  چیالزی  کثالرا   و هستی عالم کالم آک که گر چه تمام حاصل

 نامهای از نامی خود  خاص استعداد با متناس  موجودی هر نیست ح  ظهورا 

اما در اين میاک فقالط انسالاک   . است پروردگار اسمای از اسمی ظهور و الهی زيبای

 .است الهی اعظم تجلی مظهر و نمای ح   تمام آئینه کامل طب  مطال  فوق
 . رابطه کمال جال و استجالی الهی با انسان کامل در مکتب وحی3-3

 انسالاک  با الهی استجالی و جال کمال میاک مستقیمی پیوند نیز وحی م ت  در

به او اختصالاص يافالت  و    ح  صور  چه حقیقتاًآن امّا است گرديدذ برقرار کامل

 و جالال  الهی گرديد  فقط انساک کامالل اسالت. از ايالن رو  کمالال     جامع اسم مظهر

 حضالر   کاله  ايالن جاسالت   از. گردد نمی محق  کامل انساک با جز الهی استجالی
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 و ال تالا   بفاتحة خصصتُ: »فرمايد می وجودی خود جامعیت اعتبار به خاتم

 همچنالالین و (56: 6244 برساا،  حااافظ) «ال لالالم جوامالالع اعطیالالت و البقةةرة خالالواتیم

 آک کاله   توضالی  . (51/475: 6714 یجلسا،  ) «الحال   رأی فقد رأنی من: »فرمايد می

معرفالت پیالدا    او صفا  کنه و تا  به احدی که است آک از اجل سبحاک خداوند

 مَثَالل  را او صالفا   و اسالما   نمود خل  را انساک ح حضر   وقتی کند. بنابراين

 نالازل  «مَثَل». مقصود از (16)یحل:  » لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى» داد قرار خوير صفا  برای

 مرتباله مم الن   آک باله  احاطاله  و رسیدک که -است  ای مرتبه از مجهول شی کردک

 اسالالم  پیالامبر  از ايالن رو . نمالود  تعقالل  را آک بتالواک  کاله  ای مرتبه به - نیست

: 6714 یجلسا،  ) «اتعلالی  المَثَالل  و الهالدی  سالبیل  و التقوی کلمة نحن: »فرمايد می

 « الْمَثَلُ الْالأَعْلى » أنت: »فرمايد می امیرمنمناک به خطا  حضر  نیز و (41/422

 بیالانگر  و الهی اعالی مَثَل وارثاک ايشاک  و خاتم حقیقت زيرا (4/1: 6731 صدوق )

 خالاتم  وصالف  در امیرمنمناک. اند الهی جالل و جمال صفا  مظهر و اسما  جمیع

 قلال   (25: 6244 برس،  حافظ) «تيمو  الیی الحی خزانة قلبه: »فرمايد می اتنبیا 

 اسالت  ای آئینه چوک و حقاي  جامع و الهی علوم و اسرار خزانۀ پیامبر عرشی

 طبال  . سالازد  مالی  ظالاهر  خالود  در را فالرش  تا عرش از تجلیا  و مرات  همۀ که

 .است مطرح نیز حضر  حقیقی وارثاک برای و مقام مرتبه اين مأثورذ روايا 

 هالو  و اللّاله  عبالد  أبی على دخلت»  :است آمدذ جمال صفواک از روايتی در

 ثالم    فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِما   فَتا َ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّالوَّا ُ الالرَّحِیمُ  : »اآلیة هیذ يقرأ

 نحالو  بطرفاله  يرمالی  أک آدم ألهالم  تعالالى  اللّاله  إک: صفواک يا: فقال إلیّ  التفت

 ر ّ يالا : آدم فقال. يقدسونه و اللّه يسبّحوک نور من أشباح بخمسة هو فإتا العرش 

 خلقت النار  ت و الجنة  خلقت ما  لوتهم خلقی من صفوتی آدم يا: قال هنت ؟ من
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 .(7/1: 6261 حیون  ابن)« لهم الجنة

 تالرين  کامل و اولین و الهی مقدس فی  از فی  اولین «پیامبر نوری حقیقت»

 اهلل خلال   مَن اول: »حضر  کالم اين. است تعالی ح  تجلیا  از تجلی و ظهور

 اشالارذ دارد.  وجالودی  مرتبالۀ  و جايگالاذ  ايالن  به (761 /52 : 6714 یجلس، ) «روحی

احاداب:  ) «نَیِيراًيا أَيُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ : »فرمايد می نیز خداوند

 أتالم  را او الهی اعظم اسم برای خدا رسول مقدس وجود مظهريت. (21 و 25

 خداونالد  عبالارتی  به است؛ نمودذ خداوند منیر سراج و اعظم تجلی و ح  مظاهر

 مظهالری  اسالمی  هالر  و (666)أسارا:  »  فَلَهُ الْأَسْما ُ الْحُسْنى» گوناگوک اسمای دارای

 مظهر اسم جامع اهلل به. هستند الهی اعظم اسم پوشر زير جزئی اسمای اين. دارد

. اسالت  سالبحانه  ح  تجلی طريقه و وجود فی  مجالی ام اک  عالم قط  عنواک

 مورد که ای بندذ و الهی تا  برای جز کامل طور اعظم به اسم از يک سو حقیقت

إِلَّالا مَالنِ   / غَیْبِهِ أَحَداً   عالِمُ الْغَیْ ِ فَال يُظْهِرُ عَلى»کند:  نمی تجلی است  ح  رضای

 ايالن آيالۀ کريماله    تيالل  در باقر محمد امام (43 و 41جن: )« مِنْ رَسُولٍ  ارْتَضى

 کلینا،  ) «ارتضالاذ  ممّالن  محمد اهلل و کاک و «مِنْ رَسُولٍ  إِلَّا مَنِ ارْتَضى: »فرمايد می

 اولیالای  و رسالول  حضر  برای اسم اين کامل تجلی پس (4ح   6/451: 6263

 از ايالن رو  . باشد می هستند  متحد ايشاک با مقام و مرتبه جهت از که حضر  آک

 «منالی  أفضالل  خلقالاً  اهلل خلال   مالا : »فرمايالد  مالی  خود افضلیت مقام در پیامبر

 پس گالر . «الح  رأی فقد رأنی من: »فرمايد می همچنین و. (6/414: 6731 صدوق )

 اسالما   همالۀ  هستند  الهی اسما از کلی اسمی مظهر الهی عظام انبیا از يک هر چه

 ختمالی  حضالر   جاللاله  اسالم  آک تالامّ  مظهالر  و اسالت  اهلل جالله اسم پوشر زير

 اولیا و انبیا ساير به نسبت حضر  آک جايگاذ و وجودی مرتبه است. مرتبت
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 و آدم» پیالامبر  نالورانی  کالالم  است  اتقطا  قط  مرتبه هستی  نظام در الهی

کتا   اشارذ دارد؛ در مطل  اين به (71/467: 6714 یجلس، ) «لوائی تحت دونه من

« علالی  وصالیّه  و محمالد  بنبوة ات رسوتً اهلل يبعث لن: »است آمدذ ال افی

 آدم حضالر   عنصری نشأۀ حس  به از اين رو  گرچه (6/273: 6263 کلین، )

 فرزند باطن  و معنی حس  به اما تقدّم دارند  ختمی حضر  بر الهی انبیا  و

 ظهالور  آنالاک مجالالی   واقالع  در و او هسالتند؛  حسنا  از ای حسنه و خاتم حقیقت

: 6714 یجلسا،  ) «المالا   و الطالین  بالین  و آدم نبیالاً  کنالت » حديث. هستند حضر 

 مظهالر  گیشالته  اولیالای  و انبیالا   که است حقیقت و منيد اين کنندذ بیاک (61/264

 آک نبالو   و وتيت از شعاعی نیز آنها شريعت و اند الهی اعظم رسول آک تجلیا 

 اعظالم  تجلالی  ايالن  وصالف  در خداونالد  بالدين ترتیال   . اسالت  الهالی  رتبه و مقام

 .(663 ایبیا::) «وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلَّا رَحْمَۀً لِلْعالَمِینَ: »فرمايد می

 گیری نتیجه

 باله  جالال  عرفالا  اصطالح شود: )أ( در می مطال  زير روشن جستار اين رهگیر از

 تا  جلوذ و ظهور از عبار  «جال: »است شهود معنای به استجال و ظهور معنای

 بالدوک  حال  تعالالی   کاله  گالاذ  آک اسالت.  خودش در و خودش برای متعال خداوند

 اسالت.  دادذ روی «جالال » بنشیند  خود تا  تماشای به خلقی های تعین از استفادذ

 از يالک  هر به لحاظ همین به و افتد می اتفاق ثانی و اول تعین دو در حقیقت اين

 اما. شود می گفته جالئیه تعین يا مرتبه -ثانی  و اول تعین يعنی -حقی  های تعین

خلقی.  تعینا  در و خودش برای ح  تا  جلوذ و ظهور از است عبار  استجال

 انسالاک  وسالیلۀ  باله  تنهالا  الهالی  استجالی و کمال جال معرفت  اهل انديشه ) ( در

 در خالود  کمالات   ديالدک  عالم  ايجاد از تعالی ح  نهايی شود. مقصود می حاصل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 39، شماره مسلسل 9911سال دوازدهم، بهار 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 کمالالی  اسما وصالفا   همۀ واجد انساک میاک اين در است؛ مغاير ای ینهيآ و مظهر

 هويالدا  او اسالرار  و ظالاهر  حال   بالر  حال   سرّ او واسطۀ به که ای گونه به بودذ ح 

 منابع از متأثر نیز عرفانی منابع در الهی استجالی و جال )ج( طرح آموزذ .گردد می

 از ناشالی  تجلی عالم  خلقت و ايجاد فلسفه روايا   برخی مطاب  است؛ وحیانی

 و آيالا   در انسالاک  بالرای  کاله  اوصافی به توجه با است. الهی اظهار و ظهور ح 

 .کامل ندارد انساک از تر کامل ای جلوذ و ظهور خداوند است  شدذ بیاک روايا 
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 منابع
 کریم قرآن 

 البالغه نهج 

 مصحح و محقق ،األثر و الحدیث غریب فی النهایة  ،(7631) محمد بن مبارك جزرى، اثیر ابن :

 .چهارم چاپ اسماعیلیان،: قم احمد، طاهر زاوى، و طناحى محمد محمود

 آشتیانى الدین سیدجالل: مصحح و محقق ،القواعد تمهید  ،(7631) على الدین صائن ترکه، ابن ، 

 .اول چاپ عالى، آموزش و فرهنگ وزارت انتشارات: تهران

 جامعه: قم ،األطهار األئمة فضائل فی األخبار شرح  ،(ق7011) محمد بن نعمان حیون، ابن 

 .قم علمیه حوزه مدرسین

 سةیدجالل : مصةحح  و محقةق  ،(النصوص نقد)الفصوص  نقش ،(7611) الدین محیى عربى، ابن 

 .دوم چاپ اسالمى، ارشاد وزارت انتشارات و چاپ سازمان: تهران ، آشتیانى الدین

 اول چاپ العربیة، الکتب إحیاء دار: قاهره ،الحکم فصوص( م7103) ةةةةةةةةةةةةةةةة. 

 دار: بیةروت  یحیةى،  عثمان: تحقیق و تصحیح ،المکیة الفتوحات ،(م7110) ةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .دوم چاپ العربى، التراث احیاء

 اول چاپ الصادر، دار: بیروت ،المکیة الفتوحات ،(بی تا) ةةةةةةةةةةةةةةةة. 

 البیضةاء،  المحجةة  دار: بیةروت  ،عربةى  ابةن  رسةائل  مجموعةه ( ق7047) ةةةةةةةةةةةةةةةة  

 .اول چاپ

 بریةل،  مطبعة: لیدن ،االنسانیة المملکة اصالح فى االلهیة التدبیرات( 7663) ةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .اول: چاپ

 ،سوم چاپ کبیر، امیر انتشارات: تهران ،قیصرى مقدمه شرح ،(7611) الدین سیدجالل آشتیانى. 

 ،علمى انتشارات: تهران ،(األسرار جامع) الوجود معرفة فى النقود نقد ،(7631) حیدر سید آملى 

 .اول چاپ عالى، آموزش و فرهنگ وزارت فرهنگى و
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 ،قم ، الدین جالل محدث،: مصحح و محقق ،المحاسن  ،(7617) خالد بن محمد بن احمد برقى :

 .دوم چاپ اإلسالمیة، الکتب دار

 ،و چةاپ  سةازمان : تهران ،الفصوص نقش شرح فى النصوص نقد  ،(7611) عبدالرحمن جامى 

 .دوم چاپ اسالمى، ارشاد وزارت انتشارات

 ،دوم چاپ کتاب، بوستان: قم ،الحکم فصوص شرح ،(ق7046) مؤیدالدین جندى. 

 اول چاپ  اسراء،: قم ،القواعد تمهید تحریر ،(7611) عبداهلل آملی، جوادی. 

 امیرالمةؤمنین  اسةرار  فةی  الیقةین  انةوار  مشارق ،(ق7044) محمد بن رجب برسی، حافظ، 

 .اعلمی انتشارات: بیروت

 ،مةولی،  انتشةارات : تهةران  ،الحکم فصوص شرح ،(تا بی) حسین بن حسین الدین تاج خوارزمی 

 .دوم چاپ

 األربعةة  العقلیةة  األسةفار  فی المتعالیة الحکمة م(،7117ابراهیم ) محمدبن شیرازی، صدرالدین ،

 ، چاپ سوم. العربی التراث احیاء دار بیروت،

 و مطالعةات موسسةه   انتشةارات : تهةران  ،الکةافی  اصةول  شةرح ، (7616) ةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .فرهنگی تحقیقات

 اول چاپ ایران، فلسفه و حکمت انجمن: تهران ،المعاد و المبدا ،(7040) ةةةةةةةةةةةةةةةة. 

 و حکمةت  اسالمی انجمن: تهران خواجوى، تحقیق ،اآلیات اسرار( 7631) ةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .اول چاپ اسالمی، فلسفه

 ،جامعةه : قةم  حسةینى،  هاشةم : مصةحح  و محقةق  ،التوحید ،(ق7611) على بن محمد صدوق 

 .اول چاپ مدرسین،

 جهان انتشارات: تهران ،الرضا أخبار عیون ،(ق7611) ةةةةةةةةةةةةةةةة. 

 ،اسةالمى  انتشارات دفتر: قم ، القرآن تفسیر فى المیزان  ،(ق7071) حسین محمد سید طباطبایى 

 .  پنجم چاپ ، قم علمیه حوزه مدرسین  جامعه
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 ،االعةالم  مکتةب  انتشةارات : قةم  ،اللغةة  المقةائی   معجةم  ،(7010) فارس بن احمد فراهیدی 

 . االسالمی

 ،دفتةر  انتشارات مرکز: قم ،فارض ابن تائیه شرح الدرارى مشارق  ،(7611) سعیدالدین فرغانى 

 .دوم چاپ اسالمی، تبلیغات

 الصدر انتشارات: تهران ،صافیال تفسیر ،(7074) مالمحسن کاشانى، فیض. 

 ،اول چاپ مولی، انتشارات: تهران ،االن  مصباح ،(7610) حمزه محمد الدین شم  فناری. 

 ،للمطبوعات االعلمی مؤسسه انتشارات: بیروت ،الجنان مفاتیح ،(ق7046) عباس شیخ قمی. 

 ،مولی انتشارات: تهران ،االلهیة النفحات ،(تا بی) صدرالدین قونوی. 

 مرکز: تهران ، آشتیانى الدین سیدجالل: ومصحح محقق ،النصوص ،(7617) ةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .اول چاپ دانشگاهى، نشر

 ،تهران  آشتیانى، الدین سیدجالل: مصحح و محقق ،الحکم فصوص شرح ،(7614) داود قیصرى :

 .اول چاپ فرهنگى، و علمى انتشارات شرکت

 ،الکیةالى  ابةراهیم  عاصم: مصحح و محقق ،الصوفیة اصطالحات ،(ق7043) عبدالرزاق کاشانى 

 .اول چاپ العلمیة، الکتب دار: بیروت ، الدرقاوى الشاذلى الحسینى

 چهارم چاپ بیدار، انتشارات: قم ،الحکم فصوص شرح ،(7611) ةةةةةةةةةةةةةةةة. 

 ،چهارم چاپ اإلسالمیة، الکتب دار: تهران ،الکافی ،(ق7011) یعقوب بن محمد کلینى. 

 ،بمبئى ،راز گلشن شرح فى اإلعجاز مفاتیح ،(7674) اسیرى محمد الهیجى. 

 ،چهارم چاپ االسالمیة، الکتب دار: تهران ،بحار األنوار ،(7634) محمدباقر مجلسى. 

 محیی الشیخ کالم من ،الفرد الغوث القطب او الکامل اإلنسان ،(ق7071) محمود الغراب، محمود 

 .الثانیة الطبعة العربی، ابن الدین

 پژوهشةی  آموزشةی  مؤسسةه : قةم  ،نظری عرفان اصول و مبانی ،(7611) یداهلل سید پناه، یزدان  

 .دوّم چاپ خمینی، امام

 


