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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. 
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 «َجاِعٌل ِفي األْرِض َخِلیَفة  

  
 1عسکر دیرباز

 2یکربکند یمطلب نیحس

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

 دهیچک
ِن ي َجاِعٌل ِفي األْرِض َخِلیَفةً »عبار   بته  یعلوم اسالم خیدر تار  یسور/ بقر/ از عبارا  پرکاربرد و چالش 84 یۀاز آ« إِ

عرفتا و فالستفه طترح  ن،یمتکلمت ن،یمفسر  یعنه از سو و مستخلف فهیخل یستیک دربارۀ یمختلف یها گا/ی  د رودشمار می
 نیت  بته ابازشتناخته شتودصتحی   هیتنظر  ها، گا/یتد  نیتا یو بررس لیضمن تحل ،شودیتالش م  پژوه نیش / است  در ا

صتور   ،شت /مختلف مطرح ا یاز نظر  یعنه، نخست احصاء جامعو مستخلف فهیخل یستیچ یکل یمنظور، پس از بررس
عنه مستتخلفابتت ا   داوری ش / استت مربوط ا یموردبحث و روا ۀیل متن آیتحل یبر مبنا ها گا/ید  نیا انیم ، سپسگرفته

خ اونت  متعتال  ه،یآاین  عنه درکه مستخلفه ش / است گرفت جهینت نیچن مربوط ا یو روا هیخود آ لیاز تحلبررسی ش / و 
است  نیتنها حالت مقبول اش / است که و نشان داد/ ش / یاحتماال  ممکن بررس ۀ مذکور،جیبا توجه به نتسپس، است  
 و منصوب خ اون  متعال باشن   / ای داشته باش ژ یو  قی، مصاد ۀ خ افیکه خل

 
  عنه، خ اون ، انسان، مالئکه مستخلف فه،یخل :یدواژگانکل

  

                                                                                                                   

 a.dirbaz5597@gmail.com -دانشگاه قم فلسفه و حکمت اسالمیگروه  اریدانش .1

 h.motallebi@gmail.com -دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قم)نویسنده مسئول( .2
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 . مقدمه1
ِض َذِلمَفًة إِ »عبارت  َْ ي األ َِ ي َج ِعٌل  ساوره  نیادر ا ییماجرا ۀعیبقره، ال ۀسور  01 ۀیاز آ« ِنه

درخواسات  ایا: اعتاراض میشاو یمواجاه ما یدرپایپاۀ آن با چند واقع یاز قرآن است که در پ
مالئکاه  ییاسما  به آدم)ع(، عادم تواناا می، تعلخلیفه شدن بشر نیمالئکه از خداوند نسبت به ا

ساجده، اساکان آدم)ع( و  نیااز ا سیمالئکه بار آدم)ع(، امتنااع ابلا ۀاز اسما ، سجد ِاخباربر 
 ،سیابلااز ساوی  شاانیا یشاده، اغاواتعبیار « جنات»ه بدر قرآن از آن که  یهمسرش در مکان

 تیاتوسط آدم)ع( از پروردگاار و درنها یکلمات افتیاهباط آدم)ع( و همسرش از آن مکان، در 
 .شانیتوبه ا رشیپذ

 یتماام ؛ زیرادانست آنها ییفهم آن حوادث و چرا یاصل دیکل دیرا با مذکور عبارت فهم
عباارت از مباحاث  نیااناد. اداده خداوناد رخ یاز ساو  فاهیجعا  خل ۀدر اول واقعا عیوقا نیا

 هیاآ نیدر عرفان، ا ژهیو آورد. به شماربه  یکالم، فلسفه و عرفان اسالم ر،یتفس خیدر تار  یدیکل
داشاته و  یاژهیاو  گااهیعلام، جا نیبزرگان ا یهادر نگاشته« انسان کام » ۀیو ارتباط آن با نظر 

 دارد. 
 نیاعنه است. در او مستخلف فهیخل یستیک بحث است، از همه مورد شیب ،هیآنچه در آ

 نیاافالسافه و عرفاا اار  شاده اسات.  ن،یمفسر  ن،یمتکلم یاز سو  یگوناگون اتینظر  نهیزم
 ژهیابا نگاه و  ۀ مذکوریعنه در آو مستخلف فهیخل یستیک نییدار تبعهده ژهیصورت و پژوهش به

عنه، و مسااتخلف فااهیمفهااوم خل یسااتیچ یمنظااور و پااس از بررساا نیاااساات. بااه ا اتیاابااه روا
با تکیه بر تحلی  مفاد آیاه و  هادگاهید  نیسپس ا می شود؛ گزارش یاسالم نیمتفکر  یهادگاهید 

 .روایات مربوط ارزیابی می گردند و از رهگذر آن نظریۀ صحیح مشخص می شود

 «عنهمستخلف» و «فهیخل» ی. معناشناس2
از باب مبالغاه اسات و ناه  آن یاست. تا  انتها «هیفعل»و بر وزن « خلف» شهیاز ر  فهیخل

کتاب نگاشاته شاده  نیتر یمیقد ،«نیکتاب الع»(. در 018، و0، ج0098 ،ی)مصطفو  ثیتأن
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و  شاودیقب  از خود ما نیگز یکه جااست کس آن ،فهیخل»آمده است:  یدر موضوع لغت عرب
 (. 297، و1، ج0115 ،یدی)فراه «بخشدیمقامش را تداوم م

از جاناب  اباتیاز ناست خالفت عبارت»آورده است:  نیچنآن  نییدر تب یاصفهانراغب
ماوتش،   یادارد، خاواه باه دل ابتین یباشد که از جانب و یکس بتیخواه به خاار غ ،یگرید 

)راغاب  «شاودیما فاهیکاه خل یو خاواه باه خااار بزرگداشات کسا اشینااتوان  یاخواه به دل
 (.092، و0087 ،یاصفهان

 حیتوضا فاهیخل یمعناا نیای، در تب«القارآن ریتفسا یفا انیالتب»خود  ریدر تفس یاوسخیش
در آن امر  یمقام وقائم»است که  نیا ،«شد یدر امر یگرید  ۀفیخل یفالن»که مراد از  دهدیم

 .(000، و0ج تا،یب ،ی)اوس« است یبعد از و
 نیگز یجاا فاهیاست کاه خل یکس زین« عنهمستخلف»مراد از  ،«فهیخل» یتوجه به معنا با

 .شودیدار مرا عهده ابتین یاز جانب و ایو  شودیم یو
 فاهیخل یستیکه در باب ک یمختلف اتیعرفا و فالسفه با توجه به نظر  ن،یمتکلم ن،یمفسر 
مدنظر داشاته و  فهیاند، هر دو معنا را در مورد خلموردبحث ما ارائه کرده هیعنه در آو مستخلف

 اند.مورد استعمال قرار داده

 عنهو مستخلف فهیخل یستیک دبارۀگوناگون  یهادگاهی. د3
ِض َذلمَفىىة»عنه در عبااارت و مسااتخلف فااهیخل یسااتیک بااارۀدر َْ ىىي اأْلَ َِ ىىي ج ِعىىٌل  « ِإنه

مشاهور  اتیانظر ایناک مسلمان ار  شاده اسات.  شمندانیاند یاز سو  یگوناگون یهادگاهید 
 .می شود نییتب به اختصارو هرکدام گزارش 

 نوع انسان ،شانیا ۀفیو خل نیساکن در زمۀ مالئک ،عنهمستخلف .1. 3
اسات کاه  یمنسوب به امام حسان عساگر ریشده در تفسنق  تیبرداشت، روا نیا یمبنا

 تیاشدند و پس از موفق نیساکن در زم انیاز مالئکه مأمور ارد جن یگروه آمده است،در آن 
 امار نیا .مقرر فرمود شانیا نیگز یخداوند نوع انسان را جا ن،یعم  و ساکن شدن در زم نیبر ا
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، 0115)ع(،  یالعساکر ی)حسن بان علا، بر آن اعتراض کردند ؛ از این رومطلوب مالئکه نبود
 (.209و

 برداشت شده است.  ینیگز یجا یمعنا فهیاز خل نجایا در

 نیساکن در زم انیجن ،عنهمستخلف .2. 3
و در  نادسااکن بود نیزمبودند که در  انیاز جن یعنه، گروهمستخلف دگاهید  نیابق ا بر

 وجود دارد: دگاهیگروه، دو د  نیا ۀفیخل یستیک بارۀآن به فساد پرداختند. در
ابان »باه  یاحتمال را فخار راز نیااست.  «السالمهیشخص آدم عل» فهیمراد از خلالف. 

 نیمحو کارد و آدم را سااکن بار زما نیکه جن را از زمخداوند آنگاه: »دهدینسبت م« عباس
 (.085، و2، ج0121 ،یراز نی)فخرالد« متقدم بر او شد انیآن جن ۀفینمود، آدم)ع( خل

ناوع »معاادل  قاتیکاه در حق است «شانیو نس  ا السالمهیآدم عل» فهیمنظور از خلب. 
 است.« انسان

جان سااکن  نیدر زما: »کنادیمنساوب ما« ابان عبااس»به  یاوس خیش زیقول را ن نیا 
خداوناد آدم و ؛ آنگااه کردند و هال  شادند یزیپس به فساد در آن پرداختند و خونر  ؛بودند

 (000، و0ج تا،یب ،ی)اوس« نمود شانیا نیگز یاو را جا ۀیذر 

 «نوع انسان»و خلیفه، «نیساکن در زم انینسناس و جن» ،عنه.مستخلف3. 3
، 0، ج0111 ،ی)قمااسات  مالساالهیاز اماام بااقر عل یقم تیقول به روا نیا انیحام استناد

بودناد کاه  نیساکن در زما انیبه نام نسناس در کنار جن یگروه ،تیروا نیمطابق با ا (.09و
آن گااروه، انسااان ۀ فاایخل دگاهیااد  نیااهااا شااد. باار ابااق اآن نیگز یو انسااان جااا ندشااد نااابود
 (.95، و0، ج0085 ،یآمل ی)جواداست 
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 «ابناء بشر»هردو  ،فهیعنه و خلمستخلف. 4. 3
 ،ناام نهااد فاهیرا خل شاانیا: »کنادیمنسوب م «یحسن بصر»به  ینگاه را فخر راز نیا

 یقاول حسان بصار نیاو ا شاوندیما گاریبعاض د  نیگز یجاا شاانیاز ا یجهت کاه بعضاازآن
 (085، و2، ج0121 ،یراز نی)فخرالد «است

 خداوند متعال ،عنهمستخلف. 5. 3
از خداوناد  اباتین فاهیخل یعنی ؛است یتعالیعنه، ذات بارخلفمست دگاهید  نیبا ا مطابق

 :است شدهمطر  یمتفاوت اتینظر  نجایدر ا فهیخل یستیمتعال دارد. در باب ک
خداوناد  ۀفایکاه خل نظار، آن نیاباا ا مطاابق. آدم )ع( است یقیشخص حق فهیخلالف. 
از ابناا  بشار  کیچیبه ه میتعم تیخالفت قابل نیآدم)ع( است و ا یقیشخص حق ،متعال است
( و 079، و0، ج0072 ،ی)ابرساا «انیااالبمجمع»در  یابرساااز سااوی  دگاهیااد  نیاارا ناادارد. ا
( اار  028، و0، ج0117 ،یخشار)زم« الکشاف عن حقائق غوامض التنزیا »در زمخشری 

 شده است. 
در حادود خالفات، واجاد خالفات  زییصورت بالفع  و بدون تممطلق نوع انسان بهب. 

( ظاهر کالم 05، و0، ج0085 ،یآمل یک: جوادن)شده است  انیب کهچنانآن. هستند یاله
صورت بالفع  و بدون افراد نوع انسان به یدارد که تمام تیمدعا حکا نیبر ا« الکاشف» ریتفس
 ری(. صااحب تفسا81، و0، ج0121 ه،یا)مغنبرخوردار هستند یدر حدود، از خالفت اله زییتم
 درباارۀخاود را  دگاهیاد  زیان «نیالمبا ریالتفسا» یعنایخود  یریسکتاب تف گریدر د « الکاشف»
 (. 7، و0ج تا،ی)همو، ب آدم و ذریه او اعالن می کند ،فهیخل یستیک

 ز،ییاصورت بالفعا  و بادون تمنه به یول ؛هستند یمطلق نوع انسان واجد خالفت الهج. 
 یدارا یامار یخالفات الها دگاهیاد  نیاباا ا مطاابق. اسات کیخالفت مقول به تشک نیبلکه ا

 نیاهار انساان در ا ۀمرتبا نیایمراتب گوناگون است. ماال  تع یدارا یعنی ،یکیتشک یقتیحق
محاض  ۀقو  ۀمراتب از مرتب نی. ااست یعلم او به اسما  اله زانیمراتب مختلف، م یداراۀ سلسل
 کام  متفاوت است. تیتا فعل



 6یاپیپ ۀ، شمار9316 پاییز و زمستان ،دوم ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 71
 

 

 

منشأ خالفت انساان، نهادیناه : »دیگو یم هینظر  نیا انیازجمله حام ،یآملیجواد اللهتیآ
مراتب  یدارا یحقیقت یاله یحسنا یتردید علم به اسمایشدن علم به اسما  در نهاد اوست و ب

در  یاله یمابه صراط مستقیم اعتقاد، اخالق و عم  هدایت یابد، اس یبه هر میزان، آدم .است
 یکناد. بناابراین، کساانینیز ظهور م یاو از قوه به فعلیت رسیده، به تبع آن، خالفت اله یهست

کاه در  یمندناد و کساانکه در حدا اساتعداد انساانیت هساتند، تنهاا از اساتعداد خالفات بهاره
در آناان ضاعیف یاا  یالها یچون علم به اساما ؛اندضعیف یا متوسط یو اله یانسان یهاکمال

کام  کاه از  یهانیز در آنان ضعیف یا متوسط است و انسان یر خالفت الهظهو  ،متوسط است
نیااز  یخالفاات الهاا ۀمندنااد، از برتاارین مرتباابهااره یالهاا یباارین علاام بااه اسااما ۀمرتباا

 (.11، و0، ج0085 ،یآمل ی)جواد« برخوردارند.
هام آن افاراد ناوع انساان،ۀ آن هما که مطاابق باا نیشیپ دگاهینظر با د  نیتفاوت ا نییتب در

باه دو نکتاه  دیابودناد، با یدر حدود خالفت، واجد خالفت اله زییصورت بالفع  و بدون تمبه
 توجه داشت:

 نیاصاورت بالفعا  واجاد اافراد نوع انسان به یتمام نجایدر ا ن،یشیپ دگاهیبرخالف د  -0
را هرچناد در حادا  یالها ینتوانست یا نخواسات اساما یاگر انسان» یبلکه حت ؛ستندیخالفت ن

در حد قوت اسات، ناه فعلیات و خاود او نیاز  یخالفت و ،متوسط یا ضعیف به فعلیت برساند
ه است، نه خلیف ۀخلیف  (.99و99، و0، ج0085 ،یآمل ی)جواد« بالفع  ۀبالقوا

ابنا  بشر اعام از کاافر و ماؤمن و  انیم یکه مطابق با آن تفاوت نیشیپ دگاهیبرخالف د  -2
دانساتن خالفات  یکیباا تشاک دگاهیاد  نیمدافعان ا ست،ین یاز خالفت اله یدار... در برخور 

است؛  یحقیقت تشکیک یالبته خالفت دارا»اند: قائ  شده زییمراتب مختلف آن تم انیم یاله
، در انسان کام  هماه آن اساما یاله یحسنا یزیرا علم اسما  ینیز حقیقت مشکا است. مثالا

اور متوساط یاا هاا باهشود و در انسان متوسط یاا ضاعیف هماه آنیحسنا به نحو کمال یافت م
 (. 99، و)همان« ضعیف حضور دارد
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 یعرفاا انیصورت خاو در ممنظر به نیا. خداوند هستند فهیکام  خل یهاتنها انساند. 
 نیالادیمحا» یبار توساط عاارف ناام نینخست« انسان کام » ریمطر  شده است. تعب یاسالم

(. از 09، و0089 ،ی)مطهارشد  یاسالم اتیوارد ادب یدر قرن هفتم هجر «یاندلس یعربابن
اسات.  یالها الفاتباه خ یکینگااه تشاک ن،یشیپ دگاهیبا د  دگاهید  نیوجوه شباهت ا نیتر مهم

 :کندیم نییتب نیرا چن دگاهید  نیا یآمل یجواد اللهتیآ
مقول به تشکیا اسات، لایکن حدنصااب در  یاساس این احتمال گرچه خالفت اله بر»

اسات و  اللاه فیخل ،شدن، انسان کام  است و هر کس به این حدنصاب رسیده باشد اللهفهیخل
علیاه و آلاه و سالم( نادارد و  اللاهیخاتم انبیاا )صال یها، یعناین مقام اختصاو به اکم  انسان

 ؛نادارد یدر اص  خالفت الها یتأثیرکام ،  یهاموجود در میان انسان یهاتفاوت گر،ید انیببه
 اللاهیرسول خادا )صال ۀدربار  کهنیشود؛ مانند ایبر این تفاوت مترتب م یبلکه فقط آثار دیگر

ت اعماال و  ۀکنایم تاا همایحاضر م یشاهد یعلیه و آله و سلم( آمده است: در قیامت از هر اما
ت را زیر پوشش شهادت خود داشته باشد و به آن بدهاد و تاو را شااهد  یهاا گاواهعقاید آن اما

الِء َدىِ مًدا»دهیم: یامم و انبیا قرار م ۀهم ىؤب َِ ىَة ِبَشىِ مَد َوِجْئَنى  ِبىَك َعَلى   مَّ
ب
ِله أ َلْمَف ِإَذا ِجْئَن  ِمْا كب ََ »

و ایان  «لقیاما م و من دونه تحت لاوائی یاوم اآد»خود آن حضرت فرمود:  رونی( ازا10/ )نسا 
ل است. یصادر نخست و تجلا  یانسان اکم ، یعن ۀمقام، ویژ  ، 0، ج0085 ،یآملا ی)جاواد« اوا

 (19و
اسات کاه متصاف باه کماائت و  اللاه فیخل  یادل نینظر، انسان کام  به ا نیا یمبنا بر

عنه )خداوناد ت مساتخلفمعنادار اسات کاه صافا یخالفت زمان نیاست. ا یتعالصفات حق
 یهاایستگیو شا هایژگیو  دیبا زیمقام نقائم کیگونه که همان» ؛باشد یجار فهیمتعال( در خل

 یو ینیهستند، داشته باشاد تاا بتواناد در مقاام جانشا  یدخ تیر یمد اررا که در ک ریمد یاصل
ک «یعربااابن»کااه  روسااتنی( ازا912، و0050پناااه،  زدانیاا)« عماا  کنااد.  ،کناادیماا دیااتأ

 نسابت باه عاالم اسات. تیانسابت ربوب یدارا یولا ،خداسات ۀکاه بناد حالنیدرع الله فیخل
 (2، و0097 ،یعرب)ابن
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اگار » .اسات معناایخالفت ب نینباشد، ا یتعالاتصاف به کمائت و صفات حق نیاگر ا
 یعنای ،شاده اسات فاهیدر آنچاه خل ،یتعاالحق یعنی ،نمود فهیکه او را خل یصورت کسآدم به

عاالم  ریو بار تادب باودیکمائت و صفات خداوند نم اگر متصف به یعنی شد،یعالم، ظاهر نم
 (110، صص0079 ،یصری)ق« نبود فهیخل وپس ا داشت،یقدرت نم

 حیتوضا نیعالم توسط انساان کاما  را چنا ریخالفت و تدب نیاعمال ا یچگونگ ،یجام
دن اوست... و رو  مدبر بدن است و در آن به انسان کام  رو  عالم است و عالم ب» :دهدیم

مثا  آن  یعنایو مانند آن،  کندیواجد است، تصرف م یو جسمان یروحان یآنچه از قوا ۀلیوس
 (85، و0071 ،ی)جام« انسان کام  است یبرا یمذکور، اسما  اله یقوا

وقات بدن باود، آن نیرو  ا ۀمنزلبدن و انسان کام  به ۀمنزلکه عالم به یزمان بیترتنیابه
 .شودیانسان کام  مقدور م یعالم برا نیدر ا یهرگونه تصرف

منظار،  نیاباا ا مطاابق. هساتند اللاه فیمنصاوب خداوناد، خل ژهیو  قیآدم )ع( و مصاد ها.
صاورت بالفعا  و چاه چاه به، افاراد ناوع انساان اسات یمتعلق به تماام ینه امر ،یخالفت اله

انتصااب از جاناب  یبلکاه ماال  در خالفات الها ؛شککاست م یصورت بالقوه و نه امربه
 است. یتعالیذات بار ، یعنیامر نیعنه امستخلف

 عنه و مستخلف فهیخل یستیک بارۀمختلف در یهادگاهید یبندجمع. 6. 3
 یساتیک باارۀمشهور در دگاهیکه مجموعاا ده د  شودیحاص  م جهینت نیشد، ا انیب ازآنچه

   آمده است: ذی صورت خالصه در جدول به هادگاهید  نیعنه وجود دارد. او مستخلف فهیخل
 خلیفه مسالخلف عنه

 نوع انسان ساکن در زمین ۀمالئک

 ساکن در زمینتبهکار جنیان 
 شخص حضرت آدم)ع(

 نوع انسان
 نوع انسان نسناس به همراه گروهی از جنیان

 ابنا  بشر ابنا  بشر
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 خداوند

 حضرت آدم )ع(شخص 

نوع 
 انسان

صورت بالفع  و بدون تمییز واجد این خالفت تمامی افراد به
 هستند

 خالفت الهی مقول به تشکیک است
 های کام انسان

 آدم )ع( و مصادیق ویژه منصوب خداوند
ساوره  01 هیاعنه در آو مساتخلف فاهیخل یساتیمختلف در باب ک یهادگاهی. د 0 جدول

 بقره

 عنهو مستخلف فهیخل یستیدر ک یبازنگر. 4
و  فاهیخل یساتیک دربارۀ یمتفاوت یهادگاهیکه د  شودیتاکنون مطر  شد، روشن م ازآنچه

 که در ذی  بررسی می شود. موردبحث وجود دارد هیعنه در آمستخلف

 اتیو روا اتیآ یعنه بر مبنامستخلف. 1. 4
 یساتیک درباارۀو کاما   قیادق جاهینتباه  تاوانیما ی که در پی مای آیاد،با توجه به نکات

 :دست یافت سوره بقره 01 هیعنه در آمستخلف
جز دو کاه باه شاودیحاصا  ما جاهینت نیا ییموردبحث در متون روا ۀیآ یاز جستجو  .0

منساوب باه اماام حسان  ریاز قاول اماام بااقر )ع( و تفسا یقما ریدر تفسا زیبرانگچاالش تیروا
ي ج ِعٌل  ِإنِّي» رتکه عبا ییهاتیروا ی)ع( در تمامیعسکر ِض  َِ َْ ، همواره ذکر شده« َذِلمَفًة  اأْلَ

ذکر شاده اسات. ازجملاه در  یتعالیخالفت، ذات بار نیعنه او با عبارات مختلف، مستخلف
کاه  رساشپ نیا)ع( در مقابا  ایامام عل آمده است،مفص  منقول از امام محمدباقر)ع(  تیروا

، «از مخلوقات بوده اسات؟ یگریگروه د  زبانیم اشهیع( و ذر از سکونت آدم) شیپ نیزم ایآ»
باه روناد خلقات و  نیدر زما انیاز جن یموسوم به نسناس و گروه یسکونت گروه دییضمن تأ
 انیارا ب نیدر زما فاهیقرار دادن خل بریخداوند مبن ۀو سپس اراد پردازدیم نیدر زم شانیافساد ا

 کند: یم
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ي ج ِعٌل  ِإنِّي»گفت: »...  ِض  َِ َْ باشاد...  نمیاپس حجت من بر خلقام در زم« َذِلمَفىًة  اأْلَ
و رساوئن و بنادگان صاالح و  ا یااو انب ۀیاو از ذر  کانمیرا به دست خودم خلق م یمن مخلوق

قاارار  نیخااود باار مخلوقاااتم در زماا ۀفاایرا خل شااانیو ا دهاامیرا قاارار ماا افتااهیتیامامااان هاادا
 (029، و91، ج0111 ،ی)مجلس «دهمیم

ىي«)باشاد نمیحجت من بر خلقم در زم»بر عبارات  عالوه ُِ ِتىي َعَلىي َذْل جَّ َب ىل ب  َملب ( کاه ََ
 نیخاود بار مخلوقااتم در زما فهیرا خل شانیا»بالفاصله پس از عبارت موردبحث آمده، عبارت 

ِضي)«دهمیقرار م َْ ي أَ َِ ي  ُِ َلَف ِئي َعَلي َذْل َْ ذب ْجَعلب ب
َ
 وردبحاث،مکاه در خالفات  سازدیروشن م( أ

 است. یتعالیعنه آن ذات بارمستخلف
آماده اسات:  ،دارد نیشایپ تیابا روا یاریکه وجوه شباهت بس یگریمفص  د  تیدر روا

در  شاانیتاا حجات مان بار ا دهم یقرا م شانیخود بر ا ۀفیخل نیرا در زم یکیگفت: من »... 
لى   ةذلمفى) «شانیمن بر ا فهیخل»(. عبارت 019، و0، ج0089صدوق،  خی)ش« باشد... نمیزم

عنه آن خداوناد متعاال اساتخالف، مساتخلف نیااست که در ا نیا دیمؤ در این روایت ( علىم َ
 است.

 درباارۀمطر   یهانهیگز  انیم یمناسب یبه داور توانیم زین هیخود آ یمحتوا  یاز تحل .2
از خداوناد  خداوناد، مالئکاه یاز ساو  فاهی. پس از اعالم جعا  خلدیعنه رسمستخلف یستیک

م ى  َو »باشاند:  شاانیخاود ا فهیمتعال درخواست کردند که آن خل َِ  
ىدب َِ ْف

م ى  َمىْا يب َِ  
َهْجَعىلب

َ
لا أ  ى لب

سب َلَك  دِّ َُ َُ َو نب حب ِبَحْتِد بِّ ََ م َء َو َنْحاب نب ِفكب الدِّ َْ عباارت روشان اسات کاه  نیا(. در ا01/ )بقاره« َي
ک یتعالیبار یشده از سو مجعوِل اعالم ۀفیدر مقاب  خل یفگیخود بر خل اقتیمالئکه بر ل  دیاتأ

ک نیاما علت ا ؛کنندیم است که  نیجز ا ست؟یاستخالف چ نیبر ا اقتیبر ل دیدرخواست و تأ
« ائعتقاادات»صادوق در  خیاسات؟ شا شادهیما شاانیبرتار از مقاام ا یواجد مقام فهیخل نیا

فرماود  شاانیباه ا کاهیوند هنگامکالم مالئکه به خدا»در : شودینکته م نیمتذکر هم یخوببه
کاه در  یدهیرا در آن قرار م یسک ایگفتند آ»)که(  «دهمیقرار م فهیخل نیرا در زم یکیمن »

 یتمناا ،«مییگاو یتو را م سیو تقد حیما تسب که یدرحال کند،یم یزیو خونر  کندیآن فساد م
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فاوق منزلات خاود  یمگار منزلتا ،انادو )مالئکاه( تمناا نکرده مالحظه می شودمنزلت آدم)ع( 
کاه  ساتین نیاجاز ا یزیاتمناا چ نیا( روشن است که علت ا85، و0101صدوق،  خی)ش« را

  در ماورد ر تماام احتماائت مطا انیابائتر از منزلت مالئکاه باوده اسات و در م فهیمنزلت خل
باه آن  یابیادسات یتصور کرد کاه مالئکاه تمناا توانیکه م یعنه، تنها حالتمستخلف یستیک

 یاز کسا یکسا یجانشاینۀ اگر صرفاا مسئل»است:  یتعالیاستخالف از بار ،اندمنزلت را داشته
کیاد کنناد؟  که نیبود به ا یخدا(؛ دیگر چه نیاز یجانشین هبود )و ن فرشتگان، بر لیاقت خود تأ

ام خادا هساتند. پاس آناان باه رسایدن باه مقا ۀها نیاز آفریادها که مزاحم انسان نیستند و آنآن
، 0050 ،یزدیا)مصابا  « تواند باود.ینم یجز خالفت اله یامع داشتند و این چیز یارجمند

 (.  098و
 )ع( نق  شده است:هست. از امام صادق زین اتیروا دییمعنا مورد تأ نیهم

و اماا حساد غفلات، مانناد قاول  ،بر دو گونه است: حساد فتناه و حساد غفلات حسد»
 ایاآ :گفتناد .دهمیخود قرار م فهیخل نیرا در زم یکیمن » خداوند فرمود: کهیمالئکه هنگام

و  حیماا تساب کاه یدرحاال کناد،یما یزیکه در آن فسااد و خاونر  یدهیرا در آن قرار م یکس
 یرا از ماا قارار باده، آن حارف را مالئکاه از رو فاهیآن خل :یعنای ؛«مییگاو یتو را ما سیتقد

)ابان « حساد غفلات باود(از جهات بلکه ؛ حسادت به آدم از جهت فتنه و رد و مبارزه نگفتند)
 (070، و0111، شعبه حرانی

اسات کاه  یبرتر و بائتر از منزلت کناون یگاهینسبت به جا ،است که حسادت مشخص
 .معناستیمادون ب گاهیوگرنه حسادت نسبت به جا ابدییمعنا م

از  ینساناس و گروها باه جاایخالفت انساان  ، در زمینۀیقم ریتفس تیروابخشی از  .0
 :چنین است نیساکن در زم انیجن

و آن پس از گذشت  -ندیافر یرا به دستان خود ب یخلق ،اراده کرد یوتعالخداوند تبار »
 نیبه اها  زما :خداوند به مالئکه فرمود -بود نیهفت هزار سال از حضور جن و نسناس در زم

 یکه )مالئکه( آنچه )جن و نساناس( از معاصاپس آنگاه د،یاز مخلوقاتم از جن و نسناس بنگر 
گاران آماد ...  شاانیبرا امارنیحاق را مشااهده کردناد، ا ریاباه غ نیو فساد در زم یزیر و خون
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بار مخلوقااتم  نیتاا حجات مان در زما دهمیقرار م فهیرا خل یکی نیخداوند فرمود: من در زم
 ،کاه در آن فسااد کناد یدهایرا در آن قارار ما یکسا ایتو! آ یمنزه :ئکه گفتندپس مال ؛باشد
فرزنادان  یزیگونه کاه خاونر همان ،کند یزیو خونر ند فساد کرد انیگونه که فرزندان جنهمان

ماا  ؛ زیاراما قارار ده انیرا از م فهیکند؟! پس آن خل یورزنهیکردند و حسادت ورزد و کجنیان 
تاو  سیو تقاد حیو )بلکه( تسب میکنینم یزیو خونر  میکنینم یورزنهیو ک میورز یحسادت نم

را باه  یخلقا خاواهمی. مان مادیادانیکه شما نما دانمیم یزی. خداوند فرمود: من چمیکنیم
 شانیا .قرار دهم ،افتهه یرسوئن و بندگان صالح ائمه را ا ،یانب اشهیو از ذر  نمیافر یدستان خود ب

کنناد و از عاذاب  یمان نها تیها را از معص)که( آنقرار دهم  نیبر خلقم در زم ییهافهیرا خل
 یو بارا نادیمایبپ شانیواسطه و توسط امرا به ریکنند و مس تیمن هدا تمن انذار دهند و به ااع

، 0، ج0111 ،ی)قما...« .خاود ناابود کانم نیو نسناس را از زماقرار دهم  شانیبر ا یخود حجت
 (07و09و

 نادینما یریگجاهینت نیچنا تیروا نیاز متن ا یاآنچه موجب شده، عده ،رسدینظر م به
 نیااناد، جاز ابوده نیکه ساکن در زم اند انیاز جن ینسناس و گروه نجایعنه در اکه مستخلف

کاه در زماین  یظاهر آن روایت این است که هنگام جع  خلیفه، موجودات» نجایکه در ا ستین
 (.  98، و0، ج0085 ،یآملی)جواد« جن و نسناس بودند ،کردندیم یزندگ

 کیاماا باا  نجایدر ا قتیدر حق ،گفت توانیم تیروا نیا یدرست است که بر مبنا نیا
نساناس و  یجاآدم)ع( باه ینیگز یجااعباارت از کاه  میو استخالف مواجاه هسات ینینوع جانش

شاده همان خالفات مطر  ،لیدلیچیاستخالف، بدون ه نیچرا ا ،ستیاما روشن ن ؛است انیجن
ِض َذِلمَفىة»در عبارت  َْ ىي اأْلَ َِ ىي ج ِعىٌل   گوناهچیتنها هناه کاهیشاده اسات؛ درحاالدانساته  «ِإنِّ

 تاوانیما تیاروا نیمتن هما  یوجود ندارد، بلکه برعکس از تحل تیامر در روا نیبر ا یااماره
  :رایز  ؛باشد یتعالیذات بار تواندیم اتنه نجایعنه در اگفت مستخلف

ى « )بار خلقام ییهافاهیرا خل شانیقرار دهم ا»در عبارت  ،اوئا  ُِ َلَفى َء َعَلى  َذْل َْ ذب ى ْجَعَل ب
َ
 ،(أ

َلَفائ» امدهیمثالا ن یعنی، عنه آن ذکر نشده استهرچند مستخلف باا توجاه باه  تیروا یول ،«یخ 
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 .را بدهاد اباتیو ن یمقامقائم یخالفت معنا نیمعنادار است که ا ی، تنها در حالت«یعل»کلمه 
نساناس، ابناا  بشار و  ان،یا: مالئکاه، جنیعنیعنه مستخلف یشده برامطر  یهانهیگز  انیدر م

از  تاوانیما م،یر یادر نظر بگ تعالعنه را خداوند مکه مستخلف یتنها در حالت ،یتعالیذات بار
 را برداشت نمود.  یمقامو قائم ابتین یعبارت معنا

بار  نیتاا حجات مان در زما دهامیقارار ما فاهیرا خل یکای نیزما مان در»عبارت  ،اا یثان
ي« )مخلوقاتم باشد ُِ ِض َعَل  َذْل َْ ي اأْلَ َِ ًة ِلي  جَّ َب ل ب  ِض َذِلمَفًة َيلب َْ ي اأْلَ َِ در صاورتی ، (ِإنِّي ج ِعٌل 

تعابیری آمده اسات آن  رد؛ چون خالفت از جانب خداوند متعال باشد نیاپذیر است که توجیه
آن  فاه،یخداوند بالفاصله پس از ِاخبار از جع  خلکه با همین وجه سازگاری دارد؛ مث  این که 

 تیادر روا فاهیخل یکه بارا ییهاژهیکارو  ریسا نیو همچن دینمایم یرا حجت خود معرف فهیخل
َْ َط ) ندیمایبپ شانیواسطه امرا به ریمانند: مس، آمده است لَ  ِبِ  لب لب َْ يَق َسِبمِليَي    .(ِا
ک نیمالئکه بر واجد شدن ا یبر تمنا زین تیروا نیدر متن ا ،ثالثاا  شده اسات  دیخالفت تأ

اساتخالف از عنه، تنهاا مساتخلف یمطروحاه بارا یهاناهیگز  انیادر م ،کاه گذشاتچنانو آن
 .انداشتهبه آن منزلت را د یابیدست یمالئکه تمنا ،تصور کرد توانیکه م است یتعالیبار

 فاهیخل یستیک دربارۀ تیروا نیبرداشت صورت گرفته از ا ،گفت توانیم که نیا حاص 
ِض َذِلمَفة»عنه در عبارت و مستخلف َْ ي اأْلَ َِ  تیااز اشتباه در برداشات از روا یناش «ِإنِّي ج ِعٌل 

 زیان نجاایعنه در اکاه مساتخلف میرسایما جاهینت نیابه ا زین تیروا نیمتن هم  یو با تحل است
 خداوند متعال است.

 ، استفادهنیخالفت انسان از مالئکه ساکن در زم ،که از آن گریمورد مناقشه د  تیروا .1
باه  کهیهنگام» )ع( آمده است:یمنسوب به امام حسن عسکر ریدر تفساست که  یتیشده، روا

چاه  نیاا :گفتناد ،دیاآفر  نیشاما در زما یرا بارا زیچکه هماه یکساوست آن ،گفته شد شانیا
 نیرا در زما فاهیگفات: مان خل...کاه پروردگاار باه مالئکاه  یبوده است؟ فرمود: زمان یزمان

، 0115)ع(،  یالعساکر ی)حسن بن عل «....برمیم رونیرا از آن ب و شما گمارمیشما م یجابه
 (209و
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 اتیاآ  یاو باا تحل اتیاروا یکاه بار مبناا شاودیحاصا  ما جاهینت نیاا ،شد انیب ازآنچه
 انیاماورد م نیاو در ا ساتیسوره بقره، جز خداوند متعال ن 01 هیعنه در آموردبحث، مستخلف

ماذکور در  تیادو روا ، جازنظر وجود دارداتفاق همیالله علسالم نیشده از معصومنق  اتیروا
   .یر منسوب به امام حسن عسگریو تفس یقم ریتفس

 اتیو روا اتیآ یبر مبنا «اللهةفیخل. »2. 4
در  فاهیماراد از خلکه در پی مای آیاد، آشاکار مای ساازد کاه  یو اثبات یاینفۀ نکتچند 

ي ج ِعٌل  ِإنِّي»عبارت  ِض  َِ َْ  :ستیک «َذِلمَفًة  اأْلَ
 کیادر را وجود دارد که انحصاار خالفات  ی، عبارات متعددهیمرتبط با آ اتیدر روا .0
ىيإِ »همچون  ی. عباراتکندیم یحضرت آدم )ع( نفیعنی شخص  ىي ج ِعىٌل  نِّ ِض  َِ َْ َذِلمَفىًة ...  اأْلَ

ت  أنبم ء ماسلما و عب عاً  يه َه ي اَيد أ  أذلق ذلُ  بمدي أجعل ما ذ ىة م تىدياظ أجعل ىَ  إنه ص لحما أئته
ىي» ؛(175، و0081 ،یحر عاامل خی)ش« ذلف ئي علي ذلُي ىي ج ِعىٌل  ِإنِّ ِض  َِ َْ َل َنىِت  َذِلمَفىًة  اأْلَ ََ

ْسىاِ 
َ
ضب ِبم َْ ىىي  َِ  َِِعمَ اأْلَ َِ َلَفىى َء 

َب اْلفب ىى ِب لا  َلى نب ََ  َْ ىى ب َو َعَصىىَت ب َب اللَّ ِب يَا اْصىىَطَف  ِِ ى
ْصىىَطَفْمَا الَّ ىىيَ ِلْلتب ِِ  ََّ ىى

َب

ِض  َْ ىًة » ؛(900، و5، ج0115 ،یحر عامل خی)ش« اأْلَ جَّ َب  َْ ْجَعلب ب
َ
ِض َذِلمَفًة... أ َْ ي اأْلَ َِ ِإنِّي ج ِعٌل 

 کیااز  شیبار با فاهیکه در آن خل دستنیازا یو عبارات( 029، و91، ج0111 ،ی)مجلس« ِلي
)ع( دئلات دارناد از شخص آدم ریغ یخالفت بر افراد میبر تعم ینفر ااالق شده است، همگ

 انحصار خالفت در آن حضرت هستند. یو ناف
ىي : »آماده اساتدر وصف ائمه ااهاار  «رهیجامعه کب» ارتیدر ز  .2 َِ َلفى َء 

َ ذب ِضىَملب ََ َو 
ِض ِ  َْ بودن ائماه در  اللهفهیخل یعنی ،مضمون نی(. هم0995، و01، ج0119، )فیض کاشانی «َا

 ارتیااز ز  یکایدر  . بارای مثاال،مختلف به کاار رفتاه اسات ریبا تعاب زین گرید  ارتیو ز  هیادع
ى »)ع( آمده است:  یحضرت عل ىَامب َعَلْمىَك َيى  َذِلمَفىَة اللَّ ََّ (. 971، و1، ج0117 ،ینای)کل« ال

ک یبارا یژگیو  نیبر ا گریمتعدد د  اتیدر روا نیچنهم َنى َع »شاده اسات:  دیاائماه ااهاار تأ ...مب
ى ِ  ا اْلَتْ ِديه َذِلمَفةب اللَّ َِ َِ َن ِعي  له يب ِبعب ى هَّ ََ » ؛(090، و0110، )خازاز رازی« ََ ِبىي َط ِلى

َ
ا َعِلىيه ْبىاب أ َِ ى َِ

ِض ِ  َذِلمَفةب اللَّ ِ  َْ ي أَ َف ِىل » ؛(289، و0100)مفید، « َِ ى  علمى  و آلى  و سىله ي الله ... َُ   النبي صله
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والله  اإلم م مىا بعىدي و اللصىي الُى ئَ بىممايظ َىمطمعله و ال هفى لفله و  ىدمله و ال هتُىدمله َ ىل 
ْنِبَمى ِء » ؛(90، و0، ج0129، )شیخ حر عاملی« َي أَض  ما بعدي ذلمفة الله 

َ
َم َمىَة ِممىَاا ب اأْل اإْلِ

ةب اللَّ ِ  َو َمْنََِّلةب  ََ ْصِفَم ِء َو ِذَا
َ
 (. 077، و0122، )حافظ برسی« اأْل

نوع انسان مادنظر باود،  یبرا یخالفت اله تیاست که اصوئا اگر عموم نیال ائو حال س
ک یالله الفتخ یژگیچرا ائمه بر و   شاانیا یبارا یازیاامار چاه امت نیااند و اداشاته دیاخاود تأ

ک ،بودند الله فیخل ها! اگر عموم انسانشد؟یمحسوب م  اللاه فیائماه هام خل کاه نیابار ا دیاتأ
 یتایروا چیدر ها یخالفات الها تیعموم نیلغو بود. عالوه بر ا ینداشت و امر یوجه ،هستند

 .شودیحاص  م یخالفت اله تیعموم ینف ،شد انیاست. از آنچه ب امدهین
مقااام  ۀکنناادنائااب و اقامااه  فااه،یخل ،آن رفاات حیتوضاا نیازاشیاور کااه پااهمااان .0

 «اللااه فیخل» جااهیدرنت ؛اساات هیااهمااان مسااتخلف ف ایااخالفاات  ۀعنه در محاادودمسااتخلف
اقاماه کنناده  دیابا اللاه فیخالفاتش اسات. خل ۀمقاام و نائاب خداوناد در محادود ۀکننداقامه

 ِت یا. ازآنجاکاه در محا  بحاث ماا، وئ ینیو تکاو  یعیاعام از تشار  ،باشاد« خداوناد تیوئ »
باالطبع  شود،یافراد را شام  م یتامه است و هم تمام تیهم وئ  یتعالیبار یعنی ،نهعمستخلف

 یتامه بار تماام تیوئ  دیبا الله فیخلاین که فرض  باباشد.  نیچننیا دیبا زین «الله فیخل» تیوئ 
. حاداق  باشاند یواجاد مقاام خالفات الهانمای توانناد دو نفر  زمانکیدر ، افراد داشته باشد

تاماه داشاته  تیابار فارد نخسات وئ  تواندیاست که فرد دوم نم نیا ،دیآیم شیکه پ یمحذور
 زماانکیدر  کاه نیفرِض امکان ا جه،یتناقض دارد. درنت یبودن و الله فیبا خل نیا ؛ چوناشدب

نفاار  کیااو در هاار زمااان تنهااا  شااودیبشااوند، رد ماا یالله فاایدو نفاار بتواننااد واجااد مقااام خل
 است.  «الله فیخل»

 ؛جماع کاردنمای تاوان  ،داندیم الله فیکه انسان کام  را خل یدگاهیو د  دگاهید  نیا انیم
مشاکک  ی، خالفت از خداوناد اماردیدگاه خلیف الله بودن انسان کام ارفداران به نظر  چون

رو، ؛ از ایانشاودیم الله فیمصداق خل ،واجد حدنصاب انسان کام  شود است و لذا هر کسی
؛ حال آن که در یاک زماان، بایش از یاک دانستمنحصر نفر  کیرا در   انسان کام توانینم

انسان کاما  باود و در عاین حاال،  )س( امثال حضرت زهر برای . تواند خلیف الله باشدنفر نمی
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خاتم)و( و  امبریپ یعنی ،الله فیخل یحتم قیدو تن از مصاد  اتیمقارن با ح شانیا اتیدوران ح
شاخص در زماان واحاد،  کیدر  یلزوم انحصار مقام خالفت اله به. با توجه بود)ع( یامام عل

؛ در عین حاالی کاه انددهنبو  خالفت الله واجد مقام حضرت فاامه)س(مسلماا  ،گفت توانیم
. اساتخااتم )و( بوده امبریپ رازیغبه امبرانیافض  از تمام پ شانیمقام ا اتیروا حیمطابق با صر 

 دیامؤ  تاوانیما زین ،استفاده نشده است شانیا یبرا الله فیاز عنوان خل یتیروا چیدر ه کهرا  نیا
، و 07، ج0111 ،یمجلسا ؛078، و0، ج0089صادوق،  خیشاک: نامطلب دانسات. ) نیا

از مراحا  تکاما  ناوع انساان، بلکاه  یاو مرحلاه یامر اکتساب کینه  ی(. پس خالفت اله72
 .کندیم نصبرا  اشفهید، خلاست که خداوند بنا به حکمت خو  یانتصاب یامر

 اتیااز روا تاوانیما ،فارد اسات کیادر هار زماان منحصار در  یکه خالفت اله را نیا
 یحضارت محماد)و( در معرفا ی آماده اسات،تایاساتنتاج کارد، ازجملاه در روا زیان یگرید 

، 0، ج0129، )شایخ حار عااملی« َي أَض  ما بعىدي َ ل ذلمفة الله : »ودفرم)ع( یحضرت عل
 داشت امبریپ اتیکه در زمان ح ییوائ  اریمنزلت بس رغمی)ع( را عل ی)و(، علامبری(. پ90و

 خاود و نه در زماان« از خود پسخداوند  فهیخل»، و به اصطال ، انسان کام  به شمار می آمد
 .دیفرمایم یمعرف

کاه ماراد از  شاودیحاصا  ما جاهینت نیاا ،یو اثباات یایاز مجموع ادلاه نفبه این ترتیب، 
 خداوند متعال است. یمنصوب از سو  قیصرفاا مصاد  ،در عبارت موردبحث الله فیخل

 . نتایج9
ِض َذِلمَفىىًة »عنه در عبااارت و مسااتخلف فااهیخل یسااتیمااورد ک در َْ ىىي األ َِ ىىي َج ِعىىٌل  « ِإِنه

 مسلمان ار  شده است.  شمندانیاند یاز سو  یگوناگون یهادگاهید 

موردبحاث، خداوناد متعاال  هیاعنه در آمساتخلفنشاان داد، حاص  بررسی این دیادگاه 
نیاز . ، جز دو روایات کاه محا  بحاث اناد. روایات معصومین)ع( هم مؤید این معناستاست

خداونادمتعال  یمنصاوب از ساو  قیعباارت، صارفاا مصااد ایان در  فهیمراد از خلدانسته شد که 
 مقام خلیف اللهی باشد. منتها در هر زمان، بیش از یک نفر نمی تواند دارای است.
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: روتیعاشور؛ ب یالمؤمنین)ع(؛ اول، محقق: علالیقین في أسرار أمیرمحمد؛ مشارق أنواربنرجب ،برسیحافظ .9

  .0122،یاعلم
علي العسکري)ع(؛ اول، قم: مدرس  محمد الحسن بن)ع(؛ التفسیر المنسوب إلی اإلمام أبي یالعسکر علیبنحسن .9

  .0115المهدي )ع(، اإلمام
حسینی  مصحح: عبد اللطیف چا،یبن محمد؛ کفای  األثر في النصا علی األئم  اإلثني عشر؛ ب یعل ،خزازرازی .7

  .0110دار،ی؛ قم: بکوهکمری
 یفرهنگ ۀاول، تهران: موسس ؛یتانیع  یالقرآن؛ محقق: محمدخل بیغر  یالمفردات ف محمد؛بننیحس ،یاصفهان راغب .8

  .0087ه،یآرا
  .0117،: دارالکتاب العربيروتی؛ سوم، بمحمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزی  ،زمخشری .5

  .0129،ی: اعلمروتی؛ اول، بو المعجزاتحسن؛ إثبات الهداة بالنصووبن، محمدعاملیحر شیخ .01
؛ سوم، کاظمی خلخالی العابدینحسن؛ الجواهر السنی  في األحادیث القدسی ؛ مترجم: زینبنمحمد ،یحرعاملخشی .00

  .0081تهران: انتشارات دهقان،
  .0115،السالمالبیت علیهمحسن؛ وسائ  الشیع ؛ اول، قم: مؤسس  آلبنمحمد ،یحرعاملخشی .02
  .0101؛ دوم، قم: المؤتمر العالمي للشیخ المفید،ائعتقادات ؛یعلمحمدبن صدوق،خشی .00
  .0089،یالداور عل  الشرائع؛ اول، قم: مکتب ؛یعلبنمحمد صدوق،خشی .01
سوم، تهران: انتشارات ناصر  ؛یالقرآن؛ محقق: محمدجواد بالغ ریتفس یف انیحسن؛ مجمع الببنفض  ،ابرسی .09

  .0072خسرو،
  .تای: دار احیا  التراث العربي،بروتیب چا،ی، ب0حسن؛ التبیان في تفسیر القرآن؛ ج بنمحمد ،اوسی .09
  .0121،: دار احیا  التراث العربیروتیسوم، ب ب؛یالغ حیعمر؛ مفاتبنمحمد ،یراز نفخرالدی .07
  .0115دوم، قم: نشر هجرت، ن؛یبن احمد؛ کتاب الع  یخل ،یدفراهی .08
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  .0119،أمیرالمؤمنین علی)ع(امام ۀ؛ اول، اصفهان: کتابخان؛ الوافيمرتضیمحسن بن شاهمحمد ،کاشانیفیض .05
  .0111سوم، قم: دارالکتاب، ؛یجزائر یموسو  بیتفسیر القمي؛ مصحح: ا م؛یبن ابراه یعل ،قمی .21
  .0079داوود؛ شر  فصوو الحکم؛ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ،یصرقی .20
  .0117، یالکافي؛ چهارم، تهران: دارالکتب ائسالم عقوب؛یمحمد بن  ،ینکلی .22
  .0111: مؤسس  الوفا ،روتیب چا،یائاهار؛ بلدرر اخبار ائئمه  بحارائنوارالجامع ؛یمحمدباقر بن محمدتق ،مجلسی .20
 .0050)ره(، ینیخمامام  یو پژوهش یآموزش ۀ؛ هفتم، قم: انتشارات موسس0-0معارف قرآن  ؛یمحمدتق ،یزدیمصبا  .21
  .0098؛ اول، تهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسالمي،حسن؛ التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،مصطفوی .29
  .0089انسان کام ؛ چهلم، قم: صدرا، ؛یمرتض ،مطهری .29
  .0121،یمحمدجواد؛ التفسیر الکاشف؛ اول، قم: دار الکتاب ائسالم ه،مغنی .27
  .تایبعثت، ب ادیقم: بن چا،یواد؛ التفسیر المبین؛ بمحمدج ه،مغنی .28
  .0100اول، قم: کنگره شیخ مفید، ؛یغفار اکبریو عل یاستادول نی: حسنی؛ محققمحمد بن محمد؛ األمالي مفید، .25
  .0050)ره(، ینیخمامام یو پژوهش یآموزش ۀپنجم، قم: انتشارات موسس ؛یو اصول عرفان نظر یمبان دالله؛یپناه،  زدانی  .01


