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 چكیده:

 

رو تمام عالم وجه اهلل به شممار  صفات الهی هستند؛ از این مخلوقات، بیانگر معیّت فیض خداوند و آیینه در جهان بینی اسالمی، همه

رود. بنابر آیات قرآنی، درك صحیح از مفهوم وجه اهلل همانند دیگر اسمما  و صمفات الهمی داراي نزمش زیمادي در ایعماد اعتزماد        می

ه خداوند بوده و جهل نسبت به آن نیز منعر به شرك در اعتزاد و عمل خواهد شمد. در ایمن مزالمه  ممن     صحیح توحیدي نسبت ب

كنند، مصادیق وجه اهلل نیز روشمن خواهمد دردیمد و شمبهاتی     الهی داللت میو تركیباتی كه بر وجه « وجه اهلل» بررسی مفهوم واژه

ه و تمثیل خداوند مطرح است، پاسم  داده خواهمد شمد و در نهایمت نتیعمه      مبتنی بر ظاهردرایی و جمود بر الفاظ كه در باب تشبی

شود بعضی از مسلمانان كه به دنبال تفسیر ماّدي و جسمانی براي وجمه اهلل هسمتند، نشرشمان بما متمون اصمیل وحیمانی        درفته می

 ت.سازداري و تناسبی ندارد و تنها مفهومی فرامادي براي اسما  و صفات الهی، مورد پذیرش اس

 

 وجه اهلل، تشبیه، شرك، انسان كامل، قرآن كریم واژگان کلیدی:
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Abstract 
 

In the Islamic worldview, all creatures are sign of union with Allah and they are mirror of divine 

attributes; hence all the world is considered as the face of Allah. According to the Quranic verses, proper 

understanding about the concept of Face of Allah, like other names and divine attributes, has significant 

role in establishing the true monotheistic belief and ignorance about that will be cause of polytheism in 

belief and practice. In this paper, the concept of “Face of Allah” will be explained and instances of Face 

of Allah will become clear. Also some misconceptions about assimilating and analogy of Allah that are 

based on stagnation in words and reliance on the manifest, will be answered.   Eventually, it will be 

concluded that the idea of some Muslims who are looking for corporeal interpretation about Face of 

Allah, has not compatibility with original revelatory texts, and just metaphysical concept for names and 

attributes of Allah could be accepted. 
 

Keywords: Face of Allah, Assimilating, Polytheism, Perfect man, Holy Quran 
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 مقدّمه:

نمایند، نزشی محموري در  ي كلماتی كه بر اسما  و صفات الهی داللت میو همه« اهللوجه»ي شناخت و كسب معرفت نسبت به واژه

این واژه و  بررسی دربارهنماید. از این رو بحث و دیري نشام اعتزادي انسان بر عهده داشته و در اجتناب او از شرك  روري میشکل

ي اعتزاد و عمل خواهمد  پاس  به شبهاتی كه پیرامون آن مطرح شده است تالشی ارزشمند در جهت تکوین نشام توحیدي در عرصه

-آن با معانی زمینی و مادّي، از عوارض مبهم بودن و نپمرداختن بمه مفهموم    هاي نادرست از این واژه و تشبیه و مزایسهبود. برداشت

هاي دینی كه از اسما  شود. در نگاه اولیّه و عوامانه، هر كدام از دزارهاسی دقیق وجه اهلل و دیگر اسما  و صفات الهی محسوب میشن

با تصوّراتی نادرست و ناقص از مفهوم آنها همراه بوده و منعمر بمه شمرك و انحمراف از مسمیر نماب         نمایند،و صفات الهی حکایت می

رسیدن به معناي دقیق و اصیل وجه اهلل و سایر اسما  الهی، رجوع به قرآن و احادیث معتبر و پرهیز از قیما    دردد. برايتوحید می

شناسی وجه اهلل  من بیان معناي لغوي و و تشبیه بین این اسما  و مفاهیم مادّي رایج و معمول مخلوقات،  روري است. در مفهوم

اند بسیار راهگشما و الزم بموده و بخمش    قرآن كریم كه به تبیین مفهوم وجه اهلل پرداختهاصطالحی این واژه، مراجعه به آیات متعدّد 

ي ي نحموه زیادي از توهّمات را برطرف خواهد نمود. پس از روشن شدن مفهوم وجه اهلل، تعیین مصادیق وجمه اهلل و تو میح دربماره   

اهلل در ذهمن انسمان و دور مانمدن او از تشمبیه و شمرك، كمم        تر شدن مفهوم وجه ارتباط بین مفهوم و مصادیق این واژه، به كامل

اي و به صورت تحلیلی سعی خواهد شد كه تا حدّ امکان مفهوم وجمه اهلل روشمن   مؤثري خواهد نمود. در این مزاله با روش كتابخانه

 شده و مصادیق آن نیز تعیین دردد.

 

 «:وجه»شناسی واژه

وجه روي « الوجه: مستزبل كلّ شی »اند: صورت آمده است. در معمع، قامو  و مصباح آوردهوجه در لغت به معناي چهره، روي و 

دوید: وجه در اصل صورت و چهره است و به دلیل اینکه صورت اوّلین چیزي است هر چیز است كه با آن روبرو  شوند. راغب نیز می

این به معنی روي هر چیز، اشرف هر چیز و اوّل همر چیمز بمه كمار     اعضا  بدن اشرف است بنابر شود و چون از همهكه با تو روبرو می

 (855رفته است. )راغب، بی تا: 

 

 در قرآن کریم« اهللوجه»

ا افه شده « ه»و  میر « ربّ»ي به كلمه« وجه»ي به كار رفته و در چند آیه نیز كلمه« اهللوجه» در چندین آیه از قرآن كریم واژه

 خدا نسبت داده شده است.است كه در آنها وجه به 

 ( 27 -26)الرحمن/ « وَجْهُ رَبِّ َ ذُو الْعَاللِ وَ الْإِكْرامِ  كُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ. وَ یَبْزى» در برخی از این آیات مانند آیه

   «!ماند مى باقى پرورددارت درامى و العالل ذو ذات تنها شوند و مى فانى هستند[  زمین] آن روى كه كسانى همه»

 (88)قصص/ « تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ وَ الْحُکْمُ لَهُ وَجْهَهُ إِلَّا هالِ ٌ  ٍ شَیْ كُلُّ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال آخَرَ إِلهاً اللَّهِ مَعَ تَدْعُ ال وَ» و نیز آیه

 اوست آن از تنها حاكمیت شود مى فانى او( پاك) ذات جز چیز همه نیست او جز معبودى هیچ كه مخوان، خدا با را دیگرى معبود»

 «!شوید مى بازدردانده او بسوى همه و
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 روى كمه  كسمى  آرى،( »112)بزره/ « لِلَّهِ وَجْهَهُ أَسْلَمَ مَنْ  بَلى»ي رسد مراد از وجه، ذات پرورددار باشد. طبرسی ذیل آیهبه نشر می

كنمد و  برد و از آن ذات شی  و خود شی  را اراده میمیآورده است: عرب در مواردي وجه الشی  به كار ...«  كند خدا تسلیم را خود

كنند. به همین دلیل است كه خداوند در این دو آیمه  این از آن جهت است كه معموالً با لفظ اشرف و محترم به ذات شی  اشاره می

فردات راغب وجه به معناي ذات ذات خود را اراده كرده است. در مصباح، صحاح، قامو ، اقرب الموارد و م« وجه»با بکار بردن لفظ 

 سموره  27 در آیمه « ذوالعمالل »و نفس شی  آمده است و در جوامع العامع، معمع، كشّاف، تفسیر بیضاوي و... بما اسمتناد بمه لفمظ     

معتزدند منشور از وجه خدا، ذات خداونمد اسمت و وجمه      ،«ربّ »آمده نه وصف « وجه»الرّحمن كه مرفوع و به عنوان وصف  مباركه

 باشد.ذوالعالل به معنی ذات ذوالعالل می

 شود: دهند و شامل آیات زیر میدر قسم دوّم از آیاتی كه وجه را به خدا نسبت می

 (22: )رعد «... الصَّالةَ أَقامُوا وَ رَبِّهِمْ وَجْهِ ابْتِغا َ صَبَرُوا الَّذِینَ وَ»

 «دارند...ند؛ و نماز را بر پا میكنو آنها كه به خاطر ذات )پاك( پرورددارشان شکیبایی می»

 (38: )روم «اللَّهِ وَجْهَ یُرِیدُونَ لِلَّذِینَ خَیْرٌ ذلِ َ»

 «طلبند بهتر استاین براي آنها كه ر اي خدا را می»

 (9: )انسان «اللَّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُکُمْ إِنَّما»

 «كنیم.دویند:( ما شما را به خاطر خدا اطعام میو می»)

 (52: )انعام «وَجْهَهُ یُرِیدُونَ الْعَشِیِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذِینَ تَطْرُدِ ال وَ»

 «خوانند، و جز ذات پاك او نشري ندارند، از خود دور نکن.و كسانی را كه صبح و شام خدا را می»

این باشد كه انسان در هنگام سؤال و طلب از كسی، به مراد از وجه ظاهراً رحمت و ثواب و ر ایت خداوند است و این شاید به دلیل 

در این آیات مصمدر  « وجه»نماید. احتمال دیگر در معناي وجه نیز این است كه كند و مطلب خود را بیان میاو رو می وجه و چهره

دهند تا توجّه خدا كمه  انعام میو به معنی توجّه كردن باشد. یعنی مؤمنان براي جلب توجّه خدا و رو كردن خدا به آنها اعمال خیر 

 (186: 1377همان ثواب و ر ایت خداوند است را كسب نمایند. )ر. ك: قرشی، 

 

 « وجه اهلل»نظر دانشمندان شیعه در مورد 

نشمرات  اند و نیز روایاتی كه در مزام تبیین این مفهموم هسمتند   علماي شیعه با استفاده از مضامین آیاتی كه به وجه اهلل اشاره نموده

 اند. مرحوم علّامه طباطبائی در این باب معتزد است: مختلف و ارزشمندي را ارائه نموده

از آنعایی كه خداي تعالی منمزّه اسمت از جسممانیّت و داشمتن سمطح،        وجه هر چیزي عبارت است از سطح بیرونی آن،»

شمود از( نممود خمدا و    نواقص امکانی عبارت ممی نادزیر معناي این كلمه در مورد خداي متعال )بعد از حذف محدودیّت و 

آن صفات بر خلزش نمازل   اند و بركات و فیض او به وسیلهاوست كه بین او و خلزش واسطه نمود خدا همان صفات كریمه

 (169، 19ق: ج  1417)طباطبائی، « شوند...شود و خالیق آفرینش، تدبیر میمی

 (304، 2ق: ج  1422از وجه الهی، ذات همراه با جمیع صفات خداوند است. )ابن عربی، ابن عربی نیز بر این باور است كه منشور 
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دانمد.  را جمز  اسمما  و صمفات فعلیّمه ممی     « اهللوجه»بندي اسما  و صفات الهی به ذاتیّه و فعلیّه، مرحوم امام خمینی )ره( در تزسیم

 ایشان در این باب آورده است: 

ي تعلّی به نعوت جاللیّمه و جمالیّمه اسمت و    م ظهور به اسما  و صفات ذاتیّه است و مرتبهمزام اسما  و صفات فعلیّه مزا»

( و مزمام  7)معادلمه/  « مامن نعوي ثلثه الّا هو رابعهمم... »( و 4)حدید/ « هو معکم»است: « معیّت قیّومیّه»این مزام، مزام 

( و 35)نمور/  « اهلل نور السماوات و االرض»است: « زام نوریّتم»( و 115)بزره/ « أینما تولّوا فثمّ وجه اهلل»است: « اهللوجه»

ي ي مطلزمه احاطمه  ( بالعملمه مزمام مشمیّت فعلیّمه    30)دهر/ « و ما تشا ون إلّا أن یشا  اهلل»است: « مشیّت مطلزه»مزام 

به وجهمی مشماهر آن   قیّومیّه دارد به جمیع موجودات ملکیّة و ملکوتیّه؛ و جمیع موجودات به وجهی تعیّنات آن هستند و 

باشند. و به حسب این مزام از مشیّت فعلیّه و مشهریّت و فناي مشیّت عباد در آن، بلکه مشهریّت و مرآتیّت خود عبماد  می

 (598: 1388)خمینی، « و جمیع شئون آنها از آن.

است كه مؤمنان به امید لزاي آن كار  ناپذیر یا فیض مطلق و عامّ خدابه تعبیري دیگر، منشور از وجه خداي متعال همان ظهور زوال

كرده و خواهان نیل به ظهور خاصّ این فیض منبسط هستند، البته ذات خداوند براي احدي مشهود نخواهد بود، بلکمه اولیما  الهمی    

و  كنند. روشن اسمت كمه ایمن مالقمات بما چشمم ظماهر       شود را مالقات میفیض و ظهور خاصّ خدا كه از آن به اسماي الهی یاد می

 الزلموب  تدركمه  لکمن  و العِیمان  بمشماهدة  العیمون ( تراه) التدركه»اندیشه و علم حصولی و استدالل نیست بلکه بنا بر روایت شریف 

مالقمات  « یابنمد. بینند، امّا دلها با ایمان درسمت او را در ممی  ها هردز آن را آشکار نمیدیده( »242: 1384)دشتی،  «اإلیمان بحزائق

 (  263: 1386پذیرد. )جوادي آملی، حزیزت ایمان صورت میخدا با دل و 

السالم كه در پاس  به جاثلیق، یکمی  ، با استناد به روایتی از حضرت علی علیه«اهللوجه»استاد شهید مطهّري )ره( در تو یح مفهوم 

 اند آورده است:از علماي مسیحی بیان فرموده

دویمد   كه قمرآن ممى  « حق چهره»یعنى به من بگو ( 597: 1362صدوق، و 182: 1398)صدوق،  «الرّبّ  أخبرنی عن وجه»

فمدعا علمىّ بنمار و    »به هر طرف رو كنید رو به خدایید و روى خدا با شماست، یعنى چه؟ روى خداوند كدام طرف اسمت؟  

لمّا اشتعلت ف»على )ع( دستور داد هیزم و آتش آوردند؛ هیزم را آتش زد، مشتعل شد، فضا را روشن كرد. « حطب فأ رمه

پرسید: چهره این آتش كدام طرف است؟ دفت: همه طرف و هممه جما چهمره اسمت.     « قال: أین وجه هذه النّار یا نصرانیّ؟

این آتش با این كیفیّت كه دیدى مصنوعى و مخلوقى است از مخلوقات « هذه النّار مدبّرة مصنوعة ال یعرف وجهها»فرمود: 

و البتّه خداونمد شمبیه   « و خالزها ال یشبهها»اهى خداوند جهت معیّن داشته باشد. خو خدا و همه طرف روى اوست، تو مى

و للّه المشرق و المغرب فأینما تولّموا  »مخلوقات خود نیست، او منزّه است از شبیه و مثل و نشیر، و مزدّ  است از تشبیه. 

همیچ چیمز    «ال یخفى علیه خافیة»خداست.  مشرق و مغرب از آن خداست. به هر كعا كه رو كنى به سوى«  فثمّ وجه اللّه

 ( 127: 1382مطهري، « ) بر او پوشیده نیست.

شود و او سراسر عالم خلزت را پر كرده است؛ امّا خداونمد  بر اسا  این روایت شریف، همه طرف و همه جا وجه خداوند محسوب می

از ( »115)بزمره/   « المشرق و المغرب فأینما تولّوا فثمّ وجه اللّمه  و للّه»شریفه  از هر شبیه و مثل و نشیري منزّه بوده و بر اسا  آیه

 شرق و غرب عالم از آن خداست و خدا در همه جا حضور دارد. « آن خداست! مشرق و مغرب، و به هر سو رو كنید خدا آنعاست.
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انمد امّما همیچ    ا براي وجه اهلل در نشر درفتمه بنابراین درچه علماي شیعه با استناد به آیات و روایات معتبر اسالمی، مفاهیم متفاوتی ر

اند و زمینه هر دونه توّهم باطلی كه الزمه آن اعتزاد بمه جسممانیت و   كدام از آنها براي تبیین وجه اهلل قائل به جسمانیت خدا نشده

 اند.محدودیت خداوند باشد را مصرّانه نفی كرده

 

 «اهللوجه»مصادیق 

ربمط همر    سازد زیرا وجه خمدا جنبمه  نیز حزیزتی است كه خدا را نمودار می« اهللوجه»چیز است و وجه هر چیزي نمود و ظهور آن 

شوند و هر كدام از آنها بمر اسما    محسوب می« اهللوجه»توان دفت تمام موجودات عالم، مصداق موجودي با خدا است. بنابراین می

نشام تشکیکی، داراي مراتب و درجات مختلفی هستند. البتّه اختالف  وجودي خود نمایانگر خداوند هستند و در ی  ظرفیّت و سعه

جممال الهمی هسمتند و همر چنمد       و تعدّد وجه در این عالم از این جهت است كه هر كدام از موجودات به نوبه خمود آینمه و نشمانه   

هاي مختلفی در مزابمل او  شخصی كه آئینهمتکثّرند، امّا از جهت نشان دادن ذواآلیه كه همان ذات باري تعالی است واحدند. همانند 

اي شکلی مخصموص و و معیّتی خماصّ را از صماحب تصمویر      هاي متفاوتی قرار داده شده است كه در این حالت هر آئینهو در زوایه

 كه صاحب این تصویر یکی است. دهد در حالینمایش می

شمود بایمد   تبه قرار دارد، انسان كامل است. وجه كه صورت محسوب میكه در باالترین مر« اهللوجه»بنابر منابع اسالمی مصداق اتمّ  

تعلّمی یابمد و   « اهللوجمه »اسما  و صفات باید در  حزیزت را نشان دهد و وجه خداوند الزم است كه نمایانگر حزیزت حقّ باشد. همه

ي ي الهی، نمونمه چرا كه انسان كامل به ارادهاسما  و صفات الهی باشد انسان كامل است،  هتواند منعکس كنندتنها موجودي كه می

 جامع هستی قرار داده شده است. 

 

 السالمدر روایات معصومین علیهم« وجه اهلل»

 اند. اشاره فرموده« اهللوجه»در روایات اسالمی نیز ائمه علیهم السالم با اشاره به مضامین قرآنی، به مصادیق مختلفی از 

-( ممی 88)قصص/ « كلّ شی  هال ٌ الّا وجهه»ي در آیه« وجه خدا»ي السالم در پاس  به سؤالی درباره در روایتی، امام صادق علیه

 فرماید:

 أَمِیمرُ  وَ ص اللَّمهِ  رَسُمولُ  كَمانَ  وَ دِینَمهُ  قَمالَ  وَجْهَمهُ  إِلَّما  هالِم ٌ   ٍ شَیْ كُلُّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ قَالَ خَیْثَمَةَ عَنْ»

« مِنْمهُ...  یُؤْتَى الَّذِي اللَّهِ وَجْهُ نَحْنُ وَ خَلْزِهِ عَلَى یَدَهُ وَ بِهِ یَنْطِقُ الَّذِي لِسَانَهُ وَ عِبَادِهِ فِی عَیْنَهُ وَ وَجْهَهُ وَ اللَّهِ دِینَ السَّلَامُ عَلَیْهِ الْمُؤْمِنِینَ

 (7: 4: ج 1403)معلسی، 

از وجه خدا، دین اوست و رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السالم دین خدا، وجه خدا، عین خمدا   منشور»

بیت علیهم السالم نیز وجه خمدا هسمتیم كمه    دوید و دست خدا در میان مردم بودند و ما اهلو زبان خدا هستند كه با آن سخن می

 «شد. باید از جانب ما به خدا نزدی 

را همانند ثواب نشر كردن « ال اله الّا اهلل»ي السالم حضرت در تشریح معناي روایتی كه ثواب كلمهدر روایت دیگري از امام ر ا علیه

مخلموقین بدانمد كمافر     هایی همانند صمورت و چهمره  فرماید هر كس خداوند را داراي وجه و صورت و چهرهبه وجه خدا دانسته، می
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هاي او هستند. آنها كسانی هستند كه مردم، توسّط آنان بمه سموي خمدا و دیمن و     خدا، انبیا  و رسوالن و حعّت رهاست، وجه و چه

هممه  ( »26-27)المرّحمن   «وَجْهُ رَبِّم َ ذُو الْعَماللِ وَ الْمإِكْرامِ     كُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ. وَ یَبْزى» فرماید: میخداوند آورند. معرفت او رو می

كُملُّ  » و نیمز فرمموده:    «مانمد! و تنها ذات ذوالعالل و درامی پرورددارت باقی ممی  ،شوندروي آن )زمین( هستند فانی میكسانی كه 

پس نگاه كردن به پیامبران الهى و حعّتهاى خداوند در مزاممات  « شود.همه چیز جز ذات )پاك( او فانی می» « ٍ هالِ ٌ إِلَّا وَجْهَهُ شَیْ

 (460: 1376)صدوق، .« هل ایمان ثواب بزردى استاروز قیامت براى و درجات خاصّشان در 

 فرماید:در  بیان نورانی دیگري رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم خطاب به حضرت علی علیه السالم می

 « أَنَا إِلَّا مِثْلُ َ لَا وَ أَنْتَ إِلَّا لِی نَشِیرَ فَلَا بِهِ الْمُؤْتَمُّ وَ اللَّهِ وَجْهُ أَنْتَ وَ عَنْهُ الْمُبَلِّغُ وَ اللَّهِ رَسُولُ أَنَا» 

 ممن  جمز  ماننمدى  را تمو  و نیست تو جز مانندى مرا پس. او به ي اقتداكننده و اهلل وجه تو و اویم طرف از رساننده و خدا رسول من»

 (404: 2: ج1412)دیلمی، « نیست.

 فرماید:  امام محمّد باقر علیه السالم نیز در روایتی می

مْ عَرَفَنَا مَنْ عَرَفَنَا وَ جَهِلَنَا مَمنْ جَهِلَنَما مَمنْ عَرَفَنَما     نَحْنُ الْمَثَانِی الَّتِی أَعْطَاهَا اللَّهُ نَبِیَّنَا وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ نَتَزَلَّبُ فِی الْأَرْضِ بَیْنَ أَظْهُرِكُ »

 (114: 24: ج 1403)معلسی، « هُ السَّعِیرفَأَمَامَهُ الْیَزِینُ وَ مَنْ جَهِلَنَا فَأَمَامَ

شناسد مما را  كنیم. میكه خدا به پیامبر عطا نموده و ما وجه اللَّه هستیم كه روى زمین بین شما رفت و آمد می ،ما هستیم مثانى »

و هر كمه جاهمل بمه    ما آنکه نادان است. پس هر كه ما را بشناسد پیشاپیش او یزین است  آن كس كه شناخته و جاهل است به حقّ

 « .ما باشد پیشاپیش او جهنّم است حقّ

داند كه شناخت آنها موجب یزین و جهل نسبت به آنها موجمب  را ائمه علیهم السالم می« وجه اهلل»در این روایت، حضرت، مصداق 

 شود.  ورود به جهنّم می

-( ممی 115)بزمره/  « فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّمهِ »  آیهحضرت علی علیه السالم در پاس  به سؤاالت فردي زندیق و در تو یح معناي 

 فرماید:  

كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمماً   اهُو بَزِیَّةُ اللَّهِ یَعْنِی الْمَهْدِيَّ یَأْتِی عِنْدَ انْزِضَا ِ هَذِهِ النَّشِرَةِ فَیَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلً -فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ -قَالَ»

 (252: 1: ج1403)طبرسی، « وَ جَوْرا

همان دونه كه پمر از ظلمم و    ،كندو زمین را پر از قسط و عدل می مهلت خواهد آمد او بزیّة اهلل یعنی مهدي است كه در پایان این»

 «.جور شده است

 خوانیم: د. آنچنان كه در زیارت آن حضرت میشوبنابر این روایت، حضرت مهدي علیه السالم مصداق وجه اهلل محسوب می

 (  175: لزب 1377)نوري طبرسی،  «ِوَجْهِ اللَهِ الْمُتَلَزِّبِ بَیْنَ أَظْهُرِ عِبَادِه  السَّلَامُ عَلَی»

 « . است  شده  ملزّب  لزب  بدین خدا  راستین و  متین  بنددان  میان در  كه  اهلل وجه بر  سالم»

 خوانیم:  می و در دعاي ندبه نیز

 « یَتَوَجَّهُ إلَیْهِ االوْلِیآ ُ  أَیْنَ وَجْهُ اللَهِ الَّذِي»

 «شوند؟می  متوجّه او  به سوي خدا اولیا   كسی كه  آن ، اهلل وجه  كعاست»
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 باشد.كه بر اسا  این فرازها یکی از مصادیق وجه اهلل وجود مبارك حضرت مهدي علیه السالم می

-آید كه وجه اهلل مصادیق دونادونی داشته و داراي مراتب مختلفی است و هر كدام از آنها به اندازبه دست میاز این احادیث شریفه 

وجه اهلل همان حزیزت دین خدا ، حزیزت كتاب خدا ، حزیزت انسان كامل و ي سعه و ظرفیت وجودي خود نمایانگر خدا هستند. ه

كه هر موجمودي عمین ربمط محمض بمه      تمام موجودات مصداق وجه اهلل هستند چرادر ی  معناي عامّ،  .باشدحزیزت اسما  اهلل می

-و تعلّی فعل و صفت خاصّی از خدا می ي خداوند وجودي نخواهد داشت. به عبارتی دیگر هر موجودي نتیعهخداست و بدون اراده

 است. بر این اسا ، انسمان كاممل مصمداق    تري از وجه اهللمند باشد مصداق كاملباشد و هر چه موجودي بیشتر از فیض الهی بهره

 باشد.  اتمّ و اكمل وجه اهلل می

 

 نقد و بررسی نظر قائلین به تشبیه و تمثیل

در بررسی معناي وجه اهلل و هر صفت و فعل دیگري از صفات و افعال الهی، نفی شمرك و تشمبیه  مروري اسمت؛ چمرا كمه تشمبیه        

الهی است. آیات و تعابیر دونادونی در این باب وارد شده كه با تعابیر مختلفی، بمه  همانند پرتگاهی خطرناك در مسیر كسب معرفت 

هیچ چیزي مانند او نیسمت،  ( »11)شوري/ « لیسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ٌ» برند. در آیههردونه شرك و تشبیه را از بین می طور صریح، زمینه

 «او مانند ندارد.

كند. این تعبیمر، بیمانی كلیمدي و اساسمی در     بین خدا و خلق را با بیانی خاصّ نفی می به طور كامل و جامعی هردونه توهّم شباهت

توان نسبت به هیچکدام از صمفات الهمی معرفمت صمحیحی     شود كه بدون توجّه به آن نمیصفات خداوند محسوب می شناخت همه

 پیدا كرد.

 ( 4و  1)اخالص/ « دوَ لَم یَکُن كفواً اَحَ»و « قُل هُوَ اهللُ اَحَد» بر اسا  آیه

 « براي او هیچگاه شبیه و مانندي نبوده است.»و « است یگانه و یکتا خداوند،: بگو»

نماید، هر دونه نزص و محدودیّت و شبیهی از ذات خدا نفی شده است و توحید ذاتی و صفاتی براي كه بر احدیّت خداوند داللت می

نهایمت كمه از همر جهمت     نهایت است و روشن است كه دو ذات بیداراي ذاتی بی شود، چرا كه خداوند از هر جهتخداوند اثبات می

شوند و همر كمدام كمماالت    باشند، چون ادر دو ذات با این خصوصیّات موجود شود هر دو محدود مینهایت باشند قابل تصوّر نمیبی

 (437: 27: ج 1374دیگري را ندارد، كه این خالف فرض است. )مکارم شیرازي، 

، هر دونه توصیفی كه مطابق « كنندمنزه است خداوند از آنچه توصیف می( »159)صافّات/ « سبحان اهلل عمّا یصفون» سا  آیهبر ا

شود. در این آیمه و آیمات قبمل از آن، مشمركان     با حزیزت ذات و اوصاف خداوند نباشد مردود بوده و از اعمال مشركان محسوب می

او قابل پذیرش نیست. آنها براي توصیف خداونمد از هممان    بردند كه خدا از آنها مبرّا بوده و دربارهبراي خداوند توصیفاتی به كار می

نمایند. به طور مثال براي توصیف بینایی خداوند، چشم را كنند كه با آن سایر موجودات را توصیف میمفاهیم محدودي استفاده می

خود آنها مستلزم داشتن چشم است و به صورت طبیعی وقتی چشم اثبمات شمود،    كنند، چرا كه بینایی در میانبراي خدا اثبات می

، نیز قابل تحدیمد و  «وجه اهلل»شود، در حالی كه بینایی خدا مربوط به چشم نیست. دیگر اوصاف خداوند، از جمله سر نیز اثبات می

 ( 174: 17: ج 1417صفات او باشد. )طباطبائی، تواند بیان كامل و جامعی براي اسما  و تشبیه نیست و هیچ لفظ و تعبیري نمی
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تعابیر دیگري همانند سبحان اهلل، سبحان ربّی العشیم، سبحان ربّی االعلی، اهلل اكبر نیز در منابع دینمی وارد شمده اسمت )مطهمري،     

اینمد و در آنهما خمدا را از    نممؤمنین بوده كه در اعمال عبادي خود بارها تکمرار ممی   ( و جز  ذكرهاي متداول روزانه28: 4: ج 1388

دانند. این تأكید و تکرار، نشان از آثمار و اهمیّمت مفهمومیِ ایمن كلممات و تعمابیر در       هاي موهوم با مخلوقات مبرّا و منزّه میشباهت

 تربیت دینی و معنوي انسان و دوري او از شرك در اعتزاد و عمل دارد.

توانند در نفی تشبیه خداوند به مخلوقات، مفیمد و ممؤثر   دانند نیز میان منتفی میآیاتی كه امکان دیدن و رؤیت خداوند را براي انس

 فَسَموْفَ  مَکانَهُ اسْتَزَرَّ فَإِنِ الْعَبَلِ إِلَى انْشُرْ لکِنِ وَ تَرانِی لَنْ قالَ إِلَیْ َ أَنْشُرْ أَرِنی رَبِّ قالَ» اعراف  143واقع شوند. به طور مثال در آیه 

 در ادمر  بنگمر،  كوه به ولى! دید نخواهى مرا هردز: »دفت!« ببینم را تو تا ده، نشان من به را خودت! پرورددارا: كرد عرض» «.. تَرانِی

 ممدهوش  موسى و داد قرار خاك همسان را آن كرد، جلوه كوه بر پرورددارش كه هنگامى اما!« دید خواهى مرا ماند، ثابت خود جاى

 «افتاد. زمین به

 اسْمتَزَرَّ  به كار رفته است و اصطالحاً رؤیت خداوند را تعلیق به محال كرده است و فرمموده اسمت: فَمإِنِ   «  لن ترانی»تعبیري همانند 

كه حالی كنم در جاي خود باقی ماند تو نیز مرا خواهی دید،تَرانِی ادر )به فرض محال( این كوه كه من به آن تعلّی می فَسَوْفَ مَکانَهُ

كوه از هم پاشید و به جز تلّی از خاك اثري از آن باقی نماند. در نگاه عامیانه، مسأله رؤیت خداوند، با رؤیمت و   پس از تعلّی خداوند،

شود. در دیدن و رؤیت معمولی، چشم انسان صورتی از شی  كه داراي ابعاد و حعم است را به مغز نشر انداختن با چشم مزایسه می

م قرآنی، خداوند به هیچ موجودي شبیه نبوده و داراي جسم نیست و در هیچ مکمان، جهمت و   كه در تعالینماید، در حالیمنتزل می

)انعمام/  « الْأَبْصمارَ  یُمدْرِكُ  هُموَ  وَ الْأَبْصمارُ  تُدْرِكُمهُ  ال»فرماید: ( از این رو قرآن كریم می306: 8: ج 1417دنعد )طباطبائی، زمانی نمی

 «بیند. مى را چشمها همه او ولى بینند نمى را او چشمها( » 103

وارد شده است، مراد از وجه، اثبات صورت براي خداوند، همانند آنچه دیگمر مخلوقمات   « وجه اهلل»بنابراین در تمام آیاتی كه در باب 

 فرماید:  دارند نیست. امام صادق علیه السالم در همین رابطه می

هِ جَوَارِحَ كَعَوَارِحِ الْمَخْلُوقِینَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَهِ فَلَا تَزْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تَمأْكُلُوا  لَّأَشْرَكَ، وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلمَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهًا كَالْوُجُوهِ فَزَدْ »

 (635: 2: ج 1414)قمی، .« اللَهُ عَمَّا یَصِفُهُ الْمُشَبِّهُونَ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِینَ  ذَبِیحَتَهُ! تَعَالَی

خمدا    بپندارد از بمراي   كه . و كسی است  آورده  خدا شرك  دارد، به  و سیمائی  صورت  خداوند مانند مخلوقین  كند كه  دمان  كه كسی»

د بلن او را نخورید! هنکنید و ذبیح  او را قبول  ؛ شهادت است  خدا كفر ورزیده  ، به مخلوقات  مانند اعضا  و جوارح  است  اعضا  و جوارحی

 .«كنند می  تشبیه  مخلوقات  صفات  دهند و بهمی  او نسبت  به  مُشبِّهون  كه  مخلوقات  صفات  خداوند از آن  است  درجه  و عالی  مرتبه

منمد  كه در این روایت قائل شدن به صورت براي خداوند و در نشر درفتن اعضا  و جوارحی همانند آنچه سایر موجمودات از آن بهمره  

 اند.ها از ارتکاب آن، برحذر داشته شدهشود و انسانصادیق شرك محسوب میهستند از م

 

 گیرینتیجه

درك معنا و مفهوم صحیح از وجه اهلل همانند هر صفت و فعل دیگر خداوند، اجتناب از هر دونه تشبیه و  نفی هردونه تمثیمل   الزمه

-ناپذیر ممی باشد،  روري و دریزدر توصیف خداوند است. براي این منشور مراجعه به منابع دینی كه شامل قرآن و روایات معتبر می
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شموند، امّما مصمداق    می داراي مصادیق دونادونی است. تمامی مخلوقات، مصداق وجه اهلل محسموب ممی  باشد. وجه اهلل در متون اسال

كامل و اتمّ وجه اهلل، شامل وجود مبارك حضرت رسول صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و حضرت علی علیه السالم و سمایر ائممه علمیهم    

ش از هر مخلوق دیگري نمایانگر اسما  و صفات الهی هستند مصداق اتمّ باشد. وجود مبارك این حضرات به دلیل اینکه بیالسالم می

 شوند. بنابراین بر خمالف عزیمده  آیند. حزیزت دین خدا و كتاب اهلل نیز از دیگر مصادیق وجه اهلل محسوب میوجه اهلل به حساب می

د، این مفهموم تفسمیر ممادي نداشمته و از طریمق      باطل برخی از مسلمانان كه به دنبال تفسیر مادّي و جسمانی براي وجه اهلل هستن

متون اصیل وحیانی و با كم  عزل، درك صحیح مفهوم وجه اهلل، به صورت مفهومی فرامادي براي اسما  و صفات الهی، بمه دسمت   

 خواهد آمد.
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