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چکیده
آموزه «خلیفة اهلل» در الهیات اسالمی بسیار حائز اهمیت است و مهمترین مبنای تفکر برتری انسان
در هستی میباشد .با توجه به تأثیر عرفان اسالمی در شکلگیری الهیات اسالمی ،این پژوهش به
دنبال بررسی سیر کاربرد و تطور معانی و مصادیق این عبارت در متون عرفانی است .گردآوری
دادههای این تحقیق به روش کتابخانهای و روش انجام آن ،تحلیل محتوای توصیفیِ متون و آثار
عرفانی نخستین تا آثار قرن یازدهم هجری میباشد .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که عبارت
«خلیفة اهلل» در کل آثار قرون دوم و سوم هجری مجموعاً چهار بار به کار رفته است .بعد از آن در
قرون چهارم و پنجم هجری بسامد این عبارت در متون عرفانی باز هم اندک است؛ ولی نسبت به
گذشته تکرار آن افزایش یافته است .امّا از سده ششم و هفتم به بعد مخصوصاً در کتابهای با
موضوع عرفان نظری این عبارت به تعداد فراوان به کار رفته است .در قرون بعد کاربرد «خلیفة اهلل»
کامال نهادینه شده است و مصداقهای آن تنوع یافته؛ ولی مهمترین مصداق آن« ،انسان کامل» بوده
است .امّا در تمام این قرون ،همواره بسیاری از صوفیه به طور صریح و یا غیر مستقیم با کاربرد این
عبارت مخالفت و از ذکر آن پرهیز نمودهاند.
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مقدمه
اصطالح «خلیفة اهلل» و گونهها و عبارات همسان آن چون« :خلیفة الرحمن»« ،خلیفة رب
العزة»« ،خلیفة ربّ العالمین»« ،خلیفة الحق» ،و شکل جمع آن« :خلفاء اهلل»« ،خلفاء الرحمن»
و «خالئف اهلل»؛ و همچنین شکل فارسی آن مانند« :خلیفه خدا»« ،خلیفه پروردگار»« ،خلیفه
کردگار»« ،خلیفه حق» ،و جمع آن مانند« :خلفای خدا» و «خلفای حق»؛ و همچنین شکل
مصدری آن یعنی «خالفة» ،و عالوه بر این به صورت «خلیفته»« ،خلفائه»« ،خلیفتنا»،
«خلیفتی»« ،خلیفة منّی» و «خلیفة عنّی» در متون عرفانی به کار رفتهاند و در مجموع به معنای
جانشینی خداوند هستند؛ این اصطالح در قرآن کریم ذکر نشده است و در دوره حیات
پیامبر اسالم تا قبل از عصر اموی کاربرد آن بسیار نادر بوده است؛ 4امّا بعد از آغاز دوره
اموی به مرور زمان بر کاربرد آن افزوده شد ،تا این که از قرن پنجم هجری قمری به بعد به
اصطالح شایعی در ادبیات اسالمی و خصوصا ادبیات عرفانی تبدیل

گشت2.

قرن دوم و سوم :حارث محاسبی در الوصایا تنها یک بار در توضیح عالمات علمای
صالح «خلیفة اللّه» را به کار برده است؛ 9در رياضة النفس حکیم ترمذی گوید آدم خلیفة اللّه
است 1.وی در ختم االولیاء کالمی منسوب به امام علی خطاب به کمیل بن زیاد نخعی نقل
میکند که به عالمان ،اهل یقین ،صالحین و حجتهای خدا بر روی زمین میفرماید «خلفاء
اللّه»؛ 5در دیوان منصور حلّاج فقط یکبار اصطالح «خلیفه حق» در اشاره به آدم ذکر شده
است 6.در قرن سوم استفاده از این اصطالح نادر است و عرفاء و صوفیه از کاربرد آن پرهیز
داشتهاند و معاذ رازى ،تسترى و جنید بغدادی در آثار خود از کاربرد این عبارات پرهیز
1. Shavarani, Masoud, “Überprüfung der Lehre des Gottes Kalifen in Anbetracht
des Umweltschutzes”, Spektrum Iran, 32, 2–2019, pp.161-162.
 .2شاورانی ،مسعود« ،مروری بر آموزه خلیفة اهلل در اسالم» ،پژوهشنامه ادیان ،سال  ،49شماره 4918 ،25ش،
صص429و.421
 .9محاسبی ،حارث ،النصائح (الوصایا) ،محقق عبدالقادر احمد عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4186 ،م،
صص 22و .241
 .1حکیم ترمذی ،رياضة النفس ،محقق ابراهیم شمس الدین ،بیروت ،دارالکتب العلمیة 4126 ،ق ،ص.22
 .5همو ،ختم االولیاء ،محقق عثمان اسماعیل یحیى ،بیروت ،مهد اآلداب الشرقیة 4122 ،ق ،ص.192
 .6حالج ،منصور ،دیوان ،بمبئی ،چاپخانه علوی4925 ،ق ،ص.418
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کردهاند.
قرن چهارم و پنجم :در کتاب قوت القلوب ابوطالب مکّی فقط یک بار درباره سلیمان
نبی گفته شده است «خلیفة اهلل»؛ 4در المقدمة فى التصوف سلمی در دعای نقل شده از
ابوالحسن شاذلی ذکر شده آدم «خلیفة اللّه» است 2.ابونعیم اصفهانی در مورد داود نبی و
ابوبکر خلیفه اول گوید «خلیفة اهلل» 9.او نقل کرد که محبین خلفاء اللّه هستند 1و همچنین
عبارت «خُلَفَاءُ اللَّه» در کالم منسوب به امام علی به کمیل را تکرار نمود 5.قشیری فقط
یکبار درباره آدم گوید «خلیفة اهلل»؛ 6ابوحامد غزالی حدیثی منسوب به پیامبر نقل میکند که
آمر به معروف و ناهی از منکر «خلیفة اهلل» است 2.او گوید تعلیم علم خالفة اهلل است 8و
آدمی به واسطه نفخه روح ربّانیاش مخصوص و مستحق خالفة اللّه شد 1.وی از خداوند
نقل میکند که به داود فرمود :خلیفتی 42و درباره داود نوشت «خلیفة الرحمن» 44،همچنین
کالم منسوب به امام علی خطاب به کمیل را تکرار کرد 42.امّا در همین دوره زمانی در آثار

 .4مکی ،ابوطالب ،قوت القلوب فى معاملۀ المحبوب ،محقق باسل عیون السود ،بیروت ،دار الکتب العلمیة،
4142ق ،ج ،2ص.422
 .2سلمى ،ابوعبدالرحمن محمد ،مقدمۀ فى التصوف ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى ،بیروت،
دارالکتب العلمیة4126 ،ق ،صص424و.412
 .9ابونعیم اصفهانی ،حلیۀ االولیاء و طبقات االصفیاء ،محقق محمد رضا شفیعى کدکنى ،قاهرة ،دارام القراء
للطباعة و النشر ،ج ،2ص18؛ ج ،42ص411؛ ج ،1ص.215
 .1همان ،ج ،42صص462و .948
 .5همان ،ج ،4ص.82
 .6عبدالکریم قشیری ،لطائف اإلشارات ،محقق ابراهیم بسیونى ،مصر ،الهیئة المصرية العامه للکتاب4184 ،م،
ج ،4ص.82
 .2غزالی ،مکاشفة القلوب المقرب إلى عالم الغیوب ،محقق عبد المجید طعمه حلبى ،بیروت ،دارالمعرفة،
4122ق ،ص.65
 .8همو ،إحیاء علوم الدین ،محقق عبد الرحیم بن حسین حافظ عراقى ،بیروت ،دارالکتاب العربى ،ج ،4ص.29
 .1همان ،ج ،41ص.64
 .42همان ،ج ،2ص.82
 .44همان ،ج ،1ص.412
 .42همان ،ج ،41ص.442
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نِفَرى ،سرّاج ،کالباذى ،بکرى ،خرکوشى ،مستملى بخارى ،ابوالحسن دیلمى ،هجویرى،
خواجه عبداهلل انصارى ،قالنسى ،قیسرانى و احمد غزالى هیچ کدام از این عبارات ذکر نشده
است؛ و همچنین در آثار دیگر ابوطالب مکّی ،سلمی و قشیری هیچ ذکری از این کلمات
نیامده است .استفاده از عبارات فوق در قرن چهارم و پنجم نسبت به قبل کمی بیشتر شده
است و نشان از رواج تدریجی این عبارات در متون عرفانی این دوره است.
قرن ششم و هفتم :سمعانى درباره آدم و داود نوشت «خلیفه خدا» 4.سنایى یک بار
درباره آدم گفت «خلیفه خدا»؛ 2در مقدمه أسرار التوحید خطاب به خلیفه وقت عباسی
«خلیفه اهلل» ذکر شده است 9.میبدی نیز حدیث منسوب به پیامبر در باب امر به معروف را
نقل میکند 1،ولی او تأکید دارد که بعضى از علما کراهت داشتهاند که عبارت «خلیفة اهلل» را
به کار برند؛ زیرا در قرآن نیامده است؛ او نقل کند که مردی در باب به کار بردن عنوان
«خلیفة اهلل» به عبدالملک بن مروان تذکر داد و به او گفت که باید بگوید «خلیفة
المتقدّمین»؛ 5امّا او خلفاء اللَّه را سه نفر نام میبرد :آدم ،داود و ابوبکر 6.عبدالقادر گیالنی در
اشاره به اولیاء و مقرّبین 2و قطب ،8همچنین درباره افراد معدود واالمقامی که در راه
مجاهدت و تحمل سختی هستند گوید خلیفة اهلل 1.در جای دیگر معنای خلفاء اهلل را در
 .4احمد سمعانى ،روح األرواح فى شرح أسماء الملک الفتاح ،محقق نجیب مایل هروى ،تهران ،انتشارات
علمى و فرهنگى4981 ،ش ،صص126و.254
 .2سنایى ،ابو المجد مجدود بن آدم ،حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة ،محقق دکتر مدرس رضوى ،تهران ،دانشگاه
تهران4989 ،ش ،ص.162
 .9محمدبن منور ،أسرار التوحید فى مقامات أبى سعید ،محقق الیاس میرزا بوراغانسکى ،سن پطرزبورگ،
4811م ،ص.1
 .1میبدی ،کشف األسرار و عدة األبرار ،محقق على اصغر حکمت ،تهران ،انتشارات امیرکبیر4924 ،ش ،ج،2
ص.291
 .5همان ،ج ،8صص998و.991
 .6همان ،ج ،6ص.564
 .2گیالنی ،عبدالقادر ،سراألسرارومظهر األنوار فیما یحتاج إلیه األبرار ،محقق احمد فرید المزیدى ،بیروت،
دارالکتب العلمیۀ4128 ،ق ،صص 221و .225
 .8همو ،الفتح الربانى و الفیض الرحمانى ،قاهرة ،مكتبة الثقافة الدينیة4126 ،ق ،ص.412
 .1همان ،ص.286
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اشاره به اولیاء و أبدال به کار میبرد 4و همچنین میگوید مردان حق و کامالن و مقربان حق
تعالی خلفاء اللّه هستند 2و درباره أبدال گوید :خلفاء الرحمن 9.روزبهان بقلی گوید آدم،1
انسان صابر 5و فرد مصداق آیه  99سوره فصلت 6و همچنین واصل مقرّب ،آمر به معروف،2
عارف ،8پیر ،1غوث 42و نوع انسان خلیفة اللّه هستند؛ 44و معتقد است که اگر انسانها بر
مخالفت با نفسشان ،دفع شهواتشان و لذتهای دنیاییشان ،صبر کنند خلفاء اللّه
میگردند 42.همچنین صدّیقان را خلیفه حقّ نام میبرد 49.عطار فقط یک بار درباره منصور
عباسی نقل کرده است «خلیفه خدا»؛ 41ابوحفص سهروردی فقط یک بار گفت که مقام آدم

 .4همان ،ص.21
 .2همان ،ص.452
 .9همو ،سراألسرارومظهر األنوار فیما یحتاج إلیه األبرار ،محقق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
4128ق ،ص21؛ فتوح الغیب ،محقق عبد العلیم محمد الدرویش ،بیروت ،دارالهادى4128 ،ق ،ص.424
 .1بقلی ،روزبهان ،عبهرالعاشقین ،محقق هانرى کربن و محمد معین ،تهران ،انتشارات منوچهرى4966 ،ش،
ص9؛ تفسیر عرائس البیان فى حقائق القرآن ،محقق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2228 ،م،
ج ،4ص 548و ج ،2ص.922
 .5همان ،ج ،4ص.156
 .6همان ،ج ،9ص.211
 .2همو ،مشرب األرواح ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى الدرقاوى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
4126ق ،ص.222
 .8همان ،ص.221
 .1همو ،رسالۀ القدس ،محقق جواد نوربخش ،تهران ،انتشارات یلدا قلم4984 ،ش ،ص.11
 .42همو ،المصباح فى مکاشفۀ بعث األرواح ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة4128 ،ق ،ص.22
 .44همو ،تقسیم الخواطر ،محقق احمد فرید المزیدى ،قاهره ،داراآلفاق العربیة4128 ،ق ،ص.491
 .42همو ،تفسیرعرائس البیان فى حقائق القرآن ،محقق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2228 ،م،
ج ،4ص.156
 .49همو ،شرح شطحیات ،محقق هانرى کربن ،تهران ،انتشارات طهورى4921 ،ش ،ص.968
 .41عطار ،فریدالدین ،تذکره األولیاء ،محقق رینولد آلین نیکلسون ،لیدن ،مطبعه لیدن4125 ،م ،ج ،4ص.221

421

بررسی اصطالح «خلیفة اهلل» در متون عرفانی / ...پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،41شمارۀ  ،28پاییزوزمستان 4911

خالفة اللّه است 4.شیخ اشراق بیان کرد که «نفس» و «حکیم الهی» خلیفة اهلل هستند و بر
«خلیفه خدا» رحمت فرستاد 2.ابنفارض یک بار در دیوان خود عبارت «ألرض خلیفتی» به
کار برد 9.ابنعربی به صورت خاص میگوید آدم ،داود ،پیامبر اسالم(ص) و ابوبکر خلیفة
اللَّه هستند 1.او درباره آدم با تأکید گوید« :خلیفة عن اللَّه فی أرضه ال خلیفة عن سلف» 5.به
طور کلی میگوید انسان خلیفة اللَّه است 6و همچنین درباره خلیفة اهلل و سروش غیبى که در
نهادش مىباشد ،سخن گفت 2و نیز در توضیح مقام فتوت و فتی آن را به کار برد 8.جای
دیگر می گوید کسی که در میان ما حکم را مستقیما از اهلل دریافت میکند ،او خلیفة اهلل
است 1.در بیتی اصطالح خلیفة اللّه را نقل کرد 42و در گفت و گویی تمثیلی آن را به کار
برد 44.در جای دیگر بیان میکند که به طور عام پیامبران و ائمه دین خلفاء اللَّه هستند 42و

 .4سهروردی ،ابوحفص ،عوارف المعارف؛ محقق احمد عبد الرحیم السایح و توفیق على وهبة ،قاهرة ،مكتبة
الثقافة الدينیة 4122 ،ق ،ج ،4ص.228
 .2سهروردی ،شیخ اشراق ،مجموعه مصنفات ،محقق هانرى کربن و سید حسین نصر و نجفقلى حبیبى،
تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى4925 ،ش ،ج ،9ص411؛ ج ،1ص421 ،18؛ ج ،2صص44و.42
 .9دیوان ابن فارض ،محقق مهدى محمد ناصر الدین ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4142،ق ،ص.62
 .1ابنعربی ،محی الدین ،الفتوحات المكية (اربع مجلدات) ،بیروت ،دارالصادر ،ج ،4ص421؛ ج ،9ص 228و

122؛ همو ،فصوص الحکم ،قاهرة ،دارإحیاءالکتب العربیة4116 ،م ،ج ،4صص462و469؛ همو ،مجموعه رسائل
ابن عربى (ثالث مجلدات) ،بیروت ،دارالمحجة البیضاء4124 ،ق ،ج ،4ص11؛ همو ،مجموعۀ رسائل ابن عربى
(مجلدان) ،بیروت ،داراحیاءالتراث العربى4962 ،ق ،ج ،4ص42؛ ابنعربی ،الفتوحات المكية (اربع مجلدات)،
ج ،9ص.46
 .5همان ،ج ،9ص.122
 .6همان ،ج ،4ص.448
 .2همو ،ترجمان االشواق ،محقق رینولد آلین نیکلسون ،تهران ،انتشارات روزنه4928 ،ش ،ص.445
 .8همو ،الفتوحات المكية (اربع مجلدات) ،ج ،4ص.212
 .1همو ،فصوص الحکم ،ج ،4ص.469
 .42همو ،محاضرة األبرار و مسامرة األخیار ،محقق محمد نمرى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4122 ،ق ،ج،4
ص.248
 .44همو ،مجموعۀ رسائل ابن عربى (مجلدان) ،بیروت ،داراحیاءالتراث العربى4962 ،ق ،ج ،4ص.5
 .42همان ،ص41؛ الفتوحات المكية (اربع مجلدات) ،ج ،1ص941؛ ج ،9ص.992
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خلفاء اللّه در مقام امامت و تصرف در عالم هستند 4.در توضیح «أُولئِکَ» در آیه  421سوره
آلعمران میگوید ایشان خلفاء اللّه فی أرضه هستند؛ 2همچنین گفت رُسُل «خالئف عن
اللَّه» هستند 9.او ذکر کرد که انسان کامل «خلیفة له تعالى» و «خلیفة الحق» است 1و مقام
قطب جایگاه خلیفة الحق است 5و گوید عبد عارف خلیفة حق 6و به منزله «عرش و خلیفه»
خداست و خلفاء الحق در میان بندگان امر و نهی و حکم مینمایند 2.همچنین در اشعاری
عبارتهای «أنت خلیفتی» و «هذا خلیفتنا» 8و عالوه بر این اصطالح «خلیفة الرحمن» را به
کار میبرد 1.نجمالدین دایه معتقد است که مقام خالفت مختص به انسان است و انسان
خلیفة اللّه میباشد و زمانی که نور حق تعالی ظلمت انانیت وجود بشر را فانی کند ،آنان
خلفاء اللّه میگردند و وجودشان نیز قائم به خالفت وجود حق است 42.وی ادامه میدهد
که وقتی عبد با صفت عدل متجلّی میشود ،خلیفة اللّه میشود 44.دایه معتقد است که روح
خلیفة اللّه است و همه ارواح نیز از روح پیامبر اسالم خلق شدهاند 42و محمد(ص) «خلیفة

 .4همان ،ج ،1ص.26
 .2همو ،تفسیر ابن عربى (تأویالت عبدالرزاق) ،محقق سمیر مصطفى رباب ،بیروت ،دار احیاءالتراث العربى،
4122ق ،ج ،4ص.446
 .9همو ،فصوص الحکم ،ج ،4ص.462
 .1همو ،الفتوحات المكية (اربع مجلدات) ،ج ،9صص969و.282
 .5همو ،ترجمه و شرح (ترجمان االشواق) ،محقق رینولد نیکلسون ،ترجمه گل بابا سعیدی ،تهران ،روزنه،
4928ش ،ص.245
 .6همو ،ذخائر االعالق شرح ترجمان االشواق ،محقق خلیل عمران المنصور ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة4122،ق ،ص.18
 .2همو ،الفتوحات المكية (اربع مجلدات) ،ج ،4صص52و.252
 .8همو ،دیوان ،محقق احمد حسن بسج ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4129 ،ق ،صص241و.922
 .1همان ،ص224؛ مجموعۀ رسائل ابن عربى (مجلدان)46،؛ فصوص الحکم ،ج ،4ص81؛ الفتوحات المكية
(اربع مجلدات) ،ج ،4ص.516
 .42رازى دایه ،نجم الدین ،منارات السائرین الى حضرة اهلل و مقامات الطائرین ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت،
دارالکتب العلمیة4125 ،ق ،صص.424-11
 .44همان ،ص.425
 .42همان ،صص424و.422
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اللّه تشرفا و تکرما به» است 4.جای دیگر گفت پادشاهى خالفت خدا و خالفت حق

است2.

ابن سودکین فقط یک بار در مورد امام مهدی گفت او خلیفة اللّه است 9.مؤیدالدین جندی
گوید آدم خلیفة اللَّه است 1و روح کامل عیسی(ع) مظهر اسم «اهلل» و خلیفة اللَّه

است5.

عالوه بر این انسان کامل در هر عصری قطب األقطاب و حامل امانت الهی و خلیفة اهلل
است 6و باز اصطالح خلیفة اللَّه را در کنار کلمه قطب ذکر میکند 2.وی میگوید زمانی که
عبد کامل در آن زمان تبدیل به ربّ میشود ،زمانی است که او خالفت از اهلل یابد و او
جامع بین عبودیت عظمی و ربوبیت کبری میشود و خلیفه بر صورت مستخلف خود
میگردد ،و صورتی که خلیفه بر اساس آن خلق شده ،صورت ربوبیّت است و او خلیفة اللَّه
میشود ،و جامع بین خالفت و استخالف میشود و آن مقام خلّۀ عظمى و ظاهر خالفت
محمدیه است 8و خلفاء اللَّه را در اشاره به کامالن و اولیاء به کار برده است 1.در دیوان على
بن عبد اهلل نمرى (ابوالحسن ششترى) فقط یک بار درباره انسان ،خلیفة الحقّ آمده

است42.

ابن سبعین گوید وقتی صفات حق در عبد ظاهر شد خلیفة او میگردد 44و جای دیگر
عبارت «خلیفة اللّه الحق الثابت» را ذکر میکند 42.صدرالدین قونوی بیان کرد که انسان کامل
 .4همان ،صص482و .489
 .2رازى دایه ،نجم الدین ،مرصادالعباد ،بىنا ،تهران4922 ،ق ،صص222و .245
 .9مجهول/ابن سودکین ،شرح التجلیات اإللهیۀ ،محقق محمد عبد الکریم نمرى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
2221م ،ص.56
 .1جندی ،مؤید الدین ،شرح فصوص الحکم ،محقق سید جالل الدین آشتیانى ،قم ،بوستان کتاب4129 ،ق،
ص.484
 .5همان ،صص.521-522
 .6همان ،ص.82
 .2همان ،ص.526
 .8همان ،صص919و.911
 .1همان ،ص.581
 .42نمری ،على (ابوالحسن الششترى) ،دیوان ،محقق محمد العدلونى و سعید ابو الفیوض ،بیروت ،دار الثقافه،
2228م ،ص.15
 .44ابن سبعین ،عبدالحق ،رسائل ،محقق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4128 ،ق ،ص.452
 .42همان ،ص.116
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در هر عصری خلیفة اللَّه است 4و حدیثی منسوب به پیامبر را نقل کرد که مهدى خلیفة اللَّه
است 2.همچنین گوید هر رسولی که با شمشیر مبعوث شد او «خلیفة من خلفاء الحق»
است 9و «خلیفة الحق» را برای انسان کامل به کار برد 1.مولوی در مثنوی در مصراعهایی
چنین میسراید« :نائب رحمن خلیفه کردگار» 5و همچنین درباره انسان کامل گوید «خلیفۀ
حق» 6.دسوقى گوید امام امت «خلیفة رب العزه» است 2.عزیزالدین نسفی گوید عقل اول
«خلیفه خدا» در عالم کبیر و عقل انسان «خلیفه خدا» در عالم صغیر است؛ همچنین رسول
و نبی خلیفه خداست 8.انصاری اسیدی نوشته است که انسان کامل خلیفة اللّه

است1.

تلمسانی گوید شیخ ،انسان کامل و قطب االقطاب ،امام مهدی و اویس قرنی خلیفة اللّه
هستند42

و در توصیف کسی که َنسَب او به آدم صحیح باشد و میراث پدرش آدم را

استحقاق یاید ،گوید« :خلیفة ربّه» 44.عبدالعزیز درینى گوید آدم خلیفة اللّه است 4.سعیدالدین

 .4قونوی ،صدرالدین ،فکوک ،بر اساس نسخه خطی  222کتابخانه یوسف آغا قونیه ،ص.482
 .2همان ،ص.418
 .9همان ،ص.411
 .1همو ،مفتاح الغیب (مصباح األنس) ،محقق عاصم ابراهیم الکیالی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه2242 ،م ،ص.52
 .5موالنا ،جالل الدین ،مثنوى معنوى ،محقق توفیق سبحانى ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
اسالمى4929 ،ش ،ص.442
 .6همان ،صص218و.612
 .2دسوقى ،ابراهیم ،الجوهرة المضيئة فى سلوك الطالب و نصح البرية ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى ،بیروت،
دارالکتب العلمیة4128 ،ق ،ج ،4ص.56
 .8نسفی ،عزیزالدین ،زبدة الحقائق ،محقق حق وردى ناصرى ،تهران ،انتشارات طهورى4984 ،ش،
صص18و 11و 422؛ کشف الحقائق ،محقق احمدمهدوى دامغانى ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى،
4986ش ،ص.45
 .1انصارى اسیدى ،عبد الرحمن ،مشارق أنوار القلوب و مفتاح أسرار الغیوب ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى
الحسینى ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،ص.19
 .42عفیف الدین ،تلمسانى ،شرح منازل السائرین ،محقق عبدالحفیظ منصور ،قم ،بیدار4924 ،ش ،ج،4
ص424؛ شرح منازل السائرین ،ج ،2ص912؛ شرح مواقف النفرى ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى ،بیروت،
دارالکتب العلمیة4128 ،ق ،ص129؛ شرح مواقف النفرى ،ص52؛ شرح مواقف النفرى ،صص61و.62
 .44همان ،ص.11
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سعیدالدین فرغانى درباره آدم مصراع ابنفارض را تکرار کرد« :و لم ترض إخالدی ألرض
خلیفتی»؛ 2وی باز هم عبارت «أرض خلیفتی» را درباره آدم به کار برده است؛ 9و نقل کند
که خداوند درباره آدم گوید« :خلیفتی» 1و همچنین گوید أوتاد همه شان خلفاء الحقّ
هستند 5.در قرن ششم و هفتم استفاده از عبارت «خلیفة اهلل» بسیار رواج یافته است ،به ویژه
در متون عرفان نظری و نقطه اوج آن در آثار ابن عربی است .امّا در همین دوره زمانی در
آثار عین القضات همدانى ،احمد جام ،ابوسعید ابوالخیر ،حسین بن نصر (ابن خمیس
موصلى) ،احمد رفاعى ،عمار بدلیسى ،دیلمى ،تاج الدین طوسى ،ژنده پیل غزنوى ،روزبهان
ثانى ،احمد بونى ،بهاءالدین محمد بلخى ،ابویعقوب تادلى (ابن زیات) ،اوحدالدین کرمانى،
ترمدى ،فخرالدین عراقی ،محمد رازى ،محمد مزالى ،فخر الدین عراقى و حسن پالسى
شیرازى و در کتابهای مکاتیب سنایی ،السفينة القادرية گیالنی ،و سایر آثار عطار و
کتابهای دیگر نسفی هیچ کدام از عبارات فوق ذکر نشده است .عدم ذکر این عبارات در
آثار فوق میتواند داللت بر احتیاط و اکراه این نویسندگان از کاربرد این عبارات باشد.
قرن هشتم و نهم :احمد سکندرى در باب انسان گوید خلیفة اللّه 6.سلطان ولد بیان

کرد که آدم خلیفه خداست 2و بنده مومن خلیفه اهلل است 8.نویسندگان رسائل عوارف

 .4درینی ،عبدالعزیز ،طهارة القلوب و الخضوع لعالم الغیوب ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى ،بیروت،
دار الکتب العلمیة4121 ،ق ،ص.245
 .2فرغانى ،سعیدالدین ،مشارق الدرارى شرح تائیه ابن فارض ،محقق جالل الدین آشتیانى ،قم ،مرکز انتشارات
دفتر تبلیغات اسالمى4921 ،ش ،ص.118
 .9همو ،منتهى المدارک فى شرح تائیه ابن فارض ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة،
4128ق ،ج ،2ص.16
 .1همان ،ج ،4ص422؛ مشارق الدرارى شرح تائیه ابن فارض ،ص.469
 .5همو ،منتهى المدارک فى شرح تائیۀ ابن فارض ،ج ،2ص.28
 .6سکندرى ،احمد ،اللطائف ا إللهية فى شرح مختارات من الحكم العطائية ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة4121 ،ق ،صص46و.12
 .2سلطان ولد ،بهاء الدین ،انتهانامه ،محقق محمدعلى خزانه دار ،تهران ،روزنهمکان4926 ،ش ،ص.212
 .8همان ،ص.261
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المعارف یکبار گفتند که روح خلیفة اهلل است 4.عبدالرزاق کاشانی گوید که عیسی(ع) خلیفة
اللّه است 2و بیان کند که نوع انسان که عالم صغیر است خلیفة اللّه فی األرض است و انسان
کبیر خلیفة اللّه فی السماء و األرض است 9و همچنین نفس انسانی خلیفة اللّه است 1،و
همینطور هنگامی که صفات و اسماء الهی در روح انسانی تجلی کند او خلیفة اللّه

میشود5

و درباره انسان کامل اصطالح خلیفة اللّه را به کار برد 6.داود را خلیفه حقّ نام برد 2.در مورد
اهل بقاء و فناء گوید که آنان خلفاء الحقّ هستند 8.عبارت «ألرض خلیفتی» ابن فارض را
نقل کرد 1و در مطلب دیگری در باب «توحید» گفت« :فکیف ینکر بین المخلف و خلیفته
المخلوق على صورة صفاته و أسمائه و أخالقه» 42.نویسندگان النور األبهر ،سلطان مسلمین
و امام عالمین زمان خود را خلیفة اللّه خواندند 44.یحیی باخرزی محمد(ص) را خلیفة اللّه
خواند 42و همچنین گوید آدمى خلیفة اللّه است 49.افالکی حسام الدین چلپی را خلیفة اللّه
 .4مجموعه رسائل عوارف المعارف ،گروهی از نویسندگان ،محقق على اکبر نورى زاده ،شیراز ،کتابخانه
احمدى شیرازمکان4969 ،ش ،ص.224
 .2کاشانی ،عبد الرزاق ،شرح فصوص الحکم ،قم ،انتشارات بیدارمکان4922 ،ش ،ص.221
 .9همو ،کشف الوجوه الغر لمعانى نظم الدر ،محقق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة4126 ،ق،
صص24و .22
 .1همان ،ص.428
 .5همان ،ص.221
 .6همو ،لطائف األعالم ،سایح/وهبة/نجار ،قاهرة ،مكتبة الثقافة الدينیة4126 ،ق ،ج ،2صص921و  581و 621؛
شرح فصوص الحکم ،ص.22
 .2همو ،مجموعه رسائل و مصنفات عبدارزاق کاشانى ،محقق مجید هادى زاده ،تهران ،میراث مکتوب،
4982ش ،ص.955
 .8همو ،شرح منازل السائرین ،محقق محسن بیدارفر ،قم ،انتشارات بیدار4985 ،ش ،ص.214
 .1همو ،کشف الوجوه الغر لمعانى نظم الدر ،ص.422
 .42همان ،ص.444
 .44گروهیازنویسندگان ،النور األ بهر فى الدفاع عن الشیخ األکبر ،احمد فرید المزیدى ،قاهرة ،دارالذکر للنشر
و التوزیع4122 ،ق ،صص 994و  951و .961
 .42باخرزی ،یحیی ،أوراد األحباب و فصوص اآلداب ،محقق ایرج افشار ،انتشارات دانشگاه تهران4989 ،ش،
ص.98
 .49همان ،ص.211
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خواند 4.قیصری گفت انسان کامل خلیفة اللَّه است 2و بیان نمود که روح محمدی 9و حقیقة
محمدیه ،خلیفة اللَّه است 1.همچنین اظهار کرد نور محمدی و حقیقت محمدی خلیفة رب

األرباب است 5و عبارت «ألرض خلیفتی» ابنفارض را تکرار کرد 6.یافعی عبارت احیاء
علوم الدین را تکرار کرد و نوشت« :داود خلیفة الرحمن» است 2.سید علی همدانی گفت
آدم خلیفة اللّه است 8.سپهساالر نوشت خضر خلیفة اللّه است 1.محمود بن عثمان معتقد بود
که یاریدهندۀ مظلوم شاید «خلیفه اللّه» گردد 42.سید حیدر آملی بیان کرد که امام علی
خلیفة اللّه است 44و خطبه افتخاریه منسوب به او را روایت کند که فرمود« :أنا خلیفة

اللّه»42

همچنین گفت امام مهدی خلیفة اللّه است 49و مهدی خلیفة اللّه أعظم و قطب است 4.بیان
 .4افالکی ،احمد ،مناقب العارفین ،آنکارا ،بی نا4151 ،م ،ج ،4صص 6و 192؛ ج ،2ص.291
 .2قیصری ،داود ،شرح فصوص الحکم ،محقق سید جالل الدین آشتیانى ،تهران ،شرکت انتشارات علمى و
فرهنگى4925 ،ش ،مقدمهقیصرى ،ص.21
 .9همو ،رسائل ،محقق سید جالل الدین آشتیانى ،تهران ،موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران4984 ،ش،
صص92و.98
 .1همو ،شرح فصوص الحکم ،ص.494
 .5همو ،شرح القیصرى على تائیة ابن الفارض الکبرى ،محقق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة،
4125ق ،ص.468
 .6همان ،ص.442
 .2یافعی ،عبداهلل ،روض الریاحین فى حکایات الصالحین ،قاهرة ،مکتبه زهران2221 ،م ،ص.468
 .8همدانى ،سیدعلی ،حل فصوص الحکم (شرحفصوصالحکمپارسا) ،نسخهخطى بر اساس نسخه 2211
کتابخانه شهید على پاشا استانبول ،ص.545
 .1سپهساالر ،فریدون ،زندگینامه موالنا جالل الدین مولوى ،محقق سعید نفیسى ،تهران ،انتشارات اقبال،4928 ،
ج ،4ص.29
 .42محمود بن عثمان ،مفتاح الهداية و مصباح العناية ،محقق منوچهر مظفریان ،فرهنگستان زبان و ادب فارسى،
4982ش ،ص.418
 .44آملی ،سیدحیدر ،تفسیر المحیط األعظم ،محقق محسن موسوى ،تهران ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت
ارشاد اسالمى4122 ،ق ،ج ،4ص.121
 .42همو ،المقدمات من کتاب نص النصوص ،تهران ،انستیتو ایران و فرانسه پژوهشهای علمی در ایران،
4952ش ،ص.229
 .49همان ،ص.215
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نمود که کلمات قطب یا معصوم و امام مترادف هستند و او خلیفة اللَّه است 2.وی میگوید
روح جزئی انسانی خلیفة اللّه در بدن است ،و روح کلی انسانی خلیفة اللّه در عالم

است9.

انسان و نوع بشر خلیفة اللّه فی األرض و انسان کبیر خلیفة اللّه در آسمان و زمین است 1.در
بحث از عماء و حروف و اسماء و تعیّنات حق تعالی بیان میکند که حرف باء خلیفة اللّه
است 5و روح اعظم که اولین چیزی است که از حق سبحانه صادر شد ،او خلیفة اللّه األکبر
است 6و در جای دیگر گوید اولین موجودی که توسط خداوند خلق شده است ،نامهای
مختلفی دارد :عقل اول ،حضرت واحدیت ،حضرت الوهیت ،آدم ،جبرئیل ،روح القدس،
نور ،هیولى ،جوهر ،هباء ،عرش ،و خلیفة اللَّه و القلم األعلى 2و انسان کامل مسمی به انسان
کبیر حقیقت این عقل اول است و آنها «خلفاء اللَّه» نامیده میشوند 8و جای دیگر گوید
أنبیاء و أولیاء خلفاء اللّه هستند 1.و به طور کلی گفت «أمّا اإلخوان فکاألنبیاء و الرسل و
األولیاء و األوصیاء و أولوا العزم من الرسل و األئمۀ الراشدین و خلفاء اللّه فی األرضین و
الصحابه و التابعین رضوان اللّه علیهم أجمعین» 42.همچنین گوید أئمه معصومین خلفاء اللّه
هستند44

و در توضیحی درباره امام میگوید خلفاء اللّه هستند 4.در مقدمه کتابش این

 .4آملی ،سید حیدر ،أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة ،محسن موسوى ،قم ،نورعلىنور4982 ،ش،
ص921؛ تفسیرالمحیط األعظم ،ج ،9ص.911
 .2همو ،جامع األسرار و منبع األنوار ،تهران ،علمى و فرهنگى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى،
4968ش ،ص.229
 .9همو ،تفسیر المحیط األعظم ،ج ،9صص412و418؛ أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة،
صص429و.421
 .1همان ،ص221؛ تفسیر المحیط األعظم ،ج ،9ص254؛ ج ،5ص422؛ ج ،6ص.61
 .5همان ،ج ،2صص928و.921
 .6همان ،ج ،6صص64و.62
 .2همو ،نقد النقود فى معرفة الوجود (جامع األسرار) ،هانرى کربن ،تهران ،علمى و فرهنگى وزارت فرهنگ و
آموزش عالى4968 ،ش ،ص.688
 .8همو ،جامع األسرار و منبع األنوار ،ص.421
 .1همو ،أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة ،صص2و.8
 .42همان ،ص 165و 166؛ تفسیر المحیط األعظم ،ج ،1ص.68
 .44همو ،جامع األسرار و منبع األنوار ،ص.1
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عبارت را ذکر میکند «خلفاء اللّه العظام و أنبیائه الکرام» 2و جمله امام علی خطاب به کمیل
بن زیاد را تکرار میکند 9.همچنین گوید انسان زمانی که کامل شد استحقاق خلیفة اللّه را
خواهد یافت 1.جای دیگر گوید خلیفة اللَّه فقط مخصوص أنبیاء ،أولیاء و معصومین

است5.

به امام علی میگوید :قطب االقطاب و خلیفة ربّ األرباب 6و به آدم گوید «خلیفة

اهلل»2.

ابراهیم نفزی کالمی را نقل کند که در حلية األولياء نیز آمده بود« :أن المحبین خلفاء

اللّه»8.

أطعانى بسطامى عبارت منسوب به امام علی خطاب به کمیل را تکرار کرد 1و در ذکر مناقب
امام أبوسعید حسن تابعی بصری در نقل قولی در مورد یزید بن عبد الملک گفته میشود که
او خلیفة اللّه است 42.جیلی گوید داود 44و قطب 42و نوع انسان خلیفة اللّه هستند 49.در
اشاره به انسان کامل و نبی میگوید خلفاء اللّه 41.همچنین گوید ولی ،خلیفة الحق است 4و
 .4همو ،تفسیر المحیط األعظم ،ج ،4ص.121
 .2همو ،المقدمات من کتاب نص النصوص ،ص.1

 .9همان ،ص265؛ تفسیر المحیط األعظم ،ج112 ،4؛ ج ،1ص482؛ جامع األسرار و منبعاألنوار ،ص92؛ أنوار
الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة ،ص.626
 .1همان ،صص114و.116
 .5همو ،جامع األسرار و منبع األنوار ،ص.62
 .6همو ،المقدمات من کتاب نص النصوص ،ص.114
 .2همو ،تفسیر المحیط األعظم ،ج ،4ص 141و ج419 ،2و.411
 .8نفزی ،ابراهیم ،غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية ،محقق عبد الجلیل عبد السالم ،بیروت ،دار الکتب
العلمیۀ4128 ،ق ،ج ،4ص.269
 .1أطعانىبسطامى ،محمد ،روضة الحبور و معدن السرور فى مناقب الجنید البغدادى وأبىیزیدطیفور ،احمد
فرید المزیدى ،قاهرة ،دارة الکرز للنشر و التوزیع ،ص.19
 .42همان ،ص.454
 .44جیلی ،عبدالکریم ،اإلنسان الکامل ،محقق ابو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة ،بیروت ،دار الکتب
العلمیة4148 ،ق ،ص.422
 .42همو ،األسفار عن رسالة األنوار فیما یتجلى ألهل الذکر من األنوار ،ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
4126ق ،ص.452
 .49همو ،المناظر اإللهية ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى الدرقاوى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة،
 2221م ،ص.61
 .41همان ،ص.495
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انسانهای اهل کمال خلفاء حق هستند 2.شاه نعمت اهلل ولی در شعری در مدح امام علی یا
پیامبر گوید خلیفة اهلل 9.همچنین گفت آدم ،انسان کامل ،قطب و امام خلیفة اهلل هستند 1و

خلیفة اللّه علم به حروف دارد 5.وی دو رساله به نام نصیحتنامه خلیفة اهلل فی أرضه و رساله
خلیفه حق دارد 6.جای دیگر گفت آدم و داود خلیفه حق هستند 2و روح محمدی آدم
حقیقی و خلیفه حق است 8.باز بیان کرد که وجود کامل ،سید عالم و خلیفه حق است 1.وی
گفت «الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» همان خلفای حقاند 42.شاه داعى شیرازى گفت عارف «خلیفة
مطلق حق»

است44.

در کتاب شرح گلشن راز ابن ترکه گفت :محمد خلیفه و حبیب

خداست 42.شمسالدین فنارى گوید آدم و انسان کامل خلیفة اللَّه هستند 49.مهائمی معتقد
است تعدد خلفاء با خلیفة رسول اهلل بودن جایز است و با خلیفة اهلل بودن جایز

نیست41.

 .4همو ،اإلنسان الکامل ،ص.262
 .2جیلی ،عبدالکریم ،نسیم السحر (مراتب الوجود و حقیقۀ کل موجود) ،محقق عاصم ابراهیم الکیالى ،بیروت،
دارالکتب العلمیة4126،ق ،ص.24
 .9شاه نعمت اهلل ،ولی ،دیوان کامل ،محقق عباس خیاط زاده ،کرمان ،انتشارات خانقاه نعمت اللهى4982،ش،
ص.4418
 .1همو ،مکتوبات ،مجموعه 428رساله ،مقابله و جمع آوری نسخ به کوشش محمد رسا ،صص19 ،282و،281
.848،861
 .5همان ،ص.268
 .6همان ،صص 121و .821
 .2همان ،صص 642و .621
 .8همان ،ص.99
 .1همان ،ص.282
 .42همان ،ص.268
 .44شاه داعى شیرازى ،نسایم گلشن ،محقق پرویز عباسى داکانى ،تهران ،انتشارات الهام4922 ،ش ،ص.461
 .42ابن ترکه ،صائن الدین ،شرح گلشن راز (ابن ترکه) ،محقق کاظم دزفولیان ،تهران ،نشر آفرینش4925 ،ش،
ص.59
 .49فناری ،حمزه ،مصباح األنس بین المعقول و المشهود ،محقق عاصم ابراهیم الکیالی ،بیروت ،دارالکتب
العلمیه2242،م ،صص 185و .944
 .41مهائمی ،عالءالدین ،خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم ،محقق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دار
الکتب العلمیۀ4128 ،ق ،ص.111
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جامی گوید انسان کامل خلیفة اللَّه است 4و حقیقت محمدیّه انسان کامل و خلیفة اللّه

است2

و گفت هر رسولی که با شمشیر فرستاده شد پس او خلیفهای از خلفای حق است و او از
اولی العزم است ،پس موسی و هارون از خلفای حق هستند 9.کاشفی سبزواری گوید داود
خلیفة اللّه است 1و داود خلیفه حق است 5و همچنین حضرت رسول(ص) خلیفة اللّه

بود6 .

خوارزمى بیان نمود که بعداز وفات پیامبر کسانی از امتش خلفاء اللّه هستند 2و «انسان
کامل» خلیفه حقیقی حق است 8.عبدالقادر شاذلى میگوید حضرت محمد(ص) خلیفة اهلل
است 1و همچنین عمر خلیفه دوم خلیفة اهلل

است42.

نخجوانى آدم ،شعیب ،مُوسى،

محمد(ص) 44و رَسُول را خلیفة اهلل ذکر کرد 42.همچنین خلفاء اهلل کسانی هستند که دارای
اوصاف ،اسماء و اخالق الهی هستند 49.اسیری الهیجی گوید بایزید خلیفه حق بود 4و
 .4جامی ،عبدالرحمن ،نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص ،جاللالدینآشتیانى ،تهران ،چاپ و انتشارات
وزارت ارشاد اسالمى4922 ،ش ،ص.12
 .2همو ،الدرة الفاخرة فى تحقيق مذهب الصوفية ،نیکوالهیر و على موسوى بهبهانى ،تهران ،مؤسسه مطالعات
اسالمى4958 ،ش ،ص.422
 .9همو ،نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص ،صص261و 265؛ شرح فصوص الحکم ،ابراهیم کیالى،
بیروت ،دارالکتب العلمیة4125 ،ق ،ص.162
 .1کاشفى سبزوارى ،حسین ،مواهب علیه (تفسیرحسینی) ،محقق سیدمحمدرضا جاللى نائین ،تهران ،سازمان
چاپ و انتشارات اقبال4961 ،ش ،ص.248
 .5همان ،ص.4242
 .6همان ،ص.411
 .2خوارزمی ،تاج الدین ،شرح فصوص الحکم ،محقق عالمه حسن زاده آملى ،قم ،بوستان کتاب4921 ،ش،
ص.844
 .8خوارزمی ،شرح فصوص الحکم ،صص926و.922
 .1شاذلی ،عبدالقادر ،الکواکب الزاهرة ،محقق احمد عبد الرحیم السایح و توفیق على وهبة ،قاهرة ،مكتبة الثقافة
الدينیة4194 ،ق ،ص.421
 .42همان ،ص.448
 .44نخجوانی ،نعمة اهلل ،الفواتح اإللهية و المفاتح الغيبية ،مصر ،دار رکابى للنشر4111 ،م ،ج ،4صص،22 ،21
.549
 .42همان ،ج ،4ص.422
 .49همان ،ج ،4ص.445
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سالک کامل خلیفة اهلل فى العالم میشود 2.انصارى بیان نمود مرتبه انسان کامل مرتبه عمائیه
نامیده میشود و او خلیفة اللّه میگردد 9و علماء ورثة األنبیاء و خلفاء اللّه هستند 1.شعرانی
گفت انسان محور هستی و خلیفة اللّه فى األرض است 5و در مورد آدم گفت« :خلیفة

اهلل»6.

ال
بنت النفیس بغدادیه گفت عارف خلیفة اللّه است 2.در این دو قرن کاربرد این عبارات کام ً
نهادینه شده است و به ویژه در آثار عبدالرزاق کاشانی ،قیصری ،سید حیدر آملی و شاه
نعمت اهلل ولی ،بسیار به چشم میخورد؛ امّا در همین دوره در آثار نورالدین اسفراینى ،شیخ
محمود شبسترى ،عزّالدین کاشانى ،عالءالدوله سمنانى ،خواجوى کرمانى ،وفا کبیر ،مسعود
شیرازى (بابا رکنا) ،حافظ شیرازى ،سجزى دهلوى ،عمر مصرى (ابن الملقن) ،شمس الدین
مغربى ،خواجه محمد پارسا ،محمد شاذلی ،زروق فاسى ،محمد تبادکانى ،فراهى هروى (مال
مسکین) ،جمالى دهلوى ،خالصة المفاخر یافعی ،مدارج السالکین ابن قیم الجوزی،
تعریفات جرجانى ،تمهید القواعد ابن ترکه و نفحات األنس جامی هیچ کدام از عبارات فوق
به کار نرفته است که جای تأمل و دقّت است.
قرن دهم و یازدهم :سرهندی درباره امام مهدی 8و سلطان عبدالحمید ثانی بیان کرد

 .4اسیری الهیجی ،محمد ،أسرار الشهود فى معرفه الحق المعبود ،بر اساس نسخه خطى  86112کتابخانه
مجلس شوراى اسالمى ،ص.69
 .2همو ،مفاتیح اإلعجاز فى شرح گلشن راز ،محقق میرزا محمد ملک الکتاب ،بمبئى4942 ،ش ،ص.16
 .9انصاری ،زکریا ،نتائج األفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية ،عبدالوارث محمدعلى ،بیروت،
دارالکتب العلمیة4128 ،ق ،ج ،4ص.44
 .1همان ،ج ،1ص.481
 .5شعرانى ،عبدالوهاب ،ردع الفقرا عن دعوى الوالية الکبرى ،محقق عبد البارى محمد داود ،قاهرة ،دارجوامع
الکلم4125 ،ق ،صص222و242؛ الیواقیت و الجواهرفی بیان عقائد االکابر ،بیروت ،داراحیاءالتراث العربی،
موسسۀ التاریخ العربى4148 ،ق ،ص.999
 .6همان ،ص.141
 .2ست العجم بنت النفیس البغدادية ،شرح مشاهد األسرار القدسیۀ و مطالع األنواراإللهیۀ ،احمدمزیدى ،بیروت،
دارالکتب العلمیه 2226 ،م ،ص.221
 .8سرهندی ،احمد ،المکتوبات ،محقق عبد اهلل احم الحنفى المصرى و على رضا قشلى ،قاهرة ،مكتبة النیل،
ج ،4ص.111
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خلیفة اللّه 4.حسینى کیالنى گفت انسان کامل خلیفة اللّه است 2.صدرالمتألهین نوشت که
صورت انسان بشری خلیفة اهلل فی أرضه است و معناى روحش خلیفة اهلل در ملکوت آسمان
است 9و انسان کامل ،محمد(ص) ،روح محمدی و حقیقت محمدیّه خلیفة اهلل

هستند1.

همچنین نور محمدی که انسان کامل جامع است ،خلیفة اهلل مطلق است 5.وی حدیث
منسوب به پیامبر در باب امر به معروف را نقل کرده است که اصطالح «خلیفة اهلل» در آن
ذکر شده است 6.بالى زاده حنفی گفت سلطان میتواند خلیفة اللّه گردد 2.مال محسن فیض
کاشانى کالم امام علی خطاب به کمیل را تکرار نمود 8.همچنین گفت انسان کامل ،1إمام
الناس ،قطب العالم 42و امام عادل خلیفة اللَّه هستند 44و فقط خلیفة اللَّه تواند میان مردم حکم
کند و آن منحصر است در نبى و وصى 42.همچنین گفت قائم صاحب الزمان خلیفة اللّه

 .4همان ،ج ،2ص.119
 .2حسینی کیالنی ،ناصر ،حِکَم الفصوص و حِکَم الفتوحات المسمى مجمع البحرین فى شرح الفصین،
احمدمزیدى ،قاهرة ،داراآلفاق العربیة ،ص.998
 .9صدرالمتالهین ،مفاتیح الغیب ،محقق محمدخواجوى ،تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى،
4969ش ،ص.541
 .1همان ،صص41و92و226و152و.154
 .5همان ،صص266و .262
 .6همان ،ص.425
 .2مصطفی ،بالی زاده ،شرح فصوص الحکم ،محقق الشیخ فادى أسعد نصیف ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
4122ق ،ص.284
 .8فیض کاشانی ،مالمحسن ،ده رساله ،محقق رسول جعفریان ،اصفهان ،کتابخانه امیرالمؤمنین4924 ،ش،
ص54؛ مجموعه رسائل ،محقق محمد امامی کاشانی و بهراد جعفری ،تهران ،مدرسه عالی شهید مطهری،
4982ش ،ج ،4ص 42و ج ،9ص16؛ المحجۀ البیضاء فى تهذیب االحیاء ،محقق علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه
مدرسین4142،ق ،ج ،4ص 65و ج ،8ص82؛ الحقائق فى محاسن االخالق ،محقق محسن عقیلی ،قم،
دارالکتاب االسالمی4129 ،ق ،صص42و485و.121
 .1همو ،مجموعه رسائل فیض ،ج ،9ص11و442و448؛ ج ،1ص451؛ الحقائق فى محاسن االخالق ،ص.916
 .42فیض کاشانی ،مجموعه رسائل فیض ،ج ،9ص.422
 .44همان ،ج ،9ص.421
 .42همان ،ج ،9ص.28

بررسی اصطالح «خلیفة اهلل» در متون عرفانی / ...پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،41شمارۀ  ،28پاییزوزمستان 4911

492

است 4و أئمة خلفاء اللّه فی أرضه هستند 2.او اصطالح نایب رحمان ،خلیفه حق را نیز به
برد 9.ابراز نمود که انسان الهى خلیفه خداست 1.عبد اهلل قطب فقط یک بار اظهار نمود که
آدم خلیفة اللّه است 5.در قرن یازدهم و دوازدهم هم کاربرد این اصطالح رایج است؛ ولی
نکته حائز اهمیت این است که در آثار احمد نقشبندى ،مناوى و عبدالرزاق الهیجى از
کاربرد این عبارات پرهیز شده است.
نتیجه
پژوهش فوق نشان میدهد که در آثار متقدم قرن دوم ،سوم و چهارم ،کاربرد این اصطالح
بسیار نایاب و نادر است ،مانند آثار حارث محاسبی که در تمام آثار خود تنها یک بار این
اصطالح را به کار برده است .در آثار قدیمی جواهر التصوف معاذ رازى ،تفسیر تسترى و
رسائل و السر فى انفاس الصوفیه جنید بغدادی نیز این عبارات ذکر نشده است .در تمام آثار
حکیم ترمذی فقط دوبار این اصطالح ذکر شده است و در دیوان منصور حالج فقط یک

بار اصطالح «خلیفه حق» ذکر شده است ،ولی در کتاب اخبار الحالج او مناجیات الحالج
این عبارات به کار نرفته است .در کتابهای المواقف و االعمال الصوفیه نِفَرى ،اللمع فى
التصوف سراج ،التعرف لمذهب التصوف کالباذى ،االنوار فى علم االسرار و مقامات االبرار
بکرى هیچ کدام از این اصطالحات به کار نرفته است و در کتاب قوت القلوب ابوطالب
مکی فقط یک بار آمده است؛ اما در کتاب علم القلوب وی نیز هیچ ذکری نیامده است .در

کتابهای تهذیب االسرار فى أصول التصوف خرکوشى و در تسعه کتب فى اصول التصوف
و الزهد ،طبقات الصوفیه و مجموعۀ آثار سلمى نیز این عبارات ذکر نشده است .فقط یک
بار در دعای نقل شده از ابوالحسن شاذلی آمده است .ابونعیم اصفهانی فقط چند بار آن را

تکرار کرده است .در کتابهای شرح التعرف لمذهب التصوف مستملى بخارى ،االلف
 .4فیض کاشانی ،المحجه البیضاء فی تهذیب االأحیاء ،ج ،4ص.211
 .2همان ،ج ،1صص 481و .945
 .9همو ،دیوان ،محقق مصطفی فیض کاشانی ،قم ،انتشارات اسوه4984 ،ش ،ج ،4ص.252
 .1همو ،منتخب مکاتیب عبد اهلل قطب ،محقق مجید حسین زاده حجازى ،تهران ،مدرسه عالى شهید مطهرى،
4982ش ،ص.421
 .5قطب ،عبداهلل ،مکاتیب عبداهلل قطب ،قم ،انتشارات قائم آل محمد4981،ش ،ص.912
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المالوف على الالم المعطوف و سیرت شیخ کبیر دیلمى و کشف المحجوب هجویرى نیز
هیچ کدام از این عبارات نیامده است .قشیری فقط یک بار آن را بیان نمود؛ امّا در کتابهای
رسالۀ قشیریه ،شرح أسماء اهلل الحسنى ،معراج ،نحو القلوب و اربع رسائل فى التصوف وی
و همچنین در کتابهای منازل السائرین ،طبقات الصوفیه و مناجات نامه خواجه عبد اهلل
انصارى و ارشاد در معرفت و وعظ و اخالق قالنسى نیز هیچ کدام از این عبارات ذکر
نشده است .از قرن پنجم به بعد زمان اوج گرفتن کاربرد این اصطالح و هم خانوادههای آن
در آثار عرفانی است؛ مخصوصا در آثار روزبهان بقلی ،ابن عربی ،عبدالرزاق کاشانی ،سید
حیدر آملی ،شاه نعمت اهلل ولی و مالمحسن فیض کاشانی .امّا در همین قرون مخالفان
کاربرد این عبارت دیده میشوند .میبدی به صراحت از اکراه و خودداری علماء در کاربرد
این اصطالح در زمان خود سخن میگوید و شاید در بسیاری از آثار متقدّم و متأخّر عرفانی
که این اصطالح به کار نرفته است ،احتماالً به علت همین اکراه بوده است ،همچنین گاهی
برخی از نویسندگان از کاربرد مستقیم اصطالح «خلیفة اهلل» اجتناب کردهاند و به جای واژه
«اهلل» از ضمیری چسبان به واژه «خلیفة» استفاده نمودهاند .عالوه بر این ،مصادیق این
اصطالح در قرون دوم و سوم فقط آدم و صالحین و قرن چهارم و پنجم آدم ،داود ،سلیمان،
ابوبکر ،محبّین و آمران به معروف بوده است؛ امّا در قرون ششم و هفتم بسیار متنوع و
متعدد میگردد ،و عالوه بر موارد فوق ،مصادیقی چون :رسول ،محمد(ص) ،عیسی ،مهدی،
اویس قرنی ،منصور عباسی ،خلیفه عباسی ،امام امت ،انسان کامل ،حکیم الهی ،عقل اول،
صدّیقان ،صابرین ،غوث ،پیر ،ابدال ،قطب ،اولیاء ،روح ،عقل انسان ،نفس و نوع انسان
افزوده شد  .در قرون هشتم و نهم نیز موارد :موسی ،هارون ،شعیب ،خضر ،عمر ،علی ،یزید
بن عبدالملک ،بایزید ،حسام الدین چلپی ،انبیاء ،معصومین ،علماء ،سلطان مسلمین ،مؤمن،
روح کلی ،روح جزئی ،حقیقت محمدی ،روح اعظم ،حرف «باء» و یاریرسان مظلوم .در
قرون دهم و یازدهم نیز مصادیق امام عادل و عبدالحمید ثانی افزوده شدند .این پژوهش
نشان میدهد که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی قرون گذشته ،به مرور این اصطالح
وارد ادبیات عرفانی شده و سپس به مرحله رواج آن رسیده و در نهایت نهادینه و مسلّم
شده است.
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 ابنترکه ،صائنالدین ،تمهید القواعد ،محقق سید جاللالدین آشتیانى ،تهران ،وزارت فرهنگ و آموزشعالى4962 ،ش.
 همو ،شرحگلشنراز ،محقق کاظم دزفولیان ،تهران ،نشرآفرینش4925 ،ش. ابنسبعین ،عبدالحق ،رسائل ،محققفرید مزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4128 ،ق. ابنعربی ،محییالدین ،الفتوحاتالمكية (اربعمجلدات) ،بیروت ،دارالصادر. همو ،ترجماناالشواق ،محقق رینولدنیکلسون ،تهران ،روزنه4928 ،ش. همو ،تفسیر (تأویالتعبدالرزاق) ،محقق سمیر رباب ،بیروت ،داراحیاء التراث العربى4122 ،ق. همو ،دیوان ،محقق حسن بسج ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4129 ،ق. همو ،ذخائر االعالق شرح ترجمان االشواق ،محقق خلیل منصور ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4122،ق. همو ،فصوصالحکم ،قاهرة ،دارإحیاء الکتب العربیة4116 ،م. همو ،مجموعۀ رسائل ابنعربى (مجلدان) ،بیروت ،داراحیاء التراث العربى4962 ،ق. همو ،مجموعه رسائل ابنعربى (ثالثمجلدات) ،بیروت ،دارالمحجة البیضاء4124 ،ق. همو ،محاضرة األبرارو مسامرة األخیار ،محقق محمد نمرى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4122 ،ق. ابنفارض ،عمر ،دیوان ،محقق محمد ناصرالدین ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4142،ق. ابنقیم الجوزیۀ ،محمد ،مدارج السالکین ،محقق محمدفاسى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4125 ،ق. ابوروح ،لطفاهلل ،حاالت و سخنان ابوسعیدابوالخیر ،الیاس میرزابوراغانسکى ،سنپطرزبورگ4811 ،م. اسفراینى ،نورالدین ،کاشفاألسرار ،محقق هرمان لندلت ،تهران ،موسسه مطالعات اسالمى دانشگاهمکگیل4958 ،ش.
 اسیرىالهیجى ،محمد ،مفاتیح اإلعجاز فى شرح گلشنراز ،محقق محمد ملکالکتاب ،بمبئى4942 ،ش. همو ،أسرار الشهود فىمعرفۀ الحق المعبود ،بىنا ،بىجا ،براساس نسخه خطى  86112کتابخانه مجلسشوراى اسالمى.
 اصفهانی ،ابونعیم ،حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء ،محقق محمدرضا شفیعى کدکنى ،قاهرة ،دارام القراءللطباعة و النشر.
 أطعانى بسطامى ،روضۀ الحبور و معدن السرور فى مناقب الجنید البغدادى و إبىیزید طیفور،فریدمزیدى ،قاهرة ،دارة الکرز للنشر و التوزیع.
 افالکی ،احمد ،مناقب العارفین ،بىنا ،آنکارا4151 ،م. انصاری اسیدی ،عبدالرحمن ،مشارق أنوار القلوب و مفتاح أسرار الغیوب ،محقق عاصم کیالى ،بیروت،دارالکتب العلمیه.
 انصارى ،عبداهلل ،طبقاتالصوفیۀ[ ،بىنا][بىجا] نوبت چاپ اول. همو ،مناجاتنامه ،محقق محمد حماصیان ،خدمات فرهنگىکرمان4982 ،ش. -همو ،منازل السائرین ،محقق على شیروانى ،تهران ،دارالعلم4142 ،ق.
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 انصارى ،زکریا ،نتائج األفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية ،محقق عبدالوارث محمد ،بیروت،دارالکتب العلمیة4128 ،ق.
 آملی ،سیدحیدر ،المقدمات من کتاب نص النصوص ،تهران ،قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسهپژوهشهای علمی در ایران4952 ،ش.
 همو ،أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة ،محقق سیدمحسن موسوى ،قم ،نورعلىنور4982 ،ش. همو ،تفسیر المحیط األعظم ،محقق سیدمحسن موسوى ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارتارشاد4122 ،ق.
 همو ،جامع األسرار و منبع األنوار ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالى4968 ،ش.
 همو ،نقد النقود فى معرفۀ الوجود (جامعاألسرار) ،هانرى کربن ،انتشارات علمى و فرهنگى وزارتفرهنگ و آموزش عالى4968 ،ش.
 باخرزی ،یحیی ،أوراد األحباب و فصوص اآلداب ،محقق ایرج افشار ،دانشگاه تهران4989 ،ش. بالىزاده حنفى ،مصطفی ،شرح فصوص الحکم ،محقق فادى نصیف ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،4122ق.
 بدلیسى ،عمار ،بهجة الطايفة ،محقق ادواردبدین ،بیروت ،دارالنشر فرانز شتاینر4111 ،م. بقلىشیرازى ،روزبهان ،المصباح فى مکاشفۀ بعث األرواح ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة4128 ،ق.
 همو ،تفسیر عرائس البیان فى حقائق القرآن ،محقق فرید مزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2228 ،م. همو ،تقسیم الخواطر ،محقق فرید مزیدى ،قاهرة ،داراآلفاق العربیة4128 ،ق. همو ،رسالۀ القدس ،محققجواد نوربخش ،تهران ،یلداقلم4984 ،ش. همو ،شرح شطحیات ،محقق هانرى کربن ،تهران ،طهورى4921 ،ش. همو ،عبهر العاشقین ،محقق هانرى کربن/محمد معین ،تهران ،منوچهرى4966 ،ش. همو ،مشرباألرواح ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4126 ،ق. بکری ،ابوالقاسم ،االنوار فى علم االسرار و مقامات االبرار ،محقق فرید مزیدى ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة4124 ،ق.
 بونى ،احمد ،شمسالمعارف الکبرى ،بیروت ،موسسۀ النور للمطبوعات4122 ،ق. پالسىشیرازى ،حسن ،رسالتان فى الحكمة المتعالية و الفكر الروحى ،محقق صالح عضیمۀ ،پاریس4186 ،م. تادلى (ابنزیات) ،یوسف ،التشوف الى رجال التصوف ،محقق على عمر ،قاهرة ،مكتبة الثقافة الدينیة،4122ق.
 تبادکانى ،محمد ،تسنیم المقربین ،محقق محمد طباطبائى بهبهانى ،کتابخانه موزه و اسناد مجلس شوراىاسالمى ایران4982 ،ش.
 -تبریزى مغربى ،محمد ،دیوان کامل ،محقق ابوطالب میر عابدینى ،تهران ،زوار4958 ،ش.
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 تستری ،سهل ،تفسیر ،محقق محمدسود ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4129 ،ق. تلمسانى ،سلیمان ،شرح منازل السائرین ،محقق عبدالحفیظ منصور ،قم ،بیدار4924 ،ش. همو ،شرح مواقف النفرى ،محققعاصم کیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4128 ،ق. جام ،احمد ،كنوز الحكمة ،محقق على فاضل ،پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى4982 ،ش. جامی ،عبدالرحمن ،نفحات األنس ،محقق ولیام ناسولیس/غالمعیسى/عبدالحمید ،کلکته ،مطبعة لیسى،4858م.
 همو ،الدرة الفاخرة فى تحقيق مذهب الصوفية ،محقق نیکو الهیر/علىموسوى ،تهران ،مؤسسه مطالعاتاسالمى4958 ،ش.
 همو ،شرح فصوص الحکم ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4125 ،ق. همو ،نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص ،محقق سید جاللالدین آشتیانى ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد4922 ،ش.
 جرجانی ،شریف ،کتاب التعریفات ،تهران ،ناصرخسرو4922 ،ش. جمالى دهلوى ،مرآتالمعانى ،محقق نصراهللپورجوادى ،تهران ،انتشارات حقیقت4981 ،ش. جندى ،مؤیدالدین ،شرح فصوص الحکم ،محقق سیدجاللالدین آشتیانى ،قم ،بوستان کتاب4129 ،ق. جیلی ،عبدالکریم ،األسفار عن رسالۀ األنوار فیما یتجلى ألهل الذکر من األنوار ،محقق ابراهیم کیالى،بیروت ،دارالکتب العلمیة4126 ،ق.
 همو ،اإلنسان الکامل ،محقق ابوعبدالرحمنعويضة ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4148 ،ق. همو ،المناظراإللهیۀ ،ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2221 ،م. همو ،مراتب الوجود وحقیقۀ کل موجود (الکهف و الرقیم) ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة4126 ،ق.
 حافظشیرازى ،محمد ،دیوان ،بهاهتمام محمدقزوینى/قاسمغنى ،تهران ،زوار4985 ،ش. حسینبننصر (ابنخمیس موصلى) ،مناقب األبرار و محاسن األخیار فى طبقات الصوفیۀ ،سعیدعبدالفتاح ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4122 ،ق.
 حسینىکیالنى ،ناصر ،حِکَم الفصوص و حِکَم الفتوحات المسمى مجمع البحرین فى شرح الفصین،فرید مزیدى ،قاهرة ،داراآلفاق العربیة.
 حکیمترمذى ،ادب النفس ،محقق احمد سایح ،قاهرة ،دارالمصرية اللبنانیة4149 ،ق. همو ،ختم االولیاء ،محقق عثمان یحیى ،بیروت ،مهداآلداب الشرقیة4122 ،ق. همو ،ریاضة النفس ،محقق ابراهیم شمسالدین ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4126 ،ق. همو ،غور االمور ،محقق احمد سایح/احمدعوض ،قاهرة ،مكتبة الثقافة الدينیة4122 ،ق. همو ،کیفیۀ السلوکالىربالعالمین ،محققابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4128 ،ق. حالج ،حسین ،دیوان ،بمبئی ،بمبئی ،چاپخانه علوی4925 ،ق. -همو ،دیوان ،محقق محمدسود ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2222 ،م.
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 همو ،اخبار الحالج أومناجیات الحالج ،محقق لویس ماسینیون ،دمشق ،التکوین2226 ،م. خرکوشی ،ابوسعد ،تهذیب االسرار فى أصول التصوف ،محقق امام سید محمد على ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة4122 ،ق.
 خواجوی کرمانی ،محمود ،دیوان غزلیات ،محقق حمید مظهرى ،تهران ،انتشارات خدمات فرهنگىکرمان4928 ،ش.
 خواجه محمد پارسا ،قدسیه ،محققاحمد طاهرى عراقى ،تهران ،طهورى4951 ،ش. خوارزمی ،تاجالدین ،شرح فصوص الحکم ،محقق حسنزاده آملى ،قم ،بوستان کتاب4921 ،ش. درینی ،عبدالعزیز ،طهارۀ القلوب و الخضوع لعالم الغیوب ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتبالعلمیۀ4121 ،ق.
 دسوقی ،ابراهیم ،الجوهرة المضیئة فى سلوک الطالب و نصح البرية ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت،دارالکتب العلمیة4128 ،ق.
 دیلمى ،ابوالحسن ،االلف المألوف على الالم المعطوف ،محقق ج.ک.فادیه ،قاهرة ،مطبعة المعهد العلمىالفرنسى لالثار الشرقیه4162 ،م.
 دیلمى ،ابوالحسن ،سیرت شیخ کبیر ابوعبداهلل ابن خفیف شیرازی ،تصحیح شیمل و طاری ،انتشاراتبابک4969 ،ش.
 دیلمى ،محمد ،شرح األنفاس الروحانية ألئمة السلف الصوفية ،محقق محمدسیالنى ،قاهرۀ ،داراآلثاراالسالمیۀ4128 ،ق.
 رازی ،ابوبکر ،حدائق الحقائق ،محقق سعید عبدالفتاح ،قاهرة ،مكتبة الثقافة الدينیة4122 ،ق. رازى(دایه) ،نجمالدین ،مرصادالعباد ،بىنا ،تهران4922 ،ق. همو ،منارات السائرین إلى حضرة اهلل و مقامات الطائرین ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة4125 ،ق.
 رفاعى ،احمد ،حالة أهل الحقيقة معالله تعالى ،محقق فرید مزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4125 ،ق. روزبهانثانى ،ابراهیم ،تحفه أهل العرفان ،محقق جواد نوربخش ،تهران ،یلدا قلم4982 ،ش. زروقفاسى ،احمد ،قواعد التصوف ،محقق عبدالمجید الخیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4126 ،ق. زیدطوسى ،تاجالدین ،قصهیوسف (الستین الجامع للطائف البساطین) ،محقق محمد روشن ،انتشاراتعلمى فرهنگى4982 ،ش.
 سپهساالر ،فریدون ،زندگینامه موالنا جاللالدین مولوى ،محقق سعید نفیسى ،تهران ،اقبال4928 ،ش. ست العجم بنت النفیس البغدادية ،شرح مشاهد األسرار القدسية و مطالع األنوار اإللهية ،محقق فرید مزیدى،بیروت ،دارالکتب العلمیه2226 ،م.
 سجزى دهلوى ،امیر ،رساله مخ المعانى ،محقق آذرمیدخت صفوى ،علیگر ،انستیتوى تحقیقات فارسى،2222م.
 -سراج ،ابونصر ،اللمعفىالتصوف ،محقق رینولدنیکلسون ،لیدن ،مطبعة بریل4141 ،م.
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 سرهندى ،احمد؛ منزلوی ،محمد؛ المکتوبات (سرهندى) ،محقق عبداهلل حنفى مصرى/علىرضا قشلى،قاهرة ،مكتبة النیل.
 سکندری ،احمد ،اللطائف اإللهیة فى شرح مختارات من الحکم العطائیة ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت،دار الکتب العلمیة4121 ،ق.
 سلطانولد ،بهاءالدین ،انتهانامه ،محقق محمد خزانهدارلو ،تهران ،روزنه4926 ،ش. سلمی ،ابوعبدالرحمن ،المقدمه فى التصوف ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4126 ،ق. همو ،تسعة کتب فى اصول التصوف و الزهد ،محقق سلیمان آتش ،الناشر للطباعة و النشر و التوزیع واالعالن4141 ،ق.
 همو ،طبقاتالصوفیة (سلمى) ،محقق مصطفى عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4121 ،ق. همو ،مجموعۀ آثار سلمى ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهى4961 ،ش. سمعانی ،احمد ،روح األرواح فى شرح أسماء الملک الفتاح ،محقق نجیب مایل هروى ،تهران ،انتشاراتعلمى و فرهنگى4981 ،ش.
 سمنانى ،عالءالدوله ،خمخانه وحدت ،محقق عبدالرفیع حقیقت ،تهران ،انتشاراتکومش4985 ،ش. همو ،مصنفات فارسى ،محقق نجیب مایل هروى ،شرکت انتشارات علمى و فرهنگى4989 ،ش. سنایی ،ابوالمجد ،مکاتیب ،هند ،انتشارات دانشگاه علیگره4162 ،م. همو ،حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة ،محقق دکتر مدرس رضوى ،دانشگاه تهران4989 ،ش. سهروردی ،ابوحفص ،عوارف المعارف ،محقق احمد عبدالرحیم السایح/توفیق وهبة ،قاهرة ،مكتبة الثقافةالدينیة4122 ،ق.
 سهروردی ،شهابالدین ،رسائل شیخ اشراق ،هانرىکربن/حسیننصر/نجفقلىحبیبى ،تهران ،موسسهمطالعات و تحقیقات فرهنگى4925 ،ش.
 شاذلی ،عبدالقادر ،الکواکب الزاهرة ،محقق احمدسایح/توفیق وهبة ،قاهرة ،مكتبة الثقافة الدينیة4194 ،ق. شاذلى (ابنزغدان) ،محمد ،قوانین حکم االشراق إلى کافۀ الصوفیۀ بجمیع االفاق ،محقق فرید مزیدى،بیروت ،دارالکتب العلمیة4128 ،ق.
 شاورانی ،مسعود« ،مروری بر آموزه خلیفة اهلل در اسالم» ،پژوهشنامه ادیان ،سال  ،49شماره ،254918ش.
 شاهداعى شیرازى ،نسایم گلشن ،محقق پرویز عباسى ،تهران ،انتشاراتالهام4922 ،ش. شاهنعمتاهلل ولى ،مکتوبات ،مجموعه 428رساله ،مقابله و جمعآوری نسخ بهکوشش محمدرسا ،نسخهدیجیتال.
 همو ،دیوان ،محقق عباس خیاطزاده ،کرمان ،انتشارات خانقاه نعمتاللهى4982 ،ش. شبسترى ،محمود ،حق الیقین فى معرفة ربالعالمین ،محقق جواد نوربخش ،تهران ،یلداقلم4982 ،ش. شعرانی ،عبدالوهاب ،الیواقیت و الجواهر فى بیان عقائد األکابر ،بیروت ،داراحیاء التراث العربى ،موسسةالتاریخ العربى4148 ،ق.
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 همو ،ردع الفقراعن دعوى الوالية الکبرى ،محقق عبدالبارى داوود ،قاهرة ،دارجوامع الکلم4125 ،ق. شیرازى (بابارکنا) ،مسعود ،نصوص الخصوص فى ترجمه الفصوص ،رجبعلى مظلومى ،تهران ،مطالعاتاسالمى دانشگاه مکگیل4951 ،ش.
 صدرالمتألهین ،مفاتیحالغیب ،محقق محمد خواجوى ،تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى،4969ش.
 عراقى ،فخرالدین ،کلیات ،محقق سعید نفیسى ،تهران ،انتشارات سنائى4969 ،ش. عطار ،فریدالدین ،اسرارنامه ،بىنا ،تهران4218 ،ش. همو ،الهىنامه ،تهران ،کتابفروشى اسالمیه4955 ،ق. همو ،بلبلنامه ،مطبعه محمد مهدىقاضى سعیدى ،بىجا4942 ،ش. همو ،بىسرنامه ،تهران ،مطبعة علمی4942 ،ش. همو ،تذکرة األولیاء ،محقق رینولد نیکلسون ،مطبعة لیدن4125 ،م. همو ،دیوان عطار ،محقق تصحیح تقى تفضلى ،انتشارات علمى و فرهنگى4981 ،ش. همو ،لسان الغیب ،محقق حسین حیدرخانى مشتاقعلى ،تهران ،انتشارات سنائى4926 ،ش. همو ،مصیبتنامه ،کتابخانه مرکزى ،تهران4951 ،ق. همو ،مظهر العجائب و مظهر االسرار ،بىنا ،تهران4929 ،ش. همو ،منطقالطیر ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهى4929 ،ش. همو ،نزهة األحباب ،بىنا ،بىجا4942 ،ش. عینالقضات همدانى ،تمهیدات ،محقق عفیف عسیران ،دانشگاه تهران4914 ،ش. همو ،شرح کلمات باباطاهرالعریان ،محقق ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیه2222 ،م. همو ،شکوى الغریب عن األوطان إلى علماء البلدان ،محقق عفیف عسیران ،پاریس ،داربیبلیون4162 ،م. غزالی ،ابوحامد ،إحیاء علومالدین ،محقق عبدالرحیم حافظ عراقى ،بیروت ،دارالکتاب العربى. همو ،مکاشفة القلوب المقرب إلى عالم الغیوب ،محقق عبدالمجید طعمه حلبى ،بیروت ،دارالمعرفة،4122ق.
 غزالی ،احمد ،مکاتبات خواجه احمد غزالى با عینالقضات همدانى ،محقق نصراهلل پورجوادى ،تهران،خانقاه نعمتاللهى4956 ،ش.
 غزنوی ،محمد ،مقامات ژندهپیل ،محقق حشمت مؤید ،انتشارات علمى و فرهنگى4981 ،ش. فراهىهروى (مالمسکین) ،معینالدین ،تفسیر حدائق الحقائق ،محقق سیدجعفر سجادى ،دانشگاه تهران،4981ش.
 فرغانی ،سعیدالدین ،مشارق الدرارى شرح تائیهابنفارض ،محقق سیدجاللالدین آشتیانى ،قم ،دفترتبلیغات اسالمى4921 ،ش.
 فرغانی ،سعیدالدین ،منتهى المدارک فى شرح تائیة ابن فارض ،محقق عاصم کیالى ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة4128 ،ق.
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 فنارى ،محمد حمزه ،مصباح األنس بین المعقول و المشهود ،محقق عاصم کیالی ،بیروت ،دارالکتبالعلمیه2242 ،م.
 فیضکاشانى ،مالمحسن ،الحقائق فى محاسن االخالق ،محقق محسن عقیلى ،قم ،دارالکتاب االسالمى،4129ق.
 همو ،المحجۀ البیضاء فى تهذیب االحیاء ،محقق علىاکبر غفارى ،قم ،جامعه مدرسین4142 ،ق. همو ،دهرساله ،محقق رسول جعفریان ،اصفهان ،کتابخانه امیرالمومنین4924 ،ش. همو ،دیوان ،محقق مصطفى فیض کاشانى ،قم ،اسوه4984 ،ش. همو ،مجموعه رسائل ،محقق محمدامامىکاشانى/بهرادجعفرى ،مدرسه عالى شهید مطهرى4982 ،ش. همو ،منتخب مکاتیب عبداهلل قطب ،محقق مجید حسینزاده ،مدرسه عالىشهید مطهرى4982 ،ش. قشیری ،عبدالکریم ،لطائف اإلشارات ،محقق ابراهیم بسیونى ،مصر ،الهیئة المصرية العامه للکتاب،4184م.
 همو ،اربع رسائل فى التصوف ،محقق قاسم سامرائى ،بغداد ،مطبعة المجمع العلمى العراقى4981 ،ق. همو ،الرسالة القشیرية ،محقق عبدالحلیم محمود/محمودبنشریف ،قم ،بیدار4921 ،ش. همو ،شرح أسماء اهللالحسنى ،محقق عبدالروف سعید/سعدعلى ،قاهرة ،دارالحرم للتراث4122 ،ق. همو ،کتابالمعراج ،محقق لویسصلیبا ،بیروت ،دارالمکتبه بیبلیون2222 ،م. همو ،نحوالقلوب (قشیرى) ،محقق احمد جندى ،قاهرة ،الهیئه المصریه العامه للکتاب2228 ،م. قطب ،عبداهلل ،مکاتیب عبداهلل قطب ،قم ،قائمآلمحمد4981 ،ش. قالنسى نسفى ،عبداهلل ،ارشاد در معرفت و وعظ و اخالق ،محقق عارف نوشاهى ،تهران ،میراثمکتوب4985 ،ش.
 قونوی ،صدرالدین ،مفتاحالغیب (مصباحاألنس) ،محقق عاصم کیالی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه2242،م. همو ،الفکوک ،این رساله براساس نسخه خطی 222کتابخانه یوسف آغاقونیه کار شده است. قیصری ،داود ،رسائل ،محقق سیدجاللالدین آشتیانى ،تهران ،موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران،4984ش.
 همو ،شرح القیصرى على تائیة ابن الفارض الکبرى ،محقق احمد مزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،4125ق.
 همو ،شرح فصوص الحکم ،محقق سیدجاللالدین آشتیانى ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى،4925ش.
 قیسرانى ،محمد ،صفوة التصوف ،محقق ابوعلى نظیف ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4122 ،ق. کاشانی ،عبدالرزاق ،شرح فصوص الحکم ،قم ،بیدار4922،ش. همو ،شرح منازل السائرین ،محقق محسن بیدارفر ،قم ،بیدار4985 ،ش. همو ،کشف الوجوه الغرلمعانى نظمالدر ،محقق فرید مزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4126 ،ق. -همو ،لطائف األعالم فى إشارات أهل اإللهام ،محقق احمدسایح/توفیق وهبة/عامر نجار ،قاهرة ،مكتبة
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الثقافة الدينیة4126 ،ق.
 همو ،مجموعه رسائل و مصنفات ،محقق مجید هادىزاده ،تهران ،میراث مکتوب4982،ش. کرمانی ،اوحدالدین ،دیوان رباعیات ،محقق احمد ابومحبوب ،تهران ،سروش4966 ،ش. کاشانى ،عزالدین محمود ،مصباح الهداية و مفتاح الکفاية ،تهران ،نشرهما. کاشفىسبزوارى ،حسین ،مواهبعلیه ،محقق محمدجاللى نائین ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات اقبال،4961ش.
 کالباذى ،ابوبکر ،التعرف لمذهب التصوف ،مصر ،مطبعة السعادة4199 ،م. گروهى از نویسندگان ،النوراألبهر فى الدفاع عن الشیخ األکبر ،محقق فرید مزیدى ،قاهرة ،دارالذکرللنشر و التوزیع4122 ،ق.
 گروهى از نویسندگان ،مجموعه رسائل عوارف المعارف ،محقق على نورىزاده ،کتابخانه احمدىشیراز4969 ،ش.
 گیالنی ،عبدالقادر ،الفتح الربانى و الفیض الرحمانى ،قاهرة ،مكتبة الثقافة الدينیة4126 ،ق. همو ،سراألسرار و مظهر األنوار فیما یحتاج إلیه األبرار ،محقق فرید مزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،4128ق.
 همو ،فتوح الغیب ،محقق محمد درویش ،بیروت ،دارالهادى4128 ،ق. همو ،السفينة القادرية ،محقق سالم بواب ،بیروت ،دارااللباب4142 ،ق. الهیجى ،عبدالرزاق ،دیوان ،محقق ابوالحسن پریشانزاده ،تهران ،انتشارات علمى فرهنگى4961 ،ش. مجهول/ابنسودکین ،شرح التجلیات اإللهیة ،محقق محمدنمرى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2221 ،م. محاسبی ،حارث ،النصائح (الوصایا) ،محقق احمدعطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4186 ،م. همو ،الرعاية لحقوق اهلل ،محقق عبد الرحمن عبد الحمید البر ،مصر ،دار الیقین4122 ،ق. همو ،المسائل ،محقق خلیل عمران المنصور ،بیروت ،دار الکتب العلمیة4124 ،ق. همو ،آداب النفوس ،محقق عبدالقادر احمدعطا ،بیروت ،موسسة الکتب الثقافیة4128 ،ق. محققترمدى ،برهانالدین ،معارف ،محقق بدیعالزمان فروزانفر ،نشردانشگاهى4922 ،ش. محمدبلخى ،بهاءالدین ،معارف (بهاءولد) ،محقق بدیع الزمان فروزانفر ،تهران ،طهورى4982 ،ش. محمدبنمنور ،أسرار التوحید فى مقامات أبىسعید ،محقق الیاس میرزابور اغانسکى ،سنپطرزبورگ،4811م.
 محمودبنعثمان ،مفتاح الهداية و مصباح العناية ،محقق منوچهر مظفریان ،تهران ،فرهنگستان زبان و ادبفارسى4982،ش.
 مزالى ،محمد ،مصباح الظالم ،محقق محمد على شکرى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة2221 ،م. مستملیبخاری ،اسماعیل ،شرح التعرف لمذهب التصوف ،محقق محمد روشن ،تهران ،اساطیر،4969ش.
 -مصرى (ابنالملقن) ،عمر ،طبقات األولیاء ،محقق مصطفى عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
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4122ق.
 معاذرازی ،یحیی ،جواهر التصوف ،محقق هارون عاشور ،قاهرة ،مكتبة اآلداب4129 ،ق. مکی ،ابوطالب ،قوت القلوب فى معاملة المحبوب ،محقق باسلالسود ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،4142ق.
 همو ،علمالقلوب ،محقق عبدالقادر احمدعطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4121 ،ق. مناوی ،محمد ،الکواکب الدرية فى تراجم السادة الصوفیة ،محقق محمدالجادر ،بیروت ،دارالصادر،4111م.
 مولوی ،جاللالدین ،مثنوى معنوى ،محقق توفیق سبحانى ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،4929ش.
 مهائمى ،عالءالدین ،خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم ،محقق فرید مزیدى ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة4128 ،ق.
 میبدی ،ابوالفضل ،کشف األسرار و عدة األبرار ،محققعلى اصغر حکمت ،تهران ،امیرکبیر4924 ،ش. نخجوانی ،نعمۀاهلل ،الفواتح اإللهیة و المفاتح الغیبیة ،مصر ،داررکابى للنشر4111 ،م. نسفى ،عزیزالدین ،اإلنسان الکامل ،محقق ماریژان موله ،تهران ،طهورى4986 ،ش. همو ،بیان التنزیل ،محقق علیمیرباقرى فرد ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگى4921 ،ش. همو ،زبدة الحقائق ،محقق حقوردى ناصرى ،تهران ،طهورى4984 ،ش. همو ،کشف الحقائق ،محقق احمدمهدوى دامغانى ،علمى و فرهنگى4986 ،ش. نِفَرى ،محمد ،االعمالالصوفیه ،محقق سعیدالغانمى ،بغداد ،منشورات الجمل2222 ،م. همو ،کتاب المواقف ،محقق یوحناأربرى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4142 ،ق. نفزى ،ابراهیم ،غیث المواهب العلیة فى شرح الحکم العطائیة ،محقق عبدالجلیل عبدالسالم ،بیروت،دارالکتب العلمیة4128 ،ق.
 نقشبندی ،احمد ،شرح الحکم الغوثیة ،محقق فرید مزیدى ،قاهرة ،داراآلفاق العربیة4128 ،ق. نمرى (ششترى) ،علی ،دیوان ،محققالعدلونى و ابوالفیوض ،بیروت ،دارالثقافه2228 ،م. بغدادی ،جنید ،السرفى انفاسالصوفیۀ ،محقق عبدالبارى داود ،قاهرة ،دارجوامعالکلم4126 ،ق. همو ،رسائل ،محقق جمال رجب ،دمشق ،داراقرأللطباعۀ و النشر و التوزیع4125 ،ق. وفاالکبیر ،محمد ،کتاب األزل ،محقق عاصم ابراهیم کیالى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة4122 ،ق. هجویرى ،ابوالحسن ،کشفالمحجوب ،ابوالحسن على هجویرى ،محقق ژوکوفسکى ووالنتینآلکسى،تهران ،طهورى4925 ،ش.
 همدانى ،على ،حلفصوصالحکم (شرحفصوص الحکمپارسا) ،رساله براساس نسخه خطی 2211کتابخانه شهید على پاشا استانبول.
 یافعی ،عبداهلل ،خالصة المفاخر فى مناقب الشیخ عبدالقادر ،محقق فرید مزیدى ،قاهرة ،داراآلثاراالسالمیۀ4128 ،ق.
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