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 چکیده
 یل ادبیتحل استناد بهشده،  برداشت قرآنآراء متفاوتی كه از آيات  در نقدمناسب های راهکاريکی از 

 ﴾ َخِليَفًةَجاِعلٌ ىفِ اْلَأْرِضإنِّي ﴿ عبارت. ای داردژهيت ویاهم، هير آیدر تفس یلذا توجه به نقش آراء ادباست؛  هيآ

ه به گر با توجيد یو از سوارائه شده درباره آن  یمختلف ادب یهالیتحلسو ک ياست كه از  یاتياز جمله آ

 زاه متفاوت گشته است. يل آير مفسران در ذیتعاب ی،قام خالفت الهدگاه عالمان مسلمان در مياختالف د

 هاین اختالف را در برداشتينمود ا، ه فوقيدر آ یآراء ادب یدارد با بررس حاضر قصدپژوهش  ،رونيا

ل یتحلبا  تيدر نها دنبال كند.« فهیجعل خل»و « مستخلف عنه»، «فهیخل»ن ییقدما و معاصران در تب یریتفس

 یات الهاثب توان دریماست كه  يیات واليه از جمله آين آيا، تبیین خواهیم كرد كه هياسب با ظاهر آمن یادب

 به آن استناد جست. یبودن انتصاب به مقام خالفت اله

 ه، مُستَخلِفُ عَنه، جَعلِ الهی، اختالف آراء ادبی.َخلِیفَ: واژگان كلیدی
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  ـ مقدمه1

ر یبودن فهم و تفسر يپذسو و کثرت كياز  قرآناقعی شدن جامعه اسالمی از مفسران و دور 

 یاهمتفاوت فرقه یرهایبا تفس آغازاز همان تقريباً جهان اسالم را ، گريد یاز سو قرآنات يآ

با خوارج به ابن عباس  گووگفتع( درباره مؤمنان )ریام؛ چنان که کرد روروبهات يمختلف از آ

دارای وجوه و احتماالت مختلف  قرآنکه  صمه مکن چرامخا قرآنبا ايشان با : »سفارش فرمود

. (465، ص1414، البالغهنهج) «گويندگويی و آنان نیز در پاسخ وجهی ديگر را میاست. تو می

راء معیار اعتبار اين آ عنوانبه، مبنای منابع مورد اعتماد رو استوار بودن آراء تفسیری برنيا از

 ،قرآنر یاما در میان منابع مورد اعتنا در تفس؛ بوده است پژوه قرآنعالمان  توجه موردهمواره 

 ن قدم دریاول، سوكيکه از  چرا دهد.یمرا به خود اختصاص  یاژهيوگاه يجا ادب عرب علوم

اه گيو جانقش  و توجه به یشناسواژه یعنيح اجزاء سخن یشناخت صح، قرآنات يهر آفهم ظا

و  نکات و یتبع و یاصل یشناخت معان، انیمختلف ب یهابا اسلوب يیشناآ، در جملههر واژه 

 دارد. بر عهده یعلوم ادب همه را نياست که ا یبالغ فيظرا

 تواند منجر به تفسیرهای متفاوت از آياتیمهر نوع تغییر در تحلیل ادبی آيه  از سوی ديگر

یر و کننده تفسیین تعدر واقع  قرآنتوان گفت نگاه ادبی مفسران به آيات رو میينا ازشود، 

واليت و جانشینی الهی،  مسأله که آنجا ازبرداشت خاص ايشان از آيه خواهد بود. بر اين اساس 

اسالمی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بررسی از جمله مسائل مهم مورد مناقشه در جامعه

(، نمود اين اختالف آراء را 30/ 2 بقره:﴾َجاِعٌل ىِف اْلَأْرِض َخِليَفًة ِإىّن﴿اختالف آراء ادبی در آيه

 های متفاوت مفسران از مقام خالفت مورد توجه قرار دهد.در ايجاد برداشت

ن يارکان د نيترمهمت و امامت را از يکه وال یافرقهتنها  عنوانبه انیعیالزم به ذکر است ش

 یاله یامر، ( معتقدند خالفت93ص، 1414ابن بابويه، شمرند )یش برميو شاخصه مذهب خو

 یعن؛ ي(181ص، 1406ی، بحران/ 175ص، 1417ی، است )عالمه حل یوده افعال الهمحد و در

 اامامت ر مسأله، در علم کالم عهیش یرو علمانيا از؛ خداوند است به دست ن مقاميانتصاب به ا

تاً حکم ينهارا  خالفت و امامت، قرَر فِ يسا که یحال دردهند یمقرار  توجه موردنبوت  به دنبال

کنند یماد ياز آن  یضمن مباحث اعتقاد، عهیرد مطالب ش یتنها برا، دانسته بر مردمواجب  یشرع

 ه مورديآ (.56، ص1357ی، انی/ اقبال آشت346ـ344صص، 8ج، 1325ی، جرجان ی)ر.ك. قاض
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موجود  یبا توجه به نکات ادب توانیماست که  1يیات والياز جمله آ، پژوهش حاضر بحث در

 به آن استناد نمود.، انسان کامل درمقام خالفت  یاثبات جعل اله یبرا، هيدر آ

مورد  یعرابنکات اِ و هم از جهت یشناسواژههم از جهت شايان ذکر است آيه جعل خلیفه، 

ن مراد ییه در تعياز آ یمتفاوت ین اساس پندارهايواقع شده است و بر ا یمختلف ادب یهالیتحل

ن ياستمرار اا عدم ياستمرار »، «ن مقاميبه ا انتصاب» ،«مقام خالفت»، «عنهفستخلِم»، «فهیلخ»از 

رد اختالفی که همانا تفاوت در برداشت موا نيترمهمدر اين نوشتار به  ارائه شده است. و... «مقام

 .يه است، اشاره خواهد رفتب آیاختالف در ترکنیز و  «جاعل»و « فهیخل»از واژگان 

  «فهیخل»شناسی مفهوم -2

هبا اسم مفعول ياسم فاعل  یدو معنا تواند در هریمه هصفت مشب عنوان به« فهیخل»واژه  

ن واژه يا یر مفسران از معنایتعاب، باشدی عنه چه کسمستخلف که مراد از نيا بنا براما . کار رود

 ه را بهاند؛ لذا يا خلیفند ندانستهرا خداوعنه مستخلفاز مفسران  یبرخ: متفاوت شده است

؛ اندردهکسابق معنا  نِیجانش یعني( 41ص، 1، ج1421، )نحاس« کان قَبَله نف مَخلُ يَخالف: »

مراد از اين افراد تواند اند. حال میاو در زمین بوده شد که قبل از ین افرادیجانش آدم يعنی

أی : مخلوف» یبه معنا را فهیخلنیز برخی  2.ن باشدینخست یهاانسانحتی ا ي ان ویجن مالئکه،

 .(74، ص1ج، 1414ی، )شوکانشود مین او یجانش یگريداند يعنی کسی که دانسته« هه غیرُفلُخيَ

، 1419ابن کثیر، ) ها اشاره دارددر انسان گريبعد از نسل د ینسل ینیه به جانشيآين صورت در ا

  3.(124، ص1ج

 ه را درفیخل و دا دانستهعنه را خی مستخلفسن عه ویگر از شيمفسران د ،ن نظريدر مقابل ا

نده و قائم مقام يند که مراد نمااهیرکردتعب «ُنوُب َمَقاَمهَي ه ورَيخُلُف َغيَ َمن »اسم فاعلی به  یمعنا

ی، شابورین /35، ص1، ج1415ی، بغداد/  176ص، ص1ج، 1372ی، طبرس .)ر.ك خداوند است

ن شده توسط یجانش یعني« مُخلَف» آن را به یاسم مفعول یدر معنا ( و215، ص1ج، 1416

   .(263، ص1ج، 1364ی، قرطب. اند )ر.كردهک خداوند معنا

                                                           

اند پژوهان شيعي از قدما و معاصران، آن را از مشار آيات واليي دانسته و به آن استناد کردهقرآن. چنان که عاملان و 1

 (.171، ص1تا، ج/ حبراين، يب12ـ4، صص1، ج1395/ ابن بابويه، 538و312، صص1، ج1407)ر.ک. کليين، 

 (.157، ص1، ج1412نقل کرده است )طربي، ابن عباس و ربيع بن أنس تفسري را به نقل از  ينطربي ا .2

 (. 131، ص1تا، ج. نظري چنني قويل را شيخ طوسي در تفسريش از حسن بصري به ثبت آورده است )طوسي، يب3
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عنا با مرسد در احتمال ادبی اول، مفسران میبه نظر در بررسی دو ديدگاه فوق بايد گفت 

کند یابت مین یگرياند که از ددانسته یفه را کسیاز خل مراد ن واژه خلیفه به جايگزين ماقبل،کرد

لذا  ت؛اس ت اویعدم صالح اي ا عجز ويبه خاطر مرگ عنه مستخلفبت یغ لیدله ب ،تابین نيا و

ن يا فه دریخل»: ديگویممدرسی تواند خداوند باشد. چنانکه مینعنه مستخلفشان يدگاه اياز د

رد تا یممیچرا که خداوند ن ؛ستین نیدر زم ل اویا نائب و وکي ن خداوندیجانش یه به معنايآ

شین افراد فه به جانیبا معنا کردن خل. نیز (130، ص1ج، 1419ی، )مدرس «او شودن یجانش یکس

بلکه  ؛ن خود خداوند باشدیتواند نعوذ باهلل جانشمیفه نیمراد از خل»منقرض شده، آمده است: 

 .(6، ص1ج، 1419ی، تهران یصادق) «ز استيرن افراد مفسد و خونیجانش ،مراد

تواند به که اشاره رفت میچنان بلکه ،اربرد نداردی مذکور کمعناتنها در  خلیفه از آنجا که

معنای نماينده و قائم مقام شخص ديگر باشد، خالفت تنها به سبب انقراض، موت يا عجز 

 یبه جا ینینده و جانشينماشود و منجر میمقام ا یبزرگ شرافت وعنه نیست؛ بلکه گاه مستخلف

در اين صورت، جانشینی چنین  1.(294، ص1ج، 2141برگزيند )ر.ك. راغب اصفهانی،  شيخو

فردی، خبر از رفعت مقام خلیفه نیز خواهد داشت. بنابراين خلیفه خدا بودن به معنای نماينده او 

 خواهد بود و اين معنا نه تنها با رفعت مقام الهی ناسازگار نیست، بلکه مويد آن است.

 که. و.. 2«من الجن»ا ي «منکم یفةخل» همچون یدیق نه ويقر مذکور، هيآ در گريد یسو از 

اد ندارد تا خالفت را جانشینی افروجود ينی به جای افراد سابق داشته باشد، گزيبر جا داللتی

 یبرا ینین جانشیکه اعالم چنپا بر جا خواهد بود ز یاشکال ن سابق در نظر گیريم. مضافاً اين

ن ینا به شرافت چي ن پرسش کنند وشد که فرشتگان از آیتی محسوب ميچه مز)ع( حضرت آدم 

ه لوف( که برای خلیف)مخی اسم مفعول ین اشکال در معنايارد. یگ مورد سجود مالئکه قرار یمقام

زين او که ديگران جايگ باشد یکس یبه معنا یفهان که اگر خلین بيبه ا .است واردز ین ارائه شده

 سازگار نخواهد بود. ،ديآمیدست هام بن مقيمورد ا ات درياق آیس که از یبا شرافتخواهند شد، 

ای برای خويش در زمین انتخاب نماينده، خداوند که از اين جهت، نظر گروه دوم از مفسران

فه به یاستناد جعل خل که بر در آيه« ِانّی»ويژه آنکه واژه هب ؛ه سازگارتر استيبا ظاهر آکرده، 

  .است ید مقام خالفت الهيمو ،د داردیخداوند تاک

                                                           

هذا الوجه  يالفُة الّنيابة عن الغري إّما لغيبة املنوب عنه، و إّما ملوته، و إّما لعجزه، و إّما لتشريف املستخلف.و علاخِل. »1

   («.39 /35)فاطر:  األخري استخلف الّله أولياءه يف األرض، قال تعاىل: ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف ِفي اْلَأْرِض

 (.124، ص1، ج1407زخمشري،  اند )ر.ک.ي اين احتمال را طرح ساختهچنانکه برخي چون زخمشر. 2
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بار  و یریکارگهن نوع بیو همچنکتب لغت فه در یواژه خل یمعنا از، ن نکاتيا برافزون 

 تر درشین واژه بيا شود کهمی روشن، امبرین واژه توسط مسلمانان زمان پيلحاظ شده از ا يیمعنا

ه ن واژه آمديا یدر معناچنانکه  ی؛نیهر نوع جانش و نه رودمیکار هف بيمقام شر ینیجانش یمعنا

اعرابی از »ه است که ت شديروا و( 178، صتایبی، ومی)ف «اْلَأْعَظِم السُّْلَطاِن يِبَمْعَناْلَخِليَفُة: »: است

 ی او ـرجاب بعده ـ نشسته من خالفه !؟ پاسخ داد نههستی فه رسول اهللیا تو خليآ: ابابکر پرسید

 یفه را به معنایفسران خلاز م یالزم به ذکر است برخ. (69، ص2ج، 1364، ریابن اث« )هستم

معلوم شود که  کنند تامیر یسابق را سابق بذات تفس ه مراد ازياما در آ ؛اندن سابق دانستهیجانش

 .(29، ص3ج، 1367ی، آمل یخداوند است )جوادعنه مستخلف

مقام  ا قائمين سابق یجانش یبه معنا یاسم فاعل یمعنا ه دريآاين فه در ین واژه خليبنابرا

دو صورت با  در هر خواهد بود و« ن شدهیجانش» یبه معنا معنای اسم مفعولیدر  و یگريد

صاب انت یدارد که توسط خداوند به مقام خالفت اله یاشاره به شخصذکر شده، توجه به نکات 

 افته است.ي

 مقام خالفت شمول در اثرشو  «فهیخل»انگاشتن  جمع ايفرد ـ م3

خص نه شو لذا تنها بر حضرت آدم داللت دارد است  ذکرمفرد مخلیفه، برآنند که واژه  یبرخ

، 1ج، 1416ی، غرناط یابن جز /41، ص1ج؛ 1377و176، صص1ج، 1372ی، طبرس) گريد

ن يند که اين باورا بر یديگر همچون فخر رازی اعده. (124، ص1ج، 1419، ریابن کث /79ص

/ 389، ص2ج، 1420ی، راز فخر) ا مونث باشدو يمذکر ، ا جمعيت دارد مفرد یصالح، واژه

 حمل بر یمفرد مذکر استعمال شده است ول ،هيدر آبنابراين  .(215، ص1ج، 1416ی، شابورین

  1شود.میع انسانها یجم

شخص  ینیه تنها به جانشياند که آجه گرفتهینت چنیناز مفسران  یگروه، بر اساس نظر اول   

در  چرا که ؛کندمیداللت ن یگريمورد فرد د ن حکم درين اشاره دارد و بر استمرار ایآدم در زم

در ابوحیان  .(79ص، 1ج، 1416ی، غرناط یبن جزر.ك. ا) نه خلفاءآمده است فه یخلآيه، لفظ 

ن جعل يلذا ا ؛کند نه تجددمیثبوت  داللت بر ،اسم فاعل بودن جاعل»نويسد: می ين رأید ایتائ

 بنا ،مقابل در . (226، ص1ج، 1420ی، ن اندلسایابو ح« )تکرار نشد کبار اتفاق افتاد ويآدم  در

                                                           

 القبيلة أىب ذكرب كاستغىن بنية ذكر عن بذكره استغىن آدم، و باخلليفة أريد»زخمشري در توضيح اين مطلب مي گويد:  .1

 (.124ص، 1، ج1407)زخمشري، « لذلك فوحد خيلفكم خلفا خيلفكم، أو من أريد أو. هاشم و مضر: قولك يف
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 رو همه. از ايناشدبمیه مربوط به نوع انسان يآ ن برداشت شده است که حکمیبر نظر دوم چن

  1هستند. نیفه خدا در زمیخل ،کافر اعم از مومن و انسانها

دائم از  یانگر وصفیب ،جاعل به خداوند اسم فاعلِ انتساب گفتبايد آراء مذکور  یدر بررس

 داللت بر مطلق زمان دارد و صفت مشبهه است. ،اسم فاعلرو که ؛ از آناست یاوصاف اله

 ید مجعوليهمواره با ،رونياز ا .است یشگیهم یوصف، فه در مورد خداوندیجعل خلبنابراين 

ام خالفت الهی مق لذا .(17، ص1383ی، حسن زاده آمل .ر.ك) موجود باشد ین جعلیچن یبرا

از شود. نتکرار در مورد ديگر افراد، حضرت آدم اتفاق افتاده باشد و  یار براند تنها يك بتوانمی

 داللت بر استمرار ،ن خوديا است و واقع شده ،مقام مدح در اییهجمله اسم، آيه گريد یسو

 2.فه توسط خداوند داردیجعل خل

ع( اشاره )حضرت آدم ا به گفتنی است اين سخن که به دلیل مفرد مذکر بودن واژه خلیفه، تنه

ای نرفته است؛ همچون اشاره ،هيدر آحضرت آدم  به اسم خاصِ زيرا ؛خالف ظاهر استدارد نیز 

فه یخل ،نيا عالوه بر. (26/ 36: ص) ﴾اْلَأْرض ِفي َخِليَفًة کَجَعْلنا ِإنَّا داُوُد يا﴿ به داود خطاب

 ر در وصفیبر تکث آن، یاند که تاادهشتر مفسران احتمال دیب ول است یصفت مشبهه بر وزن فع

 3.در در عدد هم باشیتکث برداللت تواند یم فهیخل ،وصف ر دریتکث اما عالوه برداللت دارد. 

 تواند بر افراد متعدد داللت کند.میفه ین واژه خليبنابرا

از ه فیکه خلموجود در واژه خلیفه بر اين امر داللت دارد  استمرار و مبالغه ،گريد یاز سو

گر در يد یو از سو ؛ش دارديعنه خوی از مستخلفندگينما خالفت وه ام بیك سو همواره قي

 ؛ديآمیبرن هاانسانمی از عهده تما ین خالفتیشود چنمیلذا روشن  .کامل است، وصف خالفت

 یوصاف الهابت از تمام این يیتوانا ،ن مقام دارند که به طور مستمريا یستگيشا یکسان بلکه تنها

 .نیستجز انسان کامل  ین فردیرا داشته باشد و چن

 «علجا»شناسی ـ مفهوم4

غت به خَلق در لمقايسه کنیم. خَلق را با « جَعَلَ»ه منظور تبیین هر چه بهتر، شايسته است ب

 شتری( و ب85، ص10ج، 1414، ابن منظور) ستا بوجود آوردن آن ء از عدم ویجاد شيا یمعنا

                                                           

« َخِليَفًة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْلَأْرِض»املراد من اخلليفة يف قوله تعاىل: ». چنانکه حممد جواد مغنيه در تفسريش مي گويد: 1

 (.80، ص1، ج1424)مغنيه، « هو آدم أبو البشر، و كل انسان وجد، أو سيوجد من نسله يف كل زمان و مكان

 (.63، ص1385کند )ر.ک. حبراين، دح يا ذم، داللت بر دوام و استمرار مي. مجله امسيه بر حسب قرائين چون م2

 (.212، ص1379که تاي آن داللت بر تعداد دارد )ر.ک. اميل بديع، « جالية». مهچون 3
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ی، راغب اصفهان) رودمیکار هب، شودمیبا حواس درك یء که ش یاهرشکل ظ ت ویأدر مورد ه

به جاد مرتيا گر ويبه حالت د یحالت ء ازیر شییل و تغيبه تبد جعل اما .(296، ص1، ج1412

لذا  .(160، ص1ج، 1380ی، مصطفو /175، ص1ج، 1372ی، طبرس) اشاره دارد بعد از وجود

 ،خاص یمشخصات ظاهر و هایژگيبا و ءیآن ش یعن، يشودمیاشاره  ءیکه به خلق ش یوقت

 ﴾َيْسَبُحوَن کَفَل لٌّ يفکاْلَقَمَر َوُهَو الَّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنَّهاَر َوالشَّْمَس َو﴿ :فرمودکه چنان بوجود آمد.

 َقِمْن آياِتِه َأْن َخلَ ﴿ ( که به پديد آمدن روز و شب، خورشید و ماه اشاره دارد و يا33/ 21)انبیاء: 

ايجاد  اما برای افاده کند.( که به آفرينش زوج اشاره می21 / 30: )روم ﴾ْم َأْزواجًاکْم ِمْن َأْنُفِسکَل

. برای آيدسخن به میان می ، از از جعلستا از خلق اولیه آن بعد ديگری برای شیء که غیر

روز اشاره  و به نشانه قرار گرفتن شب (12/ 17)اسراء:  ﴾َجَعْلَنا الَّْيَل َوالنهَّاَر َءاَيَتنْي﴿ نمونه در آيه

آيه به ايجاد  (،72/ 16)نحل:  ﴾ْم َأْزواجًاکْم ِمْن َأْنُفِسکاللَُّه َجَعَل َل﴿در آيه  . نیزنه خلقت آن و دارد

 (. 38، ص2، ج1371ثانوی نسبت به خلق زوج است، اشاره دارد )قرشی، زوجیت که مفهومی 

به آفرينش از عدم و پديد آمدن  خالقٌ،بنا بر معنای اول  «اعلٌج» مورد بحث، بنابراين در آيه

ه خبر فیل شدن به خليتبد و یدگرگون، تحول یجاد نوعيدوم از ا یاما در معنا ؛دارد خلیفه اشاره

برای حضرت آدم  لذا ،افتن استيل و تحول يسخن از تبد ،جعل در. اما از آنجا که دهدمی

اد جيخداوند در او ااز سوی ن تحول يا داشت. رورتیص ول وتح از بهیندريافت مقام خالفت، 

 ،یمقام خالفت اله، ن معنايا بربنا  فه خداوند شود.یافت تا خلي یستگيرو شانياز ا شد و

 یبرا «انسان خلق شدن»صرفاً چرا که  ؛واجد آن باشند هانخواهد بود که همه انسانجايگاهی 

دارد و تنها  ینوران یعدبُ و جعلِ یاله یرورتیز به صایبلکه نکند؛ فايت نمین مقام کيکسب ا

   افت.ين مقام دست خواهند يبه اانتخاب شوند، خداوند  ی که از سویکسان

 د توجه داشتيبا ،خالق باشد یجاعل به معنامورد اين احتمال که در آيه،  درگفتنی است 

ن يا با ؛ان آمده استیم خلقت آدم سخن به یز از ماجرایگر نيموارد د در قرآنات يکه در آ

 ِةکِلْلَمالِئ کَربُّ قاَل ِإْذ﴿: همچون استفاده شده است« خالق»تفاوت که در همه آن موارد از واژه 

 ِمْن ْلصاٍلَص ِمْن َبَشرًا خاِلٌق ِإنِّي ِةکِلْلَمالئِ  کَربُّ قاَل َوِإْذ﴿؛ (71/ 38)ص:  ﴾طنٍي ِمْن َبَشرًا خاِلٌق ِإنِّي

 .﴾َجاِعٌل ىِف اْلَأْرِض َخِليَفًة ِإنِّي﴿فرمود: ه ين آياما تنها در ا. (28/ 15: )حجر ﴾َمْسُنون َحَمٍإ

که  ین معنيبه ا ؛گر باشديات ديه با آين آيا یتواند نشانه تفاوت محتوایم، انیب اين تفاوت

 دنش وجويا اگر مقام خالفت با آفريوجود آدم بود و  یز خلق مادیه نين آيمراد خداوند در ا اگر

. واژه خالق استفاده کند نه جاعل توانست ازمیگر يات ديهمچون آ؛ شدمیخلق  آدم در او یخاک
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 یافتن بعد ماديتحقق  خاك و نش انسان ازيسخن از آفر، گريد مواردتوان گفت در میلذا 

ن مفهوم با جعل سازگارتر يا و یبعد ملکوت جاديا و یعلو مقام سخن از ،هيآ نيدر ا اما .اوست

خداوند  کهی درستهب: »ديگومیه يل اين آيدر ذ یشابورین نيالدکه نظامچنان؛ با خلق ت تااس

ار که ن اعتبيا به ؛﴾نين ِطا ِمًرَشَب ٌقي خاِلّنإ﴿ :فرمودمانند آنجا که « خالق یان»نفرموده است 

  .(215، ص1ج، 1416ی، شابورین)« نه عالم خلق ،خالفت از عالم امر است

است  یاتيه با آين آيده گرفتن تفاوت معنای ايناد ،گرداندن جاعل به خالقزبدين ترتیب با

 قامن میات که مبيدسته از روا با دقت در آن ،گريد یاز سو. خلق استفاده شده است اژهکه از و

به  فه است ویدر وجود خل یجعل اله ن معنا که مقام خالفت وابسته بهيز این، است یخلفاء اله

 ان اوصاف ویب در )ع( مومنان ریامکه ؛ چنانشودمید یتائ، ارتباط ندارد شانيا یخلقت ظاهر

خواست جعل نمود و ینمود و در او آنچه که م اریخداوند او را اخت» :ديفرمامیامام  هاییژگيو

 یول نیو زم هاپس او در آسمان ؛خلق واجب گشت عیاو بر جم تيسبب طاعت و وال نيبد

  (.169، ص25، ج1404 ،یمجلس« )خداست

 او وجود است که در یهمراه با جعل اله، ار امام توسط خداوندیاخت ،تيروااين با توجه به 

ق ع خلیجم ت امام بريکه طاعت و وال ی استجعل اله ار وین اختیافتد و به سبب هممیاتفاق 

 یولدر وجود ی اله یرورتیتحول و ص یبه معنا رو، جعل خلیفه در آيه. از اينشودمیواجب 

و بعدی ديگر  تیقابل ايجادن واژه به يتوان گفت امیدر واقع  ند.کمیفه خدا یرا خل است که او

 خلق باشد. ن خدا ویواسطه ب تواندشاره دارد که به سبب آن، میادر خلیفه بعد از خلقت 

 نحوی و اثر آن در تفسیر آيهب یاختالف در تركـ 5

، 1412ی، راغب اصفهان) «ریصَ»، «خَلَق»، «وَضَع»چون  یمتفاوت یدر معان« جَعَلَ»واژه  کاربرد

واژه جاعل در ی ( منجر به بروز اختالف در معنا110، ص11، ج1414، ابن منظور /196، ص1ج

( دنيآفر) خََلقَ یبه معنااز جَعَلَ  در آيه ن باورند که جاعلياز مفسران بر ا یاعده. ه شده استيآ

، تای، بیسمرقند) است یك مفعولي و «خالقٌ» یبه معنا «لٌجاع» ،هيلذا در آ. گرفته شده است

 يیااما عده. (116، ص1ج، 1422ی، ه اندلسیابن عط/ 131، ص1ج، تایی، بطوس/ 40، ص1ج

، دنیانگردـ ر ییتص یاز جَعَل به معنا «جاعلٌ»معتقدند که ی بان مفسر همچون زمخشريگر از اديد

به  «جاعلٌ» ،هيآ رو دراين از. (124، ص1ج، 1407)زمخشری،  گرفته شده است يل شدن ـتبد

، 2ج، 1420ی، فخر راز /36، ص1، ج1377ی، طبرس)ر.ك.  باشدمی یمفعول و دو« رٌیمُصَ» یمعنا

 .(68، ص1ج، 1418ی، ضاویب ی از اقوال:کيبه عنوان  /388ص



   55   بازتاب آراء لغوی و ادبی در تفسیر آيه جعل خلیفه                                                           

 
: «اعلٌ ج»: حالت اول: کندمیجاد يه ايب متفاوت در آیتفاوت در معنای واژه جاعل دو ترک

، نحاس)« جاعل»متعلق به  مجرور و جار: «االرضِ یف»ی، ك مفعولي «خالقٌ»خبر اِنّ به معنا 

 .جاعلبه : مفعول«خلیفهَ»و  (124، ص1ج، 1415ی، آلوس) فهیا متعلق به خلي (42، ص1ج، 1415

منصوب  محال به اولمفعول «االرضِ یفِ»ی باشد. دو مفعول ،رٌیُمص یبه معنا «جاعلٌ»حالت دوم 

 .(124ص، 1، ج1407ی، زمخشر/ 77ص، 1، ج1415، شيدروبه دوم آن )مفعول «فهَیخَل»و 

ن يا بر ؛ن اشاره داردیفه در زمیخل نش آدم به عنوانيبه آفر جعل خلیفه هيآ، حالت اول بنا بر

ه يآ ،اندکرده ان معناینیشین پیجانش یبه معنا فه رایکه خل بنا بر نظر آن دسته از مفسرانو  اساس

 یدينش مخلوق جديتنها سخن از آفر ندارد و یو یروحان بعد و یبه مقام خالفت اله یااشاره

نان چ ،ن معنايتوجه به ا قرار خواهد گرفت. با ،افراد سابق ین به جایکه در زمای ؛ آفريدهاست

چه  ،شود خود ن افراد قبل ازیکه قرار است جانش یخلقت کس د خبر ازید پرسياشاره شد باکه 

سته سجود يشا ،آن مقام سببهرد و بیشد که مورد سوال مالئکه قرار گمیمحسوب  میمقا رتبه و

، به اين نظر گرايیدند که اندن خداوند دانستهیفه را جانشیاز خل که مراد یااما عدهشود؟  مالئکه

، 1ج، 1377ی، جرجان/ 35ص ،1، ج1415 ی،بغداد) ن خلق خواهد کردیدر زم یافهیخداوند خل

شود که مین برداشت یه چنياز آ ،صورت نيدر ا .(28ص، 3ج، 1387ی، آمل یجواد /61ص

قرار  در وجودش با خلقت، بودهی حضرت آدم ابيیهست خلقت و یهایژگياز و یخالفت اله

ن يایل انسان بودن، به دلی انسانها تمامدر ند ی معتقدرو گروهنياز ا .ن استيقر گرفته و با آن

ة كّرم الّله تعاىل اإلنسان باختيار آدم خليف»چنانکه زحیلی در تفسیرش می گويد: د. ود دارمقام وج

 (.127، ص1: ج1418)زحیلی، « يف األرض و تعليمه اللغات و... كل ذلك لتكرمي النوع اإلنساين

، 1407، ی)زمخشر «َفةِاّني ُمَصّيٌر ِفي ااَلرِض َخي»: استچنین آمده  ،دوم یاما بنا بر حالت اعراب

ل به يتبد رورت ویسخن از ص ،ن صورتيدر ا .(36، ص1ج، 1377ی، طبرس/ 124، ص1ج

 از مفسران یبرخ، بین ترکيا بر بنا .نمود فهیخل ل بهيخداوند آدم را تبد یعني .فه شدن استیخل

 فه رایخل، گريد ی( و گروه124، ص1ج، 1407 ی،زمخشر) ن افراد سابقیفه را جانشیمراد از خل

 ید چه تفاوتيد ديبا ،ریدر صورت اخ .(95، ص1ج، 1413ی، )عامل اندخداوند دانسته نیجانش

  فه وجود دارد؟یخلخلق  فه بایل کردن به خليتبد انیم

 در ديدگاه برگزيده صیرورت زمین به خلیفهشناسی مفهوم ـ6

به  .است ز معنا شدهیگر نيد یابه گونه دو مفعولی باشد، آيه« جاعل»ال که ن احتميا بر بنا

ارض  ،رورت قرار گرفتهیمورد ص، آنچه باشد «ریمص» ،«جاعل» ن صورت که اگر منظور ازيا
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 یجاعل آدم ف یان» نهو  ﴾َجاِعٌل ىِف اْلَأْرِض َخِليَفًة ِإنِّي﴿: که فرمودروست از همین .است نه آدم

ست ا نيا ،ديآمیدست هه بيآ رورت دریص یمعنا که از یزیت چينها ،نيبنابرا .«فهیاالرض خل

. ر.ك) کرد ليتبد ،فهیخل یداراوضعیتی فه به یخل ی بدونن را از حالتیزم یکره خاک ،که خداوند

 .(28، ص3ج، 1387ی، آمل یجواد

 یاله یشد و حالت یدچار دگرگون واسطه آدمهب یاگر ارض خاکشايان ذکر است، در پاسخ 

ن يتدا ااست اب پس سزاوار؛ ه باشدنگرفت یاله یست که خود آدم رنگ و بویسته نيشا ،گرفت

ين ارض ا، هيآ ظاهرهرچند بنا به  ،نيا عالوه برگردد.  ین جاریتحول در آدم و سپس در زم

رورت ین صيجه اینت، هيبر ظاهر آ د توجه داشت که باز بناياما بااست؛ جاعل  بهاست که مفعول

ن یل زميتبد ه رايآی توان معنامیپس ن یفه شده باشد.خل یکه دارا ینینه زم ؛فه شدن استیخل

 .فه شده استیل به خليارض تبد ،هيطبق ظاهر آ بلکه بر؛ فه دانستیخل یدارا نِیبه زم

 ،لغت ارض در روشن است که ؟ه خلیفه چیستل شدن ارض بيتبد یمعنا ،دید پرسيحال با 

 ؛نديگومیارض  زین ین کره خاکيا از یبه هر قسمت بلکه ؛شودمیاطالق ن یتمام کره خاک تنها به

ی، )طبرس ن مکه باشدیزم، صرفاً اند منظور از ارضه احتمال دادهين آيل ايدر ذ یبرخچنانکه 

 زروايات، آدم )ع( ابر طبق  گريد یاز سو .(263ص، 1ج، 1364، یقرطب/ 176ص، 1ج، 1372

 در کهچنان لذا .(1، خطبه42، ص1414البالغه، نهج)ر.ك.  ده شده استين آفرین زمیخاك هم

 ،دهندمی کان مورد خطاب قرار را به عالقه ما یزیا چيمرسوم است که شخص عرب ات یادب

نه که در نزد ين قريبه ا ؛شودمیاد يارض  ز از حضرت آدم با عنوانیه نين آيتوان گفت در ایم

 . افته بودنديقبال از آن اطالع  و فرشتگان شناخته شده بود

در « یف» نکهيآن ا وذکر کرد  توانمیه يدر آ یجهت ادب از زین یگرياحتمال د، ن راستايدر ا

 در آيه ﴾يف االرض﴿يعنی  (168، ص1ج، 1404، ابن هشام)ر.ك.  باشد «مِن»مرادف مذکور، ه يآ

 رفته است. از کارهب ن معنايبه ا «یف» ،قرآنگر يات ديدر آ؛ چنان که مِن االرض باشد یبه معنا

 ی( به معنا89/ 16: )نحل ﴾َأْنُفِسِهْم ِمْن َعَلْيِهْم َشهيدًا ُأمٍَّة لِّک يف َنْبَعُث َوَيْوَم﴿: که فرمود جمله آنجا

 (.250، ص2ج، 1416سیوطی، « )ُأمٍَّة لِّکِمن »

؛ چنان که دانست ین احتمال ادبيتوان موافق امیه را ير آیان در تفسیب البیر صاحب اطیتعب 

ه کسى روى زمین نبود کچون  ؛ى زمین نیستتخصیص بر رو ،مراد از فى االرض»: ديگومی

 مینه واست  عنصريه مواد از يعنى نیزم ازیفه جعل خل، مراد هکبل ؛براى او خلیفه معین شود

 ستا نورانیت مقام با مناسب ،خالفت هک ردندک گمان و شد واقع هکمالئ سؤال مورد هک بود امر
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، بیط) «هستند غضبیه و شهويه قواى ىدارا هکى کظلمانى خا مواد نه ؛باشد هکمالئ مقام هک

 یتواند به معنامیجاعل ، گفته شده ین با توجه به نکات ادبينابراب .(497، ص1، ج1378

جاد يا یبه معنارا ه يآسرانجام بايد  یفه اشاره داشته باشد.خل یارض به وجود خاک و ،رورتیص

 . یر کردآدم تفس یکفه شدن توسط خداوند متعال در وجود خایخل یبرا یتحول نوران

گاه ، خدا یوجود ول. از جمله از ت مشاهده نمودیمعارف اهل ب توان درمیرا  ن معنايد ايیتا

: ديفرمامیمقامات امام  مراتب و یمعرف رضا )ع( درامام چنان که  ؛شودمیاد ي «ارض»با عنوان 

، 1ج، 1362ی، نیکل) «گسترده ستا زمینی...  آسابارانى است سیل ؛ستا بارنده یابر ،امام»

زمین  / َأَنا َدَحْوُت َأْرَضَها»: فرمود را که)ع(  نیرالمومنیام یناان نوری)ع( ب باقرامام (. نیز 200ص

 «شوند نکه بايد در او ساکم یهست یزمین فرزندانم من و»: که ن شرح دادندیچن «دمانرا من گستر

 ﴾ضَفاْنَتِشُروا ِفي اْلَأْر﴿آيه ر یر تفسگر ديد يین در جایهمچن. (387، ص3ج، 1379ی، مازندران)

ان شيا ن کلمه ازيا ده و بایش را ارض نامياء خویاشاره فرمودند که خداوند اوص (10/ 62: جمعه)

 (.277، ص86؛ ج399، ص24، ج1404 ،یمجلس) اد کرده استي

الق اط یواژه ارض بر وجود وللسان روايات،  افت دريتوان درمیات ين روايبا توجه به ا 

کننده بازگو تواندمیاست که  یالفاظ جمله از ،کلمه ارض توان گفتمیرو نياز ا. شده است

 ذکر، رحمتی، نب، رسول»ی قرآنالفاظ که ؛ چنانفه خدا باشدیو خل یتب وجود ولای از مرامرتبه

 اشاره داشته )ص( رسول اهلل مقامات حاالت و، از اوصاف یبه جهت تواندمیهر کدام « و نور

اسلوب  ،انیبا الفاظ متعدد را در علم ب ءیك شيمراتب گوناگون  يیبازگو یعنيوه ین شيا .باشند

، 1390، اینینیحس. ر.ك) اندمشترك یايهالزم و کنا یدر معان الفاظ نامند که در آن یحيتصر

 .(4ص

 یعني یشناخت قرائن لفظ ازمندین ی،در هر زبان یالتزام یبه معان یابيروشن است که دست

توانند از می یکسان زین قرآندر مورد  .ستمعنا ان لفظ ویم یتالزم عرف زیبا لغت و ن يیآشنا

 یاز عرف زبان وح ی،لغت عرب با يیخبر دهند که عالوه بر آشنا یقرآن الفاظ یالتزام یمعنا

، دباشنی ت وحیکه اهل ب قرآن یقیمفسران حق یتنها برا ،ن معنايا کامل داشته باشند و یآگاه

، اهتنها ر ی،در زبان وح فهیارض و وجود خل انیبا ارتباط م يیآشنا یلذا برا. است ريپذامکان

 یانیان به عرف زبان وحيبه عنوان آشنا یو توجه به کالم صاحبان وح یات الهياز آ یریگبهره

 افتن انسانيرشد  له قرار و آرامش و محل پرورش ویخداوند ارض را وس ی،ات الهيدر آ. است

 ﴾ُم اْلَأْرَض َقرارًاکلَُّه الَِّذي َجَعَل َللا﴿ :ديفرمامیاز جمله  کرده است. یمعرف و تمام مخلوقات
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  ﴾اْلَأْرَض َوَضَعها ِلْلَأنامَو﴿(؛ 20/53)طه:  ﴾ُم اْلَأْرَض َمْهدًاکالَِّذي َجَعَل َل﴿؛ (60/ 40)غافر: 

  .(10 /55: )الرحمن

ن اوصاف يز مشابه این یاء الهیمورد وجود اول که درسازد میآشکار نیز ات يرجوع به روا

 یانسانها معرففتن ايیهست ات ویح ی را موجب ثبات، آرامش،وجود ولکه ؛ چنانذکر شده است

 دگان قراريات همه آفریشان را موجب حيخداوند ا»: ديفرمایم )ع( امام صادق از جمله؛ اندکرده

 یاند براآرامش: »فرمودندامامان،  یمعرف در)ع(  م باقراما(. نیز 204، ص1، ج1362 ،ینیکل) «داد

، 1413ابن طاووس، ) «ديکه به آنها تمسك جو یهرکس یامانند برا که به آنان پناه برد و یکس هر

 یکند و به بندگانش روزمیش را آباد يشهرها شان )خداوند(يسبب اه ب»: فرمودند(. نیز 31ص

 (. 260، ص1، ج1395 ه،ير.ك. ابن بابو) «دهدمی

: زخرف) ﴾َتْهَتُدون ْمکَلَعلَّ ُسُباًل فيها ْمکَل َوَجَعَل﴿: ديفرمامین یخداوند درمورد زمگفتنی است 

ز به جعل یفه خدا نیخل د. وجوديت شويهدا د آنکهیم به اميقرار دا هايیدر آن راه و (10/ 43

جويندگان ل یدل امام»: فرمودند مومنان )ع(ر یام.  در همین راستا، اوستی ت به سويراه هدا یاله

امبر اکرم یپ و (169، ص25ج، 1404ی، )مجلس «است رهسپاران جويان و راهو راهنماى هدايت

ن یخداوند زم. همچنین (432، ص1362)ابن بابويه،  «يَو َسِبيُل اْلُهَد يِلَمُة التَّْقَوکَنْحُن »: فرمودند

 ﴾ ِبساطًاُم اْلَأْرَضکاللَُّه َجَعَل َلَو﴿: نان که فرمودچ ،تا پذيرای همگان باشدگسترش داد  بسط و را

ث يحد درچنان که  زیامام ن از ( و97 /4 :)نساء ﴾واِسَعةٌ  اللَِّه َأْرُض﴿( و نیز فرمود: 19/ 71: )نوح

 .اد شده استي یافته الهين وسعت یبه عنوان زم ،اشاره شد )ع( امام رضا

که به  یارض یمنته ؛ارض است ،خدا یوجود ول توان گفت کهمین معارف يبا توجه به ا 

ا ت ريبل هداآرامش اهلش گشته و خداوند س قرار و، ل به مهديتبد افته ويوسعت  یجعل اله

ه يفه در آیبه خل یل شدن ارض وجود وليبا تبد یافتيدر ن قرار داده است و اين معنایآ در

 .مطابق است

 فه به خداوند یانحصار جعل خلی آيه در تأيید نکات بالغ -7

 در مسالهی از مسائل مهم اختالفی کي ،دست خداوند متعاله فه بیمنحصر بودن جعل خل

فرق ديگر  ،از معتزله گروهیر از خوارج و یغ؛ شودمیان مسلمانان محسوب یخالفت م ت ويوال

، 1417ی، )عالمه حل د دارندیتاک ،که امر او مطاع باشد یافهیبر لزوم نصب امام و خل میاسال

جعل الهی است  منحصر در ،ه هستند که معتقدند نصب امامیامام ی( اما تنها علما490ـ480صص

 ه بر اصليبه داللت آ یچون قرطب یلذا هرچند مفسران .(181، ص1406ی، بحران و نیز جاهمان)
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نظر  اما بالفاصله با رد، (264، ص1ج، 1364ی، قرطب. ر.ك) کنندمیخلیفه اشاره  و امام نصب

 کهی در حال.کنندمی یاجماع اهل اجتهاد معرف ار ویفه را اختیق در انتصاب خليتنها طر، هعیش

 یل الهجع د بهيفه تنها بایاست که انتصاب خل ن مطلبيناظر به ا ،هيآ موجود در ینکات بالغ

 : گرفته شده است دهيناد بعضا از جانب مخالفانکه باشد 

 انگریبی به روشن ،د همراه شده استیتاک که با« ینّاِ»در  ر متکلم وحدهیاول آنکه آوردن ضم

ر را به صورت متکلم مع یضم کهيژه آنبه و ؛ن امر به خداوند استياختصاص بدون واسطه ا

فعل  د متعالکه خداون یدر موارد ،بنا به گفته مفسران. توضیح آنکه ذکر نفرمود زیانّا ن یعنير یالغ

آن فعل دارد که در تحقق  یطيشاره به اسباب و وساا ،دهدمیصورت جمع به خود نسبت  را به

(؛ مانند آنجا 39، ص3،ج1387/ جوادی آملی، 109، ص1، ج1363وجود داشته است )حسینی، 

َوَأْرَسْلَنا ﴿يا  ( و163/ 4 )نساء: ﴾ُنوٍح وَ النَِّبيِّنَي ِمنْ َبْعِدهِ  ما َأْوَحْينا ِإىلک کِإنَّا َأْوَحْينا ِإَلْي﴿که فرمود: 

رو اين آيه نیز همانند آيات توحیدی ( از اين15/22حجر: )﴾ رِّياَح َلواِقَح َفَأْنَزْلنا ِمَن السَّماِء ماًءال

بردار نیست و تنها منحصر به خود ( است که واسطه14/ 20)طه:  ﴾َأَنا اللَُّه ال ِإلَه ِإالَّ َأَنا ِإنَّين﴿

 اوست. 

ن يبودن ا یذات بر ،در مورد خداوند اعلبه صورت اسم ف« جاعل» اتیه گر آنکهيل دیدل

فه یخل ین معنا که جعل خدا برايبد ؛در حکم جعل داللت دارد طره اویس و وصف و حکومت

 یمتفاوت یرهایتفس بقره، منجر به 30ه يآ در یادب مختلفهای لیتحل بین ترتيبد .شدن الزم است

در مساله می اختالف آراء فرق اسال با هان برداشتياز ا یاست که هماهنگ بودن برخ شده هياز آ

 .مشهود است یخالفت اله ت ويوال

 یریگجهینت

 : نمودل خالصه يتوان در موارد ذمیه را يدر آ یادب یج بدست آمده از بررسين نتايترمهم

ه يآاساس، ن يا بر .است یدو مفعول ودارد رورت یص یمعنا، «جعل»از ماده « جاعل»واژه  (1

« انسان بودن»صرفا  ،رونياز ا؛ فه توسط خداوند اشاره داردیآدم به خل ل شدن حضرتيبه تبد

 ینوران یعدجعل ب و یاله یرورتیاز به صین اين مقام بلکه ؛ستین یکاف خالفت، مقام ی کسببرا

 .توسط خداوند دارد

و  داوند استخن یا جانشيمقام و قائم یبه معنا« خَلف»صفت مشبهه از « فهیخل»واژه  (2

يه، متن آ ك سو درياز زيرا  ؛باشد یانا جنين و یشیپ ، انسانهایتواند مالئکهمینعنه مستخلف

 ینین جانشیاعالم چن، گريد یاز سو .وجود ندارديا من الجن و غیره فه منکم و یهمچون خل یدیق
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ا به شرافت يند و شد تا فرشتگان از آن سوال کنمیمحسوب ن یتيمز)ع(، حضرت آدم  یبرا

 .ردیمورد سجود مالئکه قرار گ ین مقامیچن

فه یخل ،ن صورتيا در .باشد لت بر مبالغه و کثرت در وصفتواند دالمی« فهیخل»تاء در  (3

از  و ؛داردعنه خويش نمايندگی از مستخلف خالفت وه ام بیك سو همواره قي است که از یکس

ام انسان کامل است. مقی، فه الهیرو مقام خلنياز ا .کامل است ،در وصف خالفت، گريد یسو

کثرت در عدد داللت کند و در اين صورت، مقام خالفت  تواند برمی ،«فهیخل»تاء همچنین 

 نخواهد بود. منحصر به حضرت آدم

در « جاعل»اسم فاعلِ ز کاربرد ین مقام مدح واقع شده است و ه که دريه بودن آیاز اسم (4

بدست ی مقام خالفت اله استمرار، شاره داردا یاز اوصاف الهمی دائ یمورد خداوند که به وصف

همواره و  ،رونياز ا .است یشگیهم یوصف، فه در مورد خداوندین معنا که جعل خليبد .ديآمی

فه یلخ ی ـبشر نه انتخابـ  یوجود داشته باشد که به جعل اله ید انسان کامليبا هادر همه زمان

 .ن باشدیزم خدا بر

 در و یاله یامر امامت را خالفت و ان است کهیعیاعتقاد ش ديمطابق و موفوق،  جينتا (5

معصوم که در وصف خالفت  حجت ن ازیگاه زمیچمعتقدند ه دانند ویم یمحدوده افعال اله

، یشان به جعل الهيفرزندان ا و )ع(ر مومنان یامبر اين باورند لذا  خواهد بود.ن یخال، کامل باشد

ن يبدشاهد است.  یات نبويو روا یات الهيآ، جعل نيبر ا امامت امت را بر عهده دارند و امر

ات اعراب و نک، واژگان یل ادبیتحل دانست که يیات واليرا از جمله آ شريفه هيتوان آمی ،بیترت

 ازمند بودن آن به جعل و انتصابیانسان کامل و ن یبرا یمقام خالفت اله بر یآن به روشن یبالغ

 اشاره دارد. نیزم یور فه بریوجود خل و استمرار یاله
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