
 

 

مقام خالفت از ديد مالصدرا 
  نسفي عزيزالدين و

  ١١/٠٢/١٣٩٦تاريخ تأييد:   ٢٥/٠٣/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

 *علي حقي
  **حسينيسيده سميه    ___ ________________________________   

  چكيده

بـين تمـام موجـودات     تعالي از  است. باري مقامات انسان كامل خالفت يكي ازمقام 
هـا   تنها انسان را بدين مقام منصوب نمود؛ اما آيا در دستيابي بـدين مقـام تمـام انسـان    

اند؟ چه تفاوتي بـين خالفـت حقيقـي و اعتبـاري و خالفـت كبـري و صـغري         يكسان
هاي صدرا به عنوان يـك فيلسـوف و نسـفي بـه      ديدگاهوجود دارد؟ در اينجا به بيان 

ايـم كـه بـا روش تطبيقـي بـه ايـن        پردازيم. در اين مقاله بـر آن  عنوان يك عارف مي
بپردازيم كه آيـا نظريـات صـدرا و نسـفي دربـاره مقـام خالفـت بـا يكـديگر           پرسش

هماهنگ است يا بين دو ديـدگاه تفـاوت وجـود دارد؟ هرچنـد در بـادي امـر چنـين        
نمايد نظريات اين دو با يكديگر هماهنگ اسـت؛ امـا بـا دقـت در عبـارات بـدين        مي

  دارد.د وجوتفاوت شويم كه بين دو ديدگاه  نكته رهنمون مي

  صدرا، نسفي، خليفه، امانت، فيض، عقل. واژگان كليدي:

                                                      
  haghiferdowsi@um.ac.irدانشگاه فردوسي مشهد.  فلسفه و حكمت اسالميگروه دانشيار  *

  . دانشگاه فردوسي مشهد الملل حكمت متعاليه واحد بين دانشجوي دكتري **
  somauehhoseuni@yahoo.com   



 

 

سا
ت

يس
ل ب

 
ن 

ستا
زم

م/ 
دو

و
١٣

٩٦
  

  

١٣٠  

 

  مقدمه

ي اي در جهـان هسـت   خداي متعال زماني كه اراده كرد پرتويي از زيبايي خود را به گونـه 

متجلي نمايد، به اشارتي از تراب موجودي آفريد در كمال زيبايي و بصيرت كـه جـن و   

الخالقين را تكريم نمودند. انسان در سير حق  ملك در مقابلش سر به مهر شدند و احسن

تا بدانجا پيش رفت كه فرشتگان را پشت سر نهاد و در اوج اين شـكوه، جانشـين حـق    

يكي از شئون و مقاماتي كه براي انسان ذكر شده است،  تعالي در زمين و آسمان گرديد.

دهنده آن است كه انسـان   مقام خالفت است. آنچه با دقت در اين مقام دانسته شد، نشان

كامل به خاطر علم اسماء، مقام علمي، مقام نبوت و... شايسـته خالفـت الهـي در زمـين     

باشـند؛   يـن مقـام جمـع مـي    توان ادعا كرد كه تمام مقامات انسـان كامـل در ا   گشت. مي

  تفصيل به مقام خالفت پرداختيم. رو به ازاين

كه نماينده مكتـب عرفـان اسـت و     نسـفي پرسش اصلي در اينجا آن است كه آيا بين 

به عنوان يك فيلسوف در رابطه با مقام خالفت تفـاوت وجـود دارد؟ هرچنـد در     صـدرا 

اهنگ است، با دقـت در عبـارات   نمايد نظريات اين دو با يكديگر هم بادي امر چنين مي

  شويم كه بين دو ديدگاه تفاوت وجود دارد. بدين نكته رهنمون مي

  شناسي مفهوم

گـوييم كـه    رو خالفت مـي  نوشته است: خالفت را از آن » خلف«در ذيل ريشه  فارس ابن

). ٣٠٤، ص١٤٢٠فـارس،   (ابنشخص دوم، بعد از شخص اول آمده در جاي او مي نشيند 

، يعني جانشينش شد (خلف فـالن فالنـه، يعنـي فالنـي جانشـين فالنـي       »خلفه يخلفه«

يعنـي او را جانشـين خـود قـرار داد. جمـع خليفـه، خالئـف اسـت         » اسـتخلفه «شد...) 

عقيده دارد خالفت به معناي پادشاهي و نيابت  شـرتوني . )١٠٧و  ١٥، ص١٣٨٨منظور،  (ابن

باشد، اعم از آنكه  ديگر مياز جانب ديگري است و خليفه شخصي است كه نايب كسي 
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شخصي كه نايب او شده، غايب، مرده يا ناتوان باشد يا غير از اينها آن شخص به خاطر 

. )٩٨، ص١٣٧٤(شـرتوني،  بزرگداشت و تكريم او، وي را به عنوان نايـب معرفـي نمـود    

شـود و پروردگـار بلندمرتبـه،     دار كارها و امور ديگران مي خليفه شخصي است كه عهده

  ).٩٤، ص١٣٧٢(طبرسي، ير امور بندگان را به دست وي سپرده است تدب

كنـد؛ زيـرا خداونـد هميشـه      خالفت به معناي عدم حضور در مورد خداوند صدق نمـي 

معنـا در نظـر بگيـريم، بـه      باشد. اگر خالفـت را در ايـن    ها مي حاضر و ناظر بر اعمال انسان

 اگذاري مقام خدا به انسان اسـت كـه  شدن صحنه خلقت از وجود پروردگار و و معناي خالي

اين مطلب بسيار نادرست است. خالفت در معناي دوم به معناي ناتواني در انجـام امـور نيـز    

دانيم يكي از صفات پروردگـار قـادر اسـت، او بـر هـر كـاري        اشتباه است؛ زيرا ازآنجاكه مي

ت و اين همه، اوصـافي  تواناست. از سويي مرگ نيز در خدا راه ندارد؛ زيرا او حي و قيوم اس

است كه براي خداوند به عنوان صفات ذاتي، ثابت است. مرگ در خدا به نحوي محـدوديت  

  تواند منشأ آفرينش گردد. باشد و چگونه موجودي كه محدود است، مي باري تعالي مي

است. خليفه خداوند كسي است كه از  در اصطالح عرفاني، خليفه به معناي جانشين

تعـالي اعـم از    هايي كه بين او و حق رفع حجاب  ت، دوري نمايد و در هرچه غيرحق اس

تعـالي دسـت يابـد. در      حجب ظلماني و نوراني وجود دارد، بكوشد به مقام قرب حـق 

اهللا را تمام نمـود از خـود فـاني و در     اينجا او به مبدأ و حقيقت خويش رسيده، سير الي

او مظهر تمـام افعـال،    شد. در اين مقام يخالفةاللهذات حق باقي گرديد و شايسته مقام 

 گيـرد  اسما و صفات الهي شود و راهنمايي و هدايت خلق به سـوي حـق را بـر عهـده    

  ).٨١٦، ص١٣٧٣(سجادي، 

خليفـه خـدا بايـد     صـدرا اصطالح خالفت از نظر فلسفي منشأ قرآني دارد. بـه بـاور   

شود. اين مناسـبت   ي ميتناسبي با خدا داشته باشد و به دليل همين مناسبت جايگزين و

صـورت    بايد كامل باشد تا موجب برتري وي براي تصدي اين مقام شود. در غيـر ايـن  

). خالفـت  ٢٢٦، ص١٣٧٩سبب وضـع شـيء در غيرمحـل خـود خواهـد شـد (همـو،        

و ريشه و سرآغاز اوسـت و در همـه عـوالم     درحقيقت متعلق به حقيقت محمدي است

  ).٥٣، ص١٣٦٠ني، (امام خمياصل خالفت از او آغاز شد 
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  قرآن و مسئله خالفت نزد صدرا و نسفي

در قرآن كريم خالفت از جهات گوناگون مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. ازآنجاكـه در    

تفصـيل بـه ايـن مبحـث      تكيه بر آيات قرآن بسيار مشهود است، ما بـه  نسـفي و  مالصدرا

انـد   ين دو بدان نظر داشتهواضح به خالفتي كه ا طور پردازيم تا از خالل اين مبحث به مي

دست يابيم. خالفت در قرآن بـه لحـاظ تـاريخي، تكـويني، اعتبـاري، حقيقتـي و رتبـي        

  شود. بندي مي تقسيم

  انواع خالفت در قرآن

شود كه در ادامه  خالفت در قرآن به خالفت تاريخي، باالصاله و بالتبع و رتبي تقسيم مي

  پردازيم.: به بيان آنها مي

  خالفت تاريخي

رسد. چه  خالفت تاريخي، خالفتي است كه در مقطع زماني از نسل اول به نسل دوم مي

يعقـوب  بعد از  يوسفعنه برتر باشد، مانند خالفت حضرت  اي كه از مستخلف بسا خليفه

بر پدر مقام واليت داشت و از وي برتر بود. گاهي هم ممكـن   يوسفپيامبر كه حضرت 

(جـوادي   گونه برتري بر وي نداشته باشد ه، هيچعنه بود است خليفه در عرض مستخلف

« شـود:   در اينجا براي تأييد مطلب آياتي از قرآن مجيد آورده مـي  ).١٠٢، ص١٣٨٥آملي، 

هو الذي جعلكم خالئف االرض: او كسي است كه براي شما جانشيناني در روي زمـين  

خلفكم فـي  قـال عسـي ربكـم ان يهلـك عـدوكم و يسـت      «؛ )١٦٥(انعام: » قرار داده است

االرض فينظر كيف تعملون: گفت اميد است كه پروردگار شما دشمنتان را هالك سـازد  

(اعـراف:  » كنيـد  و شما را در اين سرزمين جانشين گرداند پس بنگرد كه چگونه رفتار مي

ثم جعلناكم خالئف في االرض من بعدهم: سپس شـما را پـس از آنهـا در روي    « )؛١٢٩

وعـداهللا  « )؛١٤(يـونس:  » كنيـد  گريم كه شما چگونه رفتـار مـي  زمين جانشين كرديم تا بن
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الذين امنوا منكم و عملو الصالحات ليستخلفنهم في االرض كمـا اسـتخلف الـذين مـن     

قبلهم: خدا به كساني از شما كه ايمان آوردند و عمـل صـالح انجـام دادنـد، وعـده داده      

ونه كه كساني را كـه قبـل   گ است كه آنها را روي زمين جانشين خويش قرار دهد، همان

هو الذي جعلكم خالئف فـي  «)؛ ٥٥(نور: » از ايشان بودند، جانشين خويش قرار داده بود

 ) و٣٩(فـاطر:  » االرض: او كسي است كه شما را جانشينان در روي زمين قرار داده است

يستخلف ربي قوماً غيركم: و پروردگار من به جاي شما گروهي غير از شما را جانشين «

  .)٥٧(هود: » كند يم

  خليفه حقيقي و خليفه اعتباري

خليفه حقيقي شخصي است كه بدون واسطه از سوي پروردگـار بـه خالفـت منصـوب     

شد. در مقابل خالفت حقيقي، خالفت اعتباري قرار دارد كه به واسطه خليفه اصـلي بـه   

ن خالفت منصوب شد. در خالفت حقيقي خليفه هم صالحيت و اقتدار خويش را مرهو

و نـه   -يعني پروردگار -عنه داند؛ پس از نظر رتبه و مقام نه برتر از مستخلف خالفت مي

  باشد، بلكه به نحوي مظهر و وجهي از وجوه اوست. حتي در عرض او مي

و اذ قـال ربـك   : «٣٠در سوره بقره، آيه   آدمويژه به خالفت  طور در قرآن كريم به

وا اتجعل فيها من يفسـد فيهـا و يسـفك الـدماء و     للمالئكة اني جاعل في االرض خليفه قال

در   هـارون و بـه خالفـت   » نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم ما التعلمـون 

قال موسي الخيه هارون اخلفنـي فـي قـومي و اصـلح و التتبـع      : «١٤٢سوره اعراف آيه 

لنـاك  يـا داوود انـا جع  : ٢٦در سـوره ص آيـه     داوودو به خالفـت  » سبيل المفسدين

اشـاره  » خليفة في االرض فاحكم بين الناس باحلق و التتبع الهوي فيضلك عـن سـبيل اهللا  

دهنده جايگاه انسان در نظام خلقت و  شد. آنچه با تأمل در اين آيات به دست آمد، نشان

خالفت او در روي زمين است. كل قرآن خطاب به انسان است و به خاطر وي خـدا آن  

نسان به خاطر خالفت پروردگار است؛ اما اين خالفـت بـه چـه    را نازل نمود و خلقت ا

توانـد اولـين    تعالي است، نمي به دليل آنكه نخستين آفريده باري   آدممفهومي است؟ 
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باشـد كـه    مـي   خليفه باشد، بلكه اولين خليفه و خليفه حقيقي حضرت رسـول اكـرم  

يض حـق تعـالي بـر    بدون واسطه از سوي پروردگار به خالفت منصوب شد و واسطه ف

خليفـه و   به واسطه رسول گرامي اسـالم   آدمموجودات قرار گرفته است و حضرت 

و... خليفه خدا محسوب  ابـراهيم و  داوود، هارونجانشين حق است. در اين سير حضرت 

رو  شوند. اين موضوع هيچ منافـاتي بـا خالفـت وي از جانـب پروردگـار نـدارد؛ ازايـن       

را بدان جهت كه اولين خليفه و مظهر اسم اعظم الهـي و   توان حضرت ختمي مرتبت مي

را كـه   آدمجامع جميع حقايق و خليفه بدون واسطه است، خليفـه حقيقـي و حضـرت    

بدان مقـام دسـت    اولين مخلوق و خليفه حق تعالي و با واسطه حضرت رسول اكرم 

عي و تكـويني  يافت، خليفه اعتباري ناميد. به اعتبار ديگر مبنـي بـر تفـاوت امـور تشـري     

توان خالفت حقيقي را به خالفت تكويني و خالفت اعتباري را به خالفت تشـريعي   مي

برگرداند. خالفت اعتباري به معناي نيابت در امور اعتباري و يـك منصـب اجتمـاعي و    

به معناي قضاوت در ميان مردم است. اينكه مقام شامخ پيامبر خالفـت حقيقـي داشـتند،    

و قضاوت ايشان در ميان مردم نيست؛ اما خالفت اعتباري هرگز  منافي خالفت اعتباري

 محمـد به مقام خالفت حقيقي كه بدون واسطه از جانب پروردگار تنها بـه حضـرت   

خالفت كبـري در   رسد. از سويي خالفت حضرت رسول اكرم  اختصاص يافت، نمي

صـغري و   خالفت  آدمكه خالفت حضرت  تمام عوالم آسمان و زمين است؛ درحالي

تنها در روي زمين است كه در ادامه بيشتر در رابطه با آن بحث و بررسي خـواهيم كـرد   

  .)٤٩٣و  ٣٣٤، ١٩١، ١٨٧، صص١٣٦٦(مالصدرا، 

  خالفت رتبي

در اين نوع خالفت، خليفه همه صالحيت خويش را مرهون خالفت دانست؛ زيرا اصـل  

برتـر از   نـه  اوبـي  عنـه اوسـت؛ پـس درجـه وجـودي و رت      مشروعيت وي از مستخلف

. )١٠٢، ص١٣٨٥(جوادي آملـي،  تر از اوست  عنه و نه همتاي اوست، بلكه پايين مستخلف

اسـت كـه منشـأ     آشـكار  .شـود  يماين مطلب نيز به نحوي در ادامه مباحث پيش مطرح 
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تعـالي يـا از جهـت كمـال و مناسـبت وي       حق   خالفت از دو جهت قرب و نزديكي به

 دوكـه هـر    ميرس يم، بدين نتيجه ميكن يمكه با دقت به آن نظر  ي كه البته هنگام باشد يم

  .)٧٥١، ص١٣٦٦(صدرا، گردد  تعالي است، بر مي حق  امر واحد كه قرب به  كي  به

تواند به قرب حق تعالي دست يابد؛ البته بـا دقـت    انسان با ايمان و عمل صالح مي

ن فرمود (و علم االدم االسماء سوره بقره خداوند خطاب به فرشتگا ٣٠در آنچه در آيه 

تواند به همان انـدازه   باشد، مي اي كه مظهر اسماي الهي مي كلها) هر شخصي به اندازه

تـوان مراتـب بـراي     تر شود. بر اين اساس و در يك تحليل مي به خالفت وي نزديك

  خالفت را بر شمرد:

طريـق   گردان شـده، بـه   اي كه از شناخت حق و اسما و صفات وي روي . عده١

(مكـارم شـيرازي،   پرسـتند   اند و او را مي نهند، درحقيقت خليفه شيطان باطل روي مي

  .)٣٨١، ص١، ج١٣٨٠

اي نيز شناخت كمي از اسما و صفات الهي وجود دارد كه بر اين اساس  . براي عده٢

  توانند در جهت قرب به حضرت حق حركت نمايند. مي

بـه شـناخت اسـما و صـفات الهـي        آدماي از اولياي الهي مانند حضرت  . عده٣

خالفت الهي، ثمره واليتـي  ). ١٧٦، ص١(همان، ج دست يافتند و مرآت حق تعالي گشتند

آيد. تا انسان رنگ الهي نگرفته، خصايص آن حضـرت   است كه از قرب به حق پديد مي

ت تعالي قرار نگرفته، شايسته عنـوان خالفـ   را خود پيدا ننمايد، در اوج نزديكي به باري 

  ).٧٥١، ص٢، ج١٣٦٦(صدرا،  الهي نيست

تعالي از مقـام فرشـتگان    . در باالترين اين مقامات، شخصي است كه در قرب حق٤

باال رفته، اسما و صفات خدا عين هويت او شد كه اين مقـام حقيقـت محمديـه اسـت.     

سخن در اين است كه همه موجودات وجهي از وجوه حق متعال را نشان دهنـد و حـق   

تواند محل تجلي حق بتمامـه باشـد و حـق     تجلي يافته، لكن تنها مظهري كه مي در آنها

(عفيفـي،   مقام انسـان كامـل اسـت    تعالي همه كماالت و اوصاف خويش را در آن ببيند،

  .)٢٧٧، ص١٣٨٠
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  خالفت انسان در ديدگاه صدرا و نسفي

كـه در اينجـا    باري تعالي انسان را خليفه خود بر روي زمين قرار داده است؛ اما سـؤالي 

باشـد؟ مقصـود از    شود، آن است كه اهميت خالفت انسان بـه چـه دليـل مـي     مطرح مي

تعـالي در   آفرينش تمام هستي و موجودات انسان كامل است كه نايب و جانشين بـاري  

باشد. در ايـن سـخن چنـد مطلـب      رو كه او مظهر اسم اعظم الهي مي زمين است، از آن 

باشـد و خـدا    . خالفت انسان از جانب خـدا مـي  ١ ده شود:درستي فهمي است كه بايد به

فاعل در خالفت انسان است و چه شرافتي و كرامتي از اين باالتر كـه اراده حـق متعـال    

بر اين قرار بگيرد كه از بين تمام موجودات انسان را به عنوان خليفه خـويش در زمـين   

سـم اعظـم الهـي چيسـت كـه      باشـد. ا  . خليفه خدا مظهر اسم اعظم الهي مي٢قرار دهد. 

خداوند او را مظهر اسم اعظم خويش قرار داده است؟ اسم اعظم الهي اسمي اسـت كـه   

. الحي القيوم. حـي  ٢. اهللا، ١باشد. اين اسم دو مصداق دارد:  جامع جميع اسماي الهي مي

قيوم مشتمل بر تمام صفات كمالي و نعوت الهي است. اسم حي مشتمل بر تمام اسماي 

كنـد و مسـتلزم اراده،    است كه داللت بر وجوب وجـود و وجـوب ايجـاد مـي    ذاتي خد

قدرت، سمع، بصر و... است. همچنين مشتمل بر جميع اسماي فعلي باري تعـالي ماننـد   

  ).٤٤، ص١٣٦٠(صدرا، باشد  خالقيت، رزاقيت، كرم، وجود و لطف، رحمت، رحمت مي

خواند، هنگامي كه دست عقيده داشت اگر كسي خدا را با اين دو اسم ب مالصـدرا 

رسد و البته هر چيزي كه از خدا بخواهد، به او  به دعا بردارد، دعايش به اجابت مي

دهد. ذاكر، يعني شخصي كه به حقيقت ذكر رسيده و اين ذكر در اعماق جـان او   مي

نفوذ نموده باشد، هنگامي كه از ذات خويش غايب گردد و بر روي نفس خويش پا 

تعالي را با هر نام و اسمي كه بخواند،  باري تعالي فاني شود، حق بگذارد و در ذات 

رو براي او حد محدودي نيست، لكن هنگامي كه دلـت   آن اسم اعظم است؛ ازهمين

باشـد   از غير حق خالي شد، هر اسمي در آن وارد شود، اسم اعظم حـق تعـالي مـي   

  ).٤٥، ص١٣٦٠(همان، 

باشـد   قق با اسم اعظم است، واجب ميوجود انسان كامل در نظام آفرينش كه متح
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دانيم در نظام آفرينش هر اسمي مظهري دارد، ناگزير اسم اعظم نيـز   طوركه مي و همان

بايد مظهري داشته باشد كه آن مظهر، انسان كامل اسـت. عـالم مظهـر خداسـت؛ امـا      

دهنـد، در ايـن    موجودات اين عالم كه هر كدام وجهي از وجوه حق تعالي را نشان مي

ظهريت مساوي نيستند. انسان مظهر تام حضرت حق و مظهـر جميـع اسـماي الهـي     م

باشد و بقيه موجودات هر كدام مظهر اسمي هستند. مالئكه مظهـر اسـم قـدوس و     مي

سالم، شياطين مظهر اسم مضل و متكبر، حيوانات مظهر اسـم سـميع و بصـير، آتـش     

، زمين مظهـر اسـم صـبور،    مظهر اسم قهار، هوا مظهر اسم لطيف، آب مظهر اسم نافع

دنيا مظهر اسم اول، آخرت مظهر اسم آخر و... است. اگر انسـان مظهـر جميـع اسـما     

، ٢، ج١٣٦٦(صـدرا،  نمـود   ها و خالفت را پيدا نمي شد، شأنيت و قابليت علم بدان نمي

  ).٣٥٨، ص٢، ج١٩٨١و  ٢٤٣ص

تـب گونـاگون   دانـد، آدم داراي مرا  نيز انسان را زبده و خالصه موجودات مـي  نسـفي 

شود، پس از آنكه وي به مقام خالفت خدا رسيد،  است، در هر مرتبه او واجد چيزي مي

بـه ايـن اهميـت واقـف      صـدرا رو او نيز همچون  تعالي گردد؛ ازاين تجلي اسم اعظم حق

وي اسـم اهللا را جـامع    ).١٣٨و  ٧٥، صـص ١٣٨٨(نسـفي،  بوده و از آن اطالع داشته است 

ها رسيدن به مقام  هدف خداوند را از آفرينش انسان مالصدرااند. د جميع اسماي الهي مي

ساختن مطلب خويش از آيات قرآن  خالفت دانسته است. او در اين زمينه و براي روشن

و اذ قال ربك للمالئكة اني جاعل في االرض خليفـة، قـالوا اتجعـل    «استفاده نموده است: 

بحمدك و نقـدس لـك قـال انـي اعـم مـا       فيها من يفسد فيها و يفسك الدما و نحن نسبح 

التعلمون و علم االدم االسماء كلها ثم عرضهم علي المالئكه فقال انبئوني باسماء هـوالء ان  

: هنگامي كه پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روي زمـين جانشـين و   كنتم صادقين

در زمين قرار حاكمي قرار خواهم داد. فرشتگان عرضه داشتند اي پروردگار، آيا كسي را 

آوريـم.   كه ما تسبيح و حمد تو را به جاي مي دهي كه فساد و خونريزي كند، درحالي مي

االسـماء   دانيد. سپس خدا به انسان علم دانم كه شما نمي خدا پاسخ داد من حقايقي را مي

گوييـد اسـامي    را آموخت، بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست مي

  ».بگوييد اينها را
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شود كه در ادامه بـه پاسـخ آنهـا     هايي در ذهن مطرح مي با بررسي آيات فوق پرسش

. چرا خداوند انسان را خليفه و جانشين خـويش قـرار داد و فرشـتگان را    ١پردازيم:  مي

. آيا خالفت همان امانتي بود كه خـدا بـر آسـمان و زمـين     ٢بدين مقام منصوب نكرد؟ 

. منظور از علم اسما كـه خداونـد آن را بـه انسـان     ٣كردند؟ عرضه داشت و آنها قبول ن

  آموخت، چيست؟

فرشتگان هنگامي كه پروردگار انسان را به عنوان خليفه منصـوب كـرد، از او سـؤال    

كنـيم،   كردند: پروردگار اگر هدف از آفرينش انسان عبادت است كه ما تو را عبادت مـي 

  كنيم. كه ما تو را اطاعت و عبادت مي اليكند، درح انسان در زمين فساد و خونريزي مي

پرسش فرشتگان تنها براي دريافت حقيقـت بـود، نـه اينكـه ايشـان در انديشـه       

اعتراض بر حق بر آيند. خداوند به فرشتگان قبل از آفرينش انسان گفته بـود كـه از   

آورنـد و   آيند كه بـه قتـل و فسـاد روي مـي     و فرزندان او كساني پديد مي آدمنسل 

است؟  آدمرا آفريد، فرشتگان گفتند آيا اين همان  آدمند پس از آنكه حضرت خداو

آيا ما كه جز عبادت و تقديس تو و ستايش و سپاسگزاري از تو كاري ديگر انجـام  

  دهيم، شايسته اين مقام نيستيم؟ نمي

آنچه مسلّم است، آن است كه انسان اين مقام را به دليـل كثـرت عبـادت بـه دسـت      

انـد؛ زيـرا فرشـتگان جـز      آيه باال فرشتگان از اين نظر سزاوارتر به اين مقام نياورد. طبق

گونه آفريده  تسبيح و تقديس و عبادت خدا مأمور به انجام كار ديگري نيستند و ذاتاً اين

شـود. يكـي از آن    اند. انسان به داليل متقاوتي شايسته مقام نيابت بـاري تعـالي مـي    شده

باشد. معلوم است كه انسان كه شايسـته   روح الهي در او مي عوامل وجود حقيقتي به نام

هاي جسماني و مادي بـه   گردد، اين منصب را به خاطر جنبه مي خليفةاللهيمقام عظماي 

دست نياورد. چه بسا موجودات مادي كه در اطراف مـا وجـود دارد كـه اگـر بخـواهيم      

ميم، در اين حكم با او شـريك  بنا خليفةاللهيانسان را به خاطر اين ويژگي شايسته مقام 

انسـان مركـب از جسـم و روح اسـت. او بـر       مالصـدرا و شايسته خالفت باشند. از نظر 

بودن نفس، نفس انسـان را از آغـاز   جسمانيةالحدوث و روحانية البقاءمبناي قاعده مشهور 

 اي در پيش گرفتـه، رو بـه تجـرد از    آفرينش مادي دانست، ولي در ادامه، او راه جداگانه
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رسد. اين ديدگاه مخالف ديدگاه حكما و فالسفه  نهد و به اوج تجرد خويش مي ماده مي

پيشين است كه معتقد بودند نفس انسـاني موجـودي غيرمـادي بـوده، پـيش از بـدن در       

كند و پس از آفرينش كودك در ماه چهارم بـه كالبـد كـودك وارد و     ملكوت زندگي مي

بـر ايـن عقيـده نيسـت و ديـدگاه وي را       صـدرا  كند؛ لكن وي زندگي را با آن شروع مي

اعلم ان نفس االنسان جسـمانية الحـدوث   «توان با دقت در عبارت ذيل مشاهده نمود:  مي

  ).٢٦٤، ص١٣٨٢(صدرا،  روحانية البقاء اذا استكملت و خرجت من القوة الي الفعل

تقابل تواند اوصاف م به دليل همين دو بعد جسماني و روحاني وجود انسان، او مي

اند و سپس در سايه اختيار و داشـتن بيـنش و    را بپذيرد كه برخي مادي و برخي الهي

گرايش به حق يكي از دو راه خير و شر را برگزيند، بر خالف فرشـتگان كـه آنهـا را    

نيز درباره آفرينش انسان بـه نطفـه او اشـاره دارد كـه تمـام       نسفيمقام معلومي است. 

دارد. در اين نطفه هرچه براي رسيدن بـه كمـال اسـت،    اعضاي انسان در نطفه وجود 

باشـد.   باشد. نطفه انسان جوهر اول عالم صغير و بلكه ذات عالم صغير مـي  موجود مي

اين نطفه از آن جهت كه عاشق خويش است و دوست دارد صفات جمال خـويش را  

شـود   مي ببيند، تجلي نموده از عالم اجمال به عالم تفصيل آمده، به صفت فعل ملتبس

نويسـد: خـداي    درباره خالفت انسان در مقصد اقصي مي نسفي ).٨٦، ص١٣٨٨(نسفي، 

كنند، در  گوييد نمي تعالي در جواب مالئكه نفرمود كه آدميان اين كارهايي كه شما مي

؛ يعني اگرچه آدميان اين كارهـا را انجـام   »اني اعلم ما التعلمون«جواب ايشان فرمود: 

توانند با تهذيب نفس از فرشتگان بـاالتر رونـد و بـه نـور حـق       يدهند، ولي آنها م مي

  ).١٠، ص١٣٥١(همو،  برسند

عامل ديگري كه سبب شايستگي انسان براي اين مقام بوده، وجـود نيرويـي بـه نـام     

تـرين تمـايزات بـين انسـان و ديگرموجـودات       عقل است. بدون ترديد يكي از برجسته

ز آنكه مراتب عقل نظري و عقل عملـي را بيـان   پس ا صـدرا دارابودن نيروي عقل است. 

سرگذاشـتن ايـن مراتـب بـه مقـام و درجـه        نمود، خاطرنشان كرد انسان پـس از پشـت  

  ).٦٦، ص١٣٨١(صدرا، اليقين نائل شده، شايسته مقام خالفت الهي گردد  اليقين و حق عين

وي  شود، جامعيـت  خليفةاللهيعامل ديگري كه سبب شده است انسان شايسته مقام 
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است. انسان به سبب آنكه از دو ساحت جسم و روح موجود شده است، جامع صـفات  

رو علـم بـه    باشد؛ همچنين جامع جميع اسماي الهي است؛ ازهمـين  مالئكه و حيوان مي

اسما را كه در همين آيات بدان اشاره شده، به وي بخشيد و به فرشتگان فرمود مـن بـه   

  ).٧٣٢، ص٢(همان، ج ن جهت او بر شما شرافت داردانسان علم اسما را آموختم و از اي

سوره بقره خطاب به مالئكه از جانشيني آدم به عنـوان خليفـه    ٣٠اينكه خدا در آيه 

اسـت يـا    خليفـةالهي تنهـا مصـداق    آدمكند، آيا حضـرت   خويش در روي زمين ياد مي

ين باور است كـه  بر ا مالصدراتوانند به چنين مقامي دست يابند؟  هاي ديگر نيز مي انسان

توانـد   دانـم كسـي نمـي    يقين مي به«باشد.  انسان كامل خليفه خداوند در تمامي عوالم مي

كه خداوند استحقاق دارد او را عبادت كند، مگر به واسطه انسان كامل كـه داراي   گونه آن

اسم اعظم و خالفت كبري در دو عالم ملك و ملكوت و نيز ملكوت اسفل و اعال و دو 

  ).٢٨٥، ص١٣٦١(صدرا، » يا و آخرت استنشئه دن

است كه واسطه در خلقـت كـل عـالم بـوده      محمد خليفه در تمام عالم حضرت

است كه شامل عالم (ملك) يا جهان مادي و جسماني، عالم ملكوت يا جهان برزخـي  

باشد. عالم ملكوت در اصطالح صوفيه عـالم   عالم جبروت يا عالم فرشتگان مقرب مي

باشد و به دو قسم ملكوت سفلي كـه همـان عـالم     غيب و عالم معنا ميارواح و عالم 

شـود   مثل معلقه و ملكوت اعلي كه عالم عقول و نفـوس مجـرده اسـت، تقسـيم مـي     

  ).١٩١٢، ص١٣٧٣(سجادي، 

خليفـه   -كه قـبالً بحـث نمـوديم    گونه همان -انسان كامل در اين عوالم خليفه خدا و

باشد. از خالفت انسان  و فرزندان وي مي آدمت باشد و خليفه در زمين حضر حقيقي مي

تـوان تعبيـر بـه خالفـت      مـي   آدمتوان تعبير به خالفت كبري و از خالفت  كامل مي

در اين مطلب كـه انسـان كامـل خليفـه در تمـام       مالصـدرا رسد  صغري نمود. به نظر مي

  بوده است. يعرب ابنواسطه حق تعالي است، تحت تأثير تعاليم  عوالم و اولين خليفه بي

باشد كـه اولـين خليفـه     تعالي است، تنها يك نفر مي انسان كامل كه خليفه مطلق حق

بـودن از نظـر خلقـت بشـري      تعالي است و اين، منافاتي با نخستين انسان واسطه حق  بي

واسـطه خداونـد در مقـام علـم الهـي از همـه        ندارد؛ زيـرا خليفـه مطلـق و بـي      آدم
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باشد؛ اما در عالم خارج و از جهـت حضـور در    ه ايجاد ميتر و سرسلسل موجودات پيش

  ).٣٥٠، ص١٣٧٥(قيصري،  گيرد عالم ماده درنهايت اين سلسله قرار مي

توانـد در پرتـو    تنها مصداق خليفه الهي در زمـين نبـوده، هـر شخصـي مـي       آدم

حركت جوهري با نور محمدي اتحاد پيدا كند و خليفه خدا بر روي زمين شود. ابتـداي  

باشـد،   خلقت انسان مرتبه عقل بالقوه كه مستعد دريافت همه حقايق و علوم اسـت مـي  

تواند اسـتعدادهاي بـالقوه خـود را بـه فعليـت          سپس انسان در پرتو حركت جوهري مي

(صـدرا،  رسانده، به مرتبه عقل فعال برسد و در اين هنگام خليفه خداونـد متعـال شـود    

  ).٤٢٠، ص٧و ج ١٢١، ص٣، ج١٩٨١

آن است كه جميع موجودات از او صادر شده  نسفي د از انسان حقيقي در نظرمرا

باشد. نسبت موجودات عالم نسبت به انسان كامل در نظر وي مانند  و مظهر آنها مي

نسبت اعضا و ارواح ما به ماست. در مقابل انسان حقيقي، انسان صوري كـه همـان   

او سـرپيچي كـرد، قـرار دارد    آدمي كه مالئك بر او سجده و شـيطان از سـجده بـر    

  ).٥٨، ص١٣٨٨(نسفي، 

بـه تقسـيم عـوالم پرداختـه      انسان كامـل در كتاب  عزيزالدين نسـفي در بحث عوالم 

الغيوب و در مرتبه بـاالتر نسـبت بـه عـالم      است. از نظر وي عالم جبروت عالم غيب

الم ملكوت قرار گيرد. عالم جبروت عالم ذات و اسماي الهي و فوق عالم ملكوت (عـ 

ارواح) و عالم ملك (اجسام مادي) قرار دارد. آنچه بـا دقـت در عبـارات وي دانسـته     

شود، وي ميان عالم جبروت و عالم الهوت هيچ تمايزي قايـل نشـده و ذات حـق     مي

  تعالي را داراي مكان شمرده است.

از نظر وي هرچه در عالم ملك و ملكوت وجود دارد، در عـالم جبـروت نيـز پديـد     

. به تعبير او ماهيات اشيا يا اعيان ثابته در عالم جبروت پديد آمده و در عـالم  آمده است

اند. عالم جبروت از ديـدگاه وي عـالم فطـرت ملكـوت      ملكوت و ملك نيز ظهور يافته

باشد. در عالم جبروت موجودات بـالقوه و كلـي    معقول و عالم ملك عالم محسوس مي

عالم ملكوت رسيدند، داراي مراتب گشته، نام وجود دارند. آن موجودات بالقوه چون به 

  ).٣٤٧(همان، صو نشان پيدا كردند و چون به عالم محسوس رسيدند، اضداد پيدا شد 
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ها عرضه نمود. آنها از قبول امانت  خداوند امانت خويش را بر زمين و آسمان و كوه

ضـنا االمانـة   انـا عر «خودداري كردند و انسان كه ظلوم و جهل بود، امانت را پـذيرفت:  

علي السماوات و االرض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه كـان  

مراد از امانت در آيه باال چيست؟ امانـت چيـزي اسـت كـه     ). ٧٢(احزاب: » ظلوما جهوالً

شدن  سپارد تا پس از سپري شخصي نزد شخص ديگر براي مدت معلومي به وديعت مي

  برگرداند.آن مدت به وي 

صـدرالدين شـيرازي   هاي تفسيري اقوال مختلفي در ذيل واژه امانت آمده است.  در كتاب

. ٢. عقـل؛  ١نيز به بيان چند قول درباره چيستي امانت پرداخت و به همه آنها ايراد گرفت: 

. تركيب روح و جسم. اينها در مورد امانت درست نيست؛ زيـرا اگـر امانـت بـه     ٣تكليف؛ 

اند. اگر امانت به معناي تكليف باشـد،   اشد، فرشتگان نيز در اين حكم شريكمعناي عقل ب

جن نيز همچون انسان مكلف است و اگر به معناي تركيب روح و جسم باشد، ملـك نيـز   

بنابراين ما بايد به دنبال معناي ديگر  ).١٦٠، ص١٣٦٣(مالصدرا،  باشد  داراي ماده و نفس مي

نت همان قبول فيض الهي بدون واسطه است و آن، نوري بود براي اين واژه باشيم. اين اما

ان اهللا خلق الخلق في ظلمه ثم رش عليه مـن  «كه خداوند در وجود انسان به وديعت نهاد. 

نوره، فمن اصابه ذلك النور فقد اهتدي: خداوند موجودات را در ظلمت آفريـد، سـپس از   

تعـالي   ر رسيد، به مقام هدايت بـاري  نور خودش به انسان ارزاني داشت و هر كه به اين نو

خداوند به هر كسي كه اين نور را ارزاني داشته، او مستعد قبـول فـيض   ». دست يافته است

شـود   الهي گرديده است. اين فيض شامل دو مرتبه فيض عام كه شامل همه مخلوقات مـي 

  باشد. و فيض خاص كه تنها مخصوص انسان كامل مي

تحمل امانت الهي را نداشتند؛ زيرا هر موجودي به غيـر  جز انسان  موجودات ديگر به

باشد كه تغيير و تحـول در   از انسان وجود ثابت دارد و مقيد به وجود خاص خويش مي

تواند از يك نشئه به نشئه ديگر برود؛ اما انسان از آن حيث كه انسان  آن راه ندارد و نمي

وجود ديگر در سير و سلوك اسـت   است، دائماً در تغيير و تحول بوده، از يك وجود به

رو ايـن امانـت خداونـد نـزد وي و روزي آن را بـه       و در يك مرتبه ثابت نيست؛ ازايـن 

  ).٣٦١، ص١٣٧٥(مالصدرا، گرداند  صاحبش بر مي



 

 

 د
از

ت 
الف

 خ
ام

مق
 دي

عز
و 

را 
صد

ال
م

ي
لد

زا
ي

 ن
سف

ن
 ي

 

 ١٤٣  

 

تفصيل بيان كرديم كه خدا چرا اين مقام را به انسان بخشيد، اما چـرا   ما در گذشته به

خدا با اينكه حكيم و عليم اسـت، چـرا چنـين بـار     انسان اين مقام خالفت را پذيرفت؟ 

بر انسان ظلـوم و جهـول    ،ها و زمين بيرون است سنگينى را كه حملش از قدرت آسمان

 سببكردنش به  دانست انسان نيز تاب تحمل آن را ندارد و قبول با اينكه مى حمل كرد؟

ته، بـه او  بودنش بوده و ايـن دو خصوصـيت او را مغـرور و غافـل سـاخ      ظلوم و جهول

 .مهلت نداد به عواقب اين كار بينديشد

در اين آيه بيان شده است چون وي ظلوم و جهول بود اين مقام را پذيرفت؛ اما آيـا  

شود؟ آيـاتي ديگـر نيـز از قـرآن      بودن براي انسان نقص محسوب مي اين ظلوم و جهول

) ٢٨(نسـاء:  » يفاًخلق االنسان ضع«كند:  وجود دارد كه به نحوي به ضعف آدمي اشاره مي

. وقتـي در احـوال   )١(دهر: » يكن شيئاً مذكوراً هل اتي علي االنسان حين من الدهر لم«يا 

يـابيم كـه آنهـا در مقـام خـويش       كنـيم، در مـي   موجودات ديگر غير از انسـان نظـر مـي   

اند. فرشتگان بنا بر آنچه خداوند به آنها اعطا  اشاره نموده است، ثابت صـدرا طوركه  همان

  وده، مقاماتي دارند كه هيچ احتياجي به سير و سلوك ندارند.نم

توانند از قوه به  برخي از جمادات مانند سنگ و ياقوت و حيوانات و گياهان نيز نمي

فعليت برسند و توان صيرورت ندارند. در اين ميان تنها آدم اسـت كـه چـون بـين قـوه      

كت باشد تا به مقصـود نهـايي   تواند دائماً در حر صرف و فعليت محض قرار گرفته، مي

رو  آدمي براي رسيدن به كمال آفريده شده اسـت و ازهمـين   صدراخويش برسد. از نظر 

باشد. موجودي كه همه چيز را بالفعل دارد، چه نيازي  انسان هميشه در فقر و احتياج مي

رو موجودي شايسته دريافت فيض الهـي   به سير و سلوك و رسيدن به كمال دارد؟ ازاين

باشد كه در مقام احتياج و عجز قرار گيرد. آنچه مانع دريافت انوار و فيوضات الهـي   يم

بودن و افتخار به آن است كه موجب شد شيطان با شش هـزار سـال    شود، توهم غني مي

  ).٣١٣، ص٢، ج١٣٦٦(مالصدرا، عبادت از درگاه خداوند رانده شود 

وداتي مثل زمين و آسـمان و كـوه   توان نتيجه گرفت تفاوت آدمي با موج بنابراين مي

همـين ضـعف و احتيـاج وي اسـت كـه البتـه        ،كه از قبول امانت الهي خودداري كردند

بودن شرافتي است كه خدا به او بخشيد تا شايسته قبـول امانـت    همراه با ظلوم و جهول
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الهي (وساطت در فيض) گردد و از آن طريق به مقام خالفت الهي رسد. خداوند آدمـي  

دو صفت ظلوم و جهول در اين آيه توصيف نمـود. امـا تفـاوت ظلـوم بـا ظـالم و        را با

و اما قوله انه كان ظلوماً جهوالً علي صيغة المبالغة ففيـه االشـارة   «جهول با جاهل چيست. 

(همان، » الي ان الظالم من يظلم بنفسه و كذ الجاهل من يجهل غيره و الجهول من يجهل نفسه

  ).١٦٢، ص١٣٦٣

كند و ظلوم كسي است كه بـه خـودش ظلـم     است كه به ديگري ظلم مي ظالم كسي

كند و جاهل كسي است كه از غير خود ناآگاه است، ولي جهول آن است كه به خود  مي

بودن انسان، هرچند به وجهى عيب و مالك مالمت و عتاب و  ظلوم و جهولجهل دارد. 

حمل امانـت و واليـت    گيرى است، وليكن عين همين ظلم و جهل انسان مصحح خرده

ايـن اسـت كـه     شنأشود كه شـ  الهى است، براى اينكه كسى متصف به ظلم و جهل مى

گويند، چـون متصـف    متصف به عدل و علم باشد، وگرنه چرا به كوه ظالم و جاهل نمى

كنند، بـه   ها و زمين جهل و ظلم را حمل نمى همچنين آسمان ؛شود به عدالت و علم نمى

ن و أاينكـه شـ   سببشوند، به خالف انسان كه به  عدل و علم نمى اينكه متصف به دليل

  .استعداد علم و عدالت را دارد، ظلوم و جهول نيز هست

بايسـت از آنهـا دوري    هايي است كه با قبول امانت الهـي مـي   انسان ذاتاً طالب لذت

ا را توانـد آنهـ   هاي نفساني كه موجودي با ويژگي اختيار انسان مـي  جمله لذت نمايد. از 

ترك نمايد و به همين دليل او با قبول اين امانت بر خويش ظلم نموده و البتـه مسـجود   

خدا به انسان علم اسما را آموخت و با ايـن علـم   ). ١٤٩، ص١٣٧٥(همان،  مالئكه گرديد

وي را بر فرشتگان برتري داد. مراد از تعليم اسما در اينجا مجـرد تعلـيم الفـاظ ظـاهري     

باشـد. يـا منظـور از علـم اسـما نـام همـه         علم به حقيقت اشـيا مـي  نيست، بلكه منظور 

هاي علمي و صنايع مربوط به آنها، امور مربوط به زنـدگي مـادي و معنـوي بشـر      رشته

منظـور از    صـادق است كه خداوند به انسان آموزش داده است. طبق روايتـي از امـام   

ت، فرشتگان و فرزنـدان آدم بـوده   ها، موجودا ها، دشت ها، دره ها، كوه علم اسما نام زمين

ها به انسان مطالبي آموخـت   است. همچنين خداوند در رابطه با فايده و امتيازات حيوان

به فرشي كـه زيـر پـاي     و به او ياد داد چگونه بايد از هر كدام بهره ببرد. سپس امام 
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ـ       ه انسـان  ايشان بود، اشاره كرده، فرمودند اين فرش نيـز از امـوري بـوده كـه خداونـد ب

  )١٧٤، ص٢، ج١٣٦٦/ مال ، ١٧٤، ص١٣٧٥(طبرسي، آموزش داد 

گونـه علمـي در زمـين رهـا      بديهي است خداوند كه انسان را آفريد، او را بدون هيچ

سازد. اينكه بتواند از آنچه خداوند بـراي او در زمـين مهيـا سـاخته اسـت، اسـتفاده        نمي

شود، بتواند بـا نـام    كه به چيزي نيازمند مينمايد، بايد اسامي آنها را بداند تا در مواقعي 

آن چيز وي را بخواهد. همچنين زندگي او در زمـين نيازمنـد انجـام كـار و آشـنايي بـا       

پـذير   صناعات مختلف است كه اين نيز بدون آشنايي با اسماي صناعات مختلف امكـان 

نـامي   شود كه تصور كنيم هـيچ چيـزي   گردد. اين مطلب هنگامي براي ما روشن مي نمي

گـاه   دانسـت، آن  نداشت و انسان نيز داراي هيچ علمي نبـود و خوانـدن و نوشـتن نمـي    

شد. بشـر امـروزه بـه هـر      ها با يكديگر و پيشرفت علوم چگونه ممكن مي ارتباط انسان

خواهد به وسيله علم و دانـش كـه آن را مرهـون يـادگيري اسـما از پروردگـار        آنچه مي

  كند. است، دست پيدا مي

ين شناخت خليفه پروردگار كه مظهر اعـال و اتـم اسـما و صـفات خداونـد و      بنابرا

  باشد. نشانه پروردگار در روي زمين است، يگانه راه رسيدن به سعادت و كمال مي

نيز بحث خالفت مطـرح بـوده اسـت. آنچـه در سرتاسـر كتـب وي        نسفيدرديدگاه 

را چنـد چيـز دانسـت.    دهنده آن است كه وي علت شرافت انسان  مشاهده كرديم، نشان

شرافت انسان به علت تركيب وي از روح و جسم اسـت. روح آدمـي بـا جسـم همـراه      

اي از ذرات جسم نيست كه روح در آن وجود نداشته باشـد. ايـن روح    است و هيچ ذره

از عالم امر است. هنگامي كه انسان استعداد قبول اين نـور و روح الهـي را پيـدا نمـود،     

ور داد بر او سجده كنند. همچنين انسان تجلي اسم اعظـم خداونـد   خدا به فرشتگان دست

بوده، خدا وي را بر صورت خويش آفريد و اين بعد از آن بود كه وي در مرتبه علـم و  

اخالق به كمال شايسته خويش دست پيدا نمود. خدا هـر آنچـه را در زمـين و آسـمان     

السـموات و مـا فـي االرض    و سخر لكم ما فـي  «وجود دارد، مسخر انسان نموده است: 

اين تسخير پس از آن بود كه انسان با سير و سلوك در مرتبه علم و ). ١٣(جاثيه: » جميعاً

اخالق به كمالي كه شايسته وي بود، دست پيدا كرد. در رابطه با امانتي كه خدا بر تمـام  
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ل ايـن امانـت را عقـ    نسـفي موجودات عرضه نمود و همه از قبول آن خودداري نمودند، 

ناميد. آن چيز كه سبب شرافت انسان شد و وي را از بقيه موجودات متمايز نمود، همين 

اي درويش هر كه دايره را تمام كرد، عالم صـغير تمـام كـرد و بـه نهايـت      «عقل است. 

مقامات انساني رسيد و انسان كامل شد و هر كه عالم صغير را تمام كرد، در عـالم كبيـر   

اكنون كار وي آن باشد كه ديگران را تمام كند و هر كه عـالم  نايب و خليفه خدا گشته. 

صغير را تمام نكرده باشد، در عالم كبير نايب و خليفه خدا نتواند بـود و هرچـه تـالش    

تواند. آن كس كه خود را تمام نكرده باشد، ديگـران   كند در اين عالم پيشوا شود، نمي مي

  ).٢٢٢، ص١٣٩١و  ١٠، ص١٣٥١و  ٣٥٠، ص١٣٨٨(نسفي، » را چگونه تمام كند

  گيري نتيجه

تعالي همه موجودات را به خاطر آدمـي آفريـد و وي را خليفـه خـويش در روي       باري

زمين قرار داد. ادعاي نگارنده در اينجا آن است كه تمام مقاماتي كه بـراي انسـان كامـل    

در  ثابت است، همچون نبوت، واليت، شفاعت، برتري بر مقام فرشتگان و احاطه علمي

كه در قرآن نيز آمده است خداوند به انسـان علـم بـه     مقام خالفت وجود دارد؛ همچنان

تمام اسما را آموخت و او را بر فرشتگان برتري داد و به آنان امر نمود بر او سجده كنند 

 انـد؛  بـدين مقـام اشـاره كـرده     نسفيو  صدراو وي را جانشين خويش در زمين قرار داد. 

با يكديگر در مـورد مقـام    نسـفي و  صدرانمايد كه نظريات  چنين مي هرچند در بادي امر

خالفت انسان كامل هماهنگ است و هر دو خالفت انسان كامل را كه مصـداق واقعـي   

نامند، اما  آن پيامبر است، خالفت حقيقي و بقيه را به تبع او و داراي خالفت اعتباري مي

حقيقـت ايـن امانـت را     صـدرا رضه داشت، در زمينه امانتي كه خداوند آن را به انسان ع

ايـن امانـت را عقـل     نسـفي كه  قبول فيض الهي كه همان خالفت است، دانست؛ درحالي

عقيده دارد اگر ايـن امانـت    صدراانگاشت كه سبب تمايز انسان از بقيه موجودات شود. 

ن مقـام  تواننـد بـه ايـ    عقل باشد كه فرشتگان نيز داراي عقل هستند، بنابراين آنها هم مي

  پيداست. نسفياينجا تفاوت بين ديدگاه وي و  دست يابند كه در
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