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Abstract
The phrase "I am about to place a viceroy in the earth" as a part of the verse 30 in
Surah Baqarah (The Cow) is regarded one of the most used and challenging phrases in the
history of Islamic sciences. Commentators, theologians, mystics and philosophers have
expressed different views about the identity of viceroy and the succeeded one. The present
paper seeks to review and analyze these views in order to identify the correct ones. To this
end, it provides a general review on the identity of viceroy and the succeeded one, enumerates
and describes different proposed views comprehensively, and judges them based on the
analysis of the context of relevant verse and hadiths. It first reviews the concept of the
succeeded one and concludes from the analysis of the relevant verse and hadiths that the
succeeded one mentioned in the verse is the Most High God. Then it examines possible
probabilities and proves that the only accepted probability is that God's viceroy should have
special referents and appointed by God.
Key words: viceroy, the succeeded one, God, man, angels.
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ِّ
بررسی دیدگاهها دربارۀ کیستی خلیفه و مستخلفعنه در عبارت « ِإ ِني
َ َ
َجاع ٌل في ْ
األر ِض خ ِلیفة»
ِ ِ
عسکر دیرباز

1

حسین مطلبی کربکندی

2

(تاریخ دریافت59/2/02 :؛ تاریخ پذیرش)59/9/01 :

چکیده

َ ٌ
َ ًَ
ْ
ض خ ِلیفة» از آیۀ  84سور /بقر /از عبارا پرکاربرد و چالشی در تار یخ علوم اسالمی بته
عبار «ِإ ِني ج ِاعل ِفي األر ِ

شمار میرود دی گا/های مختلفی دربارۀ کیستی خلیفه و مستخلفعنه از سوی مفسر ین ،متکلمتین ،عرفتا و فالستفه طترح
ش  /است در این پژوه

تالش میشود ،ضمن تحلیل و بررسی ایتن دیت گا/ها ،نظر یته صتحی بازشتناخته شتود بته ایتن

منظور ،پس از بررسی کلی چیستی خلیفه و مستخلفعنه ،نخست احصاء جامعی از نظر یا مختلف مطرحشت  ،/صتور
گرفته ،سپس میان این دی گا/ها بر مبنای تحلیل متن آیۀ موردبحث و روایا مربوط داوری ش  /استت ابتت ا مستتخلفعنه
بررسی ش  /و از تحلیل خود آیه و روایا مربوط چنین نتیجه گرفته ش  /است که مستخلفعنه در این آیه ،خ اونت متعتال
است سپس ،با توجه به نتیجۀ مذکور ،احتماال ممکن بررسی ش  /و نشان داد/ش  /است که تنها حالت مقبول این است
که خلیفۀ خ ا ،مصادیق ویژ /ای داشته باش و منصوب خ اون متعال باشن
کلیدواژگان :خلیفه ،مستخلفعنه ،خ اون  ،انسان ،مالئکه

 .1دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه قمa.dirbaz5597@gmail.com -

.2

دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قم(نویسنده مسئول)h.motallebi@gmail.com -
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 .1مقدمه

َ ًَ
عبارت «إ هني َج ع ٌل َي ْ
األَ ِض ذ ِلمفة» از آیۀ  01سورۀ بقره ،الیعۀ ماجرایی در ایان ساوره
ِ ِ
ِِ

از قرآن است که در پی آن با چند واقعۀ پایدرپای مواجاه مایشاویم :اعتاراض یاا درخواسات
مالئکه از خداوند نسبت به این خلیفه شدن بشر ،تعلیم اسما به آدم(ع) ،عادم تواناایی مالئکاه
بر ِاخبار از اسما  ،سجدۀ مالئکه بار آدم(ع) ،امتنااع ابلایس از ایان ساجده ،اساکان آدم(ع) و

همسرش در مکانی که در قرآن از آن به «جنات» تعبیار شاده ،اغاوای ایشاان از ساوی ابلایس،
اهباط آدم(ع) و همسرش از آن مکان ،در یافت کلماتی توسط آدم(ع) از پروردگاار و درنهایات

پذیرش توبه ایشان.
فهم عبارت مذکور را باید کلید اصلی فهم آن حوادث و چرایی آنها دانست؛ زیرا تماامی
این وقایع در اول واقعاۀ جعا خلیفاه از ساوی خداوناد رخ دادهاناد .ایان عباارت از مباحاث
کلیدی در تار یخ تفسیر ،کالم ،فلسفه و عرفان اسالمی به شمار آورد .بهویژه در عرفان ،این آیاه
و ارتباط آن با نظر یۀ «انسان کام » در نگاشتههای بزرگان این علام ،جایگااه ویاژهای داشاته و
دارد.
آنچه در آیه ،بیش از همه مورد بحث است ،کیستی خلیفه و مستخلفعنه است .در ایان
زمینه نظر یات گوناگونی از سوی متکلمین ،مفسر ین ،فالسافه و عرفاا اار شاده اسات .ایان
پژوهش بهصورت ویژه عهدهدار تبیین کیستی خلیفه و مستخلفعنه در آیۀ مذکور با نگاه ویاژه
بااه روایاات اساات .بااه ایان منظااور و پااس از بررسای چیسااتی مفهااوم خلیفااه و مسااتخلفعنه،
دیدگاههای متفکر ین اسالمی گزارش می شود؛ سپس این دیدگاهها با تکیه بر تحلی مفاد آیاه و
روایات مربوط ارزیابی می گردند و از رهگذر آن نظریۀ صحیح مشخص می شود.

 .2معناشناسی «خلیفه» و «مستخلفعنه»
خلیفه از ر یشه «خلف» و بر وزن «فعلیه» است .تا انتهای آن از باب مبالغاه اسات و ناه
تأنیث (مصطفوی ،0098 ،ج ،0و .)018در «کتاب العین» ،قدیمیتر ین کتاب نگاشاته شاده

َ َ
بررسی دیدگاهها دربارۀ کیستی خلیفه و مستخلفعنه در عبارت «إ ِّني َجاع ٌل في ْ
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ِ ِ
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در موضوع لغت عربی آمده است« :خلیفه ،آنکس است که جایگزین قب از خود مایشاود و
مقامش را تداوم میبخشد» (فراهیدی ،0115 ،ج ،1و.)297
راغباصفهانی در تبیین آن چنین آورده است« :خالفت عبارتاست از نیابات از جاناب
دیگری ،خواه به خاار غیبت کسی باشد که از جانب وی نیابت دارد ،خاواه باه دلیا ماوتش،
خواه به دلیا نااتوانیاش و خاواه باه خااار بزرگداشات کسای کاه خلیفاه مایشاود» (راغاب
اصفهانی ،0087 ،و.)092
شیخاوسی در تفسیر خود «التبیان فای تفسایر القارآن» ،در تبیاین معناای خلیفاه توضایح
میدهد که مراد از «فالنی خلیفۀ دیگری در امری شد» ،این است که «قائممقام وی در آن امر
بعد از وی است» (اوسی ،بیتا ،ج ،0و.)000
با توجه به معنای «خلیفه» ،مراد از «مستخلفعنه» نیز کسی است کاه خلیفاه جاایگزین
وی میشود و یا از جانب وی نیابت را عهدهدار میشود.
مفسر ین ،متکلمین ،عرفا و فالسفه با توجه به نظر یات مختلفی که در باب کیستی خلیفاه
و مستخلفعنه در آیه موردبحث ما ارائه کردهاند ،هر دو معنا را در مورد خلیفه مدنظر داشاته و
مورد استعمال قرار دادهاند.

 .3دیدگاههای گوناگون دبارۀ کیستی خلیفه و مستخلفعنه

َْ
ٌ
ه
َ َ
دربااارۀ کیسااتی خلیفااه و مسااتخلفعنه در عبااارت « ِإنىىي ج ِعىىل َِىىي األ َْ ِض ذلمفىىة»

دیدگاههای گوناگونی از سوی اندیشمندان مسلمان ار شاده اسات .ایناک نظر یاات مشاهور
گزارش و هرکدام به اختصار تبیین می شود.
 .1 .3مستخلفعنه ،مالئکۀ ساکن در زمین و خلیفۀ ایشان ،نوع انسان

مبنای این برداشت ،روایت نق شده در تفسیر منسوب به امام حسان عساگری اسات کاه
در آن آمده است ،گروهی از مالئکه مأمور ارد جنیان ساکن در زمین شدند و پس از موفقیات
بر این عم و ساکن شدن در زمین ،خداوند نوع انسان را جایگزین ایشان مقرر فرمود .این امار
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مطلوب مالئکه نبود؛ از این رو ،بر آن اعتراض کردند (حسن بان علای العساکری (ع)،0115 ،
و.)209
در اینجا از خلیفه معنای جایگزینی برداشت شده است.
 .2 .3مستخلفعنه ،جنیان ساکن در زمین

بر ابق این دیدگاه مستخلفعنه ،گروهی از جنیان بودند که در زمین سااکن بودناد و در
آن به فساد پرداختند .دربارۀ کیستی خلیفۀ این گروه ،دو دیدگاه وجود دارد:
الف .مراد از خلیفه «شخص آدم علیهالسالم» است .این احتمال را فخار رازی باه «ابان
عباس» نسبت میدهد« :خداوند آنگاهکه جن را از زمین محو کارد و آدم را سااکن بار زماین
نمود ،آدم(ع) خلیفۀ آن جنیان متقدم بر او شد» (فخرالدین رازی ،0121 ،ج ،2و.)085
ب .منظور از خلیفه «آدم علیهالسالم و نس ایشان» است کاه در حقیقات معاادل «ناوع
انسان» است.
این قول را نیز شیخ اوسی به «ابان عبااس» منساوب مایکناد« :در زماین جان سااکن
بودند؛ پس به فساد در آن پرداختند و خونر یزی کردند و هال

شادند؛ آنگااه خداوناد آدم و

ذر یۀ او را جایگزین ایشان نمود» (اوسی ،بیتا ،ج ،0و)000
.3 .3مستخلفعنه« ،نسناس و جنیان ساکن در زمین» و خلیفه«،نوع انسان»

استناد حامیان این قول به روایت قمی از اماام بااقر علیهالساالم اسات (قمای ،0111 ،ج،0
و .)09مطابق با این روایت ،گروهی به نام نسناس در کنار جنیان ساکن در زماین بودناد کاه
نااابود شاادند و انسااان جااایگزین آنهااا شااد .باار ابااق ای ان دی ادگاه خلیف اۀ آن گااروه ،انسااان
است (جوادی آملی ،0085 ،ج ،0و.)95

َ َ
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 .4 .3مستخلفعنه و خلیفه ،هردو «ابناء بشر»

این نگاه را فخر رازی به «حسن بصری» منسوب میکناد« :ایشاان را خلیفاه ناام نهااد،
ازآنجهت کاه بعضای از ایشاان جاایگزین بعاض دیگار مایشاوند و ایان قاول حسان بصاری
است» (فخرالدین رازی ،0121 ،ج ،2و)085
 .5 .3مستخلفعنه ،خداوند متعال

مطابق با این دیدگاه مستخلفعنه ،ذات باریتعالی است؛ یعنی خلیفاه نیابات از خداوناد
متعال دارد .در باب کیستی خلیفه در اینجا نظر یات متفاوتی مطر شده است:
الف .خلیفه شخص حقیقی آدم (ع) است .مطاابق باا ایان نظار ،آن کاه خلیفاۀ خداوناد
متعال است ،شخص حقیقی آدم(ع) است و این خالفت قابلیت تعمیم به هیچیک از ابناا بشار
را ناادارد .ایان دیادگاه از سااوی ابرسای در «مجمعالبیاان» (ابرسای ،0072 ،ج ،0و )079و
زمخشری در «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیا » (زمخشاری ،0117 ،ج ،0و )028اار
شده است.
ب .مطلق نوع انسان بهصورت بالفع و بدون تمییز در حادود خالفات ،واجاد خالفات
الهی هستند .آنچنانکه بیان شده است (نک :جوادی آملی ،0085 ،ج ،0و )05ظاهر کالم
تفسیر «الکاشف» بر این مدعا حکایت دارد که تمامی افراد نوع انسان بهصورت بالفع و بدون
تمییز در حدود ،از خالفت الهی برخوردار هستند(مغنیاه ،0121 ،ج ،0و .)81صااحب تفسایر
«الکاشف» در دیگر کتاب تفسیری خود یعنای «التفسایر المباین» نیاز دیادگاه خاود را درباارۀ
کیستی خلیفه ،آدم و ذریه او اعالن می کند (همو ،بیتا ،ج ،0و.)7
ج .مطلق نوع انسان واجد خالفت الهی هستند؛ ولی نه بهصورت بالفعا و بادون تمییاز،
بلکه این خالفت مقول به تشکیک اسات .مطاابق باا ایان دیادگاه خالفات الهای اماری دارای
حقیقتی تشکیکی ،یعنی دارای مراتب گوناگون است .ماال

تعیاین مرتباۀ هار انساان در ایان

سلسلۀ دارای مراتب مختلف ،میزان علم او به اسما الهی است .این مراتب از مرتبۀ قوۀ محاض
تا فعلیت کام متفاوت است.
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آیتالله جوادیآملی ،ازجمله حامیان این نظر یه میگوید« :منشأ خالفت انساان ،نهادیناه
شدن علم به اسما در نهاد اوست و بیتردید علم به اسمای حسنای الهی حقیقتی دارای مراتب
است .به هر میزان ،آدمی به صراط مستقیم اعتقاد ،اخالق و عم هدایت یابد ،اسمای الهی در
هستی او از قوه به فعلیت رسیده ،به تبع آن ،خالفت الهی نیز ظهور میکناد .بناابراین ،کساانی
ا
که در حد اساتعداد انساانیت هساتند ،تنهاا از اساتعداد خالفات بهارهمندناد و کساانی کاه در
کمالهای انسانی و الهی ضعیف یا متوسطاند؛ چون علم به اسامای الهای در آناان ضاعیف یاا
متوسط است ،ظهور خالفت الهی نیز در آنان ضعیف یا متوسط است و انسانهای کام کاه از
مرتبااۀ باارین علاام بااه اساامای الهاای بهاارهمندنااد ،از برتاارین مرتبااۀ خالفاات الهاای نیااز
برخوردارند( ».جوادی آملی ،0085 ،ج ،0و.)11
در تبیین تفاوت این نظر با دیدگاه پیشین که مطاابق باا آن هماۀ افاراد ناوع انساان ،آنهام
بهصورت بالفع و بدون تمییز در حدود خالفت ،واجد خالفت الهی بودناد ،بایاد باه دو نکتاه
توجه داشت:
 -0برخالف دیدگاه پیشین ،در اینجا تمامی افراد نوع انسان بهصاورت بالفعا واجاد ایان
ا
خالفت نیستند؛ بلکه حتی «اگر انسانی نتوانست یا نخواسات اسامای الهای را هرچناد در حاد
متوسط یا ضعیف به فعلیت برساند ،خالفت وی در حد قوت اسات ،ناه فعلیات و خاود او نیاز
خلیفۀ ا
بالقوه است ،نه خلیفۀ بالفع » (جوادی آملی ،0085 ،ج ،0و99و.)99
 -2برخالف دیدگاه پیشین که مطابق با آن تفاوتی میان ابنا بشر اعام از کاافر و ماؤمن و
 ...در برخورداری از خالفت الهی نیست ،مدافعان این دیادگاه باا تشاکیکی دانساتن خالفات
الهی میان مراتب مختلف آن تمییز قائ شدهاند« :البته خالفت دارای حقیقت تشکیکی است؛
ا
زیرا علم اسمای حسنای الهی نیز حقیقت مشکا است .مثال ،در انسان کام هماه آن اسامای
حسنا به نحو کمال یافت میشود و در انسان متوسط یاا ضاعیف هماه آنهاا باهاور متوساط یاا
ضعیف حضور دارد» (همان ،و.)99

َ َ
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د .تنها انسانهای کام خلیفه خداوند هستند .این منظر بهصورت خاو در میان عرفاای
اسالمی مطر شده است .تعبیر «انسان کام » نخستین بار توساط عاارف ناامی «محایالادین
ابنعربی اندلسی» در قرن هفتم هجری وارد ادبیات اسالمی شد (مطهاری ،0089 ،و .)09از
مهمتر ین وجوه شباهت این دیدگاه با دیدگاه پیشین ،نگااه تشاکیکی باه خالفات الهای اسات.
آیتالله جوادی آملی این دیدگاه را چنین تبیین میکند:
«بر اساس این احتمال گرچه خالفت الهی مقول به تشکیا اسات ،لایکن حدنصااب در
خلیفهالله شدن ،انسان کام است و هر کس به این حدنصاب رسیده باشد ،خلیف اللاه اسات و
این مقام اختصاو به اکم انسانها ،یعنی خاتم انبیاا (صالیاللاه علیاه و آلاه و سالم) نادارد و
بهبیاندیگر ،تفاوتهای موجود در میان انسانهای کام  ،تأثیری در اص خالفت الهای نادارد؛
بلکه فقط آثار دیگری بر این تفاوت مترتب میشود؛ مانند اینکه دربارۀ رسول خادا (صالیاللاه
علیه و آله و سلم) آمده است :در قیامت از هر اامتی شاهدی حاضر میکنایم تاا هماۀ اعماال و

عقاید آن اامت را زیر پوشش شهادت خود داشته باشد و به آنهاا گاواهی بدهاد و تاو را شااهد
َ َْ َ ََ َ ب َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ب ه ب َّ َ
الء دى ِ ًمدا»
ى
ش
مد و ِجئنى ِبىك على ِىؤ ِ
همۀ امم و انبیا قرار میدهیمَ« :لمف ِإذا ِجئن ِما ك ِل أم َىة ِب ِ َ
(نسا  )10 /ازاینرو خود آن حضرت فرمود« :آدم و من دونه تحت لاوائی یاوم القیاما » و ایان
ا
مقام ،ویژۀ انسان اکم  ،یعنی صادر نخست و تجلی ااول است( ».جاوادی آملای ،0085 ،ج،0
و)19
بر مبنای این نظر ،انسان کام به این دلیا خلیف اللاه اسات کاه متصاف باه کماائت و
صفات حقتعالی است .این خالفت زمانی معنادار اسات کاه صافات مساتخلفعنه (خداوناد
متعال) در خلیفه جاری باشد؛ «همانگونه که یک قائممقام نیز باید ویژگیها و شایستگیهاای
اصلی مدیر را که در کار مدیر یت دخی هستند ،داشته باشاد تاا بتواناد در مقاام جانشاینی وی
عم ا کنااد( ».ی ازدان پناااه ،0050 ،و )912ازاینروساات کااه «ابنعرب ای» تأکی اد م ایکنااد،
خلیف الله درعینحال کاه بنادۀ خداسات ،ولای دارای نسابت ربوبیات نسابت باه عاالم اسات.
(ابنعربی ،0097 ،و)2
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اگر این اتصاف به کمائت و صفات حقتعالی نباشد ،این خالفت بیمعناا اسات« .اگار
آدم بهصورت کسی که او را خلیفه نمود ،یعنی حقتعاالی ،در آنچاه خلیفاه شاده اسات ،یعنای
عالم ،ظاهر نمیشد ،یعنی اگر متصف به کمائت و صفات خداوند نمیباود و بار تادبیر عاالم
قدرت نمیداشت ،پس او خلیفه نبود» (قیصری ،0079 ،صص)110
جامی ،چگونگی اعمال این خالفت و تدبیر عالم توسط انساان کاما را چناین توضایح
میدهد« :انسان کام رو عالم است و عالم بدن اوست ...و رو مدبر بدن است و در آن به
وسیلۀ آنچه از قوای روحانی و جسمانی واجد است ،تصرف میکند و مانند آن ،یعنای مثا آن
قوای مذکور ،اسما الهی برای انسان کام است» (جامی ،0071 ،و)85
بهاینترتیب زمانی که عالم بهمنزلۀ بدن و انسان کام بهمنزلۀ رو این بدن باود ،آنوقات
هرگونه تصرفی در این عالم برای انسان کام مقدور میشود.
ها.آدم (ع) و مصادیق ویژه منصاوب خداوناد ،خلیف اللاه هساتند .مطاابق باا ایان منظار،
خالفت الهی ،نه امری متعلق به تماامی افاراد ناوع انساان اسات ،چاه بهصاورت بالفعا و چاه
بهصورت بالقوه و نه امری است مشکک؛ بلکاه ماال

در خالفات الهای انتصااب از جاناب

مستخلفعنه این امر ،یعنی ذات باریتعالی است.
 .6 .3جمعبندی دیدگاههای مختلف دربارۀ کیستی خلیفه و مستخلفعنه

ا
ازآنچه بیان شد ،این نتیجه حاص میشود که مجموعا ده دیدگاه مشهور درباارۀ کیساتی

خلیفه و مستخلفعنه وجود دارد .این دیدگاهها بهصورت خالصه در جدول ذی آمده است:
مسالخلف عنه

خلیفه

مالئکۀ ساکن در زمین

نوع انسان

جنیان تبهکار ساکن در زمین

شخص حضرت آدم(ع)
نوع انسان

نسناس به همراه گروهی از جنیان

نوع انسان

ابنا بشر

ابنا بشر
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شخص حضرت آدم (ع)
نوع
خداوند

انسان

تمامی افراد بهصورت بالفع و بدون تمییز واجد این خالفت
هستند
خالفت الهی مقول به تشکیک است
انسانهای کام
آدم (ع) و مصادیق ویژه منصوب خداوند

جدول  .0دیدگاههای مختلف در باب کیساتی خلیفاه و مساتخلفعنه در آیاه  01ساوره
بقره

 .4بازنگری در کیستی خلیفه و مستخلفعنه
ازآنچه تاکنون مطر شد ،روشن میشود که دیدگاههای متفاوتی دربارۀ کیساتی خلیفاه و
مستخلفعنه در آیه موردبحث وجود دارد که در ذی بررسی می شود.
 .1 .4مستخلفعنه بر مبنای آیات و روایات

با توجه به نکاتی که در پی مای آیاد ،مایتاوان باه نتیجاه دقیاق و کاما درباارۀ کیساتی
مستخلفعنه در آیه  01سوره بقره دست یافت:
 .0از جستجوی آیۀ موردبحث در متون روایی این نتیجاه حاصا مایشاود کاه باهجز دو
روایت چاالشبرانگیز در تفسایر قمای از قاول اماام بااقر (ع) و تفسایر منساوب باه اماام حسان
َْ
َ ًَ
ٌ
ِّ
عسکری(ع) در تمامی روایتهایی که عبارت « ِإني ج ِعل َِي األ َْ ِض ذ ِلمفة» ذکر شده ،همواره
و با عبارات مختلف ،مستخلفعنه این خالفت ،ذات باریتعالی ذکر شاده اسات .ازجملاه در
روایت مفص منقول از امام محمدباقر(ع) آمده است ،امام علی(ع) در مقابا ایان پرساش کاه
«آیا زمین پیش از سکونت آدم(ع) و ذر یهاش میزبان گروه دیگری از مخلوقات بوده اسات؟»،
ضمن تأیید سکونت گروهی موسوم به نسناس و گروهی از جنیان در زماین باه روناد خلقات و
افساد ایشان در زمین میپردازد و سپس ارادۀ خداوند مبنیبر قرار دادن خلیفاه در زماین را بیاان
میکند:
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َْ
َ َ ً
ٌ
ِّ
« ...گفتِ « :إني ج ِعل َِي األ َْ ِض ذ ِلمفىة» پس حجت من بر خلقام در زمیانم باشاد...

من مخلوقی را به دست خودم خلق میکانم و از ذر یاۀ او انبیاا و رساوئن و بنادگان صاالح و
امامااان هاادایتیافتااه را قاارار م ایدهاام و ایشااان را خلیف اۀ خااود باار مخلوقاااتم در زم این قاارار
میدهم» (مجلسی ،0111 ،ج ،91و)029
ب
َ
ََ َْ
عالوه بر عبارات «حجت من بر خلقم در زمینم باشاد»(َ َملىل ب بَ َّج ِتىي علىي ذل ُِىي) کاه

بالفاصله پس از عبارت موردبحث آمده ،عبارت «ایشان را خلیفه خاود بار مخلوقااتم در زماین
َ
َ َْ
َ بب ب ََ
قرار میدهم»(أ ْج َعل َْ ذلف ِئي َعلي ذل ُِي َِي أ َْ ِضي) روشن میسازد کاه در خالفات موردبحاث،
مستخلفعنه آن ذات باریتعالی است.
در روایت مفص دیگری که وجوه شباهت بسیاری با روایات پیشاین دارد ،آماده اسات:
« ...گفت :من یکی را در زمین خلیفۀ خود بر ایشان قرا می دهم تاا حجات مان بار ایشاان در
زمینم باشد( »...شیخ صدوق ،0089 ،ج ،0و .)019عبارت «خلیفه من بر ایشان» (ذلمفىة لى

علىم َ) در این روایت مؤید این است که در ایان اساتخالف ،مساتخلفعنه آن خداوناد متعاال
است.
 .2از تحلی محتوای خود آیه نیز میتوان به داوری مناسبی میان گزینههای مطر درباارۀ
کیستی مستخلفعنه رسید .پس از اعالم جعا خلیفاه از ساوی خداوناد ،مالئکاه از خداوناد
ب ََ ب
ْ
متعال درخواست کردند که آن خلیفه خاود ایشاان باشاند « :ى للا أه ْج َعىل َِم ى َم ْىا بيف َِ بىد َِم ى َو
َ ب
َ بَ َ َ
َي َْف بك ِّ
الدم َء َو ن ْح با ن ََ ِّب بح ِب َح ْت ِدُ َو نُ ِّد بس لك» (بقاره .)01 /در ایان عباارت روشان اسات کاه
ِ
مجعول اعالمشده از سوی باریتعالی تأکیاد
مالئکه بر لیاقت خود بر خلیفگی در مقاب خلیفۀ
ِ

میکنند؛ اما علت این درخواست و تأکید بر لیاقت بر این استخالف چیست؟ جز این است که

این خلیفه واجد مقامی برتار از مقاام ایشاان مایشاده اسات؟ شایخ صادوق در «ائعتقاادات»
بهخوبی متذکر همین نکته میشود :در «کالم مالئکه به خداوند هنگامیکاه باه ایشاان فرماود
«من یکی را در زمین خلیفه قرار میدهم» (که) «گفتند آیا کسی را در آن قرار میدهی کاه در
آن فساد میکند و خونر یزی میکند ،درحالی که ما تسبیح و تقدیس تو را میگاوییم» ،تمناای
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منزلت آدم(ع) مالحظه می شود و (مالئکاه) تمناا نکردهاناد ،مگار منزلتای فاوق منزلات خاود
را» (شیخ صدوق ،0101 ،و )85روشن است که علت ایان تمناا چیازی جاز ایان نیسات کاه
منزلت خلیفه بائتر از منزلت مالئکاه باوده اسات و در میاان تماام احتماائت مطار در ماورد
کیستی مستخلفعنه ،تنها حالتی که میتوان تصور کرد کاه مالئکاه تمناای دساتیاابی باه آن
ا
منزلت را داشتهاند ،استخالف از باریتعالی است« :اگر صرفا مسئلۀ جانشاینی کسای از کسای
بود (و نه جانشینی خدا)؛ دیگر چه نیازی بود به این که فرشتگان ،بر لیاقت خود تأکیاد کنناد؟
آنها که مزاحم انسان نیستند و آنها نیاز آفریادۀ خادا هساتند .پاس آناان باه رسایدن باه مقاام
ارجمندی امع داشتند و این چیزی جز خالفت الهی نمیتواند باود( ».مصابا یازدی،0050 ،
و.)098
همین معنا مورد تأیید روایات نیز هست .از امام صادق(ع) نق شده است:
«حسد بر دو گونه است :حساد فتناه و حساد غفلات ،و اماا حساد غفلات ،مانناد قاول
مالئکه هنگامیکه خداوند فرمود« :من یکی را در زمین خلیفه خود قرار میدهم .گفتناد :آیاا
کسی را در آن قرار میدهی که در آن فسااد و خاونر یزی مایکناد ،درحاالی کاه ماا تسابیح و
تقدیس تو را مایگاوییم»؛ یعنای :آن خلیفاه را از ماا قارار باده ،آن حارف را مالئکاه از روی
حسادت به آدم از جهت فتنه و رد و مبارزه نگفتند(؛ بلکه از جهات حساد غفلات باود)» (ابان
شعبه حرانی ،0111 ،و)070
مشخص است که حسادت ،نسبت به جایگاهی برتر و بائتر از منزلت کناونی اسات کاه
معنا مییابد وگرنه حسادت نسبت به جایگاه مادون بیمعناست.
 .0بخشی از روایت تفسیر قمی ،در زمینۀ خالفت انساان باه جاای نساناس و گروهای از
جنیان ساکن در زمین چنین است:
«خداوند تبار وتعالی اراده کرد ،خلقی را به دستان خود بیافر یند -و آن پس از گذشت
هفت هزار سال از حضور جن و نسناس در زمین بود -خداوند به مالئکه فرمود :به اها زماین
از مخلوقاتم از جن و نسناس بنگر ید ،پس آنگاهکه (مالئکه) آنچه (جن و نساناس) از معاصای
و خونر یزی و فساد در زمین باه غیار حاق را مشااهده کردناد ،اینامار برایشاان گاران آماد ...
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خداوند فرمود :من در زمین یکی را خلیفه قرار میدهم تاا حجات مان در زماین بار مخلوقااتم
باشد؛ پس مالئکه گفتند :منزهی تو! آیا کسای را در آن قارار مایدهای کاه در آن فسااد کناد،
همانگونه که فرزندان جنیان فساد کردند و خونر یزی کند ،همانگونه کاه خاونر یزی فرزنادان
جنیان کردند و حسادت ورزد و کینهورزی کند؟! پس آن خلیفه را از میان ما قارار ده؛ زیارا ماا
حسادت نمیورز یم و کینهورزی نمیکنیم و خونر یزی نمیکنیم و (بلکه) تسبیح و تقادیس تاو
میکنیم .خداوند فرمود :من چیزی میدانم که شما نمایدانیاد .مان مایخاواهم خلقای را باه
دستان خود بیافر ینم و از ذر یهاش انبیا  ،رسوئن و بندگان صالح ائمه راه یافته ،قرار دهم .ایشان
را خلیفههایی بر خلقم در زمین قرار دهم (که) آنها را از معصیت مان نهای کنناد و از عاذاب
من انذار دهند و به ااعت من هدایت کنند و مسیر مرا بهواسطه و توسط ایشان بپیمایناد و بارای
خود حجتی بر ایشان قرار دهم و نسناس را از زماین خاود ناابود کانم( »....قمای ،0111 ،ج،0
و09و)07
به نظر میرسد ،آنچه موجب شده ،عدهای از متن این روایت چناین نتیجاهگیری نمایناد
که مستخلفعنه در اینجا نسناس و گروهی از جنیان اند که ساکن در زمین بودهاناد ،جاز ایان
نیست که در اینجا «ظاهر آن روایت این است که هنگام جع خلیفه ،موجوداتی کاه در زماین
زندگی میکردند ،جن و نسناس بودند» (جوادیآملی ،0085 ،ج ،0و.)98
این درست است که بر مبنای این روایت میتوان گفت ،در حقیقت در اینجا ماا باا یاک
نوع جانشینی و استخالف مواجاه هساتیم کاه عباارت از جاایگزینی آدم(ع) باهجای نساناس و
جنیان است؛ اما روشن نیست ،چرا این استخالف ،بدون هیچدلیلی ،همان خالفات مطر شاده
َْ
ٌ
ِّ
َ َ
در عبارت « ِإنىي ج ِعىل َِىي األ َْ ِض ذ ِلمفىة» دانساته شاده اسات؛ درحاالیکاه ناهتنها هیچگوناه
امارهای بر این امر در روایت وجود ندارد ،بلکه برعکس از تحلی متن هماین روایات مایتاوان
گفت مستخلفعنه در اینجا تنها میتواند ذات باریتعالی باشد؛ ز یرا:
ا
َ َب ب ََ َ َ ْ
اوئ ،در عبارت «قرار دهم ایشان را خلیفاههایی بار خلقام» (أ ْج َعل ْىَ ذلفى َء َعلى ذل ُِى )،
ا
ََ
هرچند مستخلفعنه آن ذکر نشده است ،یعنی مثال نیامده «خلفائی» ،ولی روایت باا توجاه باه
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کلمه «علی» ،تنها در حالتی معنادار است که این خالفت معنای قائممقامی و نیابات را بدهاد.
در میان گزینههای مطر شده برای مستخلفعنه یعنی :مالئکاه ،جنیاان ،نساناس ،ابناا بشار و
ذات باریتعالی ،تنها در حالتی که مستخلفعنه را خداوند متعال در نظر بگیار یم ،مایتاوان از
عبارت معنای نیابت و قائممقامی را برداشت نمود.
ا
ثانیا ،عبارت «مان در زماین یکای را خلیفاه قارار مایدهام تاا حجات مان در زماین بار
َْ
َْ
َ ًَ ب
ً
َ َْ
ٌ
ِّ
مخلوقاتم باشد» ( ِإني ج ِعل َِي األ َْ ِض ذ ِلمفة َيلل ب بَ َّجة ِلي َِي األ َْ ِض َعل ذل ُِي) ،در صاورتی
توجیهپذیر است که این خالفت از جانب خداوند متعال باشد؛ چون در آن تعابیری آمده اسات
که با همین وجه سازگاری دارد؛ مث این که خداوند بالفاصله پس از ِاخبار از جع خلیفاه ،آن

خلیفه را حجت خود معرفی مینماید و همچنین سایر کارویژههایی که بارای خلیفاه در روایات
بب
َ
آمده است ،مانند :مسیر مرا بهواسطه ایشان بپیمایند ( َي َْللل َ ِب ِ َْ ط ِا َيق َس ِب ِملي).
ا
ثالثا ،در متن این روایت نیز بر تمنای مالئکه بر واجد شدن این خالفت تأکید شده اسات
و آنچنانکاه گذشات ،در میاان گزیناههای مطروحاه بارای مساتخلفعنه ،تنهاا اساتخالف از
باریتعالی است که میتوان تصور کرد ،مالئکه تمنای دستیابی به آن منزلت را داشتهاند.
حاص این که میتوان گفت ،برداشت صورت گرفته از این روایت دربارۀ کیستی خلیفاه
َْ
ٌ
ِّ
َ َ
و مستخلفعنه در عبارت « ِإني ج ِعل َِي األ َْ ِض ذ ِلمفة» ناشی از اشتباه در برداشات از روایات
است و با تحلی متن همین روایت نیز به ایان نتیجاه مایرسایم کاه مساتخلفعنه در اینجاا نیاز
خداوند متعال است.
 .1روایت مورد مناقشه دیگر که از آن ،خالفت انسان از مالئکه ساکن در زمین ،استفاده
شده ،روایتی است که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) آمده است« :هنگامیکه باه
ایشان گفته شد ،اوست آنکسی که هماهچیز را بارای شاما در زماین آفر یاد ،گفتناد :ایان چاه
زمانی بوده است؟ فرمود :زمانی کاه پروردگاار باه مالئکاه ...گفات :مان خلیفاه را در زماین

بهجای شما میگمارم و شما را از آن بیرون میبرم( »....حسن بن علی العساکری (ع)،0115 ،
و)209
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ازآنچه بیان شد ،ایان نتیجاه حاصا مایشاود کاه بار مبناای روایاات و باا تحلیا آیاات
موردبحث ،مستخلفعنه در آیه  01سوره بقره ،جز خداوند متعال نیسات و در ایان ماورد میاان
روایات نق شده از معصومین سالمالله علیهم اتفاقنظر وجود دارد ،جاز دو روایات ماذکور در
تفسیر قمی و تفسیر منسوب به امام حسن عسگری.
« .2 .4خلیفةالله» بر مبنای آیات و روایات

چند نکتۀ نفیای و اثباتی که در پی مای آیاد ،آشاکار مای ساازد کاه ماراد از خلیفاه در
َْ
َ ًَ
ٌ
ِّ
عبارت « ِإني ج ِعل َِي األ َْ ِض ذ ِلمفة» کیست:
 .0در روایات مرتبط با آیه ،عبارات متعددی وجود دارد که انحصاار خالفات را در یاک
َْ
َ َ ً
ٌ
ِّ
شخص یعنی حضرت آدم (ع) نفی میکند .عباراتی همچون « ِإنىي ج ِعىل َِىي األ َْ ِض ذ ِلمفىة ...
هإني اَيد أ أذلق ذلُ بمدي أجعل ما هذَ هيت أنبم ء ماسلما و عب ًعا ص لحما ه
أئتىة م تىدياظ أجعل ىَ
َ َ ً ََ َ
ٌ
ِّ
ْ َْ
ىت
ذلف ئي
علي ذلُي» (شیخ حر عااملی ،0081 ،و)175؛ « ِإنىي ج ِعىل َِىي األَ ِض ذ ِلمفىة َل ن ِ
َْ ب َ
َ
َ
ب
ْ
َّ
َ
َّ
ْ
ب
ب
ب
ب
َ
َ
ب
َ
َ
َ
َ
َ
ب
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ب
ب
ْ
ب
ْ
َّ
َ
ىاِ ِِعم َىىَ ِِىيَ ِللتصىىطفما ال ِىِيا اصىىطف َِ اللى و عصىىت َ َلى نلا ِىىَ الفلفى َء َِىىي
األ َْض ِبم ْس
ِ
َْ
َْ
ً
ٌ
ِّ
َ َ ً َ بب
األ َْ ِض» (شیخ حر عاملی ،0115 ،ج ،5و)900؛ « ِإني ج ِعل َِي األ َْ ِض ذ ِلمفة ...أ ْج َعل َْ بَ َّجىة
ِلي» (مجلسی ،0111 ،ج ،91و )029و عباراتی ازایندست که در آن خلیفاه بار بایش از یاک
نفر ااالق شده است ،همگی بر تعمیم خالفت بر افرادی غیر از شخص آدم(ع) دئلات دارناد

و نافی انحصار خالفت در آن حضرت هستند.
ب
َ
ب
 .2در ز یارت «جامعه کبیره» در وصف ائمه ااهاار آماده اساتَ « :و ََ ِض َىملَ ذلفى َء َِىي
َ
ا َْ ِض ِ » (فیض کاشانی ،0119 ،ج ،01و .)0995همین مضمون ،یعنی خلیفهالله بودن ائماه در
ادعیه و ز یارت دیگر نیز با تعابیر مختلف به کاار رفتاه اسات .بارای مثاال ،در یکای از ز یاارت
َّ َ َ َ َ َ َ َّ
الَىا بم َعل ْمىك َيى ذ ِلمفىة اللى » (کلینای ،0117 ،ج ،1و.)971
حضرت علی (ع) آمده است« :
همچنین در روایات متعدد دیگر بر این ویژگی بارای ائماه ااهاار تأکیاد شاده اسات « :ب
...م َنى َع
َ َ َ ْ ب َ َ
بَ
َ َ ْ َ ْ ه َ َ ب َّ َ َّ ب
ىَ
ل
ط
ين ِعي ِِا الت َ ِدي ذ ِلمفة اللى ِ َى ه ِبعله» (خازاز رازی ،0110 ،و)090؛ «ِىِا ع ِلىيه بىا أ ِبىي ِ َ
ه
ه ه
َ َ ب َّ
ذ ِلمفة الل ِ َِي أ َْ ِض ِ » (مفید ،0100 ،و)289؛ « َُ ...النبي صلي اللى علمى و آلى و سىلَف ِىل
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ه
والل اإلم م مىا بعىدي و اللصىي الُى ئَ بىممايظ َىمطمعله و ال هفى لفله و ىدمله و ال هتُىدمله َ ىل
ه
ْ َ َ َ َ ب ْ َْ
مىاا األن ِب َمى ِء
ذلمفة الل َي أَض ما بعدي» (شیخ حر عاملی ،0129 ،ج ،0و)90؛ « ِاإلم مىة ِم
َب َْ
َ َ ب َّ
َو َم ْن َِّلة األ ْص ِف َم ِء َو ِذاَة الل ِ » (حافظ برسی ،0122 ،و.)077
ا
حال سئوال این است که اصوئ اگر عمومیت خالفت الهی برای نوع انسان مادنظر باود،
چرا ائمه بر ویژگی خالفت اللهی خاود تأکیاد داشاتهاند و ایان امار چاه امتیاازی بارای ایشاان
محسوب میشد؟! اگر عموم انسانها خلیف الله بودند ،تأکیاد بار ایان کاه ائماه هام خلیف اللاه
هستند ،وجهی نداشت و امری لغو بود .عالوه بر این عمومیت خالفات الهای در هایچ روایتای
نیامده است .از آنچه بیان شد ،نفی عمومیت خالفت الهی حاص میشود.
 .0هماااناور کااه پاایشازاین توضاایح آن رفاات ،خلیفااه ،نائااب و اقامااه کنناادۀ مقااام
مسااتخلفعنه در محاادودۀ خالفاات ی اا همااان مسااتخلف فی اه اساات؛ درنتیجااه «خلیف اللااه»
اقامهکنندۀ مقاام و نائاب خداوناد در محادودۀ خالفاتش اسات .خلیف اللاه بایاد اقاماه کنناده
«وئیت خداوناد» باشاد ،اعام از تشار یعی و تکاوینی .ازآنجاکاه در محا بحاث ماا ،وئیا ِت
مستخلفعنه ،یعنی باریتعالی هم وئیت تامه است و هم تمامی افراد را شام میشود ،باالطبع
وئیت «خلیف الله» نیز باید اینچنین باشد .با فرض این که خلیف الله باید وئیت تامه بار تماامی
افراد داشته باشد ،در یکزمان دو نفر نمای توانناد واجاد مقاام خالفات الهای باشاند .حاداق
محذوری که پیش میآید ،این است که فرد دوم نمیتواند بار فارد نخسات وئیات تاماه داشاته
فرض امکان این کاه در یکزماان
باشد؛ چون این با خلیف الله بودن وی تناقض دارد .درنتیجهِ ،
دو نفاار بتواننااد واجااد مقااام خلیف ا اللهی بشااوند ،رد م ایشااود و در هاار زمااان تنهااا ی اک نفاار
«خلیف الله» است.
میان این دیدگاه و دیدگاهی که انسان کام را خلیف الله میداند ،نمای تاوان جماع کارد؛
چون به نظر ارفداران دیدگاه خلیف الله بودن انسان کام  ،خالفت از خداوناد اماری مشاکک
است و لذا هر کسی واجد حدنصاب انسان کام شود ،مصداق خلیف الله میشاود؛ از ایانرو،
نمیتوان انسان کام را در یک نفر منحصر دانست؛ حال آن که در یاک زماان ،بایش از یاک
نفر نمیتواند خلیف الله باشد .برای مثال حضرت زهرا (س) انسان کاما باود و در عاین حاال،
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دوران حیات ایشان مقارن با حیات دو تن از مصادیق حتمی خلیف الله ،یعنی پیامبر خاتم(و) و
امام علی(ع) بود .با توجه به لزوم انحصار مقام خالفت الهی در یک شاخص در زماان واحاد،
ا
میتوان گفت ،مسلما حضرت فاامه(س) واجد مقام خالفت الله نبودهاند؛ در عین حاالی کاه
مطابق با صر یح روایات مقام ایشان افض از تمام پیامبران بهغیراز پیامبر خااتم (و) بودهاسات.
این را که در هیچ روایتی از عنوان خلیف الله برای ایشان استفاده نشده است ،نیز مایتاوان مؤیاد
این مطلب دانسات( .ناک :شایخ صادوق ،0089 ،ج ،0و078؛ مجلسای ،0111 ،ج ،07و
 .)72پس خالفت الهی نه یک امر اکتسابی و مرحلاهای از مراحا تکاما ناوع انساان ،بلکاه
امری انتصابی است که خداوند بنا به حکمت خود ،خلیفهاش را نصب میکند.
این را که خالفت الهی در هار زماان منحصار در یاک فارد اسات ،مایتاوان از روایاات
دیگری نیاز اساتنتاج کارد ،ازجملاه در روایتای آماده اسات ،حضارت محماد(و) در معرفای
ه
حضرت علی(ع) فرمود َ« :ل ذلمفة الل َي أَض ما بعىدي» (شایخ حار عااملی ،0129 ،ج،0
و .)90پیامبر(و) ،علی (ع) را علیرغم منزلت بسیار وائیی که در زمان حیات پیامبر داشت
و به اصطال  ،انسان کام به شمار می آمد« ،خلیفه خداوند پس از خود» و نه در زماان خاود
معرفی میفرماید.
به این ترتیب ،از مجموع ادلاه نفیای و اثبااتی ،ایان نتیجاه حاصا مایشاود کاه ماراد از
ا
خلیف الله در عبارت موردبحث ،صرفا مصادیق منصوب از سوی خداوند متعال است.

 .9نتایج

َ َ ً
در مااورد کیسااتی خلیفااه و مسااتخلفعنه در عبااارت «إ هنىىي َج عى ٌىل َىىي ْ
األَ ِض ذ ِلمفىىة»
ِ ِ
ِِ

دیدگاههای گوناگونی از سوی اندیشمندان مسلمان ار شده است.

حاص بررسی این دیادگاه نشاان داد ،مساتخلفعنه در آیاه موردبحاث ،خداوناد متعاال
است .روایات معصومین(ع) هم مؤید این معناست ،جز دو روایات کاه محا بحاث اناد .نیاز
ا
دانسته شد که مراد از خلیفه در ایان عباارت ،صارفا مصاادیق منصاوب از ساوی خداونادمتعال
است .منتها در هر زمان ،بیش از یک نفر نمی تواند دارای مقام خلیف اللهی باشد.
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ابنشعبه حرانی ،حسنبنعلی؛ تحفالعقول عن آلالرسول؛ دوم ،قم :موسسۀ نشر اسالمی.0111 ،

 .2ابنعربی ،محمدبنعلی؛ مجموع رسائ ابنعربی (کتاب نقش الفصوو)؛ اول ،بیروت :دار احیا التراثالعربی.0097،
 .0جامی ،عبدالرحمنبناحمد؛ نقدالنصوو فی شر نقش الفصوو؛ دوم ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
اسالمی.0071،
 .1جوادیآملی ،عبدالله؛ تسنیم؛ محقق :احمد قدسی؛ پنجم ،قم :انتشارات اسرا .0085،
 .9حافظبرسی ،رجببنمحمد؛ مشارق أنوارالیقین في أسرار أمیرالمؤمنین(ع)؛ اول ،محقق :علی عاشور؛ بیروت:
اعلمی.0122،
 .9حسنبنعلی العسکری (ع)؛ التفسیر المنسوب إلی اإلمام أبيمحمد الحسن بنعلي العسکري(ع)؛ اول ،قم :مدرس
اإلمامالمهدي (ع).0115 ،

 .7خزازرازی ،علی بن محمد؛ کفای األثر في ا
النص علی األئم اإلثني عشر؛ بیچا ،مصحح :عبد اللطیف حسینی
کوهکمری؛ قم :بیدار.0110،
 .8راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد؛ المفردات فی غر یب القرآن؛ محقق :محمدخلی عیتانی؛ اول ،تهران :موسسۀ فرهنگی
آرایه.0087،
 .5زمخشری ،محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزی ؛ سوم ،بیروت :دارالکتاب العربي.0117،
 .01شیخ حرعاملی ،محمدبنحسن؛ إثبات الهداة بالنصووو المعجزات؛ اول ،بیروت :اعلمی.0129،
 .00شیخحرعاملی ،محمدبنحسن؛ الجواهر السنی في األحادیث القدسی ؛ مترجم :زینالعابدین کاظمی خلخالی؛ سوم،
تهران :انتشارات دهقان.0081،
 .02شیخحرعاملی ،محمدبنحسن؛ وسائ الشیع ؛ اول ،قم :مؤسس آلالبیت علیهمالسالم.0115،
 .00شیخصدوق ،محمدبنعلی؛ ائعتقادات؛ دوم ،قم :المؤتمر العالمي للشیخ المفید.0101،
 .01شیخصدوق ،محمدبنعلی؛ عل الشرائع؛ اول ،قم :مکتب الداوری.0089،
 .09ابرسی ،فض بنحسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ محقق :محمدجواد بالغی؛ سوم ،تهران :انتشارات ناصر
خسرو.0072،
 .09اوسی ،محمدبنحسن؛ التبیان في تفسیر القرآن؛ ج  ،0بیچا ،بیروت :دار احیا التراث العربي،بیتا.
 .07فخرالدین رازی ،محمدبنعمر؛ مفاتیح الغیب؛ سوم ،بیروت :دار احیا التراث العربی.0121،
 .08فراهیدی ،خلی بن احمد؛ کتاب العین؛ دوم ،قم :نشر هجرت.0115،
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 .05فیضکاشانی ،محمدمحسن بن شاهمرتضی؛ الوافي؛ اول ،اصفهان :کتابخانۀ امامأمیرالمؤمنین علی(ع).0119،
 .21قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمي؛ مصحح :ایب موسوی جزائری؛ سوم ،قم :دارالکتاب.0111،
 .20قیصری ،داوود؛ شر فصوو الحکم؛ اول ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.0079،
 .22کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الکافي؛ چهارم ،تهران :دارالکتب ائسالمی .0117،
 .20مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی؛ بحارائنوارالجامع لدرر اخبار ائئمهائاهار؛ بیچا ،بیروت :مؤسس الوفا .0111،
 .21مصبا یزدی ،محمدتقی؛ معارف قرآن 0-0؛ هفتم ،قم :انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).0050 ،
 .29مصطفوی ،حسن؛ التحقیق في کلمات القرآن الکریم؛ اول ،تهران :وزارت فرهن و ارشاد اسالمي.0098،
 .29مطهری ،مرتضی؛ انسان کام ؛ چهلم ،قم :صدرا.0089،
 .27مغنیه ،محمدجواد؛ التفسیر الکاشف؛ اول ،قم :دار الکتاب ائسالمی.0121،
 .28مغنیه ،محمدجواد؛ التفسیر المبین؛ بیچا ،قم :بنیاد بعثت ،بیتا.
 .25مفید ،محمد بن محمد؛ األمالي؛ محققین :حسین استادولی و علیاکبر غفاری؛ اول ،قم :کنگره شیخ مفید.0100،
 .01یزدان پناه ،یدالله؛ مبانی و اصول عرفان نظری؛ پنجم ،قم :انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امامخمینی(ره).0050 ،

