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 طرح مسئله
گاه زمین را از عالم مرصوم که ب گزیده ی شیره در مورد حجج الهی ب  این است که خداوند هیچعقیده

 گذارد. ک د، خالی نمیی او حجت را ب  ب دگان تمام میی اوست و به وسیلهو نمای ده
 . ازگ ددمی های الهی در زمین با وصایت ه  حجت به حجت پس از خود، تامینی حجتتداوم سلسله

؛ 12؛ال سا :11شود و آیاتی از ق آن ک یم)البق ه:اتصا  الوصیه" یاد می"ی مهم با ع وان این قاعده
که از م ز توات  مر وی  ( و روایات ف اوانی از اهل بیت 24؛ ال حل:12الس ا : ؛1 عد:ال؛ 11الفاط :

 ی آن است.، پشتوانه(292-2/211کلی ی،گذرد)ب ای نمونه نک:می
در نهج  پژوهش حاض  در پی یافتن پاسخ این سؤا  است که در میان بیانات امی المؤم ین علی 

البالغه چه تص یحات یا اشاراتی ب  موضوع "خالی نبودن زمین از حّجت" وجود دارد. نت  به اهمّیت نهج 
ین موضوع کمک ولّیت االبالغه در میان مسلمانان، تبیین این بحث  در عبارات نهج البالغه به تقویت و مقب

 شایانی می ک د.
 در باب "خالی نبودن زمین از حّجت" در نهج البالغهبیانات امیرالمؤمنین 

و کمیل بن زیاد است.  ، ش   گفتگویی خصوصی بین امی الموم ین حکمت یکصد و چهل و هفتم  -2
و »این گفتگو شامل این جمله است که:  ْم َبَلی َل َتْخل  ورا  َو الْله  ْجة  ِإْما َظاِه ا  َمْشه  اِلم  ِلْلِه ِبح 

َ
ْرض  ِمْن ق

َ
اْْل

وَلِئَك َو اللْ 
 
وَلِئَك أ

 
ْیَن أ

َ
ه  َو َکْم َذا َو أ َ ات  َجج  الْلِه َو َبیِّ َل ح  ورا  ِلَئاْل َتْبط   ِإْما َخاِلفا  َمْغم 

َ
وَن َعَددا  َو اْْل لُّ

َ
ق
َ
وَن ِه اْْل ْعَتم 

 
َ
ْشَباِه ِعْ َد الْلِه ق

َ
وِب أ ل 

 
وَها ِفي ق ْم َو َیْزَرع  َتَ اَ ه  وَها ن  وِدع  َ اِتِه َحْتی ی  َجَجه  َو َبیِّ  َهَجَم ِهْم ْدرا  َیْحَفظ  الْله  ِبِهْم ح 

ْت َ  وا َما اْسَتْوَعَ ه  اْلم  وَ  اْلَیِقیِن َو اْسَتاَلن  وا ر  و ِبِهم  اْلِرْلم  َعَلی َحِقیَقِة اْلَبِصیَ ِة َو َباَش   ِنس 
َ
وَن َو أ ا ِبَما اْسَتْوَحَش ف 

َلَفا    وَلِئَك خ 
 
ْعَلی أ

َ
َرْلَقة  ِباْلَمَحلِّ اْْل َها م  ْرَواح 

َ
ْبَدان  أ

َ
ْنَیا ِبه وا الدُّ وَن َو َصِحب  ْرِضِه َو الِمْ ه  اْلَجاِهل 

َ
َعاة  ِإَلی الْلِه ِفي أ دُّ

  (491)سّیدرضی،2«ِدیِ ه
این حدیث، چهارده ط یق ذک  ک ده است و برد از بیان اس اد متردد شیخ صدو  در کما  الدین ب ای 

 ( 2/194)صدو ،کما  الدین، این روایت تاکید می ک د که: و لهذا الحدیث ط   کثی ة
چ انکه ابن اند؛افزون ب  شیخ صدو ،بسیاری از علما در کتب متقدم، این حدیث را با اس اد گوناگون آورده

 (2/29الغارات آن را با اس اد خویش از کمیل بن زیاد روایت ک ده است)ابن هال ، (در 125هال  ثقفی)م

                                                                        

حجت نگه دارد خالی نیست که آن حّجتها یا آشکار و مشهورند و یا بیمناك آری خدای من؛ زمین از کسی که دین خدا را با برهان و  -1
 و پنهان؛ تا حجتها و دَّلیل روشن الهی از بین نرود. آنان چند نفرند و در کجایند؟

 و دَّلیل خود به خدا قسم که از نظر شمار اندکند اّما از جهت مقام و مرتبه در نزد خدا بسیار با عظمتند. به وسیله آنها خداوند حجتها
کند تا آنها را به امثال خود به امانت بسپارند و در دلهای افرادی نظیر خودشان بکارند. علم و دانش با بصیرت، یکباره رو به را حفظ می

ش آسان اند، آنها آن را بر خویاند، و آنچه را که اهل عیش و لّذات دنیا سختش شمردهایشان آورده و مباشر روح ایمان و یقین گردیده
اند و به آنچه که جّهال و نادانان از آن ترسانند، مأنوسند؛ در دنیا با پیکرهائی زندگی می کنند که جانهای آن پیکرها، به محّل اعلی گرفته

 آویخته است. آنان در روی زمین جانشینان خدا و دعوت کنندگان به راه دین اویند.
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 ( در کتاب تاریخ خود این حدیث را از کمیل بن زیاد روایت ک ده است. 191همچ ین ابن واضح یرقوبی)م
دانشم دان دیگ ی نیز چون شیخ مفید در الرشاد،ابن شربه حّ انی در تحف الرقو  و شیخ طوسی در 

در کتاب الغیبة، با نقل این حدیث از کمیل بن زیاد آن را حدیثی مشهور  مالی حدیث را آورده اند و نرمانیال
 (254دانسته است)نرمانی، از امی المؤم ین 

اصل"خالی نبودن زمین از حّجت پ وردگار" را به ص احت  مطابق روایت مذکور،امی المؤم ین علی 
ْجة  " ؛ َل  مورد تهکید ق ار داده اند:" اِلم  ِلْلِه ِبح 

َ
ْرض  ِمْن ق

َ
و اْْل د همچ ین به این حقیقت نیز اشاره ک ده ان َتْخل 

ورا  َو ِإْما که حّجتهای خداوند گاه،ظاه  و ش اخته شده اند و گاهی  بیم اک و ناش اس: " ِإْما َظاِه ا  َمْشه 
" کلمۀ "مغمور" اسم مفرو  از ریشۀ"غم  ورا   »" است ولغت ش اسان در توضیح آن نوشته اند:َخاِلفا  َمْغم 

چ انکه مالحته می شود،در این حدیث نیز  (3/19ابن م تور،«)الَمْغمور  من ال جا : الذي لیس بمشهور
"مغمور" مقابل"مشهور" استرما  شده است؛ب اب این مر ای کلمۀ"مغمور" ،"ناش اس" است.در عبارت 

ه حّجتها خداوند که مستم ا  درمیان خلق حضور دارند،گاهی ،تص یح شده است ک امی المؤم ین علی 
 2ظاه  و ش اخته شده اند و گاهی هم غالب و ناش اس.

 
 دارد؛ آن حض ت در خطبه های دیگ ، اشاراتی به موضوع غیبت حّجت دوازدهم حض ت مهدی 

" در خطبۀ  َثَ ه  َو َلْو َتاَبَع َنَتَ ه 
َ
ْبِص   اْلَقاِلف  أ ْتَ ة  َعِن الْ اِس َل ی  َو  211از آن جمله عبارت" ِفي س  و عبارت " َفه 

ْرَض ِبِجَ اِنِه َبِقْیة  ِمْن َبقَ 
َ
ْلَصَق اْْل

َ
، َو َضَ َب ِبَرِسیِب َذَنِبِه، َو أ ْساَلم  ْغَتِ ب  ِإَذا اْغَتَ َب اْْلِ ْجِتِه، َخ م  ِلیَفة  ِمْن اَیا ح 

ْنِبَیاِلِه" در 
َ
 است.  225خطبۀ َخاَلِلِف أ

بیان شده است)نک:خویی،  در این دو عبارت که به تص یح شارحان راجع به مهدی آ  محّمد 
(ایشان به ع وان باقی مانده حجج الهّیه و خلیفه ای از سلسلۀ جانشی ان پیامب ان الهی مرّ فی 20/534

د.امام تهکید ک ده اند که آن حّجت الهی مّدتها در ناش اسی زندگی خواهد ک د؛یر ی همان مطلبی شده ان
" راجع به حّجت خداوند بیان شده است. ورا   که در  عبارت" َو ِإْما َخاِلفا  َمْغم 

به حکمت"خالی نبودن زمین از حّجت" اشاره ک ده اند و یاد آور شده اند که:"  پس از این، امام 
" این جمله حاکی از این است که بدون حّجت، راه مایی ب ای دللِت بش  به  ه  َ ات  َجج  الْلِه َو َبیِّ َل ح  ِلَئاْل َتْبط 
خداوند نیست؛اگ چه انسان واجد عقل است؛اّما عقل در عین آنکه حّجت باط ی انسان 

ر غفلت می شود و نیازم د ( بدون حّجت ظاه ی که انبیا  و اوصیا  هست د، دچا2/23است)نک:کلی ی،
ْم  بیدارگ انی است که گ جی ه های مر فتی مدفون در غبار غفلتها را آشکار سازند:" وا َله  ِثی    َدَفاِلَن َو ی 

و ")سّیدرضی، ق  ( ب اب این بی حضور حّجت در میان خلق،بّی ات الهی باطل می شد. نکتۀمهّم دیگ  45اْلر 
 ّجت با وجود زندگی مخفیانه،در ام  هدایتگ ی کامال  فّرا  است؛در کالم آن حض ت  این است که این ح

                                                                        

 .را به ناشناس زندگی کردن ایشان توضیح داده اندنیز،غیبت امام  در روایات سایر اهل بیت  -1
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به عبارت دیگ  غالب بودن او م ج  به غافل بودنش نمی شود؛چه،اگ  او نبود،هیچ راه روشن هدایتی ب ای 
 بش  باقی نمی ماند.

 د،تص یح آن،برد از بیان جایگاه رفیع این حجج و اشاره به علم یقین آوری که این حّجتها واجد امام 
 نموده اند که ایشان خلفا  خداوند ب  روی زمین و دعوت ک  دگان خلق به سوی خدای مترا  هست د.

ْرِضِه" یاد آور 
َ
َلَفا   الْلِه ِفي أ وَلِئَك خ 

 
َك َو ِإْذ ق» ام از سوره مبارکه بق ه است که :ی سیآیهتربی  " أ اَ  َربُّ

 
َ
ي جاِعل  ِفي اْْل ح  ِبَحْمِدَك ِلْلَمالِلَکِة ِإنِّ َسبِّ ماَ  َو َنْحن  ن  ْفِسد  فیها َو َیْسِفك  الدِّ  َتْجَرل  فیها َمْن ی 

َ
وا أ ْرِض َخلیَفة  قال 

وَن  ْعَلم  ما ل َتْرَلم 
َ
ي أ س  َلَك قاَ  ِإنِّ َقدِّ که پ وردگارت به ماللکه گفت که من در زمین جانشی ی ه گامی«»َو ن 

زد؟ در ریک د و خون میدهی که در آن فساد میا کسی را در زمین ق ار میق ار خواهم داد، ایشان گفت د آی
ه شما دانم کک یم. ف مود من چیزی میگوییم و تو را تقدیس میحالی که ما ستایش و سپاس تو می

 «دانید.نمی
ْرِض َخلیَفة  "می

َ
ي جاِعل  ِفي اْْل ولَ ارتباشد که با عبشاهد بحث در این آیه ش یفه عبارت "ِإنِّ

 
َلَفا   " أ ِئَك خ 

ْرِضِه" کامال  هماه   است و
َ
 ی خدا ب  ق ار دادن جانشی ی ب  روی زمین است.حاکی از اراده الْلِه ِفي أ

ب  این  ی آنهاعموما  عقیده .این آیه، از آیات اصلی مورد استفاده متکلمان در مباحث گوناگون امامت است
ی ش یفه، حجت الهی است. خداوند حجت خود را در زمین در جایگاه است که م تور از خلیفه در این آیه

د  ِإْنا َجَرْل اَك َخلیَفة  2ک ددهد تا او به حکم خدا ام  و نهی خویش ق ار می . به خصوص با توجه به آیه "یا داو 
ْم  ْرِض َفاْحک 

َ
"بیان داشتهِفي اْْل  2اند که خالفت در زمین مساو  با حکم انی است.َبْیَن الْ اِس ِباْلَحقِّ

بایست می اند که خلیفهمتکلمان، لزمه جانشی ی خدا و نشستن در جایگاه حکم و ام  و نهی را آن دانسته
 تب نت  ب  آن مت ی موردش یف ت ین و کامل ت ین بش  از ه  حیث بوده و مرصوم از خطا باشد، تا فایده

 1محدثان نیز در این بحث با متکلمان هم عقیده هست د. 1 گ دد.

                                                                        

الثالثون:...إنما سمی الخلیفه خلیفه ألنه یحکم فی الخلق بحکم الله تعالی -335-333ص پیشین، األلفین، کتاِ  حلی، - 1
 ویحملهم علی أمره ونهیه فهو خلیفه الله تعالی... وفائدته َّل تحصل إَّل مع العصمه

بدأ الله بالخلیفه قبل الخلیقه بقوله: )إنی جاعل فی األرض خلیفه(  :البحث السادس -63، ص 1ج پیشین، ، )بیاضی(عاملی - 2
والحکیم یبدأ باألهم، فالخلیفه أهم من الخلیقه، فال بد من کونه أکمل وأشرف فی قوتیه العلمیه والعملیه، ولیس کذلك إَّل المعصوم، 

خلیفه ألنه یحکم، فهو خلیفه الله وهو قول ابن عباس وابن مسعود والسدی، وشاهده: )یا فیج ِ، وهذا یبطل اَّلختیار ألنه إنما سمی 
 داود إنا جعلناك خلیفه فی األرض فاحکم بین الناس بالحق 

الثامن والعشرون: قوله تعالی: )إنی جاعل فی األرض خلیفه( بدأ الله تعالی بالخلیفه قبل الخلیقه واَّلبتداء من -333ص  ،حلی - 3
کیم إنما هو باألهم فدل علی أن الخلیفه أهم فال بد وأن یکون الخلیفه أکمل من کل الخلق فی القوه العملیه والعلمیه وأشرفهم ومن الح

 یکون کذلك ولیس ذلك إَّل المعصوم. 
 فثبت ان خالفه الله توج ِ العصمه و َّل یکون الخلیفه اَّل معصوما.-5 – 4ص پیشین، . نیز ابن بابویه، 4
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ک د. ب اب این، جمله "انی جاعل فی الرض نیز جملره اسرررمیره ب  دوام و ثبوت دللت می نت  لغویاز 
ی هاخلیفة"ظهور در دوام جرل خلیفه توسرط خداوند در زمین دارد. به عالوه اسم فاعل جاعل که از صیغه

با است اد  ک د؛چ انکه در ب خی از روایات اهل بیت است نیز ظهور در دوام را تقویت می صرفت مشربهه
های الهی از ابتدای آف ی ش حضررر ت آدم تا قیامت دانسرررته اسرررتم ار حجتاز کی ا فو ،آن را ح یبه آیه

،این آیه را کلی ی در کتاب الکافی حدیثی ذک  ک ده است که طی آن امام کاظم شیخ   اند؛ب ای نمونه،
ْوِ  » در موضرروع امامت و دوام امامان تفسرری  ک ده اند:

َ
ِن اْْل ِبي اْلَحسررَ

َ
ْلت  ِْل

 
ذ   ق ِ ي ِإَلی َمْن آخ  لُّ  َل َتد 

َ
أ

َخَذ ِبیَ 
َ
ِبي أ

َ
َ ْي ِإْن الْلَه َعْز َو َعْ ه  ِدیِ ي َفَقاَ  َهَذا اْبِ ي َعِلي  ِإْن أ وِ  الْلِه ص َفَقاَ  َیا ب  ْبِ  َرسررر 

َ
ْدَخَلِ ي ِإَلی ق

َ
ِدي َفه

ی  ْول  َوفررَ
َ

اَ  قرر
َ

ْل ِإَذا قرر ْز َو جررَ َه عررَ ة  َو ِإْن الررلررْ یررفررَ لررِ ْرِض خررَ
َ
ي اْْل ل  فررِ ي جرراعررِ اَ  ِإنررِّ

َ
ْل قرر جررَ

ا  ک د: آیا م ا به کسررری راه مایی سرررو  محمد بن اسرررحا  از امام کاظم »(یر ی:2/122کلی ی،«)ِبِه 
ک ی کره دی م را از او بگی م؟ امام ف مودند: }آن کسررری که باید دی ت را از او بگی ی{این ف زندم علی نمی

ب د و گفت: پسررر م خداوند  اسرررت. }چ انکه پیش از این نیز{پدرم دسرررت م ا گ فت و نزد قب  پیامب 
         و خرداونرد متررا  ه گرامی کره چیزی بگویرد بره آن وفا گمرارم.( ف موده اسرررت )من در زمین خلیفره می

در بیان امام، مضرررمون آیه در حکم یك وعده الهی، مط   شرررده که حتما  خداوند به آن وفادار  «می ک د.
 ای ب  زمین خواهد نشاند. خلیفههمواره خواهد ماند و 

کتاب کما  الدین ب  مب ای همین آیه در جهت اثبات ب خی  یهمچ ین، شررریخ صررردو  در مقردمره
ک د. یکی از مهمت ین مبا حث ایشررران در باب لزوم وجود عقرایردامرامتی شررریرره بحث مفصرررلی اراله می

 دهد:ایشان در این باره این گونه توضیح می .باشدی الهی و به عبارتی حجت خدا در زمین میخلیفه
 دهد که حکمت ایجاد خلیفهخداوند به )آف ی ش( خلیفه قبل از سای  خالیق آغاز ک د و این نشان می»

نسبت به خلیقه رسات  است و به همین دلیل خداوند از آن کار ش وع ک ده است زی ا او م زه و حکیم است 
ی  مودهاییدی است ب  فک د نه فرل ف اگی ت . این موضوع تو حکیم کسی است که از فرل مهمت  آغاز می

که حجت قبل از م دم و هم اه ایشان و پس از آنها هست و اگ  خالیق را بدون خلیفه  امام صاد  
جمله کوتاه "الخلیفه قبل الخلیقه"به خوبی  2«نمود در واقع ایشان را ب ای نابودی آماده ک ده بود.خلق می

 رساند. ل اتصا  الوصیه را میمفهوم نیاز دالمی بش  به حجت الهی و به عبارتی اص
 
 د:گویی احادیث ذیل آیه "و لقد وصل ا لهم القو "چ ین میعالمه مجلسی نیز پس از ذک  مجموعه 

                                                                        

فبدأ عز وجل بالخلیفة قبل الخلیقة، فدل ذلك علی أن الحکمة فی الخلیفة »: 5-4ص پیشین، بابویه، کمال الدین و تمام النعمه،  ابن - 1
الخلیفة أبلغ من الحکمة فی الخلیقة، فلذلك ابتدأ به ألنه سبحانه حکیم، والحکیم من یبدء باألهم دون األعم، وذلك تصدیق قول الصادق 

یقول: " الحجة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق " ولو خلق الله عز وجل الخلیقة خلوا من الخلیفة لکان حیث  جعفر بن محمد 
 «قد عرضهم للتلف



 

106 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
زم

 
1397

شماره 
 ،

59
 

106 

لررل المر ی وصرررل ا لهم القو : أی بیان الحق والنذار وتبلیغ الشررر ایع ب صرررب إمام برد إمام، أو القو  »
قوله ترالی "إنی جاعل فی اْلرض خلیفة "أی هذا الوعد، والتقدی   والعتقراد بولیة إمام برد إمام، و الم اد به

"انی جاعل فی الرض  یوعده همانوصرررل ا لهم القو  را  یآیهم اد ایشررران 2«متصرررل إلی آخ  الرده .
 گوید این تقدی  تا آخ  روزگار پیوسته خواهد بود.و می داندخلیفه"می

 
های آلوسی ذیل این آیه به وضو  به مساله اتصا  حجتافزون ب  این، در بین مفس ان اهل س ت، 

ک د و عقیده خود را چ ین ش   های فیض خداوند به سای  مخلوقات اشاره میالهی به ع وان واسطه
ا که ی انبیاند همهمر ی خلیفه بودنش آن است که او خلیفه خداوند در زمین است و همچ ین» دهد:می

ی زمین و سیاست م دم و تکمیل نفوس ایشان و اج ا نمودن ام  الهی در میان خداوند ایشان را ب ای آبادان
ی خویش گ دانید. این نه به دلیل نیاز خداوند به خلیفه است بلکه به دلیل کوتاهی شهن م دم آنها، خلیفه

است زی ا ایشان در نهایت کدورت و ظلمت جسمانی هست د و خداوند در نهایت تقدس. باید که در قبو  
فیض )که روش الهی ب آن جاری شده است( م اسبتی باشد پس در این میان باید واسطه ای که ه دو 
جهت تج د و ترلق را داشته باشد، از جهتی قبو  فیض ک د و از جهتی فیض ب ساند...در نزد اهل الله م اد 

ساعت و ساعت قیام. از خلیفه آدم است... این خالفت همچ ان در انسان کامل خواهد بود تا زمان قیام 
می د زی ا او روحی است که قوام دنیا به آن است پس چ ا که ه گامی که این انسان از عالم ب ود، عالم می

باشد و دار دنیا مان د عضوی از جسد عالم است و رو  عالم نیز آن انسان ی مر وی آسمان میاو پایه
 2است."

است،به نت  می رسد که در توضیح این آیه به نت یۀ عارفان  از آنجا که آلوسی دارای گ ایشات ع فانی بوده
در باب حضور دالمی "ولی الله" ب  روی زمین توّجه داشته است. چ انکه درمیان اهل سّ ت نیز، نت یۀ 
حضور دالمی "ابدا " ب  روی زمین از جهاتی شبیه به اصل"خالی نبودن زمین از حّجت" است؛از آنجا که 

" مط   نموده است،ذیل ابن ابی الحدید نی ْجة  اِلم  ِلْلِه ِبح 
َ
ْرض  ِمْن ق

َ
و اْْل ز این نت یه را دربارۀ عبارت" َل َتْخل 

 ع وانی مستقّل به آن را ب رسی می ک یم.
                                                                        

 : در مورد این آیه در ادامه خواهد آمد.32 – 31، ص 23مجلسی، محمد باقر، بحاراألنوار، ج  - 1
خلیفة أنه خلیفة الله تعالی فی أرضه، وکذا کل نبی استخلفهم فی عمارة ومعنی کونه »: 221 – 222، ص 1آلوسی، تفسیر آلوسی، ج  - 2

األرض وسیاسة الناس وتکمیل نفوسهم وتنفیذ أمره فیهم َّل لحاجة به تعالی، ولکن لقصور المستخلف علیه لما أنه فی غایة الکدورة 
 یض علی ما جرت به العادة اْلهیة فال بد من متوسطوالظلمة الجسمانیة، وذاته تعالی فی غایة التقدس، والمناسبة شرط فی قبول الف

خلیفة الله تعالی وأبو  ذی جهتی تجرد وتعلق لیستفیض من جهة ویفیض بأخری.... وعند أهل الله تعالی المراد بالخلیفة آدم وهو 
ساعة نسان الکامل إلی قیام الساعة والخلفاء والمجلی له سبحانه وتعالی، والجامع لصفتی جماله وجالله... ولم تزل تلك الخالفة فی اْ

ْنسان العالم مات العالم ألنه الروح الذی به قوامه، فهو العماد المعنوی للسماء، والدار الدنیا جارحة من  القیام، بل متی فارق هذا ا
ْنسان روحه.  «جوارح جسد العالم الذی ا
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ٍة"  ِه ِبُحجَّ اِئٍم ِللَّ ْرُض ِمْن قا ْخُلو اْْلا  ابن ابی الحدید و طرح نظریۀ"ابدال" درشرح عبارت" الا تا

" نوشته است:ابن ابی  ْجة  اِلم  ِلْلِه ِبح 
َ
ْرض  ِمْن ق

َ
و اْْل  و هذا یکاد یکون »الحدید در ش   عبارت" َل َتْخل 

تص یحا بمذهب اْلمامیة إل أن أصحاب ا یحملونه علی أن الم اد به اْلبدا  الذین وردت اْلخبار ال بویة 
و و أنهم ل یموتون حتی یودعوا الس  ع هم أنهم في اْلرض سالحون فم هم من یر و و م هم من ل یر  

این سخن تق یبا  تص یح  »(یر ی:22/532ابن ابی الحدید،«)و هو الر فان ع د قوم آخ ین یقومون مقامهم.
گ دد، همان ابدالی به مذهب شیره امامیه است؛ اما اصحاب ما این اف اد را که زمین از ایشان خالی نمی

می ند مگ  آنکه س  و مرارو خویش را به نها وارد شده است. ایشان نمیدان د که اخبار نبوی در مورد آمی
 «کسانی مان د خودشان، بسپارند و ایشان در همان مقام ب خیزند.

 
در اخبار اهل سّ ت به موضوع حضور دالمی"ابدا " ب  روی زمین اشاراتی شده است. چ انکه هیثمی در 

جمع ک ده است. همچ ین در ک زالرما  بابی به این موضوع مجمع الزوالد در باب مستقلی این اخبار را 
روایت م بوط به ابدا  در این باب ذک  شده است.باید توّجه داشت که  21اختصاص یافته است و مجموعا  
فم هم من یر و و م هم من ل یر و" که ابن ابی الحدید در جمله خویش  در هیچیک از این اخبار عبارت"

به نت  می رسد که وی این عبارت را از آن رو آورده است که ذهن مخاطبان را از آورده است،یافت نشد؛
ب  عقیدۀ شیره وجود دارد،مص وو به نت  اهل سّ ت  تص یحی که به اعت او خودش در کالم علی 

 ک د.
باید توّجه داشت که برضی از روایات  ابدا  ناشی از درآمیختگی مشاهدات موردی با روایات صحیحه است 

 در اختالو و چ دان قابل اعتماد نیست. از این روست که در متن روایات ابدا  اختالفات مهّمی از جمله
نف  و در روایاتی 11ترداد آنها و محّل زندگی آنها به چشم می خورد؛چ انکه در پاره ای از روایات، ترداد آنها 

مچ ین اختالفاتی دربارۀ محّل (ه21/223نف  نیز مالحته می شود)نک:متقی ه دی، 20و  10، 40، 11
زندگی آنها دیده می شود)نک:همان(؛در پاره ای از روایات، محّل زندگی آنها شام و در روایاتی ع ا  بیان 

رسد موضوع "وجود ابدا " دارای اصلی صحیح است؛ اما پی ایه هایی به آن بسته به نت  میشده است. 
ک د. به دور از آن پی ایه ها، اصو  مشت ک محتوایی در میشده که درك درست تمامی حقیقت را دشوار 

 روایات ابدا ، چ ین است:
 زمین از ابدا  خالی نبودن .2
 نزو  خی ات و ب کات به سبب ایشان .2
 دفع عذاب الهی به وجود آنان .1
 نقش خداوند در جایگزی ی )تبدیل( آنان)نک:همان( .1
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  گ ار حجج الهی، در عقاید اهل س ت جلوهبا مالحته دقیق این نکات، رد پایی روشن از اصل استم
ر دشود؛ اما در ای که این اف اد چه کسانی هست د )یر ی در مبحث "َمن البدا ؟"( اختالفات جّدی می

 اعتقادی تشیع و تس ن وجود دارد. ادبیات
ز امام ا خالد بن هیثم فارسیاند؛چ انکه در روایات شیره، ابدا  به طور خاص المه و اوصیا  مر فی شده

َضا  »عامه در مورد ابدا  پ سید. وی روایت ک ده:ی عقیده راجع به رضا  ِبي اْلَحَسِن ال ِّ
َ
ْلت  ِْل

 
ِإْن  ق

ْبَدال  َفَمْن 
َ
ْرِض أ

َ
ْن ِفي اْْل

َ
وَن أ م  م  الْله  ِفي  الْ اَس َیْزع  ْوِصَیا   َجَرَله 

َ
م  اْْل ْبَدا   ه 

َ
وا اْْل

 
اَ  َصَدق

َ
؟ ق ْبَدا  

َ
َلِ  اْْل َهؤ 

َحْمد   ْنِبَیاَ  َو َخَتَم ِبم 
َ
ْنِبَیاِ  ِإَذا َرَفَع اْْل

َ
ْرِض َبَدَ  اْْل

َ
ع ض  به امام رضا ( »2/111طب سی،.«)اْْل

ک دم: م دم می پ دارند که در زمین ابدالی وجود دارند؛ این ابدا  کیان د؟ حض تش ف مود: راست می 
پایان پذی فت د خداوند  گوی د؛ ابدا  همان اوصیا  هست د. ه گامی که انبیا ب داشته شدند و به محمد 

،ضمن تهیید اصل "حضور دالمی این روایت، امام رضا در «اوصیا  را در زمین بد  انبیا  ق ار داده است.
اوصافی است  دانسته اند؛مؤّید این موضوع ابدا  ب  روی زمین" مصدا  ابدا  را اوصیا  پیامب  اک م 

، مان د ابدا که در روایات ابدا  اهل سّ ت به چشم می خورد؛ ب ای مثا  در این روایات بیان شده است که 
( خی ات و ب کات به سبب ایشان ناز  می شود و 1/122ن هست د. )نک:ابن ح بل،اب اهیم خلیل ال حم

به ب کت ایشان عذاب دفع می شود؛ خدای مترا  اراده ک ده که آنها حضوری دالمی ب  روی زمین داشته 
( این ویژگی ها با اوصاو انبیا  و اوصیا  که خلفا  الهی ب  روی زمین 2/222باش د)نک:همان،

قت دارد.ب اب این اگ  هدو ابن ابی الحدید از ط   موضوع ابدا ،اشاره به اف ادی غی  از هست د،مطاب
 باشد، سخ ی دور از حقیقت بیان ک ده است.اوصیا  پیامب  اک م 

را در  در ادامه به نصوصی از نهج البالغه اشاره می ک یم که به روش ی مقصود امی المؤم ین علی 
 چ ین عباراتی آشکار می ک د. 

ب ای هدایت م دم پس  دربارۀ عملک د پیامب  اک م  در خطبۀ او  نهج البالغه،امی المؤم ین  -2
َمِمَهاَفَقَبَضه  ِإَلْیِه َکِ یما  ص َو » از خود، بیان داشته اند:

 
ْنِبَیا   ِفي أ

َ
ْم َما َخْلَفِت اْْل ْم ِإْذ َلْم  َخْلَف ِفیک  وه  ک   َیْت  

اِلم  
َ
راک یمانه قبض  خداوند رسو  اک م »(یر ی:11سّیدرضی،«)َهَمال  ِبَغْیِ  َطِ یق  َواِضح  َو َل َعَلم  ق

حض ت، آنچه را که انبیا  پیشین ب ای اّمت خود تریین ک ده بودند، در میان شما به جای  رو  ک د و آن
های استوار هدایت، نشانه ا س گ دان رها نک دند و بدون مرّ فی راهی روشن ونهاد؛ زی ا آنها ه گز اّمت خود ر 

 «از میان م دم ن فت د.
مان د انبیا   ،به این موضوع تص یح شده است که پیامب  اک مدر عبارت حض ت امی  

" تپیشین،جانشی ی ب ای هدایت اّمت مرّین ف مود؛این جمله دللت ب  اصل"خالی نبودن زمین از حّج 
ب ای هدایت اّمت پس از خود مشّخص ک ده  دارد.مطابق روایت متوات  ثقلین، آنچه که پیامب  اک م

؛ 1/215؛ مسلم بن حجاج،5/39؛ ابن ح بل،2/195است)نک:کلی ی، اند،کتاب خدا و اهل بیت 
(  جالب آنکه در ب خی از نقلهای حدیث ثقلین، به جای عبارت"اّنی تارک" عبارت "اّنی 3/512ت مذی،
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( و در نقلهایی به جای کلمۀ "ثقلین"، "کلمۀ "خلیفتین" مالحته 2/31مخّلف")صدو ،عیون اخبار ال ضا ع،
َمِمَها" تریین  (ب اب این مقصود از عبارت"3/221ل،می شود)نک:ابن ح ب

 
ْنِبَیا   ِفي أ

َ
ْم َما َخْلَفِت اْْل َخْلَف ِفیک 

 ب ای هدایت اّمت است. ثقلین از سوی پیامب  اک م
وَن  »بیان ک ده اند: امام  21در خطبۀ -5 ْیَن َتْذَهب 

َ
اِلَمة  َو ا َفه

َ
ْعاَلم  ق

َ
وَن َو اْْل ْؤَفک  ْنی ت 

َ
َح َو أ ة  ْلَْیات  َواضررِ

اه   ترَ ْیَن ی 
َ
ه ة  فرَ وبرَ ار  َمْ صررر  ْم  َو اْلَم رَ وَن  ِبک  یِن َو  َو َکْیَف َتْرَمه  ْعاَلم  الدِّ

َ
ِزْمة  اْلَحقِّ َو أ

َ
ْم أ ْم َو ه  ک  ْم ِعْتَ ة  َنِبیِّ َو َبْیَ ک 

ْ آِن َو ِرد   ْحَسِن َمَ اِزِ  اْلق 
َ
ْم ِبه وه  ْنِزل 

َ
ْدِ  َفه ْلِسَ ة  الصِّ

َ
وَد اْلِهیِم اْلِرَطاشأ ر  ْم و  م دم! »(یر ی:229)سّیدرضی، «وه 

های آن آشررکار اسررت و های حق اف اشررته و نشررانهشرروید؟ پ چمروید؟ چ ا از حق م ح و میبه کجا می
روید؟ چ ا سررر گ دانید؟ در حالی که عت ت چ اغهای هدایت ب ق ار اسرررت؛ پس چون گم اهان به کجا می

های راسرررتی و سرررت، آنهرا زمامداران حق و یقی  د، پیشررروایان دین، و زباندر میران شرررمرا پیرامب 
راسرتگویان د، پس باید در بهت ین م از  ق آن جایشران دهید و همان د تشر گانی که به سوی آب شتابان د، 

در این عبارت، شواهد روش ی ب ای فهم آنچه که در خطبۀ اّو  به ع وان سّ ت « به سرویشان هجوم بب ید.
ف مود که  گی انبیا  بیان شررده بود،به چشررم می خورد. در خطبۀ اّو  مالحته ک دیم که امام همیشرر

های استوار هدایت، نشانه پیامب ان، ه گز اّمت خود را سر گ دان رها نک دند و بدون مرّ فی راهی روشرن و
" حرا  در خطبۀ  از میران م دم ن فت رد:" اِلم 

َ
ح  َو َل َعَلم  قر ْم َهَمال  ِبَغْیِ  َطِ یق  َواضرررِ وه  ک  عت ت  31ِإْذ َلْم َیْت  

ْدِ " مرّ فی ک ده اند.ب اب این اگ  مطلب  را به ع وان " پیامب  َ ة  الصرررِّ ْلسرررِ
َ
یِن َو أ ْعاَلم  الدِّ

َ
ِزْمة  اْلَحقِّ ، أ

َ
أ

َمِمَها" این  یم،مر رای عبرارتدرک ک  21خطبرۀ او   را در پ تو خطبرۀ
 
ْنِبَیا   ِفي أ

َ
ْم َما َخْلَفِت اْْل "َو َخْلَف ِفیک 

ب ای هردایرت اّمت پس از خود، عالوه ب  ق آن،عت ت را مرّ فی نموده که می شرررود کره رسرررو  اک م
 ت شوید.همط از ق آن ب مس د راهب ی ق ار دهید تا هدای نشانه های هدایت و راستی هست د و آنها را باید

مطالب مهمی دربارۀ حضور مستمّ حّجتهای خداوند  در خطبۀ یکصدم نهج البالغه،امی المؤم ین  -4
 َو َخْلَف ِفیَ ا»و تکمیل نرمتهای الهی در دولت مهدوی بیان ک ده اند: از آ  محّمد پس از رسو  اک م

َها َمِکیث  اْلَکاَلِم، َبِطيَراَیَة اْلَحقِّ َمْن َتَقْدَمَها َمَ َ ، َو َمْن َتَخْلَف عَ  َیاِم،    اْلِق ْ َها َزَهَق، َو َمْن َلِزَمَها َلِحَق، َدِلیل 
ْم، َجاَ ه  اْلَمْوت   َصاِبِرک 

َ
ْم ِإَلْیِه ِبه َشْ ت 

َ
ْم، َو أ اَبک 

َ
ْم َله  ِرق َلْ ت 

َ
ْم أ ْنت 

َ
اَم. َفِإَذا أ

َ
ْم َسِ یع  ِإَذا ق ا َشاَ   َبْرَده  مَ َفَذَهَب ِبِه، َفَلِبْثت 

، َو َل  ْقِبل  وا ِفي َغْیِ  م  ْم، َفاَل َتْطَمر  مُّ َنْشَ ک  ْم َو َیض  ک  ْم َمْن َیْجَمر  ْطِلَع الْله  َلک  واالْله  َحْتی ی  س 
َ
، َفِإْن  َتْیه ْدِب   ِمْن م 

ْخَ ی، َفَت ْ 
 
َت اْْل اِلَمَتْیِه، َو َتْثب 

َ
ْن َتِزْ  ِبِه ِإْحَدی ق

َ
ْدِبَ  َعَسی أ . اْلم  َتا َجِمیرا  َل ِإْن َمَثَل ِجَرا َحْتی َتْثب 

َ
، أ َحْمد   آِ  م 

، وِم الْسَماِ  ِإَذا َخَوی َنْجم  َطَلَع َنْجم  ج  م   َصْلی الْله  َعَلْیِه َو آِلِه، َکَمَثِل ن  ْد َتَکاَمَلْت ِمَن الْلِه ِفیک 
َ
ْم ق ْنک 

َ
َفَکه

ْم تَ  ْ ت  ْم َما ک  َراک 
َ
، َو أ وَن الْصَ اِلع  ل  م 

ْ
 2«ه

                                                                        

آن پیشی گیرد از دین خارج شود و آن کس که از آن عق ِ بماند هالك  پرچم حق را در میان ما به یادگار گذارد پرچمی که هر کس از - 1
خیزد، اما به هنگامی گوید و دیر به پای میگردد و هر کس که از آن جدا نشود، به راه حّق می رسد، راهنمای این پرچم با تأنی سخن می

و با انگشتان دست به او اشاره کنید}کنایه از مشهور رود. آن گاه  که شما تحت فرمان او در آمدید که بپا خواست به سرعت پیش می



 

117 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
زم

 
1397

شماره 
 ،

59
 

117 

سرررخن گفته  ،مشرررابره خطبرۀ اّو ، دربارۀ موضررروع خالفت رسرررو  خدادر این عبرارات،امرام 
به کار رفته است.جملۀ  است.چ انکه مالحته می شود در ه  دو خطبه،  فرل"خّلف" ب ای رسو  اک م

ا َلِحَق" کره دربرارۀ " پ چم هردایرت" پس از رسرررو   ا َزَهَق َو َمْن َلِزَمهرَ ا َمَ َ  َو َمْن َتَخْلَف َعْ هرَ ْدَمهرَ " َمْن َتقرَ
،به اق ار شیره و اهل سّ ت، آن را و مشابه آن مط   شرده اسرت،جمله ای اسرت که پیامب  اک م

حاکم ؛ 2/159؛ صررردو ،کما  الدین،191صرررفار،بیان ک ده اسرررت)نک:را برارها دربارۀ اهل بیت خود 
 (2/111نیشابوری،

در مواضرع دیگ  نهج البالغه نیز چ ین وصرفی راجع به آ  محّمد مط   شده است؛ب ای مثا  در حکمت 
اِلي َو ِإَلْیَها  »نهج البالغره آمرده اسرررت: 209 ا َیْلَحق  الترْ َطی ِبهرَ سرررْ ة  اْلو 

َ
قر ْم   ّید سررر«)َیْ ِجع  اْلَغاِليَنْحن  ال ُّ

رسررر د، و پیش تاختگان به ما باز ایم، عقرب مراندگان به ما میمرا تکیره گراه میرانره» (یر ی:422رضررری،
َحْمد  ص ِمْن » همچ ین در خطبۀ دوم نهج البالغه آن حضرر ت بیان داشررته:« گ دند.می َقاس  ِبآِ  م  َل ی 

ْوی ِبهِ  سرررَ َحد  َو َل ی 
َ
ْمِة أ

 
یِن َو ِعَماد  اْلَیِقیِن ِإَلْیِهْم َیِفيَهِذِه اْْل اس  الدِّ سرررَ

َ
ْم أ َبدا  ه 

َ
ْم َعَلْیِه أ ه     ْم َمْن َجَ ْت ِنْرَمت 

ْلَحق   ْم َخَصاِلص  َحقِّ اْلِوَلَیِة َو ِفیِهم  اْلَوِصْیة  َو اْلِوَراَثة الْتاِلي اْلَغاِلي َو ِبِهْم ی  کسی »(یر ی:41سّیدرضی،«)َو َله 
شرررود مقایسررره ک د و آنان که پ ورده نرمت هدایت اهل بیت پیامب ند با آنان ب اب  خاندان رسرررالت نمی را با

باش د. های اسرتوار یقین مینخواه د بود. عت ت پیامب  صرّلی الّله علیه و آله و سرّلم أسراس دین، و سرتون
ت به آنها های حّق ولیزی ا ویژگیشرررتراب ک  رده، برایرد به آنان بازگ دد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد؛ 

اختصراص دارد و وصرّیت پیامب  صّلی الّله علیه و آله و سّلم نسبت به خالفت مسلمین و می اث رسالت، به 
ِت »نهج البالغره آمرده اسرررت: 91افزون ب  این در خطبره «آنهرا ترّلق دارد. َل َبیرْ هرْ

َ
وا أ ْم  اْنت    ک  وا  َنِبیِّ اْلَزم  فررَ

ْم َو ا ْمَته  وا َو ِإْن َنَهضررر  سرررَ د  وا َفاْلب  د  ِإْن َلبرَ ی فرَ ْم ِفي َرد  وک  ِریرد  ی َو َلْن ی  د  ْم ِمْن هر  وک  ْخِ ج  ْم َفَلْن ی  َثَ ه 
َ
وا أ وا ْتِبر 

وا ْم َفَتْهِلک  وا َعْ ه  ْخ  
َ
وا َو َل َتَته لُّ ْم َفَتضررِ وه  ِبق  وا َو َل َتسررْ م دم! به اهل بیت »(یر ی:245سررّیدرضرری،«)َفاْنَهضرر 

دارند ب وید، قدم جای قدمشرران بگذارید، آنها شررما را ه گز از راه مب تان ب گ ید، از آن سررو که گام ب  میپیا
م گ دان د.اگ  سرکوت ک دند، سکوت ک ید، و اگ  قیاب ند، و به پسرتی و هالکت باز نمیهدایت بی ون نمی

 گ دید.ن عقب نمانید که نابود میشوید، و از آناک دند، قیام ک ید، از آنها پیشی نگی ید که گم اه می
د   مالک حقیقت و چ اغ هدایت در اّمت  سررره عبرارت اخی  بیرانگ  این حقیقرت اسرررت کره آ  محمرّ

اسرررالم رد  و اهرل اف اط و تف یط براید خود را با آنها هماه   ک  د.همین دو وصرررف دربارۀ جانشررری ان 

                                                                        

رسد.  بعد از او تا آن زمان که خدا بخواهد در انتظار شدن او و اینکه رهبری او بر شما مسلم شد{ دوران او سپری شده و مرگ او فرا می
 یوند بخشد؛ به چیزی که زمانش فرا نرسیده،باشید تا این که خداوند کسی را برانگیزد که شما را جمع کند و پراکندگی شما را به هم پ

طمع نکنید و از آنچه پشت کرده، مأیوس و نگران نباشید. چه این که آن کس که پشت کرده ممکن است یکی از پاهایش به لغزد و 
گاه باشید که آل محمد  همانند ستارگان آسمانند که هر  دیگری برقرار ماند سپس هر دو با هم بجای خود برگردند و برقرار مانند. آ

نعمتهای خدا بر شما تمام شده و شما بینیم در پرتو خاندان پیامبر کند. گویا میگاه یکی از آنها غروِ کند ستاره دیگری طلوع می
 اید.به آنچه آرزو دارید رسیده
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ا  در عبررارت" پیررامب  ا َزَهَق، َو َمْن َلِزَمهررَ ا َمَ َ ، َو َمْن َتَخْلَف َعْ هررَ ْدَمهررَ َة اْلَحقِّ َمْن َتقررَ ا َرایررَ َو َخْلَف ِفی ررَ
  َلِحَق"آمده است.

ان برد الثقالن المخلف رایة الحق» جالب ای جاست که ابن ابی الحدید در ش   این عبارت نوشته است:
( اّما دربارۀ این جمله که در ادامه همین 1/23ابن ابی الحدید،«)ةو هما الکتاب و الرت   رسو  الله 

،  »در دنباله ف موده اند: عبارت آمده است سکوت مر اداری ک ده است؛امام  َحْمد  َل ِإْن َمَثَل آِ  م 
َ
أ

وِم الْسَماِ  ِإَذا َخَوی َنْجم  َطَلَع َنْج  ج   این عبارت وقتی در سیا  جانشی ان« م  َصْلی الْله  َعَلْیِه َو آِلِه، َکَمَثِل ن 
در نت  گ فته شود،به خوبی گواه ب  این مطلب است که آن کسانی که زمین از وجودشان خالی پیامب 

در اّمت اسالم  نمی شود و حضوری مستمّ  در میان خلق دارند  و خلفا  الهی و جانشی ان پیامب 
 211   شده است،همان مطلبی است که در حکمت هست د، آ  محّمدند. موضوعی که در این خطبه مط

ورا   آمده بود:" ورا  َو ِإْما َخاِلفا  َمْغم  ْجة  ِإْما َظاِه ا  َمْشه  اِلم  ِلْلِه ِبح 
َ
ْرض  ِمْن ق

َ
و اْْل ْم َبَلی َل َتْخل  َل  ِلَئاْل َتبْ الْله  ط 

" و ابن ابی الحدید تالش ک ده  ه  َ ات  َجج  الْلِه َو َبیِّ بود تا علی غم آنکه عبارت مذکور، به اعت او خودش، ح 
ص احت در مذهب امامّیه دارد،آن را به حضور"ابدالی" تهویل نماید که به گمان او غی  آ  محمدند.حا  
آنکه عبارات مذکور از نهج البالغه به خوبی نشان ده دۀ این حقیقت است که آنچه در کالم امی المؤم ین 

  زمین از حجج الهیه بیان شده است،همان زنجی ۀ مّتصل امامان از عت ت است. دربارۀ خالی نبودن 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه:
که از تداوم حضور حجج الهّیه ب  روی زمین سخن گفته  به مان د ق آن ک یم و روایات متوات  اهل بیت 

مالحته می راجع به همین موضوع در نهج البالغه  اند، تص یحات مترّددی از امی المؤم ین علی 
شود؛چ انکه آن حض ت،از مرّ فی پیوستۀ حجت های خداوند، به ع وان سّ ت هماره پاب جای انبیا  الهی 

 یاد ک ده است.
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