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ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا

 خالصه جلسه گذشته

ربّک للمالئکۀ إنی  و إذ قال»  03و آنچه که خداوند در آیه  بود بحث در مسئله خالفت آدم از خداوند تبارک و تعالی

انسان است آنهم همه ی انسان ها، به این معنا که در همه  ،. ما تا اینجا گفتیم که خلیفهفرمود «رض خلیفۀ جاعلٌ فی األ

نه مچنین گفتیم که مستخلف عانسان ها استعداد و قوه خالفت وجود دارد نه اینکه همه انسان ها بالفعل خلیفه باشند. و ه

احتماالت دیگری که در این باره ذکر شده و حتی شواهد و قرائنی بر آن اقامه شده را رد  خداوند تبارک و تعالی است.

ا اینکه انسان از طرف خد ا نه؟این است که این خالفت به چه معناست و آیا مراتب و انواع دارد ییکی کردیم. مسئله مهم 

فه برای خودش قرار داده است؟ اینکه چرا خداوند تبارک و تعالی خلی ه قرار داده شده یعنی چه؟ دیگرن خلیفبه عنوا

 د برای خودش خلیفه قرار داده است؟ونچه معناست و ثانیا چرا خدا دو سوال اساسی است که اوال خالفت بهها این

 حقیقت خالفت

 کهمظهریت اسماء و صفات الهی است. یعنی یک موجودی  اگر بخواهیم خالفت را در یک جمله معرفی و معنا کنیم،

اسماء خداوند و صفات او است. این چیزی بود که  هدلی خودش و نشان دهنده و ظاهر کننتبه عاجامعیت دارد در مر

 ن غفلت داشتند از آن پرسش کردند.مالئکه استعدادش را نداشتند و چون از آ

اینکه حی است، جاودانه است، قیوم است، اسماء و صفات مختلف معرفی شده است. به ی در قرآن لخداوند تبارک و تعا

صفات جالل اند و برخی ت فعل، برخی دیگر اند و برخی صفا صفات ذات هاایناز  رازق است، خالق است که برخی

خداوند اند، اما مظهر برخی از  موجودات این عالم همه مظهر خداوند اند، مالئکه هم مظهر ت جمال اند.دیگر هم صفا

هر کدام بنا بر درجات  هااینو هستی لباس و رنگ وجود پیدا کردند، ت. موجودات دیگری که در عوالم وجود افص

به  تبه مقام خالف آنهامختلفی که از وجود دارند، مظهر خداوند اند و آینه آن وجود مطلق و اکمل اند. اما هیچکدام از 

 که هر خلیفه ای مظهر است به این معنایم نرسیده اند و نخواهند رسید. خالفت غیر از مظهریت کنمیمعنایی که عرض 

 دو مفهوم عموم و خصوص مطلق است. خدا است ولی هر مظهری خلیفه نیست و نسبت بین این

ر تعالی د پس حقیقت خالفت در واقع یعنی انسان بشود مظهر اسماء و صفات خدا. عرض کردیم که خداوند تبارک و

قرآن به اوصاف مختلف معرفی شده است، لکن برخی از این اسماء و صفات در برگیرنده و جامع اسماء و صفات دیگر 
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است. مثال خداوند تبارک و تعالی الوهیت دارد. الوهیت یعنی سلطنت مطلقه، اینکه سیطره او همه عوالم وجود را در بر 

ییم که خالفت یعنی مظهریت حق تعالی، یعنی انسان که خلیفه گومیاگر ما  گرفته است، از عالم غیب تا عالم شهادت.

الهی است، در سراسر عوالم وجود عالم غیب تا عوالم شهادت، در برگیرنده همه مراتب وجود، اعم از عقلی، مثالی و 

است،  ین مرتبه خالفتعالی ترحسی است. و نیز مشتمل بر تمام مراتبی است که در عالم وجود متصور است. البته این 

چون بعدا خواهیم گفت که خالفت درجات و مراتبی دارد که عالی ترین مرتبه خالفت همین است که وجود انسان آنقدر 

رد که آن مختص شخص پیامبر اسالم است که در گیمیهمه عوالم وجود را در بر  د کهشومید و گسترده کنمیسعه پیدا 

ا ررا دارد، او هم قوه مظهریت  دمرتبه وجودی، یعنی آن انسانی که این استعدا ا پایین ترینند، تکنمیکتاب ها از آن یاد 

نجا که رمز و راز این خالفت علم به اسماء است، هر چه علم و معرفت و آگاهی انسان به اسماء بیشتر دارد منتهی از آ

د. پس خالفت در واقع نمایان کردن همه شومید و به مراتب عالی خالفت نزدیک تر شومیشود، سعه وجودی او بیشتر 

م، ظر علییم انسان خلیفۀ اهلل است و قوه خالفت دارد، معنایش این است که از نگومیابعاد وجودی خداوند است. اگر 

الهی.  د البته به اذنکنمیتمام جهاتی که مربوط به اسماء و صفات خدا است در او تجلی پیدا  قدرت، الوهیت، ربوبیت و

چون خلیفه هر چه دارد از مستخلف عنه است و خودش هیچ ندارد. انسان وقتی به مقام خالفت میرسد، یعنی جامعیت 

د؛ وجود خداوند تبارک و تعالی مطلق و بی پایان است و به غیر از خداوند همه موجودات، موجودات کنمیوجودی پیدا 

د، دیگر فاصله او با وجود مطلق بیکران است اما محدودیت امکانی اند و قهرا هر موجودی که محدود به حد امکان ش

ه با طی طریق و مسیری کت او برای خدا نیست. حقیقت خالفت در واقع یعنی اینکه انسان مظهریوجود امکانی مانع از 

مان، و رح . مثال خداوند رحیم استمتخلّق به اخالق اهلل باشد سماء نمایانگر وجود خدا باشد وات و د، در صفاکنمیطی 

اگر انسان به این اسماء و صفات آگاهی پیدا کند و به معنای  لذاخداوند غافر و غفار است، خداوند منتقم و ساتر است، 

د و این است حقیقت خالفت. این است که شومی، آن بعد خالفت در او قوی تر هااینپیدا کند به همه  تخلقحقیقی کلمه 

ی ه با این عمل هم خیلمعرفت همرا ثرت عمل و عبادت موجب تقرب نیست بلکهذا کقرب به حق تعالی تابع آن است. ل

است که کسانی اهل کثرت عمل بوده ولی معرفت ندارند و به همین  وایات زیادی داریم که مبین این معنامهم است. ر

 جهت قدر و منزلتی هم ندارند.

، حضرت فرمود عقل او چه خیلی اهل عبادت است توصیف کرد که را کسیشخصی رفت خدمت امام )علیه السالم( و 

مد فهمیاین به همان اندازه ای که حضرت فرمود: که خیلی از این جهت قوی نیست،  قدر است؟ وقتی پاسخ منفی شنید

 د اجر و پاداش میبرد.کنمیو درک 
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ر در این جهت پیش رود که یعنی آنقد بعد معرفت و آگاهی اش اضافه کند؛علم خدا بی پایان است ولی اگر انسان به 

بشود مثال سلمان فارسی، مظهریتش برای خداوند قوی تر است تا آن عابدی که بهره چندانی از علم و معرفت و آگاهی 

 ندارد.

اینجا دیگر جای فریبکاری نیست، من ممکن است که در مقابل شما خودم را اهل معرفت و آگاهی نشان دهم، اما حقیقت 

د، کنار رفتن ظلمت و دستیابی به انوار الهی است. اینکه چه مقدار این شومیافق نفس انسان محقق  علم و آگاهی که در

تی است که باالخره به هر میزان این نور محقق شود، مظهریت یحجاب ها کنار رفته و نور علم بر نفس من تابیده، واقع

رار دهند، ضخیم تری ق یتابد و اگر پرده هانور بیشتری می د. در این اتاق اگر این پرده ها را بردارند،شومیانسان بیشتر 

با  دشومیتاریکی و نوری که در این اتاق حاکم است، امری واقعی است و اعتباری نیست و ن د.شومینور اتاق کمتر 

ه نیازمند که البت)و قرار داد آن را عوض کرد. نفس انسان هم اینطور است. اگر نور علم به معنای واقعی به آن بتابد  اعتبار

 اینجا دیگر جای اغوا گری کند.وجودی پیدا میسعه و بتابد و ظلمت ها را کنار بزند( مقدمات است تا این نور به نفس ا

 د.کنمیتغییر نو با بازیگری  نیست

 دایاهد به مراتب عالی خالفت برسد، بخومیآنچه که محقق خالفت انسان است، جامعیت وجودی است. اگر انسان 

درت ق ت و نمایانگری خداوند، یعنی بروز دادن آن حقیقت بی پایان و مطلق.مظهریتش را بیشتر کند. انسان آینه خداس

د. قدرت خدا به گونه شومیهم از صفات خداوند است و خلیفه خدا کسی است که از حیث قدرت به آن وجود نزدیک 

لیفه او هم بر این جهان به اذن او حاکم است. او تصرف در پس اراده خ ای است که اراده او بر این جهان حاکم است

 د، خلیه او هم این قدرت را دارد.کنمیکائنات 

از آن گاهی  مکه با تعابیر دیگری ه)ارائه دهیم  تفسیر و تعریفیپس اگر بخواهیم برای حقیقت خالفت به طور خالصه 

ا کند که در اسماء و صفات، نمایانگر اسماء و صفات وجود پید، عالی ترین مرتبه اش این است که انسان سعه (دشومییاد 

 هاایند. کنمیبرای ما جلوه پیدا  امیر المؤمنیند. عظمت کنمینجا است که دیگر عظمت پیامبر برای ما جلوه خدا باشد. آ

اسماء و صفات نتواند  کسی در اینت الهی را بروز و ظهور دادند. اگر صفات خدا بودند و همه اسماء و صفامظهر اسماء و 

د. این را در بحث مراتب خواهم گفت شومیاو محقق ن در ا این مهمخودش را حداقل در یک مرتبه ای قرار دهد، طبیعت

صل اای ح که ممکن است کسی در یک جهت این مظهریت در او پیدا شود، طبیعتا این جهت خالفت در او در یک مرتبه

 د.شومیوجودی و مظهریت اسماء و صفات خدا است، با این چیز ها حاصل ن د، اما آن خالفتی که جامعیتشومی

 بر اساس اذن و اراده الهی است، یعنی خلیفه اینطور هااینانیم به این نکته منتهی بشویم که اوال همه تومیبر این اساس، ما 

 ا درد عین اهلل. اگر مشومیاهلل، عین او د ید شومیید او مستقل از علم و اراده خدا باشد،لذا  نیست که علم و اراده اش

و  ه اندپیدا کرد هاایناساس جامعیت وجودی است که أنا ید اهلل و أنا عین اهلل، بر  ده اندینیم که فرموببعضی روایات می

 ت.به اذن خداوند اس هااینو همه  خداوند شده مظهر علم و قدرت آنهاه اراده خداوند، علم و قدرت ها شداراده آن
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اذن خداست، یکسری از امور وجود دارد که مختص خداوند تبارک و تعالی است  ها همه بهاین لکن در عین حال با اینکه

ه به هشدار داده شد مانند کبریایی که مخصوص خداوند تبارک و تعالی است. اینکه اینهمه در رابطه با تکبر در روایت

 او را مجازات کرد. همین خاطر میباشد. شیطان تکبر کرد و خدا هم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْکِبْرِیَاءَ وَ اخْتَارَهُمَا »میفرماید:  (91)خطبه  خطبه قاصعه دردر کالمی از موال امیر المؤمنین 

هر خداوند، د مظشومیانسان که خلیفۀ اهلل است  ،ییم در همه اسماء و صفات خداوندگومی، بنابراین اینکه «خَلْقِهِ لِنَفْسِهِ دُونَ

 در عین حال حد و مرز هم دارد و کبریایی یکی از آن مرزهاست.

د که قابلیت دارد مظهر اسماء و صفات خدا باشد و عیین کرد، یعنی یک موجودی خلق کرییم خداوند خلیفه تگومیاینکه 

انسان آگاهی و معرفتش به اسماء و صفات بیشتر باشد، قهرا به رمز و راز خالفت هم همان علم به اسماء است. هر چه 

 د و این تابع سطح معرفت و آگاهی انسان است.شومیاین مقام نزدیکتر 

 جعل خلیفهچرایی 

اد؟ ر دقرا خودش جانشین ود انسان را خلیفه سوال دیگری که در این مقام باید به آن پاسخ داد این است که چرا خداون

 یم بنگریم و اخری در نظام تشریع.اهخومیدر حوزه نظام تکوین  موضوع تارۀًما به این 

این جامعترین وجود است فقط از حیث تکوینی جعل خلیفه با این جامعیت وجودی حتمی و الزم و ضروری است، چون 

بعنوان مخلوق اول خدا و أشبه  اند واسطه فیض و افاضه خدا باشد. آن حقیقتی که این جامعیت را پیدا کرده،تومیکه 

واسطه فیض باشد چون مرتبه پایین تر از او قابلیت دریافت فیض و وجود را بدون این  تواندمیموجودات به خدا، او 

واسطه ندارد. این از حیث تکوین بود؛ پس در محدوده تکوین وجود خلیفه با این بیانی که گفتیم الزم است، تا فیض از 

 یدا کند.مسیر او جریان پ

اما وجود خلیفه در نظام تشریع و هدایت هم ضروری است و خدا این کار را کرد برای اینکه حجت بر بندگان باشند و 

گان خدا بندم ها و نشانه ها، لَلو عینی و عملی سایر انسان ها باشند برای رسیدن به مقصد. بدون این عَتابهدایت کنند و 

های کامل و حجت های خدا است. چون ما گفتیم که خالفت مختص  شتر در مورد انسانبیبرسند. این  هدفانند به تومین

به این مقام برسند و عالی ترین مظهر و  آنهااهد کاری کند که انسخومیبه انسان های کامل نیست و گفتیم که خداوند 

 خالئق را قرار داد برای اینکه حجت بر عباد باشند.

حجت هم قبل یعنی 0« الْحُجَّۀُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ» رمایند: فمی در روایتیلذا امام صادق )علیه السالم( 

از خلق است، هم همراه خلق است و هم بعد از خلق. این اشاره به هر دو جهت دارد، یعنی هم به آن ضرورت وجود 
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م و هم در ضرورت حجت و خلیفه و انسان کامل در هدایت فه و حجت و انسان کامل در هدایت تکوینی این عالیخل

 تشریعی.

إِنَّ اَلْأَرْضَ الَ تَخْلُو إِالَّ وَ فِیهَا إِمَامٌ کَیْمَا إِنْ » رماید: فد که میکنمینقل  )علیه السالم( اسحاق ابن عمار از امام صادقو نیز

گر اینکه در آن هادی و امام باشد تا یعنی زمین خالی از نیست م 0« ملَهزَادَ اَلْمُؤْمِنُونَ شَیْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَیْئاً أَتَمَّهُ 

 گر کم گذاشتند آن را تتمیم کند.، اصالح کنند و امؤمنان چیزی را زیاد گذاشتنداگر 

وَ اَللَّهِ مَا تَرَکَ »  د که:کنمیجعفر )علیه السالم( نقل  مو ابو حمزه از اما روایت دیگری هم هست که در کافی وارد شده

للَّهِ وَ هُوَ حُجَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ الَ تَبْقَى اَلْأَرْضُ بِغَیْرِ إِمَامٍ إِالَّ وَ فِیهَا إِمَامٌ یُهْتَدَى بِهِ إِلَى اَ (عَلَیْهِ اَلسَّالَمُ)اَللَّهُ أَرْضاً مُنْذُ قَبَضَ آدَمَ 

فی األرض إنی جاعلٌ » فرماید روایات در این باب زیاد است که اگر خداوند تبارک و تعالی می 1.« حُجَّۀٍ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ

ت خدا و جامعیت وجودی فاخالفت یعنی مظهریت برای اسماء و ص .خالفت به معنایی است که عرض کردیم ،« خلیفۀ

وینی یت تکانسان نسبت به همه عوالم وجود، قهرا عالی ترین مرتبه خالفت که حقیقت خاتمیت است، این هم برای هدا

یدگان رابر دعنه إال الواحد و هم برای هدایت تشریعی که این تابلوی مقصد انسان در ب چون الواحد ال یصدرُ ضروری است

این  .انسان باشد تا مسیر را بشناسند و بدانند که به کجا باید بروند و برای همین است که تبعیت از امام واجب است

 د برای انسان.شوید، در واقع معیار مکنمیمظهریت که تحقق پیدا 

 خالصه بحث

یقت خالفت چیست و دوم اینکه چرا خداوند پس خیلی خالصه این دو مطلب را در این مقام اشاره کردیم، یکی اینکه حق

وجودی و سعه وجودی است به گونه . در بخش اول عرض کردیم حقیقت خالفت همین جامعیت متعال جعل خلیفه کرد

ه انسان اگاین نگاه به حقیقت انسان، چقدر نت الهی باشد. آنوقت شما ببینید که با که این وجود مظهر همه اسماء و صفای ا

ند شومیا ارزشمند د و فضیلت هشومی اهل تالش و کوشش و جدیتد و انسان شومیتعاملش با دیگران عوض یا و به دن

سیری دارد یعنی گویا هدف و م ت بکنند یا نکنند.میند یا ندانند، فرقی ندارد که تکرد که قدر تو را بدانکنمیو دیگر فرق ن

 برای هدایت تشریعی هم عرض کردیم که این امری ضروری است.علی السویه است.  هااینو در این هدف و مسیر همه 

 مسئله سرّ خالفت انسان که همان تعلیم اسماء است ر ا در آیه بعدی توضیح بیشتری خواهیم داد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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