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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 دریافت96/1/21 :؛ تاریخ پذیرش)96/6/21 :

چکیده

ِّ َ ٌ
َ َ
ْ
ض خ ِليفة» از آیۀ  03سوره بقره از عبارات پرکاربرد و چالشی در تار یخ علوم اسالمی به
عبارت «ِإ ِني ج ِاعل ِفي األر ِ

شمار میرود .دیدگاههای مختلفی دربارۀ کيستی خليف و مستخلفعن از سوی مفسر ین ،متکلمهين ،عرفها و فالسهف حهر

شده است .در این پژوهش تالش میشود ،ضمن تحليل و بررسی ایهن دیهدگاهها ،نظر یه صهحي بازشهناخت شهود .به ایهن
منظور ،پس از بررسی کلی چيستی خليف و مستخلفعن  ،نخست احصاء جامعی از نظر یات مختلف مطر شهده ،صهورت
گرفت  ،سپس ميان این دیدگاهها بر مبنای تحليل متن آیۀ موردبحث و روایات مربوط داوری شده اسهت .ابتهدا مسهتخلفعن
بررسی شده و از تحليل خود آی و روایات مربوط چنين نتيج گرفت شده است ک مستخلفعن در این آی  ،خداونهد متعها
است .سپس ،با توج ب نتيجۀ مذکور ،احتماالت ممکن بررسی شده و نشان دادهشده است ک تنها حالت مقبو این است
ک خليفۀ خدا ،مصادیق ویژه ای داشت باشد و منصوب خداوند متعا باشند.
کلیدواژگان :خليف  ،مستخلفعن  ،خداوند ،انسان ،مالئک .

 .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 ِّني َجاع ٌل في ْ
األر ِض خ ِليفة» از آیۀ  03سورۀ بقره ،طلیعۀ ماجرایی در ای ن س وره
ِ ِ
ِ

از قرآن است که در پی آن با چند واقعۀ پ یدرپ ی مواج ه م یش ویم :اعت را

ی ا درخواس ت

مالئکه از خداوند نسبت به این خلیفه شدن بشر ،تعلیم اسماء به آدم(ع) ،ع دم توان ایی مالئک ه
بر اخبار از اسماء ،سجدۀ مالئکه ب ر آدم(ع) ،امتن اع ابل یس از ای ن س جده ،اس کان آدم(ع) و
همسرش در مکانی که در قرآن از آن به «جن ت» تعبی ر ش ده ،او وای ایش ان از س وی ابل یس،
اهباط آدم(ع) و همسرش از آن مکان ،در یافت کلماتی توسط آدم(ع) از پروردگ ار و درناای ت
پذیرش توبه ایشان.
فام عبارت مذکور را باید کلید اصلی فام آن حوادث و چرایی آناا دانست؛ زیرا تم امی
این وقایع در طول واقع ۀ جع خلیف ه از س وی خداون د ر دادهان د .ای ن عب ارت از مباح
کلیدی در تار یخ تفسیر ،کالم ،فلسفه و عرفان اسالمی به شمار آورد .بهویژه در عرفان ،این آی ه
و ارتباط آن با نظر یۀ «انسان کام » در نگاشتههای بزرگان این عل م ،جایگ اه وی ژهای داش ته و
دارد.
آنچه در آیه ،بیش از همه مورد بح است ،کیستی خلیفه و مستخلفعنه است .در ای ن
زمینه نظر یات گوناگونی از سوی متکلمین ،مفسر ین ،فالس فه و عرف ا ط رد ش ده اس ت .ای ن
پژوهش بهصورت ویژه عادهدار تبیین کیستی خلیفه و مستخلفعنه در آیۀ مذکور با نگاه وی ژه
ب ه روای ات اس ت .ب ه ای ن منظ ور و پ س از بررس ی چیس تی مفا وم خلیف ه و مس تخلفعنه،
دیدگاههای متفکر ین اسالمی گزارش می شود؛ سپس این دیدگاهها با تکیه بر تحلی مفاد آی ه 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 .تاء انتاای آن از باب مبالغ ه اس ت و ن ه
تأنی (مصطفوی ،206۱ ،ج ،0ص .)23۱در «کتاب العین» ،قدیمیتر ین کتاب نگاش ته ش ده

در موضوع لغت عربی آمده است« :خلیفه ،آنکس است که جایگزین قب از خود م یش ود و
مقامش را تداوم میبخشد» (فراهیدی ،2139 ،ج ،1ص.)162
راوباصفاانی در تبیین آن چنین آورده است« :خالفت عبارتاست از نیاب ت از جان ب
دیگری ،خواه به خاطر ویبت کسی باشد که از جانب وی نیابت دارد ،خ واه ب ه دلی م وتش،
خواه به دلی ن اتوانیاش و خ واه ب ه خ اطر بزرگداش ت کس ی ک ه خلیف ه م یش ود» (راو ب
اصفاانی ،20۱2 ،ص.)261
شیخطوسی در تفسیر خود «التبیان ف ی تفس یر الق رآن» ،در تبی ین معن ای خلیف ه توض یح
میدهد که مراد از «فالنی خلیفۀ دیگری در امری شد» ،این است که «قائممقام وی در آن امر
بعد از وی است» (طوسی ،بیتا ،ج ،2ص.)202
با توجه به معنای «خلیفه» ،مراد از «مستخلفعنه» نیز کسی است ک ه خلیف ه ج ایگزین
وی میشود و یا از جانب وی نیابت را عادهدار میشود.
مفسر ین ،متکلمین ،عرفا و فالسفه با توجه به نظر یات مختلفی که در باب کیستی خلیف ه
و مستخلفعنه در آیه موردبح ما ارائه کردهاند ،هر دو معنا را در مورد خلیفه مدنظر داش ته و
مورد استعمال قرار دادهاند.

 .3دیدگاههای گوناگون دبارۀ کیستی خلیفه و مستخلفعنه

َْ
ٌ
ِّ
َ َ
جاعييل ِفييي األ ْر ِض خليفيية»
درب ارۀ کیس تی خلیف ه و مس تخلفعنه در عب ارت « ِإنييي ِ

دیدگاههای گوناگونی از سوی اندیشمندان مسلمان طرد ش ده اس ت .این

نظر ی ات مش اور

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 حس ن عس گری اس ت ک ه
در آن آمده است ،گروهی از مالئکه مأمور طرد جنیان ساکن در زمین شدند و پس از موفقی ت
بر این عم و ساکن شدن در زمین ،خداوند نوع انسان را جایگزین ایشان مقرر فرمود .این ام ر
مطلوب مالئکه نبود؛ از این رو ،بر آن اعترا
ص.)126

کردند (حسن ب ن عل ی العس کری (ع)،2139 ،
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در اینجا از خلیفه معنای جایگزینی برداشت شده است.
 .2 .3مستخلفعنه ،جنیان ساکن در زمین

بر طبق این دیدگاه مستخلفعنه ،گروهی از جنیان بودند که در زمین س اکن بودن د 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 فخ ر رازی ب ه «اب ن
عباس» نسبت میدهد« :خداوند آنگاهکه جن را از زمین محو ک رد و آدم را س اکن ب ر زم ین
نمود ،آدم(ع) خلیفۀ آن جنیان متقدم بر او شد» (فخرالدین رازی ،2113 ،ج ،1ص.)0۱9
ب .منظور از خلیفه «آدم علیهالسالم و نس ایشان» است ک ه در حقیق ت مع ادل «ن وع
انسان» است.
این قول را نیز شیخ طوسی به «اب ن عب اس» منس وب م یکن د« :در زم ین ج ن س اکن
بودند؛ پس به فساد در آن پرداختند و خونر یزی کردند و هالک ش دند؛ آنگ اه خداون د آدم و
ذر یۀ او را جایگزین ایشان نمود» (طوسی ،بیتا ،ج ،2ص)202
.3 .3مستخلفعنه« ،نسناس و جنیان ساکن در زمین» و خلیفه«،نوع انسان»

استناد حامیان این قول به روایت قمی از ام ام ب اقر علیهالس الم اس ت (قم ی ،2131 ،ج،2
ص .)06مطابق با این روایت ،گروهی به نام نسناس در کنار جنیان ساکن در زم ین بودن د ک ه
ن ابود ش دند و انس ان ج ایگزین آنه ا ش د .ب ر طب ق ای ن دی دگاه خلیف ۀ آن گ روه ،انس ان
است (جوادی آملی ،20۱9 ،ج ،0ص.)99
 .4 .3مستخلفعنه و خلیفه ،هردو «ابناء بشر»

این نگاه را فخر رازی به «حسن بصری» منسوب میکن د« :ایش ان را خلیف ه ن ام نا اد،
ازآنجات ک ه بع ی از ایش ان ج ایگزین بع
است» (فخرالدین رازی ،2113 ،ج ،1ص)0۱9

دیگ ر م یش وند و ای ن ق ول حس ن بص ری

 .5 .3مستخلفعنه ،خداوند متعال

مطابق با این دیدگاه مستخلفعنه ،ذات باریتعالی است؛ یعنی خلیف ه نیاب ت از خداون د
متعال دارد .در باب کیستی خلیفه در اینجا نظر یات متفاوتی مطردشده است:
الف .خلیفه شخص حقیقی آدم (ع) است .مط ابق ب ا ای ن نظ ر ،آن ک ه خلیف ۀ خداون د
متعال است ،شخص حقیقی آدم(ع) است و این خالفت قابلیت تعمیم به هیچی

از ابن اء بش ر

را ن دارد .ای ن دی دگاه از س وی طبرس ی در «مجمعالبی ان» (طبرس ی ،2021 ،ج ،2ص )226و
زمخشری در «الکشاف عن حقائق ووام

التنزی » (زمخش ری ،2132 ،ج ،2ص )21۱ط رد

شده است.
ب .مطلق نوع انسان بهصورت بالفع و بدون تمییز در ح دود خالف ت ،واج د خالف ت
الای هستند .آنچنانکه بیان شده است (ن

 :جوادی آملی ،20۱9 ،ج ،0ص )09ظاهر کالم

تفسیر «الکاشف» بر این مدعا حکایت دارد که تمامی افراد نوع انسان بهصورت بالفع و بدون
تمییز در حدود ،از خالفت الای برخوردار هستند(مغنی ه ،2111 ،ج ،2ص .)۱3ص احب تفس یر
«الکاشف» در دیگر کتاب تفسیری خود یعن ی «التفس یر المب ین» نی ز دی دگاه خ ود را درب ارۀ
کیستی خلیفه ،آدم و ذریه او اعالن می کند (همو ،بیتا ،ج ،2ص.)2
ج .مطلق نوع انسان واجد خالفت الای هستند؛ ولی نه بهصورت بالفع و ب دون تمیی ز،
بلکه این خالفت مقول به تشکی

اس ت .مط ابق ب ا ای ن دی دگاه خالف ت الا ی ام ری دارای

حقیقتی تشکیکی ،یعنی دارای مراتب گوناگون است .م الک تعی ین مرتب ۀ ه ر انس ان در ای ن
سلسلۀ دارای مراتب مختلف ،میزان علم او به اسماء الای است .این مراتب از مرتبۀ قوۀ مح
تا فعلیت کام متفاوت است.
آیتالله جوادیآملی ،ازجمله حامیان این نظر یه میگوید« :منشأ خالفت انس ان ،ناادین ه
شدن علم به اسماء در نااد اوست و بیتردید علم به اسمای حسنای الای حقیقتی دارای مراتب
است .به هر میزان ،آدمی به صراط مستقیم اعتقاد ،اخالق و عم هدایت یابد ،اسمای الای در
هستی او از قوه به فعلیت رسیده ،به تبع آن ،خالفت الای نیز ظاور میکن د .بن ابراین ،کس انی
ّ
که در حد اس تعداد انس انیت هس تند ،تنا ا از اس تعداد خالف ت با رهمندن د و کس انی ک ه در
کمالهای انسانی و الای ضعیف یا متوسطاند؛ چون علم به اس مای الا ی در آن ان ض عیف ی ا
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متوسط است ،ظاور خالفت الای نیز در آنان ضعیف یا متوسط است و انسانهای کام ک ه از
مرتب ۀ ب رین عل م ب ه اس مای الا ی با رهمندن د ،از برت رین مرتب ۀ خالف ت الا ی نی ز
برخوردارند( ».جوادی آملی ،20۱9 ،ج ،0ص.)13
در تبیین تفاوت این نظر با دیدگاه پیشین که مط ابق ب ا آن هم ۀ اف راد ن وع انس ان ،آنه م
بهصورت بالفع و بدون تمییز در حدود خالفت ،واجد خالفت الای بودن د ،بای د ب ه دو نکت ه
توجه داشت:
 -2برخالف دیدگاه پیشین ،در اینجا تمامی افراد نوع انسان بهص ورت بالفع واج د ای ن
ّ
خالفت نیستند؛ بلکه حتی «اگر انسانی نتوانست یا نخواس ت اس مای الا ی را هرچن د در ح د
متوسط یا ضعیف به فعلیت برساند ،خالفت وی در حد قوت اس ت ،ن ه فعلی ت و خ ود او نی ز
خلیفۀ ّ
بالقوه است ،نه خلیفۀ بالفع » (جوادی آملی ،20۱9 ،ج ،0ص99و.)96
 -1برخالف دیدگاه پیشین که مطابق با آن تفاوتی میان ابناء بشر اع م از ک افر و م من و
 ...در برخورداری از خالفت الای نیست ،مدافعان این دی دگاه ب ا تش کیکی دانس تن خالف ت
الای میان مراتب مختلف آن تمییز قائ شدهاند« :البته خالفت دارای حقیقت تشکیکی است؛
ً
زیرا علم اسمای حسنای الای نیز حقیقت مشکك است .مثال ،در انسان کام هم ه آن اس مای
حسنا به نحو کمال یافت میشود و در انسان متوسط ی ا ض عیف هم ه آنه ا ب هطور متوس ط ی ا
ضعیف ح ور دارد» (همان ،ص.)96
د .تناا انسانهای کام خلیفه خداوند هستند .این منظر بهصورت خاص در میان عرف ای
اسالمی مطرد شده است .تعبیر «انسان کام » نخستین بار توس ط ع ارف ن امی «مح یال دین
ابنعربی اندلسی» در قرن هفتم هجری وارد ادبیات اسالمی شد (مطا ری ،20۱6 ،ص .)26از
مامتر ین وجوه شباهت این دیدگاه با دیدگاه پیشین ،نگ اه تش کیکی ب ه خالف ت الا ی اس ت.
آیتالله جوادی آملی این دیدگاه را چنین تبیین میکند:
«بر اساس این احتمال گرچه خالفت الای مقول به تشکیك اس ت ،ل یکن حدنص اب در
خلیفهالله شدن ،انسان کام است و هر کس به این حدنصاب رسیده باشد ،خلیفةالل ه اس ت و

این مقام اختصاص به اکم انسانها ،یعنی خاتم انبی ا (ص لیالل ه علی ه و آل ه و س لم) ن دارد و
بهبیاندیگر ،تفاوتهای موجود در میان انسانهای کام  ،تأثیری در اص خالفت الا ی ن دارد؛
بلکه فقط آثار دیگری بر این تفاوت مترتب میشود؛ مانند اینکه دربارۀ رسول خ دا (ص لیالل ه
علیه و آله و سلم) آمده است :در قیامت از هر ّامتی شاهدی حاضر میکن یم ت ا هم ۀ اعم ال و

عقاید آن ّامت را زیر پوشش شاادت خود داشته باشد و به آنه ا گ واهی بده د و ت و را ش اهد
َ َْ َ ََ َ ُ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ِّ ُ َّ َ
هِ ً ِييي ا»
يش
ء
يُ
ل
ع
يَ
ِ
يا
ن
ئ
ج
ج
ي
يي
َ
ِ
ِ ِ
همۀ امم و انبیا قرار میدهیم« :فكيف ِإذا ِجئنا ِمن ك ِل أمية ِِ ِ
(نساء )12 /ازاینرو خود آن ح رت فرمود« :آدم و من دونه تحت ل وائی ی وم القیام ة» و ای ن
ّ
مقام ،ویژۀ انسان اکم  ،یعنی صادر نخست و تجلی ا ّول است( ».ج وادی آمل ی ،20۱9 ،ج،0
ص)19
بر مبنای این نظر ،انسان کام به این دلی خلیفةالل ه اس ت ک ه متص ف ب ه کم ا ت و
صفات حقتعالی است .این خالفت زمانی معنادار اس ت ک ه ص فات مس تخلفعنه (خداون د
متعال) در خلیفه جاری باشد؛ «همانگونه که ی

قائممقام نیز باید ویژگیها و شایستگیه ای

اصلی مدیر را که در کار مدیر یت دخی هستند ،داشته باش د ت ا بتوان د در مق ام جانش ینی وی
عم

کن د( ».ی زدان پن اه ،2090 ،ص )631ازاینروس ت ک ه «ابنعرب ی» تأکی د م یکن د،

خلیفةالله درعینحال ک ه بن دۀ خداس ت ،ول ی دارای نس بت ربوبی ت نس بت ب ه ع الم اس ت.
(ابنعربی ،2062 ،ص)1
اگر این اتصاف به کما ت و صفات حقتعالی نباشد ،این خالفت بیمعن ا اس ت« .اگ ر
آدم بهصورت کسی که او را خلیفه نمود ،یعنی حقتع الی ،در آنچ ه خلیف ه ش ده اس ت ،یعن ی
عالم ،ظاهر نمیشد ،یعنی اگر متصف به کما ت و صفات خداوند نمیب ود و ب ر ت دبیر ع الم
قدرت نمیداشت ،پس او خلیفه نبود» (قیصری ،2029 ،صص)132
جامی ،چگونگی اعمال این خالفت و تدبیر عالم توسط انس ان کام را چن ین توض یح
میدهد« :انسان کام رود عالم است و عالم بدن اوست ...و رود مدبر بدن است و در آن به
وسیلۀ آنچه از قوای روحانی و جسمانی واجد است ،تصرف میکند و مانند آن ،یعن ی مث آن
قوای مذکور ،اسماء الای برای انسان کام است» (جامی ،2023 ،ص)۱9
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بهاینترتیب زمانی که عالم بهمنزلۀ بدن و انسان کام بهمنزلۀ رود این بدن ب ود ،آنوق ت
هرگونه تصرفی در این عالم برای انسان کام مقدور میشود.
ه .آدم (ع) و مصادیق ویژه منص وب خداون د ،خلیفةالل ه هس تند .مط ابق ب ا ای ن منظ ر،
خالفت الای ،نه امری متعلق به تم امی اف راد ن وع انس ان اس ت ،چ ه بهص ورت بالفع و چ ه
بهصورت بالقوه و نه امری است مشک

؛ بلک ه م الک در خالف ت الا ی انتص اب از جان ب

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

ً
ازآنچه بیان شد ،این نتیجه حاص میشود که مجموعا ده دیدگاه مشاور درب ارۀ کیس تی

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

خلیفه

مالئکۀ ساکن در زمین

نوع انسان
شخص ح رت آدم(ع)

جنیان تباکار ساکن در زمین

نوع انسان

نسناس به همراه گروهی از جنیان

نوع انسان

ابناء بشر

ابناء بشر
شخص ح رت آدم (ع)
نوع

خداوند

انسان

تمامی افراد بهصورت بالفع و بدون تمییز واجد این خالفت
هستند
خالفت الای مقول به تشکی

است

انسانهای کام
آدم (ع) و مصادیق ویژه منصوب خداوند

جدول  .2دیدگاههای مختلف در باب کیس تی خلیف ه و مس تخلفعنه در آی ه  03س وره
بقره

 .4بازنگری در کیستی خلیفه و مستخلفعنه
ازآنچه تاکنون مطرد شد ،روشن میشود که دیدگاههای متفاوتی دربارۀ کیس تی خلیف ه و
مستخلفعنه در آیه موردبح وجود دارد که در ذی بررسی می شود.
 .1 .4مستخلفعنه بر مبنای آیات و روایات

با توجه به نکاتی که در پی م ی آی د ،م یت وان ب ه نتیج ه دقی ق و کام درب ارۀ کیس تی
مستخلفعنه در آیه  03سوره بقره دست یافت:
 .2از جستجوی آیۀ موردبح در متون روایی این نتیج ه حاص م یش ود ک ه ب هجز دو
روایت چ الشبرانگیز در تفس یر قم ی از ق ول ام ام ب اقر (ع) و تفس یر منس وب ب ه ام ام حس ن
َْ
ٌ
ِّ
َ َ
جاعل ِفي األ ْر ِض خ ِليفة» ذکر شده ،همواره
عسکری(ع) در تمامی روایتهایی که عبارت « ِإني ِ
و با عبارات مختلف ،مستخلفعنه این خالفت ،ذات باریتعالی ذکر ش ده اس ت .ازجمل ه در
روایت مفص منقول از امام محمدباقر(ع) آمده است ،امام علی(ع) در مقاب ای ن پرس ش ک ه
«آیا زمین پیش از سکونت آدم(ع) و ذر یهاش میزبان گروه دیگری از مخلوقات بوده اس ت »،
ضمن تأیید سکونت گروهی موسوم به نسناس و گروهی از جنیان در زم ین ب ه رون د خلق ت و
افساد ایشان در زمین میپردازد و سپس ارادۀ خداوند مبنیبر قرار دادن خلیف ه در زم ین را بی ان
میکند:
َ
ْ
ٌ
ِّ
َ َ
جاعل ِفي األ ْر ِض خ ِليفية» پس حجت من بر خلق م در زمی نم باش د...
« ...گفتِ « :إني ِ
من مخلوقی را به دست خودم خلق میک نم و از ذر ی ۀ او انبی اء و رس و ن و بن دگان ص الح و
امام ان ه دایتیافت ه را ق رار م یده م و ایش ان را خلیف ۀ خ ود ب ر مخلوق اتم در زم ین ق رار
میدهم» (مجلسی ،2131 ،ج ،91ص)019
ُ
َ َْ
عالوه بر عبارات «حجت من بر خلقم در زمینم باش د»( َف َيك ُ
ينُ ُُ ََّّ ِِيي َعليي خل ِقيي) ک ه

بالفاصله پس از عبارت موردبح آمده ،عبارت «ایشان را خلیفه خ ود ب ر مخلوق اتم در زم ین
َ
َ َْ
َ ُُ ُ ََ
قرار میدهم»(أ ْج َعلي ْم خلف ِائي َعلي خل ِقي ِفي أ ْر ِضي) روشن میسازد ک ه در خالف ت موردبح ،
مستخلفعنه آن ذات باریتعالی است.
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در روایت مفص دیگری که وجوه شباهت بسیاری با روای ت پیش ین دارد ،آم ده اس ت:
« ...گفت :من یکی را در زمین خلیفۀ خود بر ایشان قرا می دهم ت ا حج ت م ن ب ر ایش ان در
زمینم باشد( »...شیخ صدوق ،20۱9 ،ج ،2ص .)239عبارت «خلیفه من بر ایشان» (خليفية یيُ
عليييم) در این روایت م ید این است که در ای ن اس تخالف ،مس تخلفعنه آن خداون د متع ال
است.
 .1از تحلی محتوای خود آیه نیز میتوان به داوری مناسبی میان گزینههای مطرد درب ارۀ
کیستی مستخلفعنه رسید .پس از اعالم جع خلیف ه از س وی خداون د ،مالئک ه از خداون د
ُ ََ ُ
ْ
متعال درخواست کردند که آن خلیفه خ ود ایش ان باش ند« :قياینا أت َّْ َعيل ِفيييا َم ْين ُْف ُِي ُ ِفيييا َج
َ ْ ُ ِّ َ َ ُ
َ َُ َ َ
ماِ َج ن ْح ُن ن َُ ِّب ُح ِِ َح ْم ِ ك َج نق ِّ ُس یَ» (بق ره .)03 /در ای ن عب ارت روش ن اس ت ک ه
ُْ ِفَ ای
مالئکه بر لیاقت خود بر خلیفگی در مقاب خلیفۀ مجعول اعالمشده از سوی باریتعالی تأکی د
میکنند؛ اما علت این درخواست و تأکید بر لیاقت بر این استخالف چیست جز این است که
این خلیفه واجد مقامی برت ر از مق ام ایش ان م یش ده اس ت ش یخ ص دوق در «ا عتق ادات»
بهخوبی متذکر همین نکته میشود :در «کالم مالئکه به خداوند هنگامیک ه ب ه ایش ان فرم ود
«من یکی را در زمین خلیفه قرار میدهم» (که) «گفتند آیا کسی را در آن قرار میدهی ک ه در
آن فساد میکند و خونر یزی میکند ،درحالی که ما تسبیح و تقدیس تو را میگ وییم» ،تمن ای
منزلت آدم(ع) مالحظه می شود و (مالئک ه) تمن ا نکردهان د ،مگ ر منزلت ی ف وق منزل ت خ ود
را» (شیخ صدوق ،2121 ،ص )۱9روشن است که علت ای ن تمن ا چی زی ج ز ای ن نیس ت ک ه
منزلت خلیفه با تر از منزلت مالئک ه ب وده اس ت و در می ان تم ام احتم ا ت مط رد در م ورد
کیستی مستخلفعنه ،تناا حالتی که میتوان تصور کرد ک ه مالئک ه تمن ای دس تی ابی ب ه آن
ً
منزلت را داشتهاند ،استخالف از باریتعالی است« :اگر صرفا مسئلۀ جانش ینی کس ی از کس ی
بود (و نه جانشینی خدا)؛ دیگر چه نیازی بود به این که فرشتگان ،بر لیاقت خود تأکی د کنن د
آنها که مزاحم انسان نیستند و آنها نی ز آفری دۀ خ دا هس تند .پ س آن ان ب ه رس یدن ب ه مق ام

ارجمندی طمع داشتند و این چیزی جز خالفت الای نمیتواند ب ود( ».مص باد ی زدی،2092 ،
ص.)09۱
همین معنا مورد تأیید روایات نیز هست .از امام صادق(ع) نق شده است:
«حسد بر دو گونه است :حس د فتن ه و حس د وفل ت ،و ام ا حس د وفل ت ،مانن د ق ول
مالئکه هنگامیکه خداوند فرمود« :من یکی را در زمین خلیفه خود قرار میدهم .گفتن د :آی ا
کسی را در آن قرار میدهی که در آن فس اد و خ ونر یزی م یکن د ،درح الی ک ه م ا تس بیح و
تقدیس تو را م یگ وییم»؛ یعن ی :آن خلیف ه را از م ا ق رار ب ده ،آن ح رف را مالئک ه از روی
حسادت به آدم از جات فتنه و رد و مبارزه نگفتند(؛ بلکه از جا ت حس د وفل ت ب ود)» (اب ن
شعبه حرانی ،2131 ،ص)022
مشخص است که حسادت ،نسبت به جایگاهی برتر و با تر از منزلت کن ونی اس ت ک ه
معنا مییابد وگرنه حسادت نسبت به جایگاه مادون بیمعناست.
 .0بخشی از روایت تفسیر قمی ،در زمینۀ خالفت انس ان ب ه ج ای نس ناس و گروه ی از
جنیان ساکن در زمین چنین است:
«خداوند تبارکوتعالی اراده کرد ،خلقی را به دستان خود بیافر یند -و آن پس از گذشت
هفت هزار سال از ح ور جن و نسناس در زمین بود -خداوند به مالئکه فرمود :به اه زم ین
از مخلوقاتم از جن و نسناس بنگر ید ،پس آنگاهکه (مالئکه) آنچه (جن و نس ناس) از معاص ی
و خونر یزی و فساد در زمین ب ه وی ر ح ق را مش اهده کردن د ،اینام ر برایش ان گ ران آم د ...
خداوند فرمود :من در زمین یکی را خلیفه قرار میدهم ت ا حج ت م ن در زم ین ب ر مخلوق اتم
باشد؛ پس مالئکه گفتند :منزهی تو! آیا کس ی را در آن ق رار م یده ی ک ه در آن فس اد کن د،
همانگونه که فرزندان جنیان فساد کردند و خونر یزی کند ،همانگونه ک ه خ ونر یزی فرزن دان
جنیان کردند و حسادت ورزد و کینهورزی کند ! پس آن خلیفه را از میان ما ق رار ده؛ زی را م ا
حسادت نمیورز یم و کینهورزی نمیکنیم و خونر یزی نمیکنیم و (بلکه) تسبیح و تق دیس ت و
میکنیم .خداوند فرمود :من چیزی میدانم که شما نم یدانی د .م ن م یخ واهم خلق ی را ب ه
دستان خود بیافر ینم و از ذر یهاش انبیاء ،رسو ن و بندگان صالح ائمه راه یافته ،قرار دهم .ایشان
را خلیفههایی بر خلقم در زمین قرار دهم (که) آنها را از معصیت م ن نا ی کنن د و از ع ذاب
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من انذار دهند و به طاعت من هدایت کنند و مسیر مرا بهواسطه و توسط ایشان بپیماین د و ب رای
خود حجتی بر ایشان قرار دهم و نسناس را از زم ین خ ود ن ابود ک نم( »....قم ی ،2131 ،ج،2
ص06و)02
به نظر میرسد ،آنچه موجب شده ،عدهای از متن این روایت چن ین نتیج هگیری نماین د
که مستخلفعنه در اینجا نسناس و گروهی از جنیان اند که ساکن در زمین بودهان د ،ج ز ای ن
نیست که در اینجا «ظاهر آن روایت این است که هنگام جع خلیفه ،موجوداتی ک ه در زم ین
زندگی میکردند ،جن و نسناس بودند» (جوادیآملی ،20۱9 ،ج ،0ص.)9۱
این درست است که بر مبنای این روایت میتوان گفت ،در حقیقت در اینجا م ا ب ا ی
نوع جانشینی و استخالف مواج ه هس تیم ک ه عب ارت از ج ایگزینی آدم(ع) ب هجای نس ناس و
جنیان است؛ اما روشن نیست ،چرا این استخالف ،بدون هیچدلیلی ،همان خالف ت مطردش ده
َْ
ٌ
ِّ
َ َ
جاعيل ِفيي األ ْر ِض خ ِليفية» دانس ته ش ده اس ت؛ درح الیک ه ن هتناا هیچگون ه
در عبارت « ِإنيي ِ
امارهای بر این امر در روایت وجود ندارد ،بلکه برعکس از تحلی متن هم ین روای ت م یت وان
گفت مستخلفعنه در اینجا تناا میتواند ذات باریتعالی باشد؛ ز یرا:
ً
َ ْ ََُ ْ ُ ََ َ َ َ َ ْ
او  ،در عبارت «قرار دهم ایشان را خلیف ههایی ب ر خلق م» (أجعلييم خلفياِ عليُ خل ِقيُ)،
ً
ُ ََ
هرچند مستخلفعنه آن ذکر نشده است ،یعنی مثال نیامده «خلفائی» ،ولی روایت ب ا توج ه ب ه
کلمه «علی» ،تناا در حالتی معنادار است که این خالفت معنای قائممقامی و نیاب ت را بده د.
در میان گزینههای مطردشده برای مستخلفعنه یعنی :مالئک ه ،جنی ان ،نس ناس ،ابن اء بش ر و
ذات باریتعالی ،تناا در حالتی که مستخلفعنه را خداوند متعال در نظر بگی ر یم ،م یت وان از
عبارت معنای نیابت و قائممقامی را برداشت نمود.
ً
ثانیا ،عبارت «م ن در زم ین یک ی را خلیف ه ق رار م یده م ت ا حج ت م ن در زم ین ب ر
َْ
َْ
َ َْ
ٌ
ِّ
األ ْرض َخل َيفة َْ ُك ُ
نُ ُُ ََّّة ِیي ِفي األ ْر ِض َعلُ خل ِقي) ،در ص ورتی
جاعل ِفي
ِ ِ
مخلوقاتم باشد» ( ِإني ِ
توجیهپذیر است که این خالفت از جانب خداوند متعال باشد؛ چون در آن تعابیری آمده اس ت
که با همین وجه سازگاری دارد؛ مث این که خداوند بالفاصله پس از اخبار از جع خلیف ه ،آن

خلیفه را حجت خود معرفی مینماید و همچنین سایر کارویژههایی که ب رای خلیف ه در روای ت
َ
آمده است ،مانند :مسیر مرا بهواسطه ایشان بپیمایند ( َْ ُْ ُل ُك َ
نُ ِِ ِي ْم ط ِر َْق َس ِب ِيلي).
ً
ثالثا ،در متن این روایت نیز بر تمنای مالئکه بر واجد شدن این خالفت تأکید شده اس ت
و آنچنانک ه گذش ت ،در می ان گزین ههای مطروح ه ب رای مس تخلفعنه ،تنا ا اس تخالف 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 خلیف ه
َْ
ٌ
ِّ
َ َ
جاعل ِفي األ ْر ِض خ ِليفة» ناشی از اشتباه در برداش ت از روای ت
و مستخلفعنه در عبارت « ِإني ِ
است و با تحلی متن همین روایت نیز به ای ن نتیج ه م یرس یم ک ه مس تخلفعنه در اینج ا نی ز
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 ب ه
ایشان گفته شد ،اوست آنکسی که هم هچیز را ب رای ش ما در زم ین آفر ی د ،گفتن د :ای ن چ ه
زمانی بوده است فرمود :زمانی ک ه پروردگ ار ب ه مالئک ه ...گف ت :م ن خلیف ه را در زم ین
بهجای شما میگمارم و شما را از آن بیرون میبرم( »....حسن بن علی العس کری (ع)،2139 ،
ص)126
ازآنچه بیان شد ،ای ن نتیج ه حاص م یش ود ک ه ب ر مبن ای روای ات و ب ا تحلی آی ات
موردبح  ،مستخلفعنه در آیه  03سوره بقره ،جز خداوند متعال نیس ت و در ای ن م ورد می ان
روایات نق شده از معصومین سالمالله علیام اتفاقنظر وجود دارد ،ج ز دو روای ت م ذکور 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 م ی آی د ،آش کار م ی س ازد ک ه م راد از خلیف ه در
َْ
ٌ
ِّ
َ َ
جاعل ِفي األ ْر ِض خ ِليفة» کیست:
عبارت « ِإني ِ
 .2در روایات مرتبط با آیه ،عبارات متعددی وجود دارد که انحص ار خالف ت را در ی
َْ
ٌ
ِّ
َ َ
جاعيل ِفيي األ ْر ِض خ ِليفية ...
شخص یعنی ح رت آدم (ع) نفی میکند .عباراتی همچون «إنيي ِ
ِّإني ارْ أُ أخلق خلقا ِي ي أجعل من ِّذر ِِّْه أنبياِ مرسلين ج عبادا صایحين ِّ
أئمية ميِي ْنأ أجعلييم
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َْ
َ َ ََ َ
ٌ
ِّ
األ ْ
ي
ان
ك
ف
ية
يف
ل
خ
ض
ر
جاعيل ِفيي
خلفائي
ِ ِ
ِ
علي خلقي» (شیخ حر ع املی ،20۱3 ،ص)129؛ « ِإنيي ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
َّ
ْ
ُ
ْاأل ْر ُض ِأ ْسير َءا ِ َِد َ ثي َّيم ءييَ یل ُم ْفي َين َف ْي َن ای ِيص َْن ْاصي َين َف ُاء ُم ایلي ُيه َج َع َفي َيم ُي ْم فكياننا ُءي ُيم ای ُخل َفي َ
ياِ ِفييي
ِ ِ
ِ ِ
َْ
َْ
ٌ
ِّ
َ َ َ ْ َُُ
َّ
ُ
ْ
ْ
األ ْ
جاعل ِفي األر ِض خ ِليفة ...أجعليم َُّية
ي
ن
إ
«
؛
)
902
ص
،
9
ج
،
2139
،
ی
عامل
حر
خ
ی
(ش
»
ض
ر
ِ
ِ
ِ
ِیي» (مجلسی ،2131 ،ج ،91ص )019و عباراتی ازایندست که در آن خلیف ه ب ر ب یش از ی
نفر اطالق شده است ،همگی بر تعمیم خالفت بر افرادی ویر از شخص آدم(ع) د ل ت دارن د

و نافی انحصار خالفت در آن ح رت هستند.

 .1در ز یارت «جامعه کبیره» در وصف ائمه اطا ار آم ده اس تَ « :ج َرض َيي ُكم ُخ َل َ
فياِ ِفيي
ِ

َ
ا ْر ِض ِه» (فی

کاشانی ،2136 ،ج ،21ص .)2969همین م مون ،یعنی خلیفهالله بودن ائم ه در

ادعیه و ز یارت دیگر نیز با تعابیر مختلف به ک ار رفت ه اس ت .ب رای مث ال ،در یک ی از ز ی ارت
َّ َ َ َ َ َ َ َّ
ایُيا ُ َعل ْييَ َْيا خ ِليفية ایليه» (کلین ی ،2132 ،ج ،1ص.)923
ح رت علی (ع) آمده است« :
همچنین در روایات متعدد دیگر بر این ویژگی ب رای ائم ه اطا ار تأکی د ش ده اس تُ « :
...م َنياد
َ َ
َ َ
َ َ ُ َّ َ َّ
ََ ْ ْ
ُْ َن ِادي ءصا ای َمي ِ ُّي خ ِليفة ایل ِيه فيات ِب ُعن » (خ زاز رازی ،2132 ،ص)292؛ «ءيصا َع ِلييُّ ِْ ُين أ ِِيي ط ِایي
َ
ِّ
ِّ ِّ
َ َ ُ َّ
خ ِليفة ایل ِه ِفي أ ْر ِض ِه» (مفید ،2120 ،ص)1۱9؛ « ...فقال اینبي صلي ایليه علييه ج هیيه ج سيلم ءين
ِّ
جایله اإلما مين ِعي ي ج اینصيي ایقيائم ِيأمريأ فيأطيعن ج ه تخيایفن ج قي من ج ه تِقي من فيين
ِّ
ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ
ييرا األن ِب َي ِياِ
خليفة ایله في أرضه من ِع ي» (شیخ حر عاملی ،2119 ،ج ،0ص)92؛ « ِاإلمامية ِم
َُ َْ
َ َ ُ َّ
َج َم ْن ِزیة األ ْص ِف َي ِاِ َج ِخافة ایل ِه» (حافظ برسی ،2111 ،ص.)222
ً
حال سئوال این است که اصو اگر عمومیت خالفت الای برای نوع انسان م دنظر ب ود،
چرا ائمه بر ویژگی خالفت اللای خ ود تأکی د داش تهاند و ای ن ام ر چ ه امتی ازی ب رای ایش ان
محسوب میشد ! اگر عموم انسانها خلیفةالله بودند ،تأکی د ب ر ای ن ک ه ائم ه ه م خلیفةالل ه
هستند ،وجای نداشت و امری لغو بود .عالوه بر این عمومیت خالف ت الا ی در ه یچ روایت ی
نیامده است .از آنچه بیان شد ،نفی عمومیت خالفت الای حاص میشود.
 .0هم انطور ک ه پ یشازاین توض یح آن رف ت ،خلیف ه ،نائ ب و اقام ه کنن دۀ مق ام
مس تخلفعنه در مح دودۀ خالف ت ی ا هم ان مس تخلف فی ه اس ت؛ درنتیج ه «خلیفةالل ه»

اقامهکنندۀ مق ام و نائ ب خداون د در مح دودۀ خالف تش اس ت .خلیفةالل ه بای د اقام ه کنن ده
«و یت خداون د» باش د ،اع م از تش ر یعی و تک وینی .ازآنجاک ه در مح بح

م ا ،و ی ت

مستخلفعنه ،یعنی باریتعالی هم و یت تامه است و هم تمامی افراد را شام میشود ،ب الطبع
و یت «خلیفةالله» نیز باید اینچنین باشد .با فر
افراد داشته باشد ،در ی

این که خلیفةالله باید و یت تامه ب ر تم امی

زمان دو نفر نم ی توانن د واج د مق ام خالف ت الا ی باش ند .ح داق

محذوری که پیش میآید ،این است که فرد دوم نمیتواند ب ر ف رد نخس ت و ی ت تام ه داش ته
امکان این ک ه در ی

زم ان

باشد؛ چون این با خلیفةالله بودن وی تناق

دارد .درنتیجه ،فر

دو نف ر بتوانن د واج د مق ام خلیف ةاللای بش وند ،رد م یش ود و در ه ر زم ان تنا ا ی

نف ر

«خلیفةالله» است.
میان این دیدگاه و دیدگاهی که انسان کام را خلیفةالله میداند ،نم ی ت وان جم ع ک رد؛
چون به نظر طرفداران دیدگاه خلیفةالله بودن انسان کام  ،خالفت از خداون د ام ری مش ک
است و لذا هر کسی واجد حدنصاب انسان کام شود ،مصداق خلیفةالله میش ود؛ از ای نرو،
نمیتوان انسان کام را در ی

نفر منحصر دانست؛ حال آن که در ی

زم ان ،ب یش از ی

نفر نمیتواند خلیفةالله باشد .برای مثال ح رت زهرا (س) انسان کام ب ود و در ع ین ح ال،
دوران حیات ایشان مقارن با حیات دو تن از مصادیق حتمی خلیفةالله ،یعنی پیامبر خاتم(ص) و
ش خص در زم ان واح د،

امام علی(ع) بود .با توجه به لزوم انحصار مقام خالفت الای در ی
ً
میتوان گفت ،مسلما ح رت فاطمه(س) واجد مقام خالفت الله نبودهاند؛ در عین ح الی ک ه
مطابق با صر یح روایات مقام ایشان اف

از تمام پیامبران بهویراز پیامبر خ اتم (ص) بودهاس ت.

این را که در هیچ روایتی از عنوان خلیفةالله برای ایشان استفاده نشده است ،نیز م یت وان م ی د
این مطلب دانس ت( .ن

 :ش یخ ص دوق ،20۱9 ،ج ،2ص22۱؛ مجلس ی ،2131 ،ج ،02ص

 .)21پس خالفت الای نه ی

امر اکتسابی و مرحل های از مراح تکام ن وع انس ان ،بلک ه

امری انتصابی است که خداوند بنا به حکمت خود ،خلیفهاش را نصب میکند.
این را که خالفت الای در ه ر زم ان منحص ر در ی

ف رد اس ت ،م یت وان از روای ات

دیگری نی ز اس تنتاج ک رد ،ازجمل ه در روایت ی آم ده اس ت ،ح رت محم د(ص) در معرف ی
ِّ
ح رت علی(ع) فرمود« :فين خليفة ایله في أرضه من ِعي ي» (ش یخ ح ر ع املی ،2119 ،ج،0
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ص .)92پیامبر(ص) ،علی (ع) را علیروم منزلت بسیار وا یی که در زمان حیات پیامبر داشت
و به اصطالد ،انسان کام به شمار می آمد« ،خلیفه خداوند پس از خود» و نه در زم ان خ ود
معرفی میفرماید.
به این ترتیب ،از مجموع ادل ه نفی ی و اثب اتی ،ای ن نتیج ه حاص م یش ود ک ه م راد از
ً
خلیفةالله در عبارت موردبح  ،صرفا مصادیق منصوب از سوی خداوند متعال است.

 .5نتایج

َ َ
در م ورد کیس تی خلیف ه و مس تخلفعنه در عب ارت «إ ِّنييي َجاعي ٌيل فييي ْ
األر ِض خ ِليفيية»
ِ ِ
ِِ

دیدگاههای گوناگونی از سوی اندیشمندان مسلمان طرد شده است.

حاص بررسی این دی دگاه نش ان داد ،مس تخلفعنه در آی ه موردبح

 ،خداون د متع ال
ان د .نی ز

است .روایات معصومین(ع) هم م ید این معناست ،جز دو روای ت ک ه مح بح
ً
دانسته شد که مراد از خلیفه در ای ن عب ارت ،ص رفا مص ادیق منص وب از س وی خداون دمتعال
است .منتاا در هر زمان ،بیش از ی

نفر نمی تواند دارای مقام خلیفةاللای باشد.

 .6منابع
.2

ابنشعبه حرانی ،حسنبنعلی( .)2131تحفالعقول عن آلالرسول .قم :موسسۀ نشر اسالمی

 .1ابنعربی ،محمدبنعلی( .)2062مجموعة رسائ ابنعربی (کتاب نقش الفصوص) .بیروت :دار احیاء التراثالعربی
 .0جامی ،عبدالرحمنبناحمد؛ نقدالنصوص فی شرد نقشالفصوص؛ دوم ،تاران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
اسالمی.2023،
 .1جوادیآملی ،عبدالله؛ تسنیم؛ محقق :احمد قدسی؛ پنجم ،قم :انتشارات اسراء.20۱9،
 .9حافظبرسی ،رجببنمحمد؛ مشارق أنوارالیقین في أسرار أمیرالم منین(ع)؛ اول ،محقق :علی عاشور؛ بیروت:
اعلمی.2111،
 .6حسنبنعلی العسکری (ع)؛ التفسیر المنسوب إلی اإلمام أبيمحمد الحسن بنعلي العسکري(ع)؛ اول ،قم :مدرسة
اإلمامالمادي (ع).2139 ،

 .2خزازرازی ،علی بن محمد؛ کفایة األثر في ّ
النص علی األئمة اإلثني عشر؛ بیچا ،مصحح :عبد اللطیف حسینی
کوهکمری؛ قم :بیدار.2132،
 .۱راوب اصفاانی ،حسینبنمحمد؛ المفردات فی ور یب القرآن؛ محقق :محمدخلی عیتانی؛ اول ،تاران :موسسۀ فرهنگی
آرایه.20۱2،
 .9زمخشری ،محمود؛ الکشاف عن حقائق ووام التنزی ؛ سوم ،بیروت :دارالکتاب العربي.2132،
 .23شیخ حرعاملی ،محمدبنحسن؛ إثبات الاداة بالنصوصو المعجزات؛ اول ،بیروت :اعلمی.2119،
 .22شیخحرعاملی ،محمدبنحسن؛ الجواهر السنیة في األحادی القدسیة؛ مترجم :زینالعابدین کاظمی خلخالی؛ سوم،
تاران :انتشارات دهقان.20۱3،
 .21شیخحرعاملی ،محمدبنحسن؛ وسائ الشیعة؛ اول ،قم :م سسة آلالبیت علیامالسالم.2139،
 .20شیخصدوق ،محمدبنعلی؛ ا عتقادات؛ دوم ،قم :الم تمر العالمي للشیخ المفید.2121،
 .21شیخصدوق ،محمدبنعلی؛ عل الشرائع؛ اول ،قم :مکتبةالداوری.20۱9،
 .29طبرسی ،ف بنحسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ محقق :محمدجواد بالوی؛ سوم ،تاران :انتشارات ناصر
خسرو.2021،
 .26طوسی ،محمدبنحسن؛ التبیان في تفسیر القرآن؛ ج  ،2بیچا ،بیروت :دار احیاء التراث العربي،بیتا.
 .22فخرالدین رازی ،محمدبنعمر؛ مفاتیح الغیب؛ سوم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.2113،
 .2۱فراهیدی ،خلی بن احمد؛ کتاب العین؛ دوم ،قم :نشر هجرت.2139،
 .29فی کاشانی ،محمدمحسن بن شاهمرت ی؛ الوافي؛ اول ،اصفاان :کتابخانۀ امامأمیرالم منین علی(ع).2136،
 .13قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمي؛ مصحح :طیب موسوی جزائری؛ سوم ،قم :دارالکتاب.2131،
 .12قیصری ،داوود؛ شرد فصوص الحکم؛ اول ،تاران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.2029،
 .11کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الکافي؛ چاارم ،تاران :دارالکتب ا سالمیة.2132،
 .10مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی؛ بحارا نوارالجامعة لدرر اخبار ا ئمها طاار؛ بیچا ،بیروت :م سسة الوفاء.2131،
 .11مصبادیزدی ،محمدتقی؛ معارف قرآن 0-2؛ هفتم ،قم :انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).2092 ،
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