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   ؛خالفت االهي

  آملي اهللا جوادي با تاكيد بر ديدگاه آيت
  ∗نيا سيداكبر سيدي

  چكيده
 كه به نوع بـشري تعلـق        هاي واالي انساني، مقام خالفت االهي است        يكي از ارزش  

عنوان خليفه االهـي از        در مقام  الگوي بشري، به      در قرآن كريم، حضرت آدم    . دارد
 و معيار اين انتخـاب نيـز، در پاسـخ بـه اعتـراض               معرفي شده است  سوي خداوند متعال    

آيـد   استفهامي فرشتگان، علم به اسماءاهللا بيان شده است همچنين از منابع اسالمي بر مي       
  .كه منظور از اسماءاهللا، حقايقي از جهان غيب و خزائن است

گستره خالفت انسان محدود به زمين نيست، بلكه وي در زمين و آسمان، خالفـت               
 به عهده دارد و از باب سـنخيت خليفـه بـا خداونـد متعـال، بـه غيـر از صـفات                االهي را 

  .كبرياء و الوهيت متصف به تمام صفات االهي است
عنوان مصداق بارز  خليفه االهي، مظهر تـام اسـماي حـسناي االهـي       انسان كامل، به  

.  دارد است و در تمام هستي، جانشين و خليفه خداوند متعال است و توان كون جامع را               
  .اند هاي كامل، به واسطه او خليفه االهي واسطه خداوند متعال است و ديگر  انسان وي خليفه بي

هاسـت و     االهـي و مظهريـت تـام آن        جنبه اصلي خالفت انسان، آگـاهي از اسـماي        
 مقـام خالفـت، بـه       . است) عالم خزاين (منظور از اسماي االهي، حقايقي از جهان غيب         

عنه نيست؛ زيرا او محـيط محـض و ظـاهر محـض اسـت،                 خلف  دليل محدود بودن مست   
  .عليه از كسب فيوضات االهي است بلكه به علت محدوديت و ناتواني مستخلف 

كننده تكويني موجودات هستي      نماي اسماء االهي و هدايت      خليفه االهي، آينه تمام   

                                                           
  آموختة خارج حوزة علمية قم دانش ∗

 28/6/86:    تأييد نهايي10/5/86 :تاريخ دريافت
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وي .  اسـت  گر تشريعي بشر و نيز، معلّم تمام موجودات اعم از ممكن و مجرد              و هدايت 
 بـه  از همين رو، تـشكيك خالفـت  . فاني در خداوند متعال است و از خود هويتي ندارد        

  . ممكن خواهد بودمراتب اتصاف به صفات االهي
خليفه، خالفت االهي، تعليم اسـماء، انـسان، انـسان كامـل، صـفات       : واژگان كليدي 

  .، اسماي حسناي االهي االهي،  اوصاف كمالي، خداوند متعال

  مقدمه
. هـاي گونـاگون بـوده اسـت         وران و مكتـب     شناخت انسان از ديرباز مورد توجه انديشه      

ترين دين، به اين مـسأله توجـه كـرده و پـرده از سـرّ خلقـت و                     اسالم نيز در جايگاه كامل    
تا جايي كه هيچ ديني بدين شكل، به مقام انـسان           . خالفت االهي انسان، پرده برداشته است     

  .توجه نكرده است
موجودي دو بعدي است كه يك بعد آن، االهي و روحاني است كه به واسطه آن،                انسان  

. رسد و بعد ديگر وي، مادي است كه ضعف انسان را در پي دارد                واالي خالفت مي    به مقام 
عنـوان    باره به انتخاب انسان بـه       به سبب همين جنبه از وجود انسان بود كه فرشتگان در اين           

  .راض استفهامي كردندخليفه االهي در زمين، اعت
گرچه پي بردن به ذات خليفه االهي ممكن نيست، ولي بايد اين حقيقت مخفي و گـنج                 

 را شناخت تا با معرفت او، شناخت خداوند متعال ممكـن شـود و شـهود حقيقـت                   ∗پنهاني
  .شود انسان، نشاني از شناخت حق تعالي باشد كه با شناخت انسان، خداوند متعال شناخته مي

  )32، ص 2ج : ق1403مجلسي، ( . نفسه فقد عرف ربهمن عرف
  . را شناخت، بي گمان خدايش را خواهد شناختخودهر كه 

گاهي در پي شناخت جنبه مادي انـسان و      . هاي گوناگوني امكان دارد     اين شناخت از راه   
عنـوان خليفـه      گاه، در پي شناخت روحي و معنوي او هستيم، ولي شناخت مقام انـسان بـه               

 بـرد   اي دارد تا با شناخت آن، به مسئوليت خويش به عنوان امانت االهي پـي                هميت ويژه االهي، ا 
  .  آيدر اسماء االهي شدن فراهمهو مظ» سدرة المنتهي«و با اين شناخت، زمينه عروج انسان تا 

هاي گوناگون مقام خالفت االهي انسان را از ديدگاه اسالم           ايم جنبه   در اين مقاله كوشيده   
  .مبررسي كني

                                                           
: ق1403مجلـسي،   . (»كنت كنزاً مخفياً و أحببت أن اُعرَف فخلقـت الخلـق لكـي أعـرف              «: جا كه فرمود    آن ∗

  )198، ص 84ج
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  معناي لغوي خليفه
. چيـزي درآمـدن اسـت    شدن و از پي  خليفه در لغت به معناي پشت سرآمدن و جانشين  

  ).ذيل واژه خلف: ق1416راغب اصفهاني، (
شـدن بـراي سـابق        خليفه بر وزن فعيله بوده و به معناي فاعل است و به معناي جانشين             

حق شدن و جانـشيني از شخـصي        پندارند كه به معناي ال      شود هرچند برخي مي     استعمال مي 
  ).57، ص 1ج : ق1417جكني شنقيطي، . (بعد از زوال است

  معناي خالفت االهي
جا  آن. عنوان جانشين خداوند در زمين انتخاب شده است ن كريم، انسان به   به فرموده قرآ  

  :فرمايد كه مي
ضِ خَلي األَرلٌ فاعكَةِ إِنِّي جالَئلْمل كبإِذْ قَالَ رو كفسيا ويهف دفْسنْ يا ميهلُ فعيفَةً قَالُوا أتَج

لَك سنُقَدو كدمبِح حبنُ نُسنَحو اءمونَ  الدلَما الَتَعم لَم30، آيه )2(بقره (. قَالَ إِنِّي أَع(  
هم و د من بر روي زمين جانشيني قرار مي:  تو به فرشتگان گفتو هنگامي كه پروردگار

كند؟ در حالي  ريزي مي دهي كه فساد و خون آيا كسي را بر زمين قرار مي: فرشتگان گفتند
من : گفت] خداوند. [كنيم آوريم و تو را تقديس مي كه ما تسبيح و حمد تو را به جاي مي

  .دانيد دانم كه شما نمي حقايقي را مي
در . وي عطـا شـده اسـت      انسان، خليفه خداوند بر زمين است و توان اين امر مهـم بـه               

يكي از اين   . پردازيم  ها مي   هاي مهمي هست كه در ادامه به آن         موضوع خالفت انسان، بحث   
   جانشين چه كسي بوده است؟ها آن است كه حضرت آدم بحث

   مقصود از جانشيني حضرت آدم
عنوان خليفه االهي در زمـين برگزيـده شـد و              از طرف خداوند متعال به     حضرت آدم 

شـود و بـه كـسي كـه           ناميده مي » مستخلف عليه « خليفه االهي است در اصطالح       چون وي 
  .  شود اطالق مي» مستخلف عنه«خليفه، خالفت وي را به عهده دارد  

 آن اسـت كـه مـستخلف عنـه كيـست؟ و             محل نزاع در بحث جانشيني حضرت آدم      
ود دارد كه به    در اين باره، پنج نظر به وج      .  جانشين چه كسي در زمين است      حضرت آدم 
  ∗:پردازيم ها مي اجمال به آن

                                                           
ويژه تـسنيم بحـث     و غيره به نورالثقلين، المنار،الميزانهاي تفسيري گوناگوني از جمله      اين بحث در كتاب    ∗
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  ها جانشيني جن. 1
ريـزي در     هـاي فاسـد و خـون         و فرزندانش، جن   برخي معتقدند پيش از حضرت آدم     

. ها شده اسـت   جانشين آنكردند كه بعدها منقرض شدند و حضرت آدم    زمين زندگي مي  
؛ طبرسـي،   131، ص   1ج  : تا طوسي، بي . (كند  عباس نقل مي     از ابن  اين قول را شيخ طوسي    

  )93 ، ص 1ج : ق1412
ها بـر خالفـت و اسـتدالل بـر      ن اين نظر با توجه به اعتراض فرشتگان و اعالم آمادگي آ        

همچنـين بـراي آن، بـه       . ها تناسبي ندارد     از جن  شايستگي خود، با جانشيني حضرت آدم     
دهـد     نشان مي   آدم نيز سجده فرشتگان بر حضرت    . امر مهمي چون تعليم اسماء نياز نبود      
  .ها نبوده است كه منظور از خالفت، جانشيني از جن

  جانشين فرشتگان. 2
عباس نقل كرده و بيان كردند كه يك احتمال در            رشيد رضا و طبرسي اين قول را از ابن        

 در زمين، جانشيني از فرشتگاني است كه به همراه ابليس  براي           جانشيني كه حضرت آدم   
ها   د و خونريز كه در زمين زندگي مأمور بودند و بعد از سركوبي جن             هاي فاس   سركوبي جن 

 و  جانشين اين فرشتگان اسـت ها، در زمين ساكن شدند و حضرت آدم  و متفرق شدن آن   
: ق1402فيض كاشـاني،    ( نقل شده است     هايي نيز از امامان اطهار      بر اين احتمال، روايت   

؛ فخـر رازي،    58: ق1415،    ؛ حويزي 258، ص   1ج: ق1414؛ رشيدرضا،   93 و   92، ص   1ج  
  ).57 ، ص 3ج : 1380آملي،  ؛ جوادي971، ص 2ج : 1373

هـايي از قـائالن همـين قـول           با روايـت  ) الف. اين احتمال به چند دليل پذيرفتني نيست      
 بر روي زمين موجوداتي به نام جن        دارند پيش از حضرت آدم        ناسازگار است كه بيان مي    

زيستن در زمين بـا  ) ؛ ب)93، ص 1ج : ق1402فيض كاشاني، (دند كر  و نَسناس زندگي مي   
بـودن، شـهوت،    توجه به پي آمدهاي آن، با عصمت فرشتگان منافات دارد؛ زيرا الزمه زميني     

غضب، تضاد و تزاحم است؛ چون مطمئناً موجود زميني مركب از غضب و شـهوت اسـت                 
بنابر آيه شريفه ) ؛ ج)147، ص 1ج : 1370طباطبايي، (در حالي كه همه فرشتگان معصومند 

اي بـر   ؛ فرشـته قُل لَو كانَ في الْأَرضِ مالَئكةٌ يمشُونَ مطْمئنِّينَ لَنَزَّلْنَا علَيهم منَ الـسماء ملَكـاً رسـوالً    «

                                                                                                                                              
  ).60-57، ص 3ج : 1380آملي،  جوادي: ها مراجعه شود براي نمونه به آنشده است، براي آگاهي بيشتر 
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اسـراء  (شـد     ها پيامبري برايشان فرستاده مـي       كند ، وگرنه از خود آن       روي زمين زندگي نمي   
، جانشين فرشتگان بود، ديگر جـايي بـراي اعتـراض           اگر حضرت آدم  ) د؛  )95، آيه   )17(

شدند، ولي علت اعطـاي ايـن مقـام نبـود ظرفيـت و                نبود؛ چون فرشتگان برتر از انسان مي      
شايستگي فرشتگان اعالم شده است، در حالي كـه انـسان شايـستگي ايـن مقـام را داشـت                    

  ).59 – 58، ص 3ج : 1380آملي،  جوادي: ك.؛ ر150، ص 1ج : 1370طباطبايي، (

   نَسناس جانشين. 3
شده است و   » نَسناس«هاي پيشيني به نام        جانشين انسان  برخي برآنند كه حضرت آدم    
) 59، ص   1ج  : ق1415حـويزي،   : ك.ر. (اند  هايي نيز آورده    بر وجود اين نوع انسان، روايت     

نمايد؛ زيرا    نادرست مي  اين احتمال، با توجه به اعتراض مالئكه بر جانشيني حضرت آدم          
صورت، اعتراض جايي نداشت و الزم دانستن شايـستگي بـراي خالفـت و شايـسته           در اين 

  . نبودن فرشتگان، با اين احتمال ناسازگار است

  جانشين همه موجودات. 4
اند آدمي عصاره هستي است و از همه انواع كائنـات و اصـناف موجـودات،                  برخي گفته 

 دربـاره انـسان   در ايـن زمينـه، امـام صـادق    . ه گذاشته شده اسـت اي در او به وديع    نمونه
  :فرموده است

 و هي مجموع صورة العالمين، و هي المختصر من اللوح المحفوظ و هي الشاهد علي كل غائب
  ).147ص : 1374به نقل از، خميني،  (...

  .هاي عالميان و چكيده لوح محفوظ و شاهد بر هر غايبي و اوست مجموعه صورت
  :فرمايد باره مي  در بياني زيبا در اينمچنين حضرت عليه

  )78، ص 1ج : ق1402فيض كاشاني، . (عم انّك جرم صغير و فيك انطوي العالم األكبرزأت
  .پنداري كه تو ذره كوچكي هستي و حال آنكه عالم اكبر در تو پيچيده شده است آيا مي

 از تمـام موجـودات عـالم اسـت و     اي انسان نمونـه و عـصاره  : توان گفت با اين بيان مي  
اين ويژگي انسان، كرامـت و      .  و فرزندانش، جانشين و قائم مقام آنان هستند        حضرت آدم 

شود و وجهي براي خالفت موجوداتي كـه          كمال وااليي است، ولي سبب تعلق خالفت نمي       
ت اند، نيست؛ هر چند منشأ و بستر مناسـبي بـراي خالفـ              در مقام خود مشغول انجام وظيفه     

هـا و علـل ديگـر، مقـصود از خالفـت              از اين رو، با توجه به بسياري از روايت        . پديد آورد 
  ).59، ص 3ج: 1380آملي،  جوادي(، جانشيني از همه موجودات نيست حضرت آدم
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  جانشين خداوند متعال. 5
 جانشين خداوند متعـال اسـت و بـراي آن          حضرت آدم برخي ديگر بر اين باورند كه       

، و روايات   )70، آيه   )17(ء    سوره اسرا (ده است كه مويد آن سياق آيه كرامت         داليلي ذكر ش  
كه بيان خواهد شد مالك شايستگي انسان بر خالفـت از خداونـد متعـال                 چنان. وارده است 

آگاهي از اسماء حسناي االهي است؛ چيزي كه فرشتگان با تمام فضل خويش از آن محروم                
اين فضيلت و كرامت با جانـشيني  .  آگاهي پيدا كردند به آنحضرت آدمبودند و با تعليم   

 از غير خداوند متعال از جمله جن و غيره تناسبي نـدارد و بـا جانـشيني از                   حضرت آدم 
  ).60، ص 3ج : 1380آملي،  ؛ جوادي148، ص 1ج: 1370طباطبايي، (يافتني نيست  آنان دست

شـود كـه      روشن مـي  »  األَرضِ خَليفَةً  إِنِّي جاعلٌ في  «همچنين با دقت در سياق و ظاهر آيه         
خداوند متعال در مقام تعيين جانشين براي خود بوده است و امر بـه سـجده فرشـتگان بـر                    

نيز در اين جهت بوده است؛ زيرا اگر انسان خليفه جـز خـدا بـود، سـجده                      حضرت آدم 
 پـس از    افزون بر اين، در جهان هستي، موجودات فراوانـي يكـي          . فرشتگان معنايي نداشت  

اند، ولي در هنگام خلـق هـيچ كـدام از آنـان، خداونـد متعـال در مقـام                     ديگري آفريده شده  
دهـد حـضرت    و اين نشان مـي . عنوان خليفه معرفي نفرمود  ها را به    انتخاب خليفه نبود و آن    

 بر خالفت و اظهار فضل و كرامت خود، به جانشيني خداونـد متعـال انتخـاب شـده                آدم
پـس از   . توان قائل شد    براي جانشيني فرشتگان يا موجودات ديگر نمي      است؛ وگرنه وجهي    

، همگي تـسليم امـر االهـي شـدند و بـر وي              تعليم اسماء و امر خداوند به سجده بر آدم        
تواند به اسماء االهي آگاهي يابـد و مظهـر            سجده كردند؛ زيرا تنها خليفه االهي است كه مي        

  .ر مسجود شدن فرشتگان استتمام حضرت حق باشد و اين موجود، سزاوا
خداوند متعال با آفرينش آدم و دميدن از روح خود در او، اراده فرمود كه جانشيني براي 

گاه با تعليم اسماء بـر        آن. خود در زمين قرار دهد تا پرتوي از صفات و اسماء خويش باشد            
ن جـامع و  او، وي را بر تمام موجودات برتري و كرامت داد و بـه انـسان كامـل، تـوان كـو            

  . تصرف در امر تكويني عالم را اعطا فرمود و زمين و آسمان را به تسخير او درآورد
  :گويد باره مي  در اينعالمه طباطبايي

گو شده، خالفت و  و خالفتي كه از آن گفت: شود كه اوالً از تعبيرات آيه استفاده مي
از انسان بر زمين زندگي جانشيني از خداوند است؛ نه از يك نوع موجود زميني كه قبل 

كه  ها كند، همچنان داشته و بعداً منقرض شده است و خدا خواسته نوع انسان را جانشين آن
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دهد و مقام  اند؛ زيرا پاسخي را كه خداوند به فرشتگان مي بعضي از مفسران احتمال داده
اين احتمال كند، تناسب با  ها گوشزد مي به آن» تعاليم اسماء«برجسته آدم را به وسيله 

  .)148، ص 1ج : 1370طباطبايي، . (ندارد، بلكه مناسب معني او است

  ∗اختصاص مقام خالفت االهي به نوع بشري
مصداق خليفه چه كسي است و خليفه االهي در زمين كيست؟ آيا اين مقام بـه شـخص         

در ايـن زمينـه، چنـدين       . شـود    اختصاص دارد يا شامل كسان ديگر نيز مـي         حضرت آدم 
  .پردازيم ها مي  مطرح است كه به بررسي اجمالي آن الاحتم
برخي از مفسيرين بـه      اختصاص دارد    مقام خالفت االهي، به شخص حضرت آدم      . 1

هـاي ديگـر     بوده و بـه انـسان     حضرت آدم اين پندارند كه مقام خالفت االهي مخصوص        
، ص  1ج  : ق1408 و طبرسـي،     124، ص   1ج  : ق1397مختص نيست؛ از جمله زمخشري،      

   ؛41، ص 1ج : ق1412 و همو، 176
هـاي    انـسان هاي كامل؛ يعني به غير از حـضرت آدم  تعميم خالفت االهي به انسان    . 2

  كامل نيز از اين مقام برخوردارند؛
  تعميم خالفت االهي به همه مؤمنان وارسته و پرهيزگار؛. 3
رند كـه مقـام خالفـت       ها؛ برخي بر اين پندا      تعميم مقام خالفت االهي به عموم انسان      . 4

هاي مومن و كـافر نيـز    هاي كامل و وارسته به انسان       و انسان  االهي افزون بر حضرت آدم    
  ). 258، ص 1ج : ق1414؛ رشيد رضا، 80، ص 1ج : م1990مغنيه، (اختصاص دارد 

؛ يعنـي   ∗∗)148، ص   1ج  : 1370طباطبايي،  (اختصاص مقام خالفت براي نوع بشري       . 5
صورت تشكيك و متراتـب بـه         ها اعم از مؤمن و كافر به         به همه انسان   تعميم خالفت االهي  

  ).40 ص 3ج: 1380آملي،  جوادي(تشكيك و مراتب كماالت انساني 
سر خالفت و مالك شايستگي انسان براي خالفـت االهـي، آگـاهي و علـم بـه اسـماء                    

                                                           
الميـزان، تـسنيم،    هاي تفسيري گونـاگوني بـه تفـصيل پرداختـه شـده اسـت از جملـه                    اين بحث در كتاب    ∗

بنـدي مناسـب    ها مراجعه شود و بحث كاملتر و جمع          و غيره كه براي آگاهي بيشتر به آن        نورالثقلين، المنار 
انـد    انـد و احتمـاالت را ذكـر، و نقـد كـرده              ارائـه داده  ) دامـت بركاتـه   (آملـي     اهللا جـوادي    آيترا حضرت   

  ).46 - 39، ص 3ج : 1380آملي،  جوادي(
 . مؤيد اين معنا هستند62آيه ): 16( و نحل 14آيه ): 10(؛ يونس 68آيه ): 7(آيات شريفه اعراف  ∗∗
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ر انـسان   حسناي االهي است و اين علم باعث كمال انساني است و هرچه علم بـه اسـماء د                 
تر شود به سبب آن، كمالش نيز فزوني خواهد يافت و اين كمال با توجه بـه آگـاهي                     نهادينه

هر شخص از اسماء حسناي االهي داراي تشكيك و مراتب است و هر انساني كه بتواند در                 
عمل اين اسماء را از قوه به فعل برساند داراي كمال بيشتر و به تبع آن در مرتبه بـاالتري از                 

م خالفت را به عهده خواهد داشت لذا با تغيير در مراتب علم به اسماء و كمال انـساني،                   مقا
  .مراتب خالفت االهي نيز تغيير خواهد كرد

 اختصاص داشـته    ، يعني اينكه مقام خالفت االهي به شخص حضرت آدم         احتمال اول 
 رت آدم مقـام خالفـت، ويـژه حـض       . آيد پذيرفته نيـست     باشد، به چند دليل كه در پي مي       

عنوان نمـاد بـشر بـوده       ، به نيست، بلكه به نوع بشر اختصاص دارد و امر به سجده بر آدم            
  : به اين مطلب اشاره شده استكه در روايتي از پيامبر اكرم چنان. است

بالسجود له تعظيماً لنا و   المالئكة ثم انّ اهللا تبارك و تعالي خلق آدم فأورعنا صلبه و أمر... 
مجلسي،  (...لبه ص  لكوننا في  و لĤدم اكراماً و طاعةً كان سجودهم هللا عزّوجل عبوديةًاكراماً و
  ).346، ص 18ج : ق1402

گاه خداوند تبارك و تعالي آدم را آفريد و ما را در صلب او به وديعت نهاد و به مالئكه  آن
جده، عبادت براي فرمان داد تا در مقابل او، براي تعظيم و تكريم ما سجده كنند و اين س

  .خدا و اكرام و اطاعت براي آدم بود؛  از آن جهت كه ما در صلب او بوديم
صورت اسميه بيان شود ويژگي استمرار را به همـراه دارد و آيـه                اي به   وقتي جمله ) الف
  صورت جمله اسميه بيان شده است؛ به» انّي جاعلٌ في األرض خليفة«شريفه 
منـدي از فوائـد آن، بـراي          ه مسخّر شدن زمين و بهـره      دهد ك   آيات تسخير نشان مي   ) ب

عنـوان جانـشيني      ها است و ويژه شخص خاصي نيـست و ايـن تـصرف كـه بـه                  تمام انسان 
هايي است  گيرد، براي نوع انسان است و اين كالم مؤيد به روايت        خداوند متعال صورت مي   

  دهد؛ ص ميها اختصا مند شدن از آن را به همه انسان كه تسخير زمين و بهره
كه بيان شد مالك شايستگي انسان براي خالفت االهي آگاهي از اسماء حسناي             چنان) ج

هـاي ديگـر نيـز         مختص نيـست و انـسان      االهي است و اين علم به شخص حضرت آدم        
هاي ديني آن را از قوه به فعـل تبـديل كـرده و از خالفـت                توانند در سايه عمل به آموزه       مي

  مند شوند؛ االهي بهره
 اختصاص ندارد؛ زيرا اگر چنين بود با توجه به عـصمت            خالفت االهي، به حضرت آدم    ) ر
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  ريزي و فساد انسان در زمين، دليلي نداشت؛ ، اعتراض فرشتگان بر خونحضرت آدم
) 11 ):7(اعـراف   . (»ولَقَد خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم ثُم قُلْنَا للْمالَئكةِ اسجدوا آلدم        «خطاب آيه شريفه    )    ه

عنوان الگوي     اختصاص ندارد و وي به     ها است تنها به حضرت آدم       به عموم و نوع انسان    
  نوع بشريت مسجود فرشتگان شد؛

دارند كه زمين از حجت خدا خالي نيست         بيان مي  هايي از ائمه معصومين     روايات) ط
ص  ، 1ج : ق1388كليني، . (، خليفه و حجت خدا بر روي زمين هستندو فرزنداني از آدم   

  )179 و 178
هايي اشاره دارد كه مجعول در آية خالفت آدم و هر انسان كامـل           ، به روايت  احتمال دوم 

  ) 80، ح52، ص1ج: ق1415؛ حويزي، 2، ح 73، ص 1ج : ق1417بحراني، . (دانند ديگري مي
علـوم  هـاي ذكـر شـده م        در پاسخ به اين احتمال شايان ذكر است كه با بررسـي روايـت             

هاي كامل تصريح دارنـد ولـي          و انسان  ها بر خالفت حضرت آدم      شود كه اين روايت     مي
  .شود ها استفاده نمي كنند و انحصار از آن ها را نفي نمي خالفت ديگر انسان

  :گويد باره مي اهللا جوادي آملي در اين آيت
هاي كامل، خلط  ناين احتمال نيز وجود دارد كه منشأ پندار اختصاص مقام خالفت به انسا

نظام تكوين و تشريع باشد؛ زيرا در نظام تشريع شرايط فراواني در استخالف مطرح است 
هاست، ولي آنچه در نظام تكوين راجع  كه لزوم وثاقت، امانت و طهارت خليفه برخي از آن

به استخالف مطرح است، قدرت بر ابتكار و صالحيت مظهريت اسماي حسناست، نه بيش 
 و اهالك حرث و نسل، منافي مقام خالفت است،  بته افساد، سفك خون، تخريبال. از آن

ليكن اين به معناي ناسپاسي و قدرنشناسي انسان نسبت به مقام عظيمي است كه براي او 
: 1380جوادي آملي، . (، نه به معناي عدم جعل اين مقام براي نوع انسان]است[جعل شده 

  ) 49، ص3ج
خيت ميان خليفه و مستخلف عنه است و چون مستخلف عنـه            ، مقتضاي سن  احتمال سوم 

بـا  . اي از حضرت حق برده باشد       خداوند متعال است، خليفه نيز بايد در صفات كمالي بهره         
توجه به اينكه سنخيت ميان خليفه و مستخلف عنه الزم است و سنخيت به تمام معنا بـراي                  

ت، سـنخيت وجـود دارد، بنـابراين        ها قابل تـصور نيـست و در برخـي از صـفا              تمام انسان 
هاي مومن و پرهيزگار نيز همچون انسان كامل، خليفه االهي هـستند و انـسان اكمـل،                   انسان
  .يابد  اول يا ظاهر اول، تجلّي مي عنوان صادر ترين خليفه است و به كامل
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 گفته، منافـاتي بـا بـالقوه خليفـه بـودن ديگـر       درباره احتمال سوم بايد گفت توجيه پيش     
توانـد آن را بـه فعـل برسـاند و             ها ندارد و هر انساني بالقوه خليفه االهي است و مـي             انسان

  ).46، ص 3ج: 1380آملي،  جوادي(سنخيت را در صفات كمالي پديد آورد 
  :اند ، به چند مطلب اشاره دارد كه قائالن آن، بدان تمسك جستهاحتمال چهارم

ه است كه فرشتگان زماني به دعوت بر امامت          آمد هايي از ائمه اطهار     در روايت ) الف
شـود     ها اسـتفاده مـي      از اين روايت  . در نماز بر انسان شدند، از امامت بر انسان امتناع كردند          

  :كنيم ها در ذيل اشاره مي به يكي از اين روايت. اند ها خليفه االهي كه همه انسان
در روايتي درباره نمـاز     . ده است ياره نقل كر    هاي را در اين      روايت نورالثقلينحويزي در   
  . از قول جبرئيل نقل شده استبر حضرت آدم

  )102، ح58، ص1ج: ق1415حويزي،  (.م آلدودجالسنا بِ أمرِنْذُميين مدي اآللَدم عقَتَا نَما لَنّإ
شويم  ها مقدم نمي  شديم بر انسانما فرشتگان از زماني كه امر به سجده بر حضرت آدم

  ). شويم ها امام نمي  بر آندر نماز(
دهد امر به     اند كه نشان مي     ها مورد خطاب قرار گرفته      در آيه مباركه ذيل، همه انسان     ) ب

هـا مـسجود      عنوان نماد نوع بـشري بـوده اسـت و در واقـع، همـه انـسان                  سجده بر آدم، به   
  .اند فرشتگان واقع شده

  )11 آيه :)7( اعراف (»لْنَا للْمالَئكةِ اسجدوا آلدمولَقَد خَلَقْنَاكم ثُم صورنَاكم ثُم قُ«
ريزي و فـساد      عنوان خليفه و اعتراض به خون       اعتراض فرشتگان به انتخاب انسان به     ) ج

ها است؛ به اين معنا كه نوع بشر براي خالفت انتخـاب   انسان در زمين، ناشي از برداشت آن   
  . و هميشه در حال تسبيح و تقديس هستيمتريم شده است؛ در حالي كه ما از آنان پاك

ها بالقوه بـودن مقـام خالفـت االهـي را      درباره احتمال چهارم، بايد گفت كه اين روايت     
 و  حـضرت آدم  كنـد و انحـصار اختـصاص آن را بـراي              هـا اثبـات مـي       براي همه انـسان   

كنـد   ت نمـي صورت بالفعل اثبا كند ولي در اختصاص اين مقام را به هاي كامل نفي مي     انسان
  ).52، ص 3ج : 1380آملي،  جوادي(

، بايد گفت مالك خالفت االهي، علم به اسماي االهي اسـت؛ يعنـي              احتمال پنجم درباره  
خليفه، مظهر همه اسماي حسناي خداوند سبحان است و برخي از موجودات، مظهر برخي              

ت االهـي از سـنخ      برند؛ به بيان ديگـر، خالفـ        اند و سهمي از خالفت را مي        از اسماي االهي  
پذير است و مرتبه عـالي آن از آنِ انـسان اكمـل اسـت و مراتـب                    كمال وجودي و تشكيك   
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ايـن احتمـال بـا معنـا و         . هاي وارسـته و تعلـق دارد        هاي كامل و انسان     تر آن، به انسان     نازل
  .كند حقيقت خالفت االهي سازگار است و حقيقت خالفت نيز اين احتمال را تأييد مي

هاي كامـل      نيست و نيز به انسان     كه خالفت االهي ويژه شخص حضرت آدم      نتيجه اين 
هـا بـالقوه    و مؤمن اختصاص ندارد، بلكه به نوع بشريت اختصاص دارد؛ يعني تمـام انـسان            

اند و بالفعل هر شخصي بـا توجـه بـه كمـاالت و مظهريـت اسـماي حـسناي االهـي، در                         خليفه االهي 
  .ي درك اين مفهوم، بايد حقيقت خالفت و مراتب آن توجه كردبرا. اي از خالفت قرار دارد مرتبه

  اقسام خالفت
  :يابد تواند در سه مورد ذيل تحقّق  طور كلي خالفت مي به

  در امور حسي؛. 1
  در امور اعتباري؛. 2
  .در امور حقيقي ماوراي طبيعي. 3

  :فرمايد گاهي خالفت و جانشيني، در امور حسي است؛ قرآن مي
الَّذ وهلْفَةًوخ ارالنَّهلَ ولَ الَّيع62آية ): 25(فرقان . (ي ج.(  

  .كسي است كه شب و روز را جانشين يكديگر قرار داد) خدا(و او 
  خوانيم گاهي نيز جانشيني در امور اعتباري است؛ در قرآن مي
  ).26 آيه): 38 (~ص ( بِالْحقِّيا داود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ

  .اي داوود، ما تو را در زمين جانشين قرار داديم؛ پس در ميان مردم به حق قضاوت كن
همچنين گاهي خالفت و جانشيني در امور حقيقي ماوراي طبيعي است، مثـل خالفـت               

  . سوره بقره بدان اشاره شده است30 كه در آيه حضرت آدم
انـسان كامـل، تـوان      . فت انسان كه در قرآن نيز آمده، از نوع خالفت تكويني اسـت            خال

در ادامه بـراي روشـن      . كون جامع را دارد و خالفت او در امور اعتباري و قراردادي نيست            
  .پردازيم شدن مفهوم خالفت، به معنا و حقيقت خالفت االهي مي

  حقيقت خالفت االهي
 از نوع حقيقي و تكويني است، نه خالفت تشريعي كه كه اشاره شد خالفت انسان     چنان

همچنين مقصود از خالفت . دار شدن هدايت مردم و قضاوت ميان آنان است به معناي عهده
تكويني آن است كه انسان، مظهر اسماي االهي باشد و صفات حق از طريق وي بـه ظهـور                   
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االهي انسان، تصرف در امور     از لوازم مقام خالفت     . برسد؛ يعني واليت تكويني داشته باشد     
تكويني جهان هستي است و خداوند متعال اين مقام را به انسان عطا فرمـوده اسـت تـا در                    

  .جهان دخل و تصرف كند
انسان نيز  . خليفه بايد آراسته به اوصاف و صفات مستخلف عنه و نوري از انوار او باشد              

پـذير     امكان ت حضرت حق  مظهر صفات االهي است و با توجه به اينكه درك حقيقت ذا           
 رو، در ميان موجودات هستي، جانـشيني الزم اسـت تـا مظهـري از صـفات                   نيست، از اين  

اي از    گـر و نـشانه      انسان كامل، نوري است از انوار االهي كه وجودش هـدايت          . االهي شود 
خالق هستي است و اين همان مفهوم آگاهي از اسماء است كه انسان با داشتن آن بـر نظـام                    

  .شود يابد و شايسته مسجود شدن مي تي برتري ميهس
  :فرمايد زاده درباره معناي خالفت االهي مي عالمه حسن

هيه و اتصاف خليفه به به لحاظ تعدد اسماي اال» إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ«در اين آية مباركة 
يوسته صفات مستخلف عنه، وجوب و استمرار وجود انسان كامل در زمين تمام است كه پ

در اقرار نوع انسان، فرد اكمل از جميع افراد كائنات در جميع اسماء و صفات جمالي و 
 حق تعالي واحد احد است كه  جاللي موجودات است تا نماينده حضرت اله باشد؛ مثالً

در افراد نوع انساني كه اكمل و اتم و اشرف . نمايند داللت بر يگانگي ذات او در كمال مي
  )107ص : 1381زاده آملي،  حسن. (ز، او را مظهر بايد كه در تمام كمال يگانه باشدانواع است ني
  :گويد  درباره حقيقت، لزوم و معناي خالفت االهي ميخميني همچنين امام 

هر گاه بر نهان ضميرت آشكار شد كه اين حقيقت غيبي واالتر از آن است كه 
   برد و هيچ ند از بارگاه مقدسش بهرهانديشان به حضرتش دست يابند، يا احدي بتوا ژرف

كدام از اسماء و صفات به سبب تعينشان، محرم سرّ او نيستند و به هيچ يك از موارد 
به ناچار براي ظهور و بروز اسماء و . اش داده نشده است يابي به سراپرده مذكور، اجازه راه

ظهور در اسماء جانشين وي اي الزم است كه در  كشف اسرار خزائن او، خليفة االهي غيبيه
ها منعكس سازد تا بدين وسيله، درهاي بركات گشوده شود و  ن آينه  شود و نور او را در آ

از اين رو، از . هاي خيرات سربرآورند و صبح ازل بدمد و اول و آخر به هم پيوندند چشمه
لباس اسماء و  انور، امر شد كه در  منبع غيب با زبان غيبي ما به حجاب اكبر و فيض اقدس

فرمان غيب را به مرحله ] و[صفات و پوشش تعينات ظهور نمايد و او اطاعت امر كرد 
  )17 ـ 16 ص: 1372خميني، . (اجرا درآورد

  :فرمايد ايشان در جاي ديگري درباره حقيقت خالفت االهي مي
  ∗.»الفقر فخراً«: حقيقة الخالفة هي الفقر المحض المشاراليه بقوله... 

                                                           
  )26، ح 30، ص 69ج : ق1403سي، مجل (.»الفقر فخري و به افتخر«: روي عن النبي ∗
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فقر، مايه فخر من «:  در حديثاهللا خالفت، همان فقر محض است كه رسولحقيقت 
  )96 ـ 95ص : 1368خميني، . (بدان اشاره كرده است» است

است و در برابر او خضوع دارنـد و تحـت اراده            ) كامل(تمام عالم طبيعت مسخر انسان      
گيـرد؛    مـي انسان هستند همچنين وجود تمام موجودات در ظلّ وجـود انـسان كامـل قـرار                 

  :فرمايد  در اين باره ميكه حضرت امام راحل چنان
االعظم » اهللا«بايد دانست كه در محلّ خود مقرر است كه عين ثابت انسان كامل، مظهر اسم 

باشد و اعيان ساير موجودات در ظلّ عين انسان كامل در علم و  كه امام ائمه اسماست مي
  .است عالَم اعيان، مقرر و در عين عالَم تحقّق موجود

امل است در عالم أعيان و جميع پس، اعيان جميع دايره وجود، مظهر عين انسان ك
  )338ص : 1371خميني، . (موجودات مظاهر جمال و جالل او هستند در عالم ظهور

  مالك شايستگي انسان براي خالفت
آيد مـالك شايـستگي آدم بـراي خالفـت خداونـد              از محتواي آيات در اين زمينه بر مي       

 آيه شريفه ذيل به ايـن مطلـب         كه  متعال يادگرفتن و آگاهي از همه اسماء االهي است؛ چنان         
  :اشاره دارد

 .وعلَّم آدم الْأَسماء كُلَّها ثُم عرَضَهم علَى الْمالَئكَةِ فَقالَ أَنْبِئُوني بِأَسماء هؤُالَء إِنْ كُنْتُم صادقينَ
  )31 آيه :)2(بقره (

:  فرشتگان عرضه كرد و فرمودها را بر گاه آن ها را به آدم آموخت و آن و خداوند همه نام
  .گو هستيد هاي اينان خبر دهيد، اگر راست مرا از نام

آيد كه منشأ و مالك رسيدن آدم به مقام خالفـت، علـم و                از اين آيه شريفه چنين بر مي      
بهره بودند و با همه تقدس و         است؛ علمي كه فرشتگان از آن بي      » اسماء«معرفت به حقيقت    

  .ت چنين معرفتي را نداشتندمقامي كه داشتند، ظرفي
  :نويسد عالمه طباطبايي با اشاره به اين مطلب مي

شايستگي آدم براي مقام خالفت از لحاظ همان حقيقت علم به اسماء بود نه خبر دادن از 
  ).150، ص 1ج : 1370طباطبايي، (آن 

  مراد از تعليم اسماء
گمان مقـصود از      بي.  است نشده» اسماء«در قرآن كريم بيان صريح و روشني از حقيقت          

كـار    اسماء، اسم به مفهوم قراردادي و اعتباري آن نيست كه بشر براي شـناخت ديگـران بـه                 
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همچنين تعليم آن نيز به مفهوم پر شدن ذهن از اين الفاظ و كلمـات نيـست، بلكـه                   . برد  مي
  .مقصود، پي بردن به حقيقت اشياء و معرفت حضوري به اسماء االهي است

  :پردازيم ها مي هاي گوناگوني بيان شده است كه در ادامه به آن وم اسماء نظريهدرباره مفه
ها است؛ زيرا به يقين فضيلت        ها، معاني و حقيقت آن      منظور از اسم  : گويد  قتاده مي ) الف

وقتـي خداونـد اسـرار و       . در الفاظ و اسامي نيست، بلكه به اعتبـار معنـا و حقيقـت اسـت               
رد، مالئكه اقرار كردند كه آگاهي ندارند و اساسـاً تـا چيـزي را               ها را بيان ك     حكمت اين نام  
  ؛)169، ص1ج: ق1408طبرسي، (ها نياموزد، آنان نخواهند داشت  خداوند به آن

هـا، نـام تمـام       منظـور از نـام    : انـد   عباس و سعيد بن جبير و بيشتر مفسران گفتـه           ابن) ب
هاي كه مربوط به امور دين و       كاري و همه كار     ها و اصول و رموز كشاورزي، درخت        صنعت

  ؛)168ص : همان(دنيا بود كه خداوند به آدم آموخت 
اي را كه بعـدها آفريـده خواهـد           نام تمام چيزهاي خلق شده و نشده      : اند  برخي گفته ) ج

  ).137، ص1ج: 1379ميبدي، (شد به او آموخت 
در آموختنـد و پـس از   هاي گوناگون را از پ فرزندان آدم همة زبان: گويد بن عيسي مي    علي  ) د

هـا    اي به زباني كه عادت داشتند تكلّم كردند، ولي با اين حال بـه همـه زبـان                   پراكندگي، هر دسته  
گاه هر قـومي زبـاني         آن . كه بيشتر مردم هالك شدند     دانا بودند تا پس از توفان حضرت نوح       

امـوش كردنـد    هـا را انـدك انـدك فر         توانستند برگزيدنـد و ديگـر زبـان           را كه خود بهتر مي    
  ).116، ص1ج: 1381كاشاني، (

: هايي كه خدا به آدم آموخت چيست؟ فرمـود           پرسيدند منظور از نام    هـ از امام صادق   
ها در اين هنگام، نگـاه حـضرت بـه فرشـي كـه بـر زمـين                    ها، بيابان   ها، دره   ها، كوه   نام زمين 

 بـه او    اين فرش را نيز خدا    حتي نام   : گسترده بود و حضرت به روي آن قرار داشت افتاد و فرمود           
ها، نام مالئكه و فرزندان خـود آدم بـوده اسـت     آموخت همچنين گفته شده كه منظور از نام   

  ).154، ص 1ج : 1370؛ طباطبايي، 168، ص1ج: ق1408همان و طبرسي، (
 آموخـت   هاي حيوانات و كارايي آنها را بـه آدم          ها، نام   اند خداوند فايده، ويژگي     برخي گفته ) و

  ). 55، ص1ج: ق1415يزي، حو(
و معصوم    هاي مبارك چهارده      ، نام »اسماء«ها، نيز مقصود از       اي ديگر از روايت     در پاره ) ز
، 11ج: ق1403مجلـسي،   : ك.ر؛  155 ص    ،1ج  : 1370طباطبـايي،   . ( اسـت   معرفي شـده   انبياء
  )283، ص26؛ ج147 ـ 145ص
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 مراد از اسماء

داشتن استعداد 
 كون جامع

  هاي نام همه موجودات، رابطه
  فيض و همة اسماء خداوند

م چهارده معصوم و نا
 انبياء

گياهان و خواص 
 ها آن

  حقايق غيبي عالم
)علم به عالم خزاين(

اوراي عالم مالئكه تعلـق دارد كـه        به عالمي م  » اسماء«بعضي از مفسران نيز معتقدند      ) ح
خبر بودند و آن عالم، عالم اسماء است كه اصل و ريشه همه اشياء آن جا اسـت و                     از آن بي  

طباطبايي، . (ها هستند در حقيقت، موجودات و اشياي اين عالم، فروكاسته آن حقايق و قرينه        
  ).330 ص ،1ج: 1363؛ صدرالدين شيرازي، 157 - 155، 150 ـ 149، ص 1ج : 1370

  :آيه شريفه ذيل نيز به اين مطلب اشاره دارد
ن شَيإِن ملُومٍ وعرٍ مإِلَّا بِقَد ا نُنَزِّلُهمو نُهنَا خَزَائنْدإِلَّا ع 21 آيه :)15(سوره حجر ( .ء(  

اي معين   به اندازهجزهاي آن نزد ماست و ما آن را  كه گنجينهو هيچ چيز نيست، مگر آن
  .فرستيم فرو نمي

  :كند گونه بيان مي آملي مراد از اسماء اهللا را اين اهللا جوادي آيت
» اسم«ها   و نشانة خدا بودن، بر آنسمه حقايق غيبي عالم است كه به لحاظ ،مراد از اسماء

شود؛ حقايقي كه داراي شعور و عقل مستور به حجاب غيب و مخزون عنداهللا و  اطالق مي
بردارندة همه اشياي عالم، اعم از   در،عالمند و به همين لحاظن اشياي ئ خزا،در عين حال

غيب و شهودند و الزمة آشناشدن با آن، آشناشدن با مفاهيم ذهني است كه اسماي آن 
» اسماء اسماء اسماء اهللا«حقايق است و همچنين اسماي لفظي كه اسماء صور ذهني، يعني 

  )162، ص 3ج : 1380جوادي آملي،  (.است
ديگر از مفسرين معتقدند كه مراد از اسماء، اسماي حسناي االهي اسـت كـه               برخي  ) ط

  )33، ص1ج: ق1420هويدي، (اند  ها تمام مخلوقات خلق شده وسيله آن به
هاي خداوند متعال، نام همه اشياء و نام فرشتگان  برخي ديگر نيز مراد از اسماء را نام       . ي
  )53، ص1ج: 1378سور آباداني، . (دانند مي

  
  
  

  

  هاي اسماء  و ويژگيخصوصيات
  :هاي زير عنوان شده است  سوره بقره آمده است، ويژگي31براي اسماء كه در آيه 

 اهللا، اسـماء و      هستند؛ يعني مظهـر ظهـور اسـماء       » اهللا«اسماء، متصف به كلمة جالله       .1
  .اند حقايق عالم است و حقايق عالم، اسماء ظهوريافته االهي
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 است نه شهادت؛ زيرا خداوند متعال پس از اظهار عجـز            اسماء مربوط به عالم غيب     .2
 :فرشتگان از خبردادن از اسماء فرمود

 )31آيه ): 2(بقره . (أَلَم أَقُلْ لَّكم إِنِّي أَعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ

 و 149، ص1ج: 1370طباطبــايي، (هــستند؛ » خــزائن«و » الغيــب مفــاتح «اســماء، همــان  . 3
 )330، ص 1ج: 1363زي، صدرالدين شيرا

 مقصود از اسماء، حقايق است نه الفاظ و مفاهيم؛ .4
اند؛ يعني هر اسم و حقيقتي، برابر نظـام علّـي و معلـولي، در مقـام                   اسماءاهللا، توقيفي  .5

 خاص خود متوقف بوده و از درجه وجودي يا ظهوري خاص برخوردار است؛
 اسماءاهللا، مبارك، خير و منزه از هر عيبي هستند؛ .6
 )219 ـ212، ص3 ج :1380جوادي آملي، : ك.ر. (ماءاهللا، از دسترس غيرمخلَصان به دورنداس . 7

  حد خليفه االهي
نشيند كه اين جانشيني، گاهي بـه لحـاظ    عنه مي خليفه، كسي است كه به جاي مستخلف   

اي  آيد و ترتّـب رتبـه   تاريخي است كه در آن خليفه از نظر تاريخي بعد از مستخلف عنه مي   
اش از    ي  تواند از مستخلف عنه برتـر بـا فروتـر باشـد و برتـر                رط نيست؛ خليفه مي   در آن ش  

كه ناسخ برتر از منسوخ است و با آمـدن ناسـخ، حكـم                مستخلف عنه، اشكالي ندارد؛ چنان    
اي   گاهي نيز، جانشيني خليفه از نظر مقام و منزلـت وجـودي و رتبـه              . شود  منسوخ زائل مي  

ه از لحاظ مرتبـه، از خليفـه بـاالتر اسـت و خليفـه در                در چنين وجهي، مستخلف عن    . است
شـود و بـه سـبب آن          تر قرار دارد، وي بـه وسـيله مـستخلف عنـه انتخـاب مـي                 مرتبه نازل 

. يابد و بدون تأييد مستخلف عنـه مـشروعيت و اقتـداري نـدارد               صالحيت و مشروعيت مي   
تواند   گز نمي   ليفه هر پس مرتبه وجودي خليفه، از مستخلف عنه فروتر است و از اين رو، خ             

صورت مـشروعيت خـود        عنه را داشته باشد؛ زيرا در اين        تايي مستخلف   ادعاي برتري و هم   
تواننـد ادعـاي      هاي االهي و انبياء نمي      خليفه) معاذهللا(به همين دليل    . را از دست خواهد داد    

ر بداند؛ چون تواند خود را از نبي برت نيز وصي نمي. را داشته باشند تايي با حضرت حق  هم
  .دهد صورت، صالحيت و مشروعيت خود را از دست مي در آن

البته درست است كه خليفه االهي بايد مظهر تمام اسـماي حـسناي االهـي باشـد، ولـي                   
يـابي بـه آن       برخي از صفات كمالي االهي، ويژه ذات اقدس اوست و هيچ كس را تـوان راه               
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براي (شود     را به اين صفت توصيف نمي      نيست؛ مانند صفت الوهيت و كبريا كه هيچ احدي        
  ).104-101، ص 3ج: 1380آملي،  جوادي: ك. توضيح بيشتر ر

  :كنيم  نقل ميباره كالمي گهربار را از حضرت اميرالمؤمنين در اين
اكإِي اةَ وامسم ي اللَّهف هتظَمع و هالتَّشَب ي بِهف هرُوتبفَإِنَّ ج لُّ اللَّهذارٍ كُلَّ يبج هِينُ وخْتَالٍ كُلَّ يم 

  ).53 نامه :البالغه نهج(
  برابر دارى يا در كبريا و جبروت ، خود را به اوخدابپرهيز از اينكه خود را در عظمت با 

  .اى را پست سازد همانند سازى كه خدا هر جبارى را خوار كند و هر خودكامه

  سرّ خالفت از خداوند متعال
عنه و پشت سر وي در زمان غيبتش ظهور پيـدا             است كه پس از مستخلف      خليفه كسي   

در بحث خالفت االهي اين پرسـش   . گيرد  كند و وظيفه وي را در انجام امور به عهده مي            مي
تـوان غيبتـي بـراي        بودن خداوند متعـال، نمـي       بودن و حاضر    مطرح است كه با وجود محيط     

ت و با اين وصف كه خداوند متعال حاضـر      خداوند متعال تصور كرد و اين خالف عقل اس        
بودن انسان نيست و اين خود ضـعفي بـر وجـود خداونـد      مطلق است ديگر نيازي به خليفه  

پس خالفت انـسان بـه چـه شـكلي          . متعال است و تصور ضعف بر وجود وي محال است         
  پذير است؟ امكان

تدبير به انسان نيست باره بايد گفت منظور از استخالف، واگذاري مقام ربوبيت و  در اين
و هدف اين نيست كه صحنه براي خالفت االهي خالي شـود، بلكـه منظـور از اسـتخالف،                   
. تصور مظهريت و مرآتيت ويژه است؛ يعني خداوند متعال اصـل اسـت و انـسان نـشانه او                  

خالفـت االهـي از   . نمـاي او  خداوند حاضر محض و اصل است و انسان مظهر و آينه تمـام        
انسان، فقط مظهر اوست و از طرف وي، در         . ها نيست   اريخي و ديگر خالفت   نوع خالفت ت  

  .جهانِ امكان محيط است و قدرت دارد

  نياز به خالفت
دليل و راز تعيين خليفه االهي از سوي خداوند متعـال چيـست و چـرا خداونـد متعـال              

م نكـرده   واسطه اقـدا    هايش، بي   براي خود خليفه برگزيده است؟ چرا  براي رسيدن به هدف          
ها، مطالبي بيان شده است كه حاصل آن محدوديتي است كه             است؟ در پاسخ به اين پرسش     

  :به دو صورت ذيل قابل تصور است
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   عنه؛ محدوديت مستخلف) الف
 . عليه محدوديت مستخلف  ) ب

توانـد در كارهـاي       خالفت به معناي جانشيني و نيابت از ديگري است و اين نيابت مـي             
 از بـرادرش   حتي امـور جزئـي ماننـد جانـشيني حـضرت هـارون           گوناگون ظهور يابد و   

شود كه قـرآن   اسرائيل را به هنگام رفتن به طور سينا شامل مي  در قوم بنيحضرت موسي 
  :بدان اشاره دارد

  )142): 7(اعراف . (سبِيلَ الْمفْسدينَ  لْأَخيه هارونَ اخْلُفْني في قَومي وأَصلح والَتَتَّبِع وقَالَ موسى
در ميان قوم من جانشينم «: گفت  به برادرش هارون ] هنگام رفتن به كوه طور [ و موسى 
  .پيروى مكن  اصالح كن و راه فسادگران را ] كار آنان را [ باش، و 

بودن خداوند متعال، بـه ايـن گونـه جانـشيني در              بودن و شاهد محض     با توجه به محيط   
گونه ضعف و محدوديتي براي خداوند متعال نيـست            زيرا هيچ  خالفت االهي نيازي نيست؛   

  .تا به علت آن جانشيني براي خود برگزيند
 عليه است؛ يعني ضعف و بي ليـاقتي          گاهي نيز سرّّ انتخاب خليفه، در ناتواني مستخلف       

هـا تـوان      به عبـارتي ديگـر، همـه انـسان        . سازد  مستخلف عليه، تعيين خليفه را ضروري مي      
منـد    واسطه فيض االهي را ندارند و بايد به واسطه خليفـه از آن فيوضـات بهـره                  دريافت بي 

شوند و خليفه االهي در اين ميان، با توجه به قابليت و ظرفيت هر شخص، واسطه وصـول                  
 واسـطه دريافـت وحـي هـستند؛ زيـرا           از همين رو، پيامبران االهي    . شود  فيض االهي مي  

  .  وحي ناتوانندهاي معمولي از دريافت مستقيم انسان
مظهريت خليفه االهي از مظهريت فرشتگان از اسماء االهي برتر اسـت؛ زيـرا فرشـتگان                
تنها، مظهر اسماي تنريهي خدا هستند، ولي انسان كامل چون جامع تنزيـه و تـشبيه اسـت،                  

  .تواند مظهر كامل همه اسماي حسناي االهي باشد مي

  انواع خالفت
ر خليفه، نيست و اين ظهور، داراي مراتب گوناگوني عنه د خالفت، جز ظهور مستخلف     

انـد و بـا    ها به اندازه علم و عمـل خـود، مظهـري از اسـماي حـسناي االهـي       است و انسان  
از . شـوند   تر مي   يابند و به قلّه كمال نزديك       باالرفتن از نردبان تكامل، مظهريت ظاهرتري مي      

تـر اسـت؛ وي خليفـه         و از همه كامل   اين رو، نخستين ظاهر، نخستين خليفه خداوند متعال         
هـاي اسـالمي، خليفـه     همچنين با توجه به آمـوزه . واسطه االهي و ظاهر اول و صادر اول است      بي
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واسـطه   است و ديگران، خلفاي اويند و با         واسطه در جهان هستي، وجود نازنين پيامبر اكرم         بي
  .  است شان خليفه االهي نيز به واسطه ايوي خليفه االهي هستند؛ يعني شخص حضرت آدم

خليفه باواسطه نيز، خليفه االهي است؛ چون خليفه االهي فاني در خدا است و از خـود                 
او مـانع خالفـت     . چيزي ندارد و هستي و وجـودش از خداسـت؛ يعنـي وجـود مـستقلي نـدارد                 

پس خليفه باواسطه نيـز، خليفـه االهـي اسـت و خلفـاي              . ديگران نيست و هرچه هست خداست     
هاي زيـادي هـستند كـه همـه بـه             اند در اين سير، خليفه      يز در مقايسه با او خلفاي باواسطه      ديگر ن 

  ).107-104ص : 1380آملي،  جوادي: ك.براي توضيح بيشتر ر(اند  واسطه خليفه االهي خليفه

  حوزه خالفت خليفه االهي
    :درباره محدوده خالفت انسان، دو احتمال وجود دارد

  ؛)258، ص 1ج : ق1414رشيدرضا، ( به زمين محدود است حوزه خالفت انسان) الف
حــوزه خالفــت انــسان تنهــا در زمــين نيــست و در تمــام هــستي، گــسترش دارد    ) ب

 ).108، ص 3آملي، ج جوادي(

هاي وارده و همچنين سجده فرشتگان بر           و نقل » إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً    «از سياق آيه    
 انسان مظهر خداوندي است كه در هستي و كمال، نامتناهي           شود كه چون     استفاده مي  آدم

است، از اين رو، در تمام هستي خليفه اوست و حوزه خالفتش محدود به زمـين نيـست و                   
زمـين مـسكن، مـوطن خالفـت و قلمـرو           . قيد جعل است، نه خالفت    » االرض  في«عبارت  

 محـل    هستي است و زمين،   به بيان ديگر، انسان خليفه االهي در تمام         . مظهريت انسان است  
اگر انسان، تنها خليفه خداوند متعال در       . سكونت و مظهريتش از اسماء حسناي االهي است       

زمين بود، پس فرشتگان نيز خليفه خداوند در آسمان خواهند بود؛ در اين صورت، امـر بـه                  
همچنـين تعلـيم فرشـتگان و اهـل     . سجده و اطاعـت فرشـتگان از انـسان وجهـي نداشـت           

شدن انسان نيز علتي براي خالفت او در زمين و آسمان است پس، او مظهـر همـه اسـماء و                      آسمان
  ∗.تر است شئون االهي است و توان كون جامع نيز با شأن خالفت غيرمحدود االهي مناسب

                                                           
و مظهـر اسـم   » عين االنـسان «و » انسان العين«توان در نظر گرفت كه مقام  براي انسان مقام واالتر و كمال باالتري نيز مي         .∗

  ). كالميهاي عرفاني و كتاب: نك. (خواهد اعظم و استغراق در توحيد ناب است كه بحثي طوالني مي



 

دي
 سي

كبر
يدا
س

  نيا 

156  

  درجات و مراتب خالفت
اي تشكيكي است و از نظر چگونگي پيوند صفات االهـي بـا روح                خالفت االهي، مقوله  

خالفت االهـي، آراسـتگي بـه صـفات االهـي و            .  آن درجات متفاوتي وجود دارد     متّصف به 
در اين صورت، دارنده اوصاف كمالي خداونـد، بـه طـور كلـي داراي       . ها است   مظهريت آن 

  :براي خالفت االهي، چهار درجه قابل تصور است. خالفت اوست
اشـد كـه    اگر ثبوت صفات كمـالي بـراي كـسي در حـد حـال ب              : خالفت در حد حال   . 1
  پذير است، خالفت او در حد حال است؛ زوال
 اگر ثبوت صفات كمالي بـراي كـسي در حـد ملكـه باشـد كـه                  :خالفت در حد ملكه   . 2
  كندي است، خالفتش نيز در حد ملكه است؛ پذير است، ولي زوال آن به زوال
  اگر ثبوت صفات كمالي در حدي بود كه مقوم ماهيـت           :خالفت در حد تقويم ماهوي    . 3

 او شد و يكي از اجزاي ماهوي او را تشكيل داد، خالفت او در حد تقويم ماهوي است؛
صورت عينيت بـود، يعنـي         اگر ثبوت صفات كمالي به     :خالفت در حد تقويم وجودي    . 4

البتـه  . اش شد، خالفتش نيز در حد تقويم وجودي است          خالفت االهي عين هويت وجودي    
ومي وجـود دارد و بجـز ايـن تغـاير مفهـومي، تغـاير               ميان وي و خداوند متعال تفاوت مفه      

چنـين انـسان    . ديگري با ذات اقدس االهي ندارد؛ يعني در باالترين مرتبه كمـال قـرار دارد              
كاملي، در نفي صفات زائد بر ذات، خليفه خدا و آيـت اوسـت و هماننـد خداونـد متعـال،           

  ) 99 ـ 92 ص ،3ج : 1380جوادي آملي، : ك.ر. (اوصاف كمالي، عين ذات اوست
 :فرمايد  با اشاره زيبا به اين مفهوم از انسان كامل در جهان هستي، ميحضرت اميرالمؤمنين

  ).4، بند 1خطبه : البالغه نهج. (»كمال االخالص له نفي الصفات عنه
  .نفي صفات، كمال اخالص معرفت توحيدي خداست

  استمرار خالفت االهي 
گاه از جحت و خليفه االهـي خـالي           د كه زمين هيچ   شو  هاي اسالمي استفاده مي     از آموزه 

نيست و مسأله خالفت، يك امر فردي و گذرا نيست بلكه فيض و فوز مستمري است كه تا  
عصر حاضر استمرار دارد و از اول نيز با اين هدف خليفه االهي انتخاب شده و خود علتـي                  

  .   نيستبر اين مدعا است كه خالفت االهي مختص حضرت آدم
 ضمن طرح ضرورت وجود حجت در عالم، بر عنصر خالفـت االهـي در        البالغه  نهج در
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  :فرمايد مي  زمين تكيه شده است؛ حضرت اميرالمؤمنين
بحجة،   اللّهم لّهن قائم لم ابلي، التخلوا االرضما خائفاًامغموراً، لئال تبطل   ظاهراً مشهوداً و ام

االقلّونَ عدداً و االعظمونَ عنداللّه   و أين اولئك؟ اولئك و اللّهو كم ذا؟. حجج اللّه و بيناتُه
! آه! آه. اولئك خلفاء اللّه في ارضه و الدعاةُ الي دينه... بيناته  يحفظُ اللّه بِهم حجتُه و. قدراً

  ) 147البالغه، حكمت  نهج. (»رؤيتهم شوقاً الي
 هي كه براي خدا با برهان روشن قيام كند، خاليگاه از حجت اال آري خداوندا، زمين هيچ

نيست، يا آشكار و شناخته شده است، يا بيمناك و پنهان، تا حجت خدا باطل نشود و 
هايش از ميان نروند، تعدادشان چقدر است؟ و در كجا هستند؟ به خدا سوگند كه  نشانه

ها و  له آنان، حجتوسي اندك است، ولي نزد خدا بزرگ مقدارند كه خداوند به تعدادشان
كنندگان مردم به  ها جانشينان خدا در زمين و دعوت آن... دارد   مي خود را نگاه هاي نشانه
  .چه سخت اشتياق ديدارشان را دارم! آه، آه. خدايند دين

  گيري نتيجه
معناي اين است كـه       سر آمدن از چيزي است و خالفت االهي به          معناي پشت     خالفت به 

هـاي فراوانـي      در تعيين خالفت االهي بحـث     . اوند متعال در زمين است    انسان، جانشين خد  
ها اشاره، و مورد بررسي قرار گرفت و بـه ايـن              تك آن   وجود داشت كه در اين مقاله به تك       

 سوره بقره، جانشيني حضرت 30نتيجه رسيديم كه منظور از جانشيني خداوند متعال در آيه      
زمين است و گستره خالفت آنان، زمـين و آسـمان         و فرزندانش از خداوند متعال در        آدم

 از فرشتگان، جـن، موجـودات ديگـر و          است و منظور از خالفت، جانشيني حضرت آدم       
در تعيين خليفه، فرشتگان بـا طـرح   . نسناس نيست و گستره خالفتش نيز محدود به زمين نيست     

 ولي بعـد از تعلـيم    بيان كردند  پرسش استفهامي، اعتراض خود را درباره خالفت حضرت آدم        
  .اسماء به انسان و پرسش و پاسخ، خالفت وي را قبول كرده و در مقابلش سجده تكريم كردند

و برخي مراد از اسماء را نـام مبـارك          درباره مراد از اسماء، اقوال گوناگوني مطرح است       
عنـوان    دانسته و برخي ديگر نام موجودات و خواص گياهان و غيـره بـه      چهارده معصوم 

يـادگيري  . است) عالم خزاين (سماء مطرح كردند ولي مراد از اسماء، علم به حقايق االهي            ا
انسان بـا عنايـت حـضرت حـق         . شود  اسماء و خبردادن از آن سرّ خالفت االهي شمرده مي         

  .واسطه از حضرتش آموخت و به فرشتگان تعليم داد ها را بي جل و جالله، آن
انـد و يـا ايـن مقـام مخـتص             ها، خليفه االهـي     سانمطلب بعدي اين است كه آيا تمام ان       
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باره نيز اقوال گوناگوني مطرح است كه در اين مقاله به تفصيل              در اين .  است حضرت آدم 
 به بررسي آن پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم كه مقـام خالفـت مخـتص حـضرت آدم                  

مل يعني وجـود نـازنين      ها نيز، انسان اك     نبوده و به نوع بشري مختص است و از ميان انسان          
 به عنوان صادر اول و ظاهر اول، مصداق بارز خليفـه االهـي اسـت و ديگـر                   پيامبر اكرم 

در خالفـت   .  به واسطه ايشان خليفه االهـي هـستند        ها چون انبياء و امامان معصوم         انسان
 االهي ما قائل به تشكيك هستيم زيرا سرّ خالفت، علم به اسماء و مظهريت اسماي حسناي               

االهي است و انسان اكمل در تمام صفات االهي به غير از صفات كبريـاء و الوهيـت، مظهـر تـام                      
هاي كامل و مومنين با توجه به مظهريتشان در تمـام صـفات يـا                 صفات االهي است و ديگر انسان     

  .اند ها به تشكيك مراتب اتصاف به صفات االهي، با واسطه انسان اكمل خليفه االهي برخي از آن
درجات و مراتـب خالفـت      . هاي االهي داراي مراتب و درجات گوناگوني هستند         لفهخي

  :صورت ذيل قابل تصور است به
 در حد حال؛  .أ 
 در حد ملكه؛  .ب 
 در حد تقويم ماهوي؛  .ج 
  .در حد تقويم وجودي  .د 

همچنـين گـستره    . خالفت انسان به زمين محدود نيست و در تمام هستي گسترده است           
  .نيست و اوست كه توان كون جامع را داردخالفتش در عالم امكان محدود 
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