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 حقیقت خلیفة اهلل بودن حضرت آدم) ع( از دیدگاه عالمه جوادی آملی و سید قطب 

 1  اعظم یکتاپور                                                                                

 چکیده

اگر خالفت  رای کسب مقام خالفت بیان می کند.  سوره بقره ظرفیت وجودی انسان را ب  33تا   31قرآن کریم در آیات 

در این آیه به معنای نیابت و جانشینی از اسالف اعم از جانشینی جنّیان، نسناس و دیگر انسانهای ماقبل حضرت آدم  

باشد، فضیلت قابل توجهی برای آن حضرت و ذریه ی او به دنبال نخواهد داشت. تا پیش از این عموم    (علیه السالم)

تند؛ لکن مفسرانی  مصداق مشخص خلیفه اهلل بودن در آیه مذبور می دانسرا    (علیه السالم)مفسران تنها حضرت آدم  

ع  را مظهریت اسماء و صفات و جام  (علیه السالم)معنای تعلیم اسماء به آدم    ،جوادی آملی در تفسیر آیهمانند آیت اهلل  

که نوع انسان و آدمی خلیفه در    کندو سیدقطب در تفسیر فی ظالل القرآن بیان می    حقایق عالم بودن انسان می داند

در مطلق بودن خالفت، تطبیق شدن خالفت بر امامت، نحوه نصب، مالک های خالفت و وظایف خلیفه  . زمین است

بودن اختالف نظراتی موجود است. مفسران شیعه باور به امکان خالفت پروردگار در انسان دارند که نوع انسان هم  

 ا دارد و این خالفت با دیدگاه اهل سنت که قائل به همسانی هستند تفاوت دارد.استعداد خالفت تکوینی تشریعی ر

 خلیفه الهی، اسمای الهی، جوادی آملی، سیدقطب.  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  

خالفت« در قرآن یکی از مفاهیم مهم در فرهنگ اسالم و شاید هر دین آسمانی باشد؛ چراکه هر یک از ادیان مفهوم »

تقدند که خداوند سبحان جهت هدایت و رهبری انسان ها در هر عصری پیامبری برمی گزیند تا به  الهی بر این مع

مثابه خلیفه الهی باشد که بندگان را در مسیر تعالی حرکت می دهد و آنان را اگر طالب حق و حقیقت باشند به سر   

 منزل مقصود می رساند.  

یش از هتر دیتن یتا متذهب دیگتر متورد عنایتت و توجته شاید مهمترین دینی که موضوع خالفتت الهتی در آن بت

( و دیگتر انبیتای الهتی در لیته الستالمعه موضتوع خالفتت خداونتد پت  از آدم)است دین استالم باشتد. چترا کت

( و پت  از آن بته لی اهلل علیته و آلتهصتبعثتت نبتی مکترم استالم حضترت محمد)  گذر سالیان متمتادی بته عصتر

نتد متصتل متی شتود. لتذا یکتی از آیتات بحتب انگیتز بتین مفستران فتریقین دوازده امام که اوصیای بتر حتق اوی

ّ  ستتوره بقتتره »  30آیتته  َأ ِْ  ْخَْبِف َ َِل  َََ َيََِ ٌَ ِّ ِإِاِ  َِ مَِْلَئَكِة َََ ََ  بَكََل « متتی باشتتد کتته هرکتتدام از مفستتران دو َوِإْذ قَََ

 یان نمود ه اند. گروه و خصوصا جوادی آملی و سید قطب دیدگاه های گوناگونی ذیل آیه شریفه ب
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باید توجه داشت که اگر خالفت در این آیه به معنای جانشینی از پیشینیان باشد چه جانشینی از جنّیان ، چه جانشینی  

و ذرّیه او اثبات   این فضیلتی را برای حضرت آدم از » نسناس« و چه جانشینی از دیگر انسانها ی قبل از حضرت آدم

   ، موضوع  مگی بر این داللت دارند کهآیه و نیز سیاق بکار برده شده ه    قبل و بعد ایننمی کند در صورتی که آیات  

 موضوعی مهم و سرنوشت ساز است که خداوند از آن

 

 ( و مخلصین ذرّیه او می شود.  علیه السالم)  به مالئکه اش خبر می دهد. که این مقام» خلیفه اللهی« است و شامل آدم 

اهلل جتتوادی  آیتتتفتتت الهتتی و جانشتتینی او مقتتاالت و کتابهتتا نوشتتته انتتد. چنان تته افتتراد بستتیاری در زمینتته خال

همینطتور دیگتر مفستران در   .آملی در جلد سوم تفستیر تستنیم بستیار کامتل بته برستی ایتن مستخله پرداختته انتد

خالفت انستتان در قتترآن( انتتد. و مقتتاالت پتتر محتتتوایی ماننتتد)ستتوره بقتتره قلتتم فرستتایی نمتتوده 30تفستتیر آیتته 

نوشتتته رضتتا نتتوروزی، ) مبتتانی و الهتتی از دیتتدگاه شتتریعت و عرفتتان(  خالفتتتهاشتتم زمتتانی، )وشتتته محمتتد ن

خالفتتت الهتتی ، انستان جهتتانی، والیتتت تکتوینی( نوشتتته فاطمتته ن نظتتری( ستید یتتداهلل یتتزان پنتاه، )اصتول عرفتتا

عرفتتانی و  -ستتلیمانی دربتتابی، بتته طتتور مفصتتل بتته تبیتتین جایگتتاه خالفتتت از دیتتدگاههای مختلتتف تفستتیری

فلستتفی پرداختتته انتتد و بتته طتتور شایستتته ای آن را روشتتن و بیتتان نمتتوده انتتد. چنانکتته آقتتای علیرضتتا کاونتتد 

بروجری به مفهوم خلیفته الهتی پرداختته و آنترا در ارتبتا   بتا انستان بررستی کترده انتد و ختانم ستکینه آخونتد 

مختلتتف آنتترا واکتتاوی کتترده انتتد و بته تحلیتتل حستتادت بتته مقتتام خلیفتته الهتتی پرداختتت و بتا عنایتتت بتته آیتتات 

مستتعود شتتاورانی بتتر آمتتوزه هتتای » خلیفتته الهتتی« اشتتاره کتترد و آنتترا برشتتمرده استتت  و احمتتد شتت اعی بتته 

خردورزی و حقیقت انستان متی پتردازد و در مقالته ای بتا عنتوان » انستان و خالفتت الهتی« و آن ته متا در ایتن 

ده شتدن انستان بته عنتوان جانشتینی خداونتد استت کته ایتن مقاله بر آن اضافه نموده ایتم رمتز و رازهتای برگزیت

 مهم باعب تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه شد.  

 

 

 مفهوم شناسی

  خالفت« از آن رو خالفت نامیده شده که شخص دوم پ  از شخص اولفارس ذیل ریشه »خلف« می گوید: »  ابن

 (. 304،ص 1420ابن فارس، می آید و در جای او می نشیند. )

« یعنی فالنی جانشین فالنی  خَلَفَهُ یَخلُفُهُ« یعنی جانشینانش شد. »خَلَفَ فالنٌ فالناً»ابن منظور نیز در این باره می گوید:  

ز خودش می نشیند.  یش االخلیفه«کسی است که به جای شخص پنی او را جانشین خود قرار داد. » استَخلَفَهُ« یعشد. » 

 (.  107، ص15، ج1388ابن منظور،جمع» خلیفه«، »خالئف« است. )
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می نشیند و جای او  می گوید: خلیفه به کسی گفته می شود که به جای شخص پیش از خودش  نیز  خلیل فراهیدی  

ذکر و مونب بکار  (؛ ولی شیبانی می گوید: خلیفه برای مفرد و جمع و م 520، ص 1، ج1414فراهیدی،  را می گیرد. )

خلیفه«به معنای پادشاه بسیار بزرگ و سلطان اعظم است و  عتقاد دارد که»می رود. و طریحی که از لغویون می باشد ا 

 (. 116، ص 1، ج 1413کسی که به جای شخص رونده می نشیند و مکان او را پر می کند) شیبانی،  

خلیفه« کسی است که جانشین شخصی بیر از  . »استخالفت« همان پادشاهی و نیابت از بیر  ؛ »شرتونی معتقد است

خودش گردد، چه آن شخص که در این ا به او نیابت شده بایب باشد، چه مرده باشد، چه ناتوان باشد وچه بخاطر  

مین جانشین خود بندگانش را روی ز  و از این است که خداوند بزرگداشت و تکریم او، نائب جانشینانش شده باشد

 (.  98، ص 1416شرتونی، ) قرار داده است.

 

( واز  19ص ، 1، ج1407زمخشری برای معنای خلیفه همان مفهوم شناسی دیگران از خلیفه را آورده است)زمخشری، 

نظر طبرسی خلیفه کسی را گویند که تدبیر امور از طرف شخص دیگری متعهد شود و خلیفه اهلل در زمین آن را گویند  

(. هم نین ابن اثیر می نویسد:  94، ص21، ج1372طبرسی،  ندگانش را به خود او سپرده باشد.)که خداوند تدبیر امور ب

 (.  69، ص2، ج1364تاء در خلیفه برای مبالغه است نه تاًنیب)ابن اثیر،  

رابب اصفهانی در کتاب مفردات، خالفت را به معنای نیابت و جانشینی گرفته وخلیفه را کسی می داند که جانشین  

رابب اصفهانی،  ه خاطر عظمت نائب باشد. )ش می شود چه منوب عنه مرده یا بائب یا ناتوان باشد و چه ببیر خود 

 (.294، ص 1432

خلیفه اهلل« را موجود کاملی که در همه جوانب که آثار خدائی را در جهان تحقق دهد  هم چنین آیت اهلل جوادی آملی»

 (.  57، ص 3، ج1380جوادی آملی، اند. )می د

 اهلل خلیفه 

َِيَأ ِْ  »سوره بقره است:  30در بحب خالفت انسان آیه محوری و مورد بحب در قرآن آیه   ٌَ ِّ ِإِاِ  َِ مَِْلَئَكِةَ  َوِإْذ قَََ  بَكل

ّ   قََُمو  َأََتَْعُأ ِف َهَ.  (  30«)سوره بقره آیه . .    ْخَْبِف َ َِل َ 

قرار می دهم. را : من در زمین خلیفه ای  پروردگارت به مالئکه گفتم را که  : و آن هنگای آیه چنین استمفهوم ظاهر 

 گفتند: آیا در آن کسی را قرار می دهی  ]آنها[

که فساد می کند و خون ها می ریزد و حال آنکه ما تو را تسبیح به حمد می گوئیم و برای تو پاکی و قداست قائل   

 دانم.  ایم. ]خدا[ گفت: همانا من آن ه را شما نمی دانید می
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جن« در زمین قبل از آدم و ذریه اش ساکن بودند، آیاتی  ره بالب مفسران بیان می کنند که »سوره بق  30تفسیر آیه  در

 در قرآن نیز به تقدم خلقت جن بر انسان اشاره می نماید:

ْنَس ِإَّلَّ مِ ََْعُبُدونِ (، »27سوره ح ر آیه  « )َو ْْلََنَّ َ ََلْقَنَُه ِمْن قََْبُأ ِمْن ََنِب  مسَُّئومِ » (،  56سوره ذاریات آیه  « ) َوَمَ َ ََلْقُت  ْلِْنَّ َو ْْلِ

طبری،  )  د و آدم خلیفه و جانشین آنها شددر ادامه مفسران بیان می کنند که آن ها مرتکب فساد و خونریزی شدن 

خداوند آدم   ؛دیگری گفته شده است( برخی آدم را جانشین ابلی  در زمین ذکر کرده اند و قول 157، ص1، ج1412

ابن عربی،  )  زیرا مالئکه ساکنان زمین بودند  را جانشین نام نهاد زیرا آدم و ذریه او را جایگزینان مالئکه قرار داد؛

( یا بیر  42، ص 1، ج1421نحاس،  گر از بیر از مالئکه در زمین شد)( یا جایگزین گروه سابق دی99، ص 1، ج1410

طباطبایی،  )  در زمین  قبلی زمین که در آن ایام منقرض شده بودند؛ از دورانی قبل از دوران بنی آدم  ایشان مانند، ساکنان

( و با توجه به وسیله های بیش از پانصد هزار سال، احتمال می رود که انسان هایی قبل از  119 -116، ص1، ج1417

(. بنابراین در مورد مصداق  142  -139ص،  4)همان، ج  مین زندگی کرده و منقرض شده اندخلقت آدم ابوالبشر در ز

 خلیفه اهلل اختالف وجود دارد.  

ا از این  خاصی ندارد و تمام انسانه    برخی معتقدند بر اساس نص آیات قرآن، این خالفت اختصاص به فرد یا گروه

 (  3،  39،ج 1385جوادی آملی،  ) منصب الهی بهره منداند

جوادی آملی،  )  دارد و شامل شخص دیگری نمی شود  اختصاص به حضرت آدم اما برخی دیگر معتقدند که خلیفه اهلل  

)مکارم    ( گروهی دیگر این مقام را به انسان های مومن و پرهیزگار اختصاص داده اند 187  -184، ص 3، ج1385

( این در حالی است که اکثریت مفسرین شیعه و سنی معتقدند جانشین خداوند  179  - 177، ص 1، ج1374شیرازی،  

روی زمین اگرچه برای همه انسان هاست اما انسان ها به این مقام نمی رسند و فقط انسان های خاصی که برخی  در 

 (.  40، ص 3، ج 1385جوادی آملی، اند، صالحیت این مقام را دارند) آنان را به انسان کامل نامگذاری کرده

انسان نسبت داده شده است، به نظر او خالفت و  است که خالفت و جانشینی خداوند به حقیقت    جوادی آملی معتقد

حقیقت انسان بر اساس کمالی که کسب می کند مراتبی دارد و هر ک  با توجه به درجه ای از خالفت خداوند است.  

بنابراین ضعف و قوت در کمال  به ضعف و قوت علم انسان به اسماء الهی مرتبط است و هر جقدر علم انسان به  

جوادی آملی، خلیفه اللهی بیشتر خواهد بود. ) ر باشد کمال و در نتی ه درجه و رتبه کسب او از مقام اسماء الهی بیشت 

 (.  93، ص 3، ج 1385

اما آن ه در این آیه از نظر او مطرح است خلیفه تام و کامل است که می تواند امور خداوند را به اذن او، در همه جهان  

 ان ام دهد.
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 فت انسان دیدگاههای مطرح پیرامون خال

 در آیه شریفه چند دیدگاه بیان گردیده است. 

 ( و جانشینان او لیه السالمعخالفت ویژه حضرت آدم)  -1

ّ  »  مراد از خلیفه در آیه َِيَأ ِْ  ْخَْبِف َ َِل َ  ٌَ ( است. چرا که خلیفه بر وزن فَعلیه به معنای فاعل می  لیه السالم عآدم)  «ِإِاِ 

( را بعنوان  لیه السالمعه است دیگر اینکه آیات بعد، آدم)جایگزین قبل خودش می شود و مفرد آمدباشد یعنی کسی  

( پ  در این ا مراد از خلیفه شخص آدم  31، آیه  (2سوره بقره)«)  . ..  َيَلََّم آَدَم  ْخَْْسَََء ُكَلََّهَ شخص مطرح کرده است »

ن زندگی می کند و عمران و آبادانی دارندو نیز مرتکب فساد  است اگرچه بدنبال آدم ذریه او هم خواهد آمد و در زمی

 ( است.  لیه السالمو خونریزی می شود، اما اینها در ایه موضوعیت ندارد و فرع هستند و اصل شخص آدم)ع

اعتقادشان  سوره بقره که از حضرت آدم و تعلیم اسماء سخن به میان آمده    31بعضی از مفسران فریقین با توجه به آیه  

است.  ( و جانشینان او  علیه السالممعنای جعل خالفت ویژه حضرت آدم)   بر این است که جعل خلیفه در آیه شریفه به

ّ  ِْ  ْخَْبفِ همان گونه که در آیه شریفه »  َعَْلَنََك َ َِل َ  ٌَ ( به  السالم  یهعل( حضرت داود)26سوره ص، آیه«، )ََي َد ُووُد ِإَنَّ 

این نبوت و اقامه احکام الهی و اجرای قوانین خداوند و وساطت در دریافت فیض الهی ماهیت  خالفت رسید. بنابر

(  157، ص1، ج1412طبری،  (، ابن عباس)131، ص1طوسی، بی تا، جماخذ این دیدگاه قول ابن مسعود)خالفت است.  

 ( می باشد.  50، ص 1، ج 1422ابن جوزی،  و م اهد)

 

 وذریه او از موجودات قبلی ( السالم یهعلخالفت آدم) -2

 ( و ذریّه او سه قول بیان گردیده است. السالم یهعلدر مورد خالفت آدم)

 ( و ذریه او از فرشتگان السالم یهعلخالفت آدم) -1 -2

طبق این نظر قبل از آدم، جنیان در زمین و مالئکه در آسمان مشغول به اطاعت پروردگار بوده و بعد از گذشت زمان  

جنّیان دچار فساد شدند و خداوند لشگری از مالئک را به سرپرستی شیطان برای هالکت نمودن آن ها به زمین فرستاد  

ود. ماَخذ این دیدگاه  بعد از هالکت آنها شیطان دچار برور شد به همین علت خداوند انسان را جانشین خود معرفی نم

 (.  79، ص 1، ج 1416ی،  ( و ابن عباس)نسف157، ص1، ج1412طبری،  ) ابن مسعود

طوسی، بی  )  عنوان یک احتمال بیان کرده اند   ابلب مفسران سنّی مانند شوکانی و نسقی این سخن را بدون تایید، به

، 1، ج 1428قمی، ( و قمی)74، ص1، ج 1372)طبرسی،  ی از تفاسیر شیعه از جمله طبرسی(. در برخ131، ص1تا، ج 
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( نقل کرده اند که دال بر این مطلب است هم نین بحرانی نیز به نقل  السالم  یه عل( روایتی را از قول امام صادق)36ص

 (.  162، ص1، ج1419بحرانی،  )  حدیثی مشابه این را نقل می کند  (السالم  یهعلاز تفسیر منسوب به امام حسن عسگری)

 خالفت آدم و فرزندان وی از موجودی به نام نسناس -2 -2

،  1، ج1428است. )قمی،    ( است که در تفسیر قمی و عیاشی نقل شدهالسالم  یهعلامام باقر)خذ این دیدگاه روایتی از  ما

( و فرزندان وی موجوداتی به نام نسناس بوده  السالم  یه علمتاخرین یادآور شده اند که پیش از حضرت آدم)  (36ص

( جانشین آنها شد که رشید  المالس  یهعلاند که روی زمین زیاد فساد کرده اند لذا نسلشان از بین رفت و حضرت آدم)

 (. 257، ص1، ج1354رشید رضا، است. )رضا از مفسران اهل سنت قائل به این دیدگاه بوده 

 خالفت حضرت آدم و فرزندان وی از جنیان -3 -2

مّا پ   از قائلین به این دیدگاه ابن عباس و عبداهلل بن عمر را می توان نام برد. که جنّیان در زمین سکونت داشته اند ا 

از فساد آنها در زمین خداوند آن ها را نابود نمود و حضرت آدم و فرزندان وی جانشین آنها شدند. برخی معتقدند  

که خداوند انسان را جانشین جن ها بر روی زمین کرده و عده ای دیگر عنوان کرده اند که خداوند انسان های جدید  

 (.  177  -176، ص 1، ج 1372طبری، جامع البیان،  است)های دیگری بر روی زمین کرده را جانشین انسان 

از همه موجودات    گروهی دیگر نیز، انسان را جانشین فرشتگان بر روی زمین دانسته اند و گروهی نیز انسان را جانشینی

 (. 157  -156، ص 1ق، ج1412طبری، جامع البیان، عنوان کرده اند)

 آدم از یکدیگر فرزندانخالفت  -3

که خداوند برای اهل زمین نسلی را به جای    استخالف مطلق جانشینی است و در آیه چنین معنا می گرددمعنای لغوی  

نسل قبلی جانشین کرده است و این خود از سنت های الهی درباره نسل بشر به حساب می آید. این نظریه را هم  

اتی بحب خالفت آدم را بیان نموده است  مفسران شیعی و هم اهل سنت به عنوان احتمال نقل کرده اند. خداوند طی آی

َعََلُکم َ كِةَف  ََّلبفاز جمله آیه»   ٌَ طباطبایی و    « را هم اهل سنت و هم شیعه از جمله مرحوم طبرسی، عالمهَوُهَو ِمذی 

، طبرسی، م مع البیان فی التفسیرالقرآنر به این دیدگاه قائل شده اند. )و از اهل سنت ابن کثی   آیت اهلل جوادی آملی

 (. 608، ص 4ج

 خالفت انسان از تمام موجودات  -4

منظور جانشینی انسان های دیگر یا موجودات دیگری که قبال در زمین می زیسته اند. و بعضی آن را اشاره به جانشین  

(. عالمه طباطبایی در این باره می گوید:  177، ص 1، ج1372بودن نسل های انسان از یکدیگر دانسته اند، ) طبرسی،  

مین به این معنا است که هر ال حقی از ایشان جانشین  کلمه» خالئف« جمع خلیف است و خلیفه بودن مردم در ز
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سابق شود و سلطه و توانایی بر دخل و تصرف و انتفاع از زمین داشته باشد، همانطور که سابقین بر این کار توانایی  

 و تسلط داشتند.  

د و تناسل، چون  و اگر انسان ها به این خالفت رسیدند، از جهت نوع خلقتشان است، که خلقتی است از طریق توال

 (.  52، ص 17، ج1417طباطبایی، روه سابق و الحق تقسیم می کند. )این نوع از خلقت است که مخلوق را به دو گ

 بالفعل دانستن خالفت انسان از خداوند  -5

لذا مقام خالفت الهی را بالفعل دارد. از   ؛قائلین به این دیدگاه می گویند: چون انسان قوه تعقل و تفکر را داراست

جمله شیخ طوسی که توجه به این دیدگاه نداشته می نویسدکه گروهی می گویند: منظور اینکه خداوند آنها را در  

ثم به  و  نهرزراعات  تا، جر رساندن میوه ها، جاری کردن  بی  داده است)طوسی،  ،  1ها جانشین خود در زمین قرار 

گوید: انسان خلیفه خدا شد تا مشیت الهی را در ابداعات و دستیابی به معادن و استفاده از  (. سید قطب می  131ص

( و از علمای شیعه محمد جواد مغنیه  39، ص 1سید قطب، فی ظالل القرآن، جچه در زمین است به ظهور برساند) آن

ر مکان و زمانی از نسل آدم به وجود خلیفه در آیه شریفه انسان است که در ه » ن باره می نویسد: منظور از واژهدر ای

خلیفه« نامید زیرا زمام امور زمین و کشف نیرو ها نهفته در آن و بهره بردن  جهت خداوند حضرت آدم را»  آید و بدین

 (.188، ص1، ج 1378مغنیه،  های زمین را  به او سپرده است. )از ثروت 

 در انسان  امکان خالفت پروردگار -6

و خلیفه به   ستند که خلیفه اهلل کسی است که در تمام شخون زندگی نمایانگر متخلف عنه باشدخرین قائل به این همتا

معنای نماینده پروردگار و تصرف در جهان به اذن اوست. مفسران معتقدند که استعداد رسیدن به مقام خلیفه الهی در  

 (.  115، ص 1، ج1417کنند. )طباطبایی،  تمام انسان ها به ودیعه گذاشته شده به گونه ای که از قوه به فعل تبدیل

مراد از خالفت حقیقت جامع آن است که درجات فراوانی را به همراه دارد، گر چه مصداق عینی مطرح در آیه محل  

بحب، دارای خالفت مطلق و کامل است که بهرهً انسان کامل است؛ زیرا اصل خالفت، مراتبی دارد و هر انسان به  

جوادی آملی،  برتری می یابد، خلیفه اهلل است)  اسمای الهی دارد و بر اثر آن بر دیگر موجوداتمقدار علمی که به  

 ( منشاء خالفت انسان علم او به بیب آسمانها و زمین معرفی می کند. 92، 3، ج 1380

لم به به طریق اولی عاو شهادت است، زیرا عالم به بیب،  خالفت او همهً بیب    ۂ نشان می دهد که حوز  مطلب  این  

ه دید پرستش  شهادت نیز هست و نتی ه اش آن است که نازلترین موجودهای مادی تا عالیترین موجودهای م رّد، هم

گلستان شدن آتش برای خلیل اهلل و مسخّر    و کافته شدن دریا به دست حضرت موسی  در ش   و خالفت اوست و آن ه
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( به وقوع پیوست، همه صرفا  لی اهلل علیه و آلهص کرم)انشقاق قمر با اشارهً رسول ا شدن باد برای حضرت سلیمان و  

 (. 93، ص 3، ج1380جوادی آملی،  هً ولی اهلل بر عالم مُلک است. )از آثار سیطر

سبحانی، اتمّ آن در انبیاء الهی می باشد)آیت اهلل سبحانی معتقدند که خالفت برای همه بشر است و مصداق اکمل و

شده اما خالفت    هخلیفه مفرد آورداگر چه کلمه »بایی در این باره می گوید:  ( البته عالمه طباط346، ص1، ج1364

از مفسران اهل سنت می گوید:    ی(. آلوس115، ص 1، ج1417طباطبایی،  را برای خالفت اراده نموده است) نوع انسان

همیشه پذیرفته و می نویسد: »(  و آله  یهاهلل عل   یصل( و پیامبر)السالم  یهعلداللت آیه بر جعل خالفت حضرت آدم)

خالفت خدا در بین انسان کامل خواهد بود تا قیام قیامت، باید انسان کاملی باشد که واسطه فیض الهی به انسان باشد  

زیرا انسان در نهایت کدورت و خداوند در نهایت تقدس می باشد. اگر آن انسان کامل واسطه فیض خدا نباشد عالم  

،  1415،  یآلوسواسطه این انسان کامل می باشد. )نسان کامل، روح عالم است و قوام عالم به  از بین می رود. زیرا ا

 (.  222  -223، صص1ج

 دیدگاه منتخب و ادّله ترجیح آن

امکان خالفت پروردگار در انسان« می باشد. عالمه طباطبایی بر آن اعتقاد است که خالفت  نظر منتخب همان دیدگاه »

،  1417طباطبایی،  )  ی از شخون خلیفه را تبین می کندنبقره منطبق است وشا  30فت در آیه  سوره ص با خال26در آیه  

چون آیه جعل خالفت مفید استمرار است    ؛اهلل جوادی آملی در تفسیرش می نویسد  آیت( هم نین  195، ص 17ج

ر جعل در آیه  می توان نشانه ادامه مستم  کامل بازگو می گردد،  از انسان ها  سوره ص، که خالفت یکی  36اگر با آیه  

( و سید قطب بیان می کند؛انسان خلیفه خدا شد تا مشیت الهی  44، ص3، ج1380جوادی آملی، سوره بقره باشد)  30

سیدقطب، فی ظالل القرآن، زمین است به ظهور برساند)ستیابی به معادن و استفاده از آن چه در  را در ابداعات و د

  یصل( قابل ذکر است که طبق نظریه های علمای شیعه و مفسرّان مصداق اکمل انسان کامل حضرت رسول)39، ص 1ج

 مه در این جایگاه قرار می گیرند. ( می باشد و بعد از وی ائعلیهم السالم( از بین انبیاء و ائمه)و آله یهاهلل عل

 مشترکات و اختالفات دو دیدگاه 

ا دیدگاه  مانند سیدقطب  سنی  و  آملی  مانند جوادی  شیعی  مفسّران  کلی  تشریعی حضرت  بطور  یعنی خالفت  ول، 

فراهم کند.  ( را پذیرفته اند. در مرحله اول خداوند او را نبی قرار داد تا زمینه هدایت انسان ها را  لیه السالمعآدم)

( و آله  یهاهلل عل  یصلهم نین پذیرش خالفت تشریعی منحصر به حضرت آدم نیست. بلکه سایر انبیاء الهی و پیامبر)

 شریعت را به عهده دارند و وظیفه ابالغ به مردم را دارا بودند.  

نصب، مالک های  از اختالفات بین دو دیدگاه می توان مطلق بودن خالفت، تطبیق شدن خالفت بر امامت، نحوه  

خالفت و وظائف خلیفه بودن را نام برد. مفسٌران شیعه دیدگاه ششم را باور دارند که نوع انسان هم استعداد خالفت  
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( که اهل سنت قائل به همسانی هستند  لیه السالمعواین خالفت با خالفت حضرت داود)  تکوینی تشریعی را دارد.

 تفاوت دارد. 

ه معنای حاکم  ه که خالفت داود از نوع خالفت حکمرانان و زمام داران گذشته و خلیفه بچنان ه فخر رازی احتمال داد

 (. 199، ص26، ج 1420فخررازی،  و زمامدار می باشد)

و داوری به حق    فضا  ( درالسالم  یهعلسوره ص حضرت داود)26آیت اهلل جوادی در این باره می گوید: طبق آیه  

  - 43، صص 3، ج 1380جوادی آملی،  انسان کامل در زمین است. )  ز شخون خالفتاست. که این خالفت یکی ا  خلیفه اهلل

44  ) 

 راز جانشینی انسان 

سوره بقره بسیاری دلیل انتخاب شدن انسان به عنوان خلیفه اهلل را علم انسان به اسماء الهی عنوان    31و30بر اساس آیه  

(. براساس این  116، ص1، ج1417طباطبایی،  )  نداشتناد و شائنیت پذیرش آن را  کرده اند، چیزی که مالئکه استعد

چیزی میدانم که    آیات وقتی مالئکه از خلقت آدم به عنوان خلیفه اهلل شگفت زده شدند خداوند به آنها فرمود:» من

ورت  ( ، آنگاه خداوند به انسان اسماء الهی را عرضه کرد و انسان این اسماء را به ص30سوره بقره آیه  )  شما نمی دانید«

تکوینی و حضوری پذیرفت اما وقتی این اسماء به مالئکه عرضه شد مالئکه مانند انسان توانایی پذیرش آن را نداشتند،  

،  1417طباطبایی،  )  د و مالئکه بر انسان س ده کردندبه همین دلیل انسان برتر از مالئکه شد وبه مقام خلیفه اللهی رسی

راز خالفت انسان را از جانب خداوند را از امور پی یده ای می داند که  ( این در حالی است که مالصدرا 16، ص 1ج

 (.  308، ص 2، ج 1366مالصدرا،  ) مگر اینکه خداوند آنرا بیان کندانسان نمی تواند به آن دست یابد 

راز خالفت، آگاهی به همه اسماء، حقایق و معارف و برخورداری از علم  لدنی و شاگرد بی واسطه شدن خداوند  

ت. آگاهی به همه حقایق جهان امکان است که مایه تمایز میان انسان کامل و فرشتگان بوده وسبب محرومیت آنان اس

از مقام خالفت الهی است، از یک نظم دقیق ِریاضی، برخوردار است، بعضی خاص است و بعضی اخص، برخی عام  

اسم برتری به شمار می رود و تمام کارهای  است و برخی اعم و هرکدام از اسمهای خاص یا اخص یتر، زیر م موعه  

یعنی خداوند چون علیم است، حکیمانه  الهی نیز زیر م موعه علم اوست.    خداوند، زیر م موعه حکمت او و حکمت

عمل می کند. از این رو خدای سبحان، جریان خالفت و جانشینی خویش را از راه علم، آباز کرد و تعلیم اسمای  

ار حکیمانه خود قرار داد. پ  راه خالفت الهی، راه علم به اسمای حسنای اوست و اگر کسی الهی را سرلوحه این ک 

 (. 266، ص1380جوادی آملی،  به اسماء داشت، خلیفه می شود. ) علم

 نصب و مالک های خلیفه و امام  
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( 507، ص1375طوسی،  )  نبوّت از باب قاعده لطف می باشدنصب امام یا خلیفه از نظر شیعه از طرف پروردگار مانند  

کننده    زیرا امامت دنباله نبوت است و مقام الهی و منصب معنوی می باشد و فرقش با نبوت این است که امام دریافت

سران سنّی مانند سید قطب ذیل آیه شریفه جعل خالفت، ( اما مف27، ص1374سبحانی،  )   وحی و آورنده شریعت نیست

واژه خلیفه را به معنای رهبری سیاسی جامعه و ریاست معنی  می کنند نه به وسیله نص خداوند بلکه امر را واگذار  

 .به امت می دانند و بر امت واجب می باشد که خلیفه را انتخاب کنند

ماع اهل حل و عقد یا توسط خلیفه قبلی یا شورایی از جماعت صالحین  هم نین ابن کثیر جعل خلیفه را از طریق اج 

، قرطبی هم در ذیل آیه می نویسد: نصب خلیفه از راه رای و اجتهاد واجب  (129، ص1، ج1419)ابن کثیر،    می داند

منظر    (. هم چنین مالک امام و خلیفه از275  - 273، صص1، ج 1364قرطبی،  ولی نصّی بر یقین آن وجود ندارد)است  

( ولی در نگاه اهل سنت وسید  202  -203، صص1، ج1363)کلینی،    تشیّع، عصمت، اعلمیت و افضلیت می باشد

( وحتی  30، ص2، ج1393)پیشوایی،   قطب فقاهت، توان مدیریت کشوری و لشگری وقرشی بودن را کافی می دانند

صوم و افضل باشد لذا برخی از مفسران  ضرورت نمی دانند که امام و خلیفه اعلم است نسبت به اصول و فروع مع

دیگران را  مثل قرطبی و بعضی از متکلمان بصب اموال و کشتار مردم و عدم اجرای عدالت و ضایع کردن حقوق  

 (. 272، ص 1، ج1364قرطبی، ) مانع خالفت نمی دانند

 امام خلیفه حقیقی 

معتقد است که الزمه چنین مقامی داشتن عصمت  شیخ طوسی که مقام خلیفه الهی را مخصوص انسان کامل می داند  

،  1385جوادی آملی،  )  د و علم برتر است؛ همانند پیامبر اسالم که در خلیفه اهلل بودن او هیچ ترید و شکی وجود ندار

( از همین رو برخی عنوان کرده اند که تشخیص فردی که صالحیت خلیفه اللهی داشته باشد فقط به عهده  40، ص3ج

است و دیگران نمی توانند در مورد وجود ملکه عصمت و علم برتری شخصی قضاوت صحیحی داشته    خلیفه اهلل

 (222، ص1، ج1415، یآلوس) ه عنوان خلیفه اهلل انتخاب کنندباشند تا او را ب

 

الز  زمین  روی  بر  اهلل  خلیفه  همیشگی  حضور  که  آن ا  از  آنها  نظر  به  حضرت  بنابراین  تنها  است،  ضروری  و  م 

( باید خلیفه بعد از خودش را انتخاب کند که به عقیده شیعیان او نیز امامان دوازده گانه بعد  لی اهلل علیه و آلهص محمد)

 (.  40، ص 3، ج 1385جوادی آملی، یفه اهلل انتخاب کرده است )وان خلاز خود را که عصمت و علم برتر داشتند، به عن

االرض« است، یعنی یکی  »خلیفه اهلل فی    اما بسیاری مفسرین آدم را خلیفه خداوند در روی زمین دانستند و گفتند وی

  26ند. هم چنین در تفسیر آیه  خلیفه« در تقدیر گرفت»  « یا »اهلل«، را بعد از عنَّی»مِنَ اهلل«، »عَن اهلل«، »منَّی« یا »   از عبارات

( و در 338، ص 8، ج1372سوره ص، ذکر می کنند که داود خلیفه و جایگزین رسوالن و انبیاء سابق گردید)میبدی،  
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را» داود  اند)خ ادامه  دانسته  االرض«  فی  اهلل  ج 1373ی،  طبرسلیفه  ص8،  را  737،  آن  از  منظور  برخی  چنین  هم   )

فخر  مران به معروف و ناهیان از منکر)( یا آ146، ص2، ج1422ابن جوزی،  ومنین )( یا م58، ص1419بزنوی،  اولواالمر)

، 1، ج1410ی،  ابن عرب)   رباب سلوک و انسان کامل دانستند( یا اولیاء و اهل معرفت و ا409، ص 2، ج1420رازی،  

خلیفه اهلل فی االرض« عمومیت پیدا می کند و گفته می شود که عباد، انسان ها، نوع بشر و روح »  ( ولی در ادامه 99ص

 (  251، ص 3، ج1422آملی،  جوادی خلیفه اهلل در زمین محسوب هستند. )آنان 

 ویژگی خلیفه الهی

ر قامت انسان  خالفت الهی گوهری عظیم و کوثر گرانبهایی است که خدای سبحان در بین آفریده های خود تنها ب

 استوار ساخته و دارای برکات وآثار بی پایان 

 است که در ذیل به پاره ای از ویژگی ها و برکات وجودی آن، پرداخته می شود: 

 برخورداری از مقام والیت -1

همان  قه«  والیت مطل»  یت مطلقه کلّیه« است. مقصود ازواله خلیفه الهی برخورداری از مقام»یکی از ویژگی های برجست

وساطت در فیض« است که در اثر قرب به حق حاصل می شود و برای معصومان به نحو  مقام» والیت تکوینی« و »

تام و کامل حاصل است چرا که آن حضرات؛ اسماءاهلل، وجه اهلل، یداهلل و جنب اهلل بوده به طوری که شناخت ایشان،  

مکتب آنان به قدر سعهّ وجودی و استعداد خود می  همان شناخت خدای متعال است؛ شاگردان و تربیت یافتگان  

 ( 188، ص1، ج1388ی، طباطبای) نند از این کمال برخوردار باشندتوا

ولی« از اسم های خداوند متعال است، و اسم های الهی، باقی و همیشگی هستند، لذا انسان کامل که مظهر  به عبارتی، »

بوده و می تواند به اذن تکوینی خداوند متعال در ماده کائنات    اتم و اکمل این اسم شریف است صاحب والیت کلیه

تصرف کند و قوای زمینی و آسمانی را تحت تسخیر خویش در آورد، حکم او در صورت و هیوالی عالم طبیعت  

او می تواند صورتی را خلع نموده و به صورت جدید متلب     ةنافذ و م ری است، و هیوالی عنصری بر حسب اراد

 انند عصای حضرت موسی که صورت جمادی را بر حسب اراده اش خلع نموده و  صورت  حیوانیه بر آن گردد؛ م

« همه مع زات، کرامات و خوارق عادت از این قبیل  فَأَْمَقى َيَصَُه فَِإَذ  ِهَي ثَُْعَبََن ُمِبيَ »   پوشانید و به شکل اژدها بر آمد

 (. 57، ص 1383حسن زاده آملی،  صورت گرفته اند. )اوند ماًذون است  انسان کامل که از جانب خد   ةبوده و در پرتو اراد

چنان ه در قرآن کریم موارد فراوانی از این قبیل مع زات و کرامات نقل شده است. وجه دیگری که برای توجیه  

باید به  برخورداری انسان کامل از مقام والیت تکوینی ارائه شده است این که: انسان کامل خلیفه خداست، و خلیفه  

صفات مستخلف عنه ودر حکم او باشد. پ  وجود انسان کامل ظرف همه حقائق و خزائن اسماء است. و این اسماء  
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اهلل اعیان حقائق نوریه عالم هستند، نه اسمای لفظی، الجرم صاحب این مقام دارای والیت تکوینی است که کلیدهای  

تواند با اجازه و مشیت الهی در کائنات تصرف کند، بلکه  در دست اوست، و می    -یعنی همان حقائق نوریه  –بیب  

در عالم خارج از بدن خود دست به انشاء و ای اد بزند، و به مرتبه ای برسد که موجودات خارجی به منزله اعضای  

 (. 169، ص1، ج1381طباطبایی، خود او در حکم جان آنها گردد. ) وی و

 امامتبرخورداری از مقام  -2

یکی از شخونات خالفت الهی، امامت وپیشوایی بر امت است، از دیدگاه قرآن کریم؛ کسانی از شایستگی امامت و  

( ابتدا از  لیه السالمع) رآن کریم در این باره حضرت داودپیشوایی بر بشر برخوردارند که به مقام خلیفه الهی برسند، ق 

ّ     اد می کند، و سپ  منصب حکومت و داوری وی را متذکر می شود»مقام خالفت الهی او ی َعَْلَنََك َ َِل َ  ٌَ ََي َد ُووُد ِإَنَّ 

( و درباره عموم پیامبران می فرماید :» ما آنان را آفریدیم و هدایت ویژه  26ص:آیه)  «ِْ  ْخَْبِف فََْحُ ْم َكْيَ  منََِّس ِِبْْلَقِِ 

مردم را به آنان  خود را در اختیار آنان قرار دادیم، آن گاه کتاب آسمانی و مقام نبوت و منصب حکم و داوری میان  

انعام:آیه  )  «تَيْنَاهُُم الِْكتَابَ وَالُْحْكَم وَالنَُّبُوََّةَآ   الََّذِينَ   ئِكَأُولَ   :   مُسْتَقِيم    صِرَاط    وَاجْتَبَيْنَاهُْم وَهَدَيْنَاهُْم إِلَى عطا کردیم«. »

 (.  89و87

 محوریت خلیفه الهی در نظام آفرینش -3

اصل وجود و آفرینش خلیفه تام الهی، محور وجود همه خالیق بوده و کماالت وجودی او نیز محور همه کماالت  

ُسبحََن ِمن  »و هم نین در دعایی می خوانیم:    «َمْوَّلَک َمئَ َ ََلْقُت  ْخَْفكکَ »، چنانکه در حدیب قدسی آمده است  است

در حدیثی دیگر   ( و431، ص 1409حسینی استرآبادی،  «) َومَ َسکن فی  مَل أ و مِنهَب ِمُئَحِئٍد َو آ  ُُمَِئد ۃ َ َلِق  مِدن َ و آل ر

انها را مورد خطاب قرار داده و به آنان اعالم می کند که آفرینش آسمان ها و زمین و ماه  خداوند فرشتگان و اهل آسم

 بر اساس محبت اهل بیت بوده است. و خورشید و افالک و دریاها، همه،

( وجود ح ت الهی  السالم  یهعلبدون ح ت الهی نه زمین قابلیت حدوث و بقا را دارد و نه اهل آن. فلذا امام صادق)

ُّ قََْبَأ  ْْلََْلِق َو َمَع  ْْلََْلِق َو كََْعَد  ْْلََْلقِ »  از خلق، الزم و ضروری می داند:  قبل از خلق و همراه با خلق و بعدرا   کلینی،  )  « ْْلُجَّ

ّ   الهی زمین بر اهلش خشم می گیرد: »و در صورت نبود ح ت  (  177، ص1، ج1363 َمو أِن  ْلمََم بُِفَع ِمَن  خبِف سَي

ٌَْت أب ، براین مبناست که پیامبر شاهد بر انبیای دیگر و امتهای آنها هستند  (179همان، ص)«ْهَِلهَ َكئَ ََيُوُج  مَبْحُر أبهَِلهِ َمئَ

َِ َيََلى َهُؤََّلِء َشِه د   » ْئَنَ ِك ٌِ ٍّ ِكَشِه ٍد َو ْئنََ ِمْن ُكأِِ ُأمَّ ٌِ  (.  41نساء، آیه) «َفَ ْ َف ِإَذ  

بیان نورانی دیگر می فرمایند: ما جنب اهلل و برگزیده ی خدا و منتخب پروردگار و امانتدار  در  ( »السالم  یهعلامام صادق)

الوثقی هستیم. بواسطه ما خدا افتتاح نمود و ما ختم   وهمواریب انبیاء و امنای خدا و وجه اهلل و نشانه های هدایت عر 
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  زمان و سرور بندگان و رهبر دنیا و راه استوار و  کرد. ماییم اولین ها وماییم آخرین ها. ما بهترین عالمیان و نوامی

 صرا  مستقیم هستیم.  

ماییم علّت وجود و ح ّت معبود. خداوند عمل هر ک  که جاهل به حق ما باشد را نمی پذیرد. ما چراغ دان نبوّت  

یابد و هرک   و چرابهای رسالت و نور نورها و کلمه اهلل و پرچم حق هستیم. هرک  در زیر آن پرچم باشد ن ات  

تخلف ورزد گمراه شود. ما پیشوایان دین و رهبران سفید چهرگان و معدن نبوت و پایگاه رسالت هستیم. مالئکه به  

سوی ما در رفت و آمدند. ما چراغ روشنگر و راه هدایت و رهبر به سوی بهشت و پل بر  روی گذرگاهها ی بزرگیم. 

جلوگیری می شود. هر ک  این هدایت را شنید در جست وی محبت ما   به واسطه ما باران می بارد و از عذاب و بال

در قلب خود باشد، اگر در قلب خود نهی و انکار فضل ما را دید. بداند که از راه راست منحرف شده است زیرا ما  

ح ت معبود و مترجم وحی و خزینه علم و میزان دادگری خداییم. ما شاخه های درخت زیتون و دست پرورده ی  

پاک مردان و چراغ چرابدانی هستیم که در آن نور نور است، ما برگزیده ی کلمه پایدار تا روز قیامت هستیم که برای  

 (. 209، ص26، ج 1404، یم لس ر، پیمان والیت گرفته شده است«)آن از ذرّات در عالم ذّ

 خداگونه بودن خلیفه الهی  -4

بودن آن است، آدمی در پرتو هدایت های لهی و اطاعت از خدای متعال،  از دیگر ویژگی های خلیفه الهی خدا گونه  

به مرتبه ای از کمال می رسدکه خداوند به تمام معنا و متناسب با سعه وجودی و عملکردهای بنده اش در وجود او 

َ  َّلَ تََْ َتِقُر ََي  ََي  ْكَن آَدَم َأََن َغِِنٌّ َّلَ َأفََْتِقُر َأطِ »  جلوه گری می کند، چنانکه در حدیب قدسی آمده َِ َغِنِ  َعَْل ٌْ َِ َأ ْعِِن ِف َئَ َأَمْرُت

َ  َّلَ ََتُوُت ََي ِ ْكَن آَدَم َأََن َأُقوُ    َِ َحِ  َعَْل ٌْ َِ َأ َِ   ُكْن فَََ ُ ونُ  مَلشَّْيءِ  ْكَن آَدَم َأََن َحيٌّ َّلَ َأُموُت َأِطْعِِن ِف َئَ َأَمْرُت َعَْل ٌْ َِ َأ َ ِطْعِِن ِف َئَ َأَمْرُت
 «ُكْن فَََ ُ ونُ  ُقوُ  ِمَشْيءٍ تََ 

ای فرزند آدم، من بنی و بی نیاز هستم، تو هم از دستورات من اطاعت کن تا تو را هم بنی کنم تا فقیر نشوی. ای  

فرزند آدم، من زنده ای هستم که نمیمیرم تو هم از من اطاعت کن تا تو را هم زنده جاودانه بکنم. من به هر چیزی  

، 1407شود، تو هم به دستورات من عمل کن تا اراده ات مثل اراده من باشد)ابن فهدحلی،    بگویم باش موجود می

و قرب ربوبی واصل می کند    ه هائی که بنده را به کمال نهایی(. یکی از شاهرا244، ص 1380حرعاملی،    ؛311ص

يَل ه  ومَ تَََقرََّب إََلَّ َيْبِدي كشيٍء أَحبَّ إََلَّ ممََّ  ْفََتَْضُت   ه در حدیب قرب نوافل آمده است: »عبادت خالصانه خداست. چنان

ِّ حِتی ُ حبَُّه فإذ  أحببُته کنُت َْسَْعُه  ِمذی َیسئُع كِه و   كصَرُه  ِمذی یُبُصر هبَ و مسَنُه  مذی ینطُق كه ویده  متی  و إنُِه م تقِرُب إمیَّ ِبمِنَفَل
بَْ  ٌَ ُتُه  یَبطُش هِبََ ِإْن َدَيَِا َأ  «ٍء َأََن فََِيَُلُه َكََتَدلِدي ِْ َمْوِت  ْمُئْؤِمِن َیْ َرُه  ْمَئْوَت  َأْكَرُه َمَسََءتَه َمَ تَََردَّْدُت ِْ َشيْ وَ ُتُه َو ِإْن َسأََمِن َأْيطَ َْ

وسیله نماز نافله هم می  بنده من نمی تواند به من تقرب پیدا کند مگر با ان ام فرایضی که بر او واجب کرده ام. او به 

تواند به من تقرب پیدا کند تا من او را دوست بدارم. وقتی او را دوست داشتم من گوش او می شوم که بوسیله آن  
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می شنود. چشم او می شوم که با آن می بیند و زبان او می شوم که با آن سخن می گوید و دست او می شوم که با  

ا بخواند به وی جواب می دهم و اگر چیزی از من خواست به وی عطا میکنم. من  آن کار می کند. این بنده وقتی مر

ن  در هیچ چیزی تردید نمی کنم جز در مرگ بنده مومنم که او را سختی مرگ می ترساند و نمی خواهد بمیرد و م

 (.244، ص 1380حر عاملی،  نمی خواهم او را ناراحت شود. )

 

 

 نتیجه 

خداوند از ابتدای آفرینش انسان، او را به عنوان خلیفه خویش آفریده و به فرشتگان معرفی کرده است؛ با توجه به    -1

این که مقام خالفت برای انسان موردتوجه، تع ّب، وحتی مورد اعتراض فرشتگان قرار گرفت، روشن می شود که  

 دیگری.   مستخلفُ عنه در مسخله خالفت، خود خداوند است نه موجودی

( نداشته بلکه عمومی و همگانی بوده است، به عبارتی حقیقت و جامعیت  السالم  یه علاین خالفت اختصاص به آدم)  -2

وجودی انسان خلیفه خداست، و چون همه ی آحاد بشر بطور بالقوه، در این حقیقت جامع مشترک هستند، همگان  

 از خالفت الهی، به طور بالقوه برخوردار هستند. 

اساس خالفت الهی، به ت لی اسماء و صفات الهی در انسان برمی گردد، از این رو کسانی که در عرصه ی اعتقاد   -3

و عمل، بیشترین جلوه از این ت لی را در وجودشان انعکاس دهند، از مراتب باالی خالفت الهی برخوردار خواهند  

 بود.  

بلکه ملک و ملکوت، هر دو را در برمی گیرد. به دلیل اینکه  قلمرو خالفت الهی انسان، اختصاص به زمین نداشته،    -4

فرشتگان الهی که ملکوت نشینان عالم بوده، مکلف به س ده در پیشگاه انسان می شوند و این بیانگر افضلیت مس ود  

 بر ساجد، و هکایتگر خالفت انسان کامل بر ملک و ملکوت است. 

رترین کمال وجودی برای انسان بوده و بقیه کماالت در پرتو آن قابل  خالفت الهی، در منظومه ی کماالت آدمی، ب  -5

توجیه است، دلیل برتری آن بر سایر کماالت بدان جهت است که حقیقت خالفت الهی به ت لی اعظم اسماء صفات  

کشیده    الهی در وجود انسان برمی گردد؛ از طرفی خداوند از میان همه ی کماالت انسان، تنها مسخله خالفت را پیش

 و با فرشتگان مطرح کرده است و این مسخله، برتری این مقام را بر سایر کماالت آدمی به روشنی اثبات می کند. 

 منابع



 

15 

 

 قرآن کریم، ترجمه بهرام پور  ❖

روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، دارالکتب  ،1415  آلوسی، سید محمود بن عبداهلل،.1

 بیروت العلمیه، 

تفسیرالمحیط االَعظم و البحرالخضم، محقق: محسن موسوی تبریزی، سازمان چاپ ونشر   ،1422  ، سید حیدر،یآمل.2

 تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 قمدیب واالثر، اسماعیلیان، النهایه فی بریب الح ،  1364ابن اثیر، .3

،  زاد المسیر فی علم التفسیر، تحقیق: عبدارزاق مهدی، دارا الکتاب العربی  ،1412  ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی،.4

 بیروت

 دمشق رحمه من الرحمن فی التفسیر و اشارات القرآن، محقق: محمود براب،: المطبعه النصر،  ،1410  ابن عربی،.5

 بیروتمع م مقایی  اللغه، تحقیق: ابراهیم شم  الدین، دارالکتب العلمیه، ،  1420ابن فارس، احمد،  .6

 بی جا عده الداعی و ن اح الساعی، دارالکتب االسالمی،  ، 1407حلی، احمد بن محمد،  ابن فهد.7

 بیروت تفسیرالقرآن العظیم، تحقیق: محمد حسین شم  الدین، دارالکتب العلمیه،  ،  1419ابن کثیر، اسماعیل بن عمر،  .8

 بیروت البرهان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، موسسه اال علمی للمطبوعات، ، 1419بحرانی، .9

 قم تاریخ اسالم از سقیفه تا کربال، دفتر نشر معارف، ، 1393، پیشوایی، مهدی.10

 قم تفسیرتسنیم، اسراء، ،1380  جوادی آملی، عبداهلل،.11

 تهران ال واهر السُیه فی ااَلحادیب القدسیه، انتشارات دهقان، ، 1380حرعاملی، محمد بن حسن، .12

 قم  هزار و یک کلمه، بوستان کتاب،، 1381حسن زاده آملی، حسن، .13

 قم ، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین،  ةتاویل االیات الظاهر،  1409حسین استرآبادی، سید شرف الدین علی،  .14

محمد،  .15 بن  حسین  اصفهانی،  للطباعه  ،  1432رابب  دارالمعروف  العاملی،  تحقیق:  االصفهانی،  الرابب  المفردات 

 بیروت والنشر،

 بیروت ،دارالمعرفه، (المنارتفسیرالقرآن الحکیم)،  1354رضا، محمد،  رشید.16

 بیروت الکشاف عن حقائق بوامض التنزیل، دارالکتاب العربی، ، 1407زمخشری، محمود، .17

 قم پیشوایی از نظر اسالم، نشر مکتب اسالم، ، 1374سبحانی، جعفر، .18

 تهران اهی، موسسه نشر و تبلیغ،  تفسیر صحیح آیات مشکله، تنظیم و نگارش: هادی خسرو ش، 1417  ، ________.19

 بیروتفی ظالل القرآن، دارالشروق، بی تا، سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی، .20

   تهران،  ةأقرب المواردفی فصح العربیه والشوارد، داراألسو ،1416شرتونی، سعید، .21

 بیروت فتح الغدیر، دارابن کثیر و درالکلم الطیب، ، 1413شیبانی، محمد حسن،  .22

 قمالمیزان فی تفسیرالقرآن،جامعه مدرسین،   ، 1417طباطبایی، محمد حسین، .23

 قمبررسی های اسالمی، بوستان کتاب، ، 1388، _____________.24



 

16 

 

 قم طریق عرفان، مترجم: صادق حسن زاده، نشربخشایش، ، 1381، _____________.25

 قمم مع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: محمد جواد بالبی، ، 1372، فضل بن حسن، طبرسی.26

 بیروت جامع البیان فی تفسیرالقرآن، دارالمعرفه، ، 1412طبری، محمد،  .27

 بیروت التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: احمد قصیر عاملی، داراحیاالتراث العربی، بی تا، طوسی، محمد بن حسن، .28

 قم ت ریداالعتقاد، تحقیق: جعفرسبحانی، نشر موسسه امام صادق) ع( ، ،  1375، نصیرالدین محمد،  طوسی.29

باهر البرهان فی معانی مشکالت القرآن، تحقیق: سعاد بنت صالح بن سعید  ،  1419بزنوی، محمود بن أبی الحسن،  .30

 مکه بابقی،: جامعه اُم القری، 

 بیروت مفاتیح الغیب( ، داراحیاء التراث العربی، ، التفسیرالکبیر)1420فخر رازی، محمد،  .31

 بیروتلعربی، مفاتیح الغیب، داراحیاء التراث ا، 1420فخرالدین رازی، عبداهلل محمد بن عمر، .32

احمد،  .33 ابن  خلیل  ال،  1414فراهیدی،  کتاب  تحقیق:  ترتیب  دکتر عین،  و  مخزومی  مهدی  السامرائی،  دکتر  ابراهیم 

 قماسعدطیب، اسوه، تصحیح: استاد

 ال امع االحکام القرآن، تهران،  1364قرطبی، محمد بن احمد، .34

 قمالحی اندیمشکی، ذوی القربی، تفسیر قمی، تحقیق: محمد ص، 1428قمی، علی بن ابراهیم، .35

 ، اصول کافی،دارالکتب االسالمیه، تهران 1363کلینی، محمد بن یعقوب،  .36

 قم درخشان پرتوی از اصول کافی، حسین همدانی ن فی، چاپخانه علمیه قم، ، 1363، ______________.37

 بیروتبحاراالنوار، موسسه الوفاء، ، 1404م لسی، محمد باقر،  .38

 قم تفسیرکاشف، ترجمه موسی دانش، موسسه بوستان کتاب، ، 1387، محمد جواد، مغنیه.39

 تهران تفسیر نمونه، دارالکتب االسالمیه، ، 1374مکارم شیرازی، ناصر، .40

 قم بیدار،  تفسیرالقرآن الکریم، تحقیق: محمد جواجوی،، 1366مالصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی، .41

 تهراناالبرار، محقق علی اصغر حکمت، امیر کبیر،   ةکشف االسراروعد، 1371میبدی، احمد، .42

 بیروتمنشورات محمدعلی بیضون، دارالکتب العلمیه،  بی تا، نحاس، احمد، اعراب القرآن،.43

 بیروتمدارک التنزیل و حقایق التاویل، دارالنافخ ، ، 1416نسفی حنیفی، عبداهلل بن احمد، .44

 


