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 )ع(ارزيابى تبيين عرفا از ضرورت خالفت االهى بر اساس روايات اهل بيت 

  *رضا نوروزی 

  چكيده

كه در بحث خالفت االهى انسـان، در متـون دينـى مطـرح  يكى از مباحث مهمى 
شناسى عرفانى، بـه تبـع متـون  در هستى. شده، ضرورت وجود خليفه در عالم است

دينى، به تبيين ضرورت وجود خليفه، كه همان انسان كامل اسـت، پرداختـه شـده 
علوم مختلف اسالمى، همچون كـالم و فلسـفه عالوه بر عرفان اسالمى، در . است

نيز در اين باره مباحث مختلفى مطرح شده است و هر كدام از زوايای فكری خاص 
در اين نوشـتار . اند خود و با توجه به مبانى مخصوص آن علم، به اين بحث پرداخته

در باب ضرورت وجود خليفه االهى، بـه تبيـين ) ع(پس از بررسى روايات اهل بيت 
پردازيم و ميزان مطابقت تبيين عرفا را  رورت خالفت از منظر عرفان اسالمى مىض

  .كنيم روشن مى) ع(با مكتب اهل بيت 

، ضرورت خالفت االهى، انسـان كامـل، اهـل بيـت  خليفة :ها كليدواژه ، )ع(اّهللاٰ
  .عرفان اسالمى

                                                 
 .استاديار گروه معارف اسالمى دانشگاه قم *
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  تبيين مسئله و اهميت آن

شناسـى عرفـانى، توجـه بـه  االهى انسان، در متون دينى و به تبع آن در هستى در بحث خالفت
شناسى دينى، تأكيد فراوانى بـر اينكـه  خورد؛ در هستى ضرورت وجود خليفه در عالم، به چشم مى

شود و لذا در تفسير و تبيين عالم، به جايگاه مهم  عالم بدون خليفه و حجت نخواهد بود، ديده مى
شناسى عرفانى نيز ما شاهد پافشاری عرفـا  توجه داده شده است، چنانچه در هستى خليفه در عالم

  .بر ضرورت وجود خليفه االهى در نظام هستى هستيم
و ) ع(البته در علوم مختلف اسالمى، همچون كالم و فلسفه نيز در باب ضرورت بعثـت انبيـا 

. مباحث مختلفى مطرح شده اسـتهستند، ) ع(ضرورت وجود خليفه االهى، كه همان انبيا و ائمه 
) ع(، با استناد به روايات اهل بيت »خالفت«در اين مقاله پس از تبيين معنای لغوی و اصطالحى 

پردازيم، سپس ديدگاه عرفـا را در  به تبيين ديدگاه مكتب تشيع درباره ضرورت خالفت االهى مى
گاه متكلمـان در ايـن بـاره، كنيم و در نهايت ضمن اشاره به ديـد باب ضرورت خالفت تبيين مى

  .ارزيابى خواهيم كرد) ع(ميزان مطابقت تبيين عرفا را با مكتب اهل بيت 

 خالفت در لغت و اصطالح

خالفت در لغت به معنای در پى كسى آمدن و جای او قرار گرفتن است؛ َخَلفه فى قومـه خالفـة، 
خالفت مصدر به حسـاب ). 5/132: 2000/1395منظور،  ابن(يعنى جانشين او در ميان قومش شد 

» خلفُت فالنًا على اهلـه و مالـه خالفـًة، صـرُت خليفتـه«؛ )293: 1412راغب اصفهانى، (آيد  مى
آيـد بـه آن خالفـت  بعـد از اولـى مى از آنجايى كه در خالفـت، دومـى ). 1/178: 1405فيومى، (

  ). 2/210: 1404فارس،  ابن(گويند  مى
مـن اسـتخلف مكـان مـن قبلـه، و يقـوم : الخليفة«است؛ خليفه نيز به معنای جانشين سابق 

).  1/124: 1407؛ زمخشــری، 294: 1412؛ راغـب اصــفهانى، 4/267: 1410فراهيــدی، (» مقامـه
آورنـد  را جمـع خليـف بـه حسـاب مى» خلفاء«را جمع خليفه و » خالئف«شناسان،  بعضى از لغت

لبته برخى معتقدند خلفا و خالئف هر ا). 5/132: 2000؛ ابن منظور، 294: 1412راغب اصفهانى، (
  ).1/296: 1403الحوزی الشرتونى، (دو جمع خليفه است 

اما مراد از مقام خالفت در اين نوشتار، جانشينى و خالفت انسان از جانـب خداونـد بـر عـالم 
، اين مقام را دارند كه ايـن جانشـينى، يـك )ع(های كاملى همچون انبيای االهى  است كه انسان
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اّهللاٰ واسطه فيض به همه عالم، در همه امور، اعم  عينى و حقيقى است كه بر اساس آن خليفةمقام 
از امور تكوينى يا تشريعى، است و لذا هم در نزول فيض وجودی به عالم، خليفـه خـدا بـر عـالم 

ها واليـت و  ها و زعامت امور اجتماعى بر انسـان است و هم در رساندن هدايت تشريعى به انسان
  .دارد خالفت

 )ع(ضرورت خالفت از منظر روايات اهل بيت 

هايى كه در خصوص خالفـت انسـان بـه آن توجـه شـده،  ، يكى از جنبه)ع(در روايات اهل بيت 
اين ضرورت از دو جهت قابل بررسى اسـت؛ يكـى از جهـت . ضرورت وجود خليفه در عالم است

  اصل ضرورت خالفت و ديگری از جهت دليل اين ضرورت؛

با تعابير گوناگونى لزوم وجـود ) ع(در احاديث معصومين  ل ضرورت خالفت؛اص. الف
التخلو االرض من قائم ّهللاٰ بحجة اما ظـاهرًا «حجت خداوند در عالم بيان شده است؛ 

گاه از حجت االهى كـه بـرای خـدا بـا حجـت و  ؛ زمين هيچ»مشهورًا، او خائفًا مغموراً 
ظـاهر و آشـكار اسـت، يـا بيمنـاك و  برهان قيام كند، خالى نيست كه اين حجت يـا

لو بقيت االرض بغيـر « ١؛)147، حكمت البالغه نهج؛ 1/294: تا ب صدوق، بى(» پنهان
؛ كلينـى، 488: 1404صـفار قمـى، (؛ اگر زمين بدون امام باشد، فرو رود »امام لساخت

لـو «؛ )18، 17، 16، احاديث 1/198: تا الف صدوق، بى.: ؛ همچنين نك1/179: 1365
؛ اگـر امـام »االمام رفع من االرض ساعة لماجت باهلها كمـا يمـوج البحـر باهلـه انّ 

ای از زمين برداشته شود، بر اهل خود مواج خواهد شد، چنانچه دريا بر اهل خود  لحظه
  ).تغيير با كمى  488: 1404؛ صفار قمى، 1/179: 1365كلينى، (شود  مواج مى

دهد كه اگر دو نفر در عالم باقى بماننـد، يكـى از آنهـا  ىدر برخى روايات نيز به اين نكته توجه م
لو لـم «: اّهللاٰ خواهد بود كه اين نيز دال بر ضرورت وجود خليفه االهى در زمين است امام و خليفة

؛ اگر در زمين جز دو كس نماند، يكى از آنها امـام »يكن فى االرض اال اثنان لكان االمام احدهما
  ٢.)1/180: 1365كلينى، (باشد 

در باب دليل ضرورت خالفـت ) ع(در بررسى روايات ائمه  دليل ضرورت خالفت؛. ب
  توان دست يافت؛ االهى، به سه دليل مى
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 ) ها هدايت انسان(ضرورت تشريعى . 1

های تشـريعى ضـرورت  ، بـه جنبـه)ع(در بسياری از روايات مربوط به ضرورت وجود انبيا يا ائمه 
اين روايـات . اند باب وجود حجت االهى در زمين را الزم شمردهاست و از اين  خالفت توجه شده 

اند؛ بعضى روايات تصريح دارد كـه زمـين از  با تعابير گوناگونى اين ضرورت تشريعى را بيان كرده
تا  ؛ صدوق، بى5، ح1/178: 1365كلينى، (حجت خالى نخواهد ماند تا حق از باطل تميز داده شود 

ت ديگری ضرورت تشريعى خالفت را در فهمانـدن حـالل و حـرام و ؛ در روايا)4، ح1/195: الف
، 1/178: 1365؛ كلينـى، 8، ح485: 1404صفار قمـى، (كند  هدايت و ضاللت به مردم معرفى مى

  ).3، ح1/195: تا الف صدوق، بى(و اينكه خداوند از جانب بندگان عبادت شود ) 3ح

  ضرورت تكوينى. 2
ضرورت وجود امام و خليفه االهى، تا حد نياز جامعه به راهبر و  چنانچه خواهد آمد، در علم كالم 

نياز دين به حافظ و نگهبان، فرو كاسته شد، اما بايد توجه داشـت كـه اگرچـه برخـى روايـات در 
تبيين ضرورت خالفت به امر تشريعى اشاره دارد اما توجه به روايات ديگر، كه ضرورت حجـت را 

داند و او را علت تكوينى برای رسـيدن فـيض وجـود از جانـب  مى فراتر از هدايت انسان و جامعه
  .داند، ما را از اين اشتباه دور خواهد ساخت خداوند به عالم مى

، »مانـد؟ زمين بى امام بـه جـا مى«: عرض كردم) ع(گويد به امام رضا  محمد بن فضيل مى 
كـه زمـين بـى امـام بـاقى  به ما روايتى رسـيده اسـت) ع(از امام صادق «: ؛ گفتم»نه«: فرمودند

اگـر [نه، «: ؛ حضرت فرمودند»ماند مگر آنكه خدا بر مردم زمين يا بر بندگان خود خشم گيرد نمى
؛ صفار 1/180: 1365كلينى، (» ريزد ماند و فرو مى اصًال زمين باقى نمى] امام در زمين باقى نباشد

برای عالم، ضرورت تكوينى  دهد كه ضرورت وجود امام اين حديث نشان مى). 489: 1404قمى، 
است كه اگر به اندازه يك چشم  لذا در برخى روايات آمده . است و وجود او، سبب بقای عالم است

   ).489: 1404صفار قمى، (پاشد  به هم زدن حجت االهى در زمين نباشد، زمين فرو مى
  :گويد صدرای شيرازی در شرح اين احاديث مى

مام، خواه خداوند بر اهل آن خشمگين باشـد و يـا يعنى زمين به غير رسول و يا ا
سـبب ) امام(گونه كه بيانش گذشت ـ وجود او  ماند، زيرا ـ همان نباشد، باقى نمى

گـاه مسـبب بـدون  است و بقای او سبب بقای آن اسـت و هيچ) زمين(وجود آن 
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صـدرالدين (مانـد  گونه كه قاعده علـت و معلـول اسـت، برپـا نمى سببش، همان
  ).2/481: 1383 شيرازی،

شود كه چه ضرورت و  مى) عج(با اين توضيح، اشكالى كه به ديدگاه شيعه درباره غيبت امام زمان 
شود  كند، مترتب مى شناسد و از او هدايتى دريافت نمى كه كسى او را نمى ای بر وجود امامى  فايده

فراتـر از صـرف هـدايت گردد؛ چراكه ضرورت خليفـه،  دفع مى) 2/188: 1420تيميه حرانى،  ابن(
  ).2/502: همان(هاست  انسان

ضرورت وجـود خليفـه ) ع(شده، روشن شد كه در روايات معصومين  با توجه به مباحث مطرح
است كه بدون وجـود ... ها و اداره امور جامعه و  االهى در عالم، از يك طرف از باب هدايت انسان

ها ايجاد كرد و از طـرف ديگـر و فراتـر از  انسانتوان هدايت كامل را در  امام و خليفه االهى نمى
ها نـه فقـط بـرای  لـذا اوًال، انسـان. آن، عالم از باب وساطت فيض به خليفه االهى نيازمند است

هدايت و اداره امور جامعه انسانى، بلكه برای دريافت فيض االهى به وجود خليفه االهـى نيازمنـد 
اّهللاٰ  كل عالم برای دريافت فيض از خداوند، به وساطت خليفةها بلكه  هستند؛ و ثانيًا، نه فقط انسان

  : نياز دارند

بكم فتح اّهللاٰ و بكم يختم و بكم ينزل الغيث و بكم يمسك السماء ان تقـع علـى 
كنـد و  االرض و بكم ينفس الهّم و يكشف الضر؛ به واسطه شما، خداوند آغاز مى

آسمان را از فرو افتادن بـر  فرستد و سازد و به وساطت شما باران فرو مى ختم مى
كنـد  ها را رفـع مى زدايد و سـختى دارد و به واسطه شما هموم را مى زمين باز مى

  ).2/276: 1378؛ صدوق، 2/615: 1413صدوق، (

اللهى است كه قلمرو پرتوافشانى او همه عـالم هسـتى، و نـه  امام معصوم، در ديدگاه تشيع، خليفة
» االمـام كالشـمس الطالعـة المجللـة بنورهـا للعـالم«آنهاست؛  بخشى به ها، و هدايت فقط انسان

روست كه در مكتب تشـيع در خصـوص ائمـه اطهـار و انبيـای  از همين). 1/200: 1365كلينى، (
، عالوه بر واليت تشريعى، واليت تكوينى هم مطرح است؛ واليتى كه بر اساس آن در )ع(االهى 

  ).3/289: 1378مطهری، (شود  زات از آنها صادر مىكنند و كرامات و معج عالم تكوين تصرف مى

  غايت خلقت. 3

) ع(و امامان معصوم ) ص(، شاهد روايات فراوانى هستيم كه پيامبر اكرم )ع(در روايات ائمه اطهار 
شد و لذا  خلق نمى كند؛ بدين معنا كه اگر وجود مقدس آنها نبود عالمى  را غايت خلقت معرفى مى
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شـود؛  خلـق نمى وجود اين خلفای االهى ضروری است و بدون آنها عالمى برای خلق كردن عالم 
ان لنا عند اّهللاٰ منزلة و مكانًا رفيعًا و لوال نحن لم يخلق اّهللاٰ ارضًا و السـماء و الجنـة و النـارًا و «

ًا و المـاًء الشمسًا و القمرًا و البّرا و البحرًا و السهًال و الجبًال و الرطبًا و اليابسًا و الحلوًا و المرّ 
  ).2، ح26/12: 1410مجلسى، (» و النباتًا و الشجراً 

فيض كاشانى با اشاره به روايات اين باب به خوبى ديدگاه حاصـل از ايـن روايـات را در ايـن 
  :كند زمينه تبيين مى

و بالجملة فالغرض االصلى من خلق الموجودات مطلقًا انمـا هـو وجـود االنسـان 
يـابن :  فى ارضه ـ كما اشير اليه فى الحديث القدسىالكامل ـ الذی هو خليفة اّهللاٰ 

آدم، خلقت االشياء الجلك و خلقتك الجلى؛ و فى حديث آخـر مشـهور ـ خطابـًا 
نحن صنائع ): ع(لوالك لما خلقت االفالك؛ و عن ائمة اهل البيت : ـ) ص(لنبينا 

طويـل  فى حديث) ص(اّهللاٰ و الناس بعد صنائع لنا مصنوعين الجلنا؛ و عن النبى 
يا على لوال نحن مـا خلـق اّهللاٰ تعـالى آدم و الحـواء و ): ... ع(قاله الميرالمؤمنين 

  ).1/381: 1377فيض كاشانى، (الالجنة و الالنار و الالسماء و ال االرض 

توان به آيات قرآن كريم نيز استناد كرد، از جمله آياتى كـه بـر  البته در اثبات ضرورت خالفت مى
يا آياتى كه وجـود هـدايتگر در ) 41: ؛ نساء89و  84: نحل(امت داللت دارد وجود شاهدی در هر 
كه بررسى اين آيات و روايات صادرشده در تفسير اين آيـات ) 89: نحل(كند  هر زمان را بيان مى

؛ عروسـى حـويزی، 204و  2/203: 1380عياشـى، .: نـك(نيازمند بررسى مفصل و مستقل است 
  ).11/305: 1424 ؛ طباطبايى،2/483-485: 1415

  ضرورت وجود خليفه از ديدگاه عرفان

شناسى عرفانى، خليفـه جايگـاه وااليـى دارد و وجـود خليفـه، بـه عنـوان ضـرورتى در  در هستى
اّهللاٰ  عرفا از يك جهت به بيان اصل ضرورت خليفه. گيرد شناسى عرفانى محل توجه قرار مى هستى
  .اند اين ضرورت توجه داده اند و از جهت ديگر به تحليل و تبيين پرداخته

ضروری بودن خالفت االهى؛ در عرفان اسالمى اصل ضرورت وجود خليفـه االهـى امـری  .الف
» فكل كامل خليفه و ما يخلو زمان عن كامل اصال فما يخلو عن خليفه و امـام«مسلم است؛ 

» باشـداين انسان كامل هميشـه در عـالم باشـد و زيـادت از يكـى ن«؛ )97: 2002عربى،  ابن(
  ).5: 1359نسفى، (
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داليل ضروری بودن خالفت؛ در بررسى داليل ضرورت خالفـت، از دو جنبـه، بـه ضـرورت  .ب
  شود؛ وجود خليفه االهى توجه مى

شـود؛ در  از يك جنبه در بررسى رابطه حق با خليفه االهى، به اين ضرورت توجـه مى. 1 
  .يابد حق است ضرورت مى اين تحليل، وجود خليفه االهى از آن جهت كه ظهور تام

رسد؛ چراكه راه دريافـت  از جنبه ديگر ضرورت خليفه در رابطه او با خلق به اثبات مى. 2 
فيض از حق به وساطت خليفه است و لذا بدون وجود او امكان دريافـت فـيض بـرای 

با اين توضيح به تبيين داليل ضـرورت خليفـه از ديـدگاه . ديگر مخلوقات وجود ندارد
  .پردازيم مىعرفان 

  ظهور تام حق. الف

  در تبيين اين دليل، توجه به دو مقدمه ضروری است؛

  )131و  130: 1361جندی، (تعالى قائل به دو نوع كمال هستند  عرفا در خصوص حق .الف

تعالى در موطن ذات خـود، قبـل از اينكـه  كمال ذاتى، كه مراد كماالتى است كه حق. 1 
اين كماالت عـين . تعالى فاقد آن باشد ى نيست كه حقتجلى مطرح شود، دارد و كمال

  .شود ذات و متحد با آن است و منوط به غير نمى
تعالى است كه بـه لحـاظ تجلـى در مـواطن و  كمال اسمائى، كه مراد كماالتى از حق. 2

شود كه اين كماالت مقتضای اكمليت حق سبحانه اسـت كـه ايجـاد  شئون مطرح مى
» اسـتجالء«تعالى اسـت و لـذا عرفـا سـّر ايجـاد عـالم را  حقعالم، برای جلوه كردن 

تعالى خواست كمال اسمائى خود را جلوه دهد، عالم را ايجـاد  دانند؛ يعنى چون حق مى
كرد كه مراد از استجالء نيز، خود را در غير ديدن اسـت و لـذا طلـب ظهـور و تجلـى 

پنـاه،  پزدان.: ضيح بيشتر نـكبرای تو(كند تا با ظهور و تجلى، خود را در غير ببيند  مى
1388 :414-420.(  

تعـالى بـه حسـاب  های عالم، همه، مظهر اسماء و صفات حق شناسى عرفانى پديده در هستى .ب
پردازد، اما مظهريت  ای از تجليات حق است كه به اظهار حق مى ای، تجلى آيند و هر پديده مى

توان تجلى اعظم و مظهر اتـم حـق  اما تنها مظهری كه مى. هر شىء در حد همان شىء است
تركـه (سبحانه گردد، انسان كامل است كه به دليل جامعيِت خود، همه اسماء را در خـود دارد 
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، حقيقـت انسـان )319: 1381اصفهانى،  ؛ چراكه در بين اعيان ثابته، عين ثابت اسم جـامِع اّهللاٰ
  ).1/145: 1382قيصری، (است 

د عالم، استجالء است، اما كمال ايـن اسـتجالء، بـه ظهـور با اين مقدمات روشن شد كه سّر ايجا
بـه تعبيـر ديگـر، اوج اسـتجالء . تعالى در مظهری است كه به طور كامل، حق را نمايش دهد حق

حق، در مظهری است كه حق را به طور تام و كامـل و در حـد و انـدازه خـود حـق، بـه نمـايش 
سازد، امـا اگـر مظهـری داشـته  ا ظاهر مىبگذارد؛ چراكه هر مظهری در حد خود، كماالت حق ر

باشيم كه حق را در حد و اندازه خود حق به ظهور گذارد، قطعًا كمال اسـتجالء در آن مظهـر بـه 
با توجه به اينكه انسان . وقوع خواهد پيوست و هدف و غايت اصلى خلقت در او محقق خواهد شد

، تنها مظهری است كه حق را با همه ك خليفةكامل و  مـاالت و اسـماء و صـفاتش بـه ظهـور اّهللاٰ
  .گذارد، غايت خلقت در وجود او محقق خواهد شد مى

در شروع فصل آدمى، بر اساس همين تحليل، به بيـان  فصوص الحكمالدين عربى در  محيى
  پردازد؛ ضرورت خليفه االهى مى

ان يری ... لّما شاء الحق سبحانه من حيث اسمائه الحسنى التى اليبلغها االحصاء 
كـه   چـون؛ ]٣)عليـه السـالم(أوجد آدم ... [عينه فى كون جامع يحصر االمر كلّه 

خداوند از حيث اسماء حسنايش، كه قابل احصاء و شمارش نيسـت، و بـه حسـب 
كمال اسمائى خود، اراده كرد خود را در كون جامعى كه همـه اسـماء را در خـود 

  ).35: 2009عربى،  ابن( دارد، ببيند، آدم را ايجاد كرد

اكمليت حق، اقتضا دارد كه حق كماالت خود را جلوه دهد تا خود را در آن مشاهده كند و كمـال 
سّر ايجاد عالم، استجالء است . يابد در انسان كامل تحقق مى) خود را در غير ديدن(اين استجالء 

فـان «: دگويـ الدين در ادامه بيان دليل مى و كمال استجالء در وجود انسان كامل است؛ لذا محيى
رؤية الشىء نفسه بنفسه ما هى مثل رؤية نفسه فى امر آخر يكون له كالمراة، فانّه تظهر له نفسـه 
فى صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحـل و التجليـه 

  .»له
ه بـه اينكه يك چيز خود را در نفس خود رؤيت كند همچون ديدن خودش در امر ديگری كـ

ای در مقابل او باشد نيست؛ چرا كه آيينه، خصوصيتى در اظهار آن چيـز دارد كـه ايـن  منزله آيينه
شود و به تعبير عرفا، جالء، كه به معنای در خود ديـدن اسـت،  خصوصيت بدون آيينه حاصل نمى
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همچون استجالء، كه خود را در غير ديدن است، نيست؛ و اينكه بـه كمـاالت خـود علـم داشـته 
  .باشد، همچون ظهور اين كماالت در غير نيست

از ديدگاه عرفان اسالمى، بر اساس كمال استجالئى كه در خليفه االهـى وجـود دارد، خليفـه 
شود همه  خلق مى  و لذا اگر عالمى) 3: 1370جامى، (شود  االهى غايت ايجادی عالم محسوب مى
ل هو العين المقصودة ّهللاٰ على التعيـين و االنسان الكام«: به هدف ايجاد خليفه االهى در آن است

  ).42: تا قونوی، بى(» كل ماسواه فمقصود بطريق التبعية له
عربى با بيان مثال آيينه، دليل اول ضـرورت انسـان كامـل و خليفـه را مطـرح  در حقيقت ابن

و رسـاند  است كه همه كماالت حق را به ظهور مى  انسان كامل، آيينه كامل و تامى. ساخته است
الدين، خلق آدم به صورت حق كه در روايات با تعبير  محيى. آيد تعالى به حساب مى تجلى اتم حق

آمده است را نيز ) 1/120: 1378؛ صدوق، 1/134: 1365كلينى، (» ان اّهللاٰ خلق آدم على صورته«
  ).1/273: 2001عربى،  ابن(كند  بر اساس همين مظهريت تام خليفه االهى تفسير مى

  رسيدن فيض به عالمواسطه . ب

، به رابطه خليفه با حق ناظر بود خليفةدليل اول ضرورت  لذا خليفه از آن جهت كه مظهر تـام . اّهللاٰ
اما در اين دليل، به رابطه او با عـالم توجـه . يابد حق است برای ظهور تام حق، ضرورت وجود مى

و همـه نظـام هسـتى از  اّهللاٰ در حكم واسطه فيض بر عـالم اسـت خليفةشود؛ در نظام هستى،  مى
  . كنند مجرای وجود او فيض را دريافت مى

و قد كان الحق سبحانه اوجد العالم كله وجود شـبح مسـّوی ال روح فيـه، فكـان 
كمرآة غير مجلّوة و من شأن الحكم االلهى انه ماسّوی محًال اال و البّد ان يقبـل 

آدم عين جالء تلك المـرأة و  فاقتضى االمر جالء مراة العالم، فكان... روحًا االهيًا 
  ).49: 2009عربى،  ابن(روح تلك الصورة 

خداوند متعال، كل عالم را، از عقل اول تا عالم ماده، همچون صورتى كه در آن روح نباشد، ايجاد 
ای بدون جال بود و از شأن حق و سنّت اوست كه چيـزی را  كرده بود، لذا كل عالم در حكم آيينه

رو اين عالم را بدون روح نگذاشـت و  سازد؛ از اين ح است، بدون روح رها نمىكه آماده پذيرش رو
اّهللاٰ را كه در حكم جالء آيينه عالم بـود و روح  خليفةرو  اين آيينه را بدون جالء رها نساخت؛ از اين

  .آمد، ايجاد كرد برای صورت عالم به حساب مى
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، با تبيين رابطه انسان كامل با عالم، الدين نسفى نيز در تبيين ضرورت وجود انسان كامل عزيز
  :كند كه وجود آنها بدون روح ممكن نيست او را در حكم دل و روح عالم معرفى مى

و اين انسان كامل هميشه در عالم باشد و زيادت از يكـى نباشـد از جهـت آنكـه 
تمامت موجودات همچون يك شـخص اسـت، و انسـان كامـل دل آن شـخص 

توانند بود؛ پس انسان كامل هميشـه در عـالم باشـد؛ و دل ن است، و موجودات بى
در عـالم . دل زيادت از يكى نبود، پس انسان كامل در عالم زيادت از يكى نباشد

ديگران در مراتـب . دانايان بسيار باشند، اما آن كه دل عالم است يكى بيش نبود
كى ديگر به چون آن يگانه عالم ازين عالم درگذرد، ي. ای باشند، هر يك در مرتبه

 ).5: 1359نسفى، (دل نباشد  جای وی نشيند تا عالم بى  مرتبه وی رسد و به

شود كه عرفا در تبيين رابطه عالم بـا خليفـه االهـى، او را روح  بر اساس آنچه ذكر شد، روشن مى
: 1381و شـروح آن؛ كاشـانى،  46: 2009عربى،  ؛ ابن3/266: تا عربى، بى ابن.: نك(دانند  عالم مى

گونه كه روح انسان نسبت به بدن او، تدبيركننده است، در عالم هستى نيز انسان  و لذا همان) 105
پردازد؛ چراكه در بين اكوان تنهـا حقيقتـى  كامل همچون روحى برای اين عالم، به تدبير عالم مى

، از يك طرف س خليفةتواند به صقع ربوبى راه پيدا كند، انسان كامل است لذا  كه مى ر در صقع اّهللاٰ
كند و از طرف ديگر، پا در عالم اكوان دارد و فيض را  ربوبى دارد و لذا فيض را از آنجا دريافت مى

انسان كامـل در سـير ). 146: 1361؛ جندی، 248و  188-185: 1371قونوی، (رساند  به عالم مى
پـردازد، از  مىيابد و به وسيله اين اسماء بـه تـدبير عـالم  صعودی خود، به اسماء االهى دست مى

االسماء لالنسان الكامل «كنند؛  اّهللاٰ معرفى مى خليفةرا قوای انسان كامل و » اسماء االهى«رو  اين
  :گويد الدين مى در شرح اين كالم محيى محقق جامى ). 3: 1370جامى، (» بمنزله القوی

نهاد، پـس  همانا خداوند اسماء حسنای خود را به انسان كامل تعليم داد و در او به وديعه
باشد و روح به وسـيله قـوای روحـانى و  انسان كامل روح عالم است و عالم جسد او مى
باشد، همچـنن اسـماء االهـى نيـز بـرای  جسمانى خود مدبر بدن و متصرف در آن مى

طور كـه  آيد، پـس همـان انسان كامل به منزله قوای روحانى و جسمانى به حساب مى
كنـد، انسـان كامـل هـم بـه  كند و در آن تصرف مى مى روح به وسيله قوا بدن را تدبير

: 1370جامى، ( كند كند و در عالم تصرف مى واسطه اسماء االهى امر عالم را تدبير مى
89.(٤  
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بايد توجه داشت كه خليفه االهى، عالوه بر وساطت در فيض تكوينى، واسطه در رسـيدن فـيض 
االهى رسـالت تشـريعى نيـز دارنـد و خليفـه و رو انبيای  از همين. ها نيز هست تشريعى به انسان

اشكالى كـه در . ها هستند جانشين خداوند در تدبير تكوينى عالم و تدبير تكوينى و تشريعى انسان
تعالى به عالم، چه نيازی به واسطه وجود  رسد اين است كه در رسيدن فيض حق اينجا به ذهن مى

يدن فـيض بـه عـالم، نـوعى نقصـان و قصـور در دارد و به ديگر بيان، احتياج به خليفه برای رس
  .رساند مستخلف عنه را مى

اما برای حل اين اشكال بايد توجه داشت كه احتياج به واسطه در رسيدن فيض، دليل نقصان 
فائض نيست و نيازمندی به خليفه برای عالم، دليل نقصان يا غايب بودن مستخلف عنـه نيسـت، 

صـدرالدين (واسطه فيض قاصر اسـت  است كه از قبول بى بلكه اين قابل فيض و مستخلف عليه
  ).2/300: 1415شيرازی، 

نصب خليفه گاهى بر اثر قصور فاعل است و گاهى بر اثر قصور قابل؛ قسـم اول 
در جايى تصور دارد كه مستخلف عنه بر اثر غيبت يا ناتوانى و ضعف، نتوانـد بـه 

الحضـور و  وندی كـه دائمكارهای خود رسيدگى كند و چنين چيزی نسبت به خدا
و اسـت ) 17: حـج(» َعَلى كـل َشـى َشـِهيدٌ «و ) 54: فصلت(» بِكل َشى ُمِحيٌط «

پس آنچه در مورد خالفت از خـدا . شود، معنا ندارد گونه ضعفى درباره او تصور نمى هيچ
  ).3/129: 1380جوادی آملى، (دوم، يعنى قصور قابل است  متصور است قسم

ارزيابى ديدگاه عرفا در بحث ضرورت خالفـت االهـى بـر اسـاس روايـات ائمـه قبل از اينكه به 
كنيم تا بـا بررسـى ديـدگاه آنهـا، عمـق  ای به ديدگاه متكلمان مى بپردازيم، اشاره) ع(معصومين 

  .خوانى آن با متون دينى بيشتر آشكار شود ديدگاه عرفا و هم
وب نبوت و امامـت، بحـث شـده در علم كالم بحث ضرورت خليفه در عالم، تحت عنوان وج

شود، داليلـى اسـت كـه ضـرورت  های عقلى متكلمان به آن توجه مى است اما آنچه در استدالل
ها و تأمين شرايط الزم بـرای انجـام تكـاليف االهـى اثبـات  را برای هدايت انسان) ع(وجود انبيا 

بخش برای انسان وجـود  يتيابى به قوانين و شرايع هدا امكان دست) ع(بدون وجود انبيا . كند مى
رو در علـم  از ايـن. شود ندارد و جامعه انسانى نيز بدون اين قوانين به سمت سعادت رهنمون نمى

شود  كالم از راه تبيين فوايد بعثت انبيا و بر اساس قاعده لطف به اثبات ضرورت نبوت پرداخته مى
كـه در  چنان) 15/19: 1962؛ قاضى عبـدالجبار، 323: 1411؛ سيد مرتضى، 246: 1406طوسى، (

نيز متكلمان شيعه به قاعده لطف و همچنـين نيازمنـدی ) ع(اثبات ضرورت وجود ائمه معصومين 
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اند كه حاكى از آن است كه همچنان به ضرورت تشـريعى وجـود  شريعت به حافظ، تمسك كرده
: 1411؛ سـيد مرتضـى، 297: 1406؛ طوسـى، 1/4: تـا صدوق، بى(خليفه االهى توجه شده است 

  ).409و  424
شود، مقامى اعتباری و قراردادی به  اما جايگاهى كه در متون دينى برای امام و نبى تبيين مى

، )ع(خالفت االهى انبيـا و امامـان . آيد، بلكه مسلمًا يك مقام حقيقى و تكوينى است حساب نمى
در تكـوين آثـار گـذارد و  خالفتى است كه عالوه بـر امـور تشـريعى، در عـالم هسـتى تـأثير مى

اّهللاٰ بر اسـاس واليـت  خليفه). 178: 1382؛ جوادی آملى، 2/266: 1385خمينى، (ای دارد  گسترده
بردار اوست و بـر اسـاس همـين  پردازد و عالم مطيع و فرمان تكوينى خود، به تصرف در عالم مى

دهنـد و  وز مىمعجزات و كراماتى از خود بـر) ع(قدرت تصرف خلفای االهى است كه انبيا و اوليا 
تعالى بر عالم  ای از خالفت االهى آنهاست؛ خالفتى كه از جانب حق اين تصرفات در حقيقت جلوه

  .پردازند يابى به اسماء االهى، به تصرف در عالم مى دارند و بر اساس دست
گونه كه نبايـد خالفـت انبيـا و اوليـای االهـى را در خالفـت  بر اساس آنچه گفته شد، همان

البتـه . اسى و اجتماعى منحصر كرد، نبايد خالفت آنها را به شئون اعتباری فروكاسـتظاهری سي
مراد از خالفت در علم كالم، به ويژه نزد متكلمان اهل سنت، خالفت و امامت بعد از پيامبر اكرم 

ايجـى، (شود  نظر مى) ص(است و لذا فقط به رهبری سياسى و اجتماعى بعد از پيامبر اكرم ) ص(
حتـى خالفـت انبيـای االهـى نيـز ). 4/7: 1417؛ سـبحانى، 5/232: 1409؛ تفتازانى، 395: تا بى

شود و حال آنكـه خالفـت ظـاهری فقـط  منحصر در همين خالفت ظاهری دينى و اجتماعى مى
  . يكى از شئون خالفت االهى است

  بررسى و تطبيق

عد از تبيين اين ضرورت در باب ضرورت خالفت خلفای االهى و ب) ع(پس از بررسى روايات ائمه 
پـردازيم؛ بـا  از ديدگاه عرفان اسالمى، به بررسى ميزان انطباق ديدگاه عرفا با آيات و روايـات مى

آمده اسـت بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه ) ع(متون دينى و روايات ائمه معصومينتوجه به آنچه در 
ها در راهيـابى بـه  زمنـدی انسـان، فراتـر از نيا)ع(ضرورت وجود خليفه االهى، اعم از انبيا و ائمه 

لذا اگرچه هدايت و رسيدن به كمال جز در پرتو امام و خليفه االهى محقق . كمال و سعادت است
  .رسد اّهللاٰ به عالم نمى خليفةشود، اما از طرفى هم فيض االهى بدون وساطت  نمى
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ای معصوم از خطا  كننده رو از يك طرف دين و شريعت نيازمند مبيّن و حافظ است؛ تبين از اين
ای كه خود در صراط مستقيم  كننده كند و حفظ و گناه كه حالل و حرام و حق و باطل را تبيين مى

كند و اين همـان چيـزی اسـت كـه در  هدايت است و دين و دينداران را از انحراف محافظت مى
ی خلقت آدم تا روايات بسياری كه به آنها اشاره شد، در تبيين ضرورت وجود حجت االهى از ابتدا

روز قيامت، به آن استناد شده است و متكلمان نيز در تبيين ضرورت بعثت انبيا و لزوم وجود امـام 
ها بلكه همه مخلوقات در دريافت فـيض از  اما از طرف ديگر، نه تنها انسان. كنند به آن استناد مى

ی عـالم بـدون وجـود آنهـا ا خداوند متعال به حجج االهى و خلفای او نيازمند هستند و لذا لحظه
  .پابرجا نخواهد ماند

از سوی ديگر هم، غايت خلقت، آفرينش خلفای كامل االهى است كه برای خلق عالم، وجود 
حقـايقى هـم كـه در عرفـان . شود خلق نمى اين خلفای االهى ضروری است و بدون آنها عالمى 

ام هستى مطرح شده، كـه خـود اسالمى، درباره ضرورت وجود انسان كامل و خليفه االهى در نظ
های شهودی عرفاست، ضرورت وجود خلفای االهى را فراتر از  برگرفته از متون اسالمى و دريافت

اّهللاٰ در دريافـت فـيض از حضـرت حـق  دريافت هدايت در مسير سير و سلوك، در وساطت خليفة
فلسـفه اسـالمى ربـوده داند و لذا در مقايسه و تطبيق با متون دينى، گوی سبقت را از كالم و  مى

  .است 
تعالى نيز به عنوان ضرورتى بـرای ايجـاد  از طرف ديگر نيز در عرفان اسالمى، ظهور تام حق
شود وجود خليفه االهى بـه عنـوان مظهـر  انسان كامل و خليفه االهى مطرح است كه موجب مى

شياء الجلك و خلقت اال«اتم و غايت و مقصود اصلى از خلقت ضرورت يابد كه تعابيری همچون 
ای بـه آن باشـد  تواند اشـاره در لسان روايات مى) 1/507: 1377فيض كاشانى، (» خلقتك الجلى

برخى متون روايى، غايت و مقصود اصلى از خلقت عالم را در وجـود ). 569: 1372جوادی آملى، (
ز مقـام نبـى كنند و لذا در لسان ادعيه، ا معرفى مى) ع(و ائمه معصومين ) ص(مقدس پيامبر اكرم 

: رو در دعای شـب مبعـث چنـين آمـده اسـت از همين. به تجلى اعظم تعبير شده است) ص(اكرم
؛ 183: تـا كفعمـى، بى(» اللهم انى اسئلك بالتجلى االعظم فى هذه الليلـة مـن الشـهر المعظـم«

  ).535: 1411طوسى، 
تشـيع بسـيار  با اين توضيحات روشن شد كه ديدگاه عرفا در ضرورت وجود خليفه، به مكتب

الّن عندهم ال يجوز خلّو الزمان عـن المعصـوم «نزديك است؛ چه در اصل ضرورت وجود خليفه 
: 1368آملـى، ( ٥»القطب، كما أّن عند الشيعة ال يجوز خلّو الزمان عن المعصوم، اماما كان أو نبيـا
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ت مداقـه و ؛ چه در تبيين دليل ضرورت او كه فراتر از اهل كالم و حكمت، در ايـن ضـرور)223
 :اند تعميق كرده

. نماينـد اهل عرفان با نگاه به آسمان ضرورت وجـود انسـان كامـل را اثبـات مى
ضرورت انسان كامل در نزد اهل عرفان به دليل ظهور اسم جامع و اعظم االهى 

است كه جميع مراتب وحـدت و كثـرت را بـدون غلبـه يكـى بـر  در مظهر تامى 
غرض ذاتى و اّولى از خلقت انسان كامـل، اصـالح  از اين افق،. ديگری دارا باشد

رغم اينكـه همـه  باشد، بلكـه علـى جامعه و اموری كه در دايره تكوين است نمى
شـوند، غـرض از  مند مى مخلوقات مخصوصًا جامعه بشری از نعمت وجود او بهره

خلقت او همانا ظهور تام خالق است و اين مطـابق بـا همـان تفسـير اسـت كـه 
) 283: تـا البرسـى، بى(» خلقت االشـياء الجلـك و خلقتـك الجلـى« :فرمايد مى

  ).569و  568: 1372جوادی آملى، (

  نتيجه

بيـانگر حقـايق عميـق و ) ع(اّهللاٰ در عالم، روايـات ائمـه معصـومين  در بحث ضرورت وجود خليفة
هـای شـگرفى در ايـن بـاره بـه چشـم  از طرف ديگر، در عرفان اسالمى نيز تبيين. جامعى است

از . شـود خوانى آن بـا روايـات روشـن مى خورد كه با ارزيابى ديدگاه عرفا، به خوبى ميزان هم ىم
رو قرابت عرفان اسالمى با متون روايى، چه در بيان اصل ضرورت خالفت و چه در تحليـل و  اين

را اّهللاٰ  ضرورت وجود خليفة) ع(لذا اگر روايات معصومين . تبيين دليل اين ضرورت انكارپذير نيست
ها به دريافت هدايت در نيازمندی همه عالم در دريافت فيض از خداوند تحليل  فراتر از نياز انسان

ها در مسير سير و سلوك و هم واسطه فيض  كند، عرفا نيز خليفهٴ االهى را هم هدايتگر انسان مى
االهـى بـه ، وجود خليفهٴ )ع(كنند؛ و اگر در روايات معصومين  بين حضرت حق و ماسوا معرفى مى

اّهللاٰ بـه  عنوان غايت و مقصود اصلى از خلقت ضرورت دارد، در عرفان اسالمى نيـز وجـود خليفـة
  .تعالى ضروری است عنوان مظهر اتم حق
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 .، چاپ اول)ره(پژوهشى امام خمينى  -انتشارات مؤسسه آموزشى 

  :ها نوشت پى

                                                 
اللهم انك ال تخلـى االرض مـن «: است  اين مضمون در روايات ديگری با اندكى تفاوت به اين شكل هم آمده. ١

 . ١٥، ح٦٨٦: ١٤٠٤صفار قمى،  ؛»حجة لك اما ظاهر معلوم او خافى مغمور
در بـين ايـن كه دارد بر اين نكته كيد أاست كه ت  نيز نقل شده كمال الدينتفاوت در لفظ، در   اين حديث با كمى. ٢

لو لم يكن فى االرض اثنان لكـان احـدهما «: دو نفر هم اگر بنا شود يكى بماند حجت االهى باقى خواهد ماند
 .١/٢٣٣: تا ب ؛ صدوق، بى»الحجة و لو ذهب احدهما بقى الحجة

 .١/٢١١: ١٣٨٢، قيصری ؛است  د جواب لّما حذف شدهان داده شارحانبر اساس يكى از احتماالتى كه . ٣
و انّما علّم اّهللاٰ سبحانه االنسان الكامل اسماَءه الحسنى و اودعها فيه، فان االنسان الكامـل روح العـالم، و العـالم . ٤

ة، ية و الجسـمانينجسده ـ كما سبق ـ و ان الروح هو مدبر البدن و المتصرف فيه بما يكون فيه من القوی الروحا
و كذلك ای مثل ذلك المذكور من القوی، االسماء االلهية لالنسان الكامل؛ يعنى انها له بمنزلة القوی الروحانية 
و الجسمانية، فكما ان الروح يّدبر البدن و يتصرف فيه بالقوی، كذلك االنسان الكامل يّدبر امر العالم و يتصـرف 

 .فيه بواسطة االسماء االلهية
المعصوم أو القطب و االمام لفظان مترادفان، صادقان على شخص واحد، و هو خليفـة اّهللاٰ تعـالى فـى و القطب و . ٥

اللّهـّم، بـل ال تخلـو «بعد كالم طويل مشيرا إلـيهم، و هـو قولـه  -عليه السالم -أرضه، كما قال أمير المؤمنين
و كـم ذا؟ و . بطل حجج اّهللاٰ تعالى و بيناتهاألرض من قائم ّهللاٰ بحججه، اّما ظاهرا مشهورا أو خافيا مغمورا، لئال ت

 ؛الى آخره» األقلّون عددا و األعظمون قدرا، بهم يحفظ اّهللاٰ تعالى حججه و بيناته! أين أولئك؟ أولئك هم و اّهللاٰ 
  .٢٦٤: ١٣٦٧آملى، : .كن؛ همچنين ٢٢٣: ١٣٦٨آملى، 


