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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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ي »عبارت  درعنه و مستخلف فهیخل یستیک دربارۀ هادگاهیدبررسی  ِإِنِّ
 «َجاِعٌل ِفي األْرِض َخِلیَفة  

  
 1عسکر دیرباز

 2یکربکند یمطلب نیحس

 
 (21/6/96تاریخ پذیرش:  ؛21/1/96)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ِنِّي َجاِعٌل ِفي األْرِض »عبارت  به   یعلوم اسالم خیدر تار  یسوره بقره از عبارات پرکاربرد و چالش 03 یۀاز آ« َخِليَفة   إِ

عرفها و فالسهف  حهر   ن،يمتکلمه ن،یمفسر  یعن  از سو و مستخلف ف يخل یستيک دربارۀ یمختلف یهادگاهی. د رودشمار می
 نیه. به  اصهحي  بازشهناخت  شهود  یهنظر  ها،دگاهیهد  نیها یو بررس ليضمن تحل ،شودیتالش م شپژوه نیشده است. در ا

صهورت  ،شهدهمختلف مطر  اتیاز نظر  یعن ، نخست احصاء جامعو مستخلف ف يخل یستيچ یکل یمنظور، پس از بررس
عن  مسهتخلفابتهدا . داوری شده اسهت مربوط اتیموردبحث و روا یۀل متن آيتحل یبر مبنا هادگاهید  نیا انيم ، سپسگرفت 

خداونهد متعها    ،یآاین عن  در ک  مستخلف  شده است گرفت ج ينت نيچن مربوط اتیو روا  یخود آ ليلاز تحبررسی شده و 
است  نیتنها حالت مقبو  اشده است ک  و نشان داده شده یاحتماالت ممکن بررس ۀ مذکور،جيبا توج  ب  نتسپس، است. 
 و منصوب خداوند متعا  باشند. ه ای داشت  باشدژ یو  قی، مصاد ۀ خدافيک  خل

 
  عن ، خداوند، انسان، مالئک .مستخلف ف ،يخل :کلیدواژگان

  

                                                                                                                   

 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
ي َجاِعٌل ِفي األْرِض َخِليَفة  إ  »عبارت  س وره  نی در ا ییماجرا ۀعیبقره، طل ۀسور  03 یۀاز آ« ِنِّ

درخواس ت  ای : اعت را  میش و یمواج ه م  یدرپ یآن با چند واقعۀ پ  یاز قرآن است که در پ
مالئک ه  ییاسماء به آدم)ع(، ع دم توان ا می، تعلخلیفه شدن بشر نیمالئکه از خداوند نسبت به ا

خباربر  س جده، اس کان آدم)ع( و  نی از ا سیمالئکه ب ر آدم)ع(، امتن اع ابل  ۀاز اسماء، سجد ا 
 س،یابل از س وی  ش انیا یش ده، او واتعبی ر « جن ت»ه بدر قرآن از آن که  یهمسرش در مکان

 تی توسط آدم)ع( از پروردگ ار و درناا یکلمات افتیاهباط آدم)ع( و همسرش از آن مکان، در 
 .شانیتوبه ا رشیپذ

 یتم ام ؛ زیرادانست آناا ییفام آن حوادث و چرا یاصل دیکل دیرا با مذکور عبارت فام
عب ارت از مباح    نی ان د. اداده خداون د ر  یاز س و  ف هیجع   خل ۀدر طول واقع  عیوقا نیا

 هی آ نیدر عرفان، ا ژهیو آورد. به شماربه  یکالم، فلسفه و عرفان اسالم ر،یتفس خیدر تار  یدیکل
داش ته و  یاژهی و  گ اهیعل م، جا نیبزرگان ا یهادر نگاشته« انسان کام » یۀو ارتباط آن با نظر 

 دارد. 
 نی عنه است. در افو مستخل فهیخل یستیک بح  است،از همه مورد  شیب ،هیآنچه در آ

 نی افالس فه و عرف ا ط رد ش ده اس ت.  ن،یمفسر  ن،یمتکلم یاز سو  یگوناگون اتینظر  نهیزم
 ژهی با نگاه و  یۀ مذکورعنه در آو مستخلف فهیخل یستیک نییدار تبعاده ژهیصورت و پژوهش به

عنه، و مس  تخلف ف  هیمفا  وم خل یس  تیچ یمنظ  ور و پ  س از بررس   نی  اس  ت. ب  ه ا اتی  ب  ه روا
با تکیه بر تحلی  مفاد آی ه و  هادگاهید  نیسپس اگزارش می شود؛  یاسالم نیمتفکر  یهادگاهید 

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

 «عنهمستخلف»و  «فهیخل» ی. معناشناس2
ه اس ت و ن ه از باب مبالغ  آن یاست. تاء انتاا «هیفعل»و بر وزن « خلف» شهیاز ر  فهیخل

کتاب نگاش ته ش ده  نیتر یمیقد ،«نیکتاب الع»(. در 23۱، ص0، ج206۱ ،ی)مصطفو   یتأن



 

 

و  ش ودیقب  از خود م  نیگز یکه جااست کس آن ،فهیخل»آمده است:  یدر موضوع لغت عرب
 (. 162، ص1، ج2139 ،یدی)فراه «بخشدیمقامش را تداوم م

از جان ب  اب تیاز ناست خالفت عبارت»آورده است:  نیآن چن نییدر تب یاصفاانراوب
م وتش،   ی دارد، خ واه ب ه دل ابتین یباشد که از جانب و یکس بتیخواه به خاطر و ،یگرید 

)راو ب  «ش ودیم  ف هیک ه خل یو خ واه ب ه خ اطر بزرگداش ت کس  اشین اتوان  ی خواه به دل
 (.261، ص20۱2 ،یاصفاان

 حیتوض  ف هیخل یمعن ا نی ی، در تب«الق رآن ریتفس  یف  انیالتب»خود  ریدر تفس یطوسخیش
در آن امر  یمقام وقائم»است که  نیا ،«شد یدر امر یگرید  ۀفیخل یفالن»که مراد از  دهدیم

 (.202، ص2ج تا،یب ،ی)طوس« است یبعد از و
 نیگز یج ا ف هیاست ک ه خل یکس زین« عنهمستخلف»مراد از  ،«فهیخل» یتوجه به معنا با

 .شودیدار مرا عاده ابتین یاز جانب و ایو  شودیم یو
 ف هیخل یستیکه در باب ک یمختلف اتیعرفا و فالسفه با توجه به نظر  ن،یمتکلم ن،یمفسر 
مدنظر داش ته و  فهیاند، هر دو معنا را در مورد خلموردبح  ما ارائه کرده هیعنه در آو مستخلف

 اند.مورد استعمال قرار داده

 عنهو مستخلف فهیخل یستیک دبارۀگوناگون  یهادگاهی. د3
ْرِض َخليَفيية»عنه در عب  ارت و مس  تخلف ف  هیخل یس  تیک ب  ارۀدر

َ
ييي جاِعييٌل ِفييي اأْل « ِإنِّ

مش اور  اتی نظر این   مسلمان طرد ش ده اس ت.  شمندانیاند یاز سو  یگوناگون یهادگاهید 
 .می شود نییتب به اختصارو هرکدام گزارش 

 نوع انسان ،شانیا ۀفیو خل نیۀ ساکن در زممالئک ،عنهمستخلف .1. 3
اس ت ک ه  یمنسوب به امام حس ن عس گر ریشده در تفسنق  تیبرداشت، روا نیا یمبنا

 تی شدند و پس از موفق نیساکن در زم انیاز مالئکه مأمور طرد جن یگروه آمده است،در آن 
ام ر  نیا .مقرر فرمود شانیا نیگز یخداوند نوع انسان را جا ن،یعم  و ساکن شدن در زم نیبر ا

، 2139)ع(،  یالعس کر ی)حسن ب ن عل ، بر آن اعترا  کردند ؛ از این رومطلوب مالئکه نبود
 (.126ص
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 برداشت شده است.  ینیگز یجا یمعنا فهیاز خل نجایا در

 نیساکن در زم انیجن ،عنهمستخلف .2. 3
و در  ن دس اکن بود نیزمبودند که در  انیاز جن یعنه، گروهمستخلف دگاهید  نیطبق ا بر

 وجود دارد: دگاهیگروه، دو د  نیا ۀفیخل یستیک بارۀآن به فساد پرداختند. در
اب ن »ب ه  یاحتمال را فخ ر راز نیااست.  «السالمهیشخص آدم عل» فهیمراد از خلالف. 

 نیمحو ک رد و آدم را س اکن ب ر زم  نیکه جن را از زمخداوند آنگاه: »دهدینسبت م« عباس
 (.0۱9، ص1، ج2113 ،یراز نی)فخرالد« متقدم بر او شد انیآن جن ۀفینمود، آدم)ع( خل

ن وع »مع ادل  ق تیک ه در حق است «شانیو نس  ا السالمهیآدم عل» فهیمنظور از خلب. 
 است.« انسان

ج ن س اکن  نیدر زم : »کن دیمنس وب م « اب ن عب اس»به  یطوس خیش زیقول را ن نیا 
خداون د آدم و ؛ آنگ اه کردند و هالک ش دند یزیپس به فساد در آن پرداختند و خونر  ؛بودند

 (202، ص2ج تا،یب ،ی)طوس« نمود شانیا نیگز یاو را جا یۀذر 

 «نوع انسان»و خلیفه، «نیساکن در زم انینسناس و جن» ،عنه.مستخلف3. 3
، 2، ج2131 ،ی)قم اس ت  مالس الهیاز ام ام ب اقر عل یقم تیقول به روا نیا انیحام استناد

بودن د ک ه  نیساکن در زم  انیبه نام نسناس در کنار جن یگروه ،تیروا نی(. مطابق با ا06ص
آن گ  روه، انس  ان ف  ۀ یخل دگاهی  د  نی  ه  ا ش  د. ب  ر طب  ق اآن نیگز یو انس  ان ج  ا ندش  د ن  ابود
 (.99، ص0، ج20۱9 ،یآمل ی)جواداست 

 «ابناء بشر»هردو  ،فهیعنه و خلمستخلف. 4. 3
 ،ن ام نا اد ف هیرا خل ش انیا: »کن دیمنسوب م «یحسن بصر»به  ینگاه را فخر راز نیا

 یق ول حس ن بص ر نی و ا ش وندیم  گ ریبع   د  نیگز یج ا ش انیاز ا یجات ک ه بع  ازآن
 (0۱9، ص1، ج2113 ،یراز نی)فخرالد «است



 

 

 خداوند متعال ،عنهمستخلف. 5. 3
از خداون د  اب تین ف هیخل یعنی ؛است یتعالیعنه، ذات بارخلفمست دگاهید  نیبا ا مطابق

 :است شدهمطرد یمتفاوت اتینظر  نجایدر ا فهیخل یستیمتعال دارد. در باب ک
خداون د  ۀف یک ه خل نظ ر، آن نی ب ا ا مط ابق. آدم )ع( است یقیشخص حق فهیخلالف. 
از ابن اء بش ر   یچیبه ه میتعم تیخالفت قابل نیآدم)ع( است و ا یقیشخص حق ،متعال است
( و 226، ص2، ج2021 ،ی)طبرس   «انی  البمجمع»در  یطبرس  از س  وی  دگاهی  د  نی  را ن  دارد. ا
( ط رد 21۱، ص2، ج2132 ،یخش ر)زم« الکشاف عن حقائق ووام  التنزی  »در زمخشری 

 شده است. 
در ح دود خالف ت، واج د خالف ت  زییصورت بالفع  و بدون تممطلق نوع انسان بهب. 

( ظاهر کالم 09، ص0، ج20۱9 ،یآمل ی : جوادن)شده است  انیب کهچنانآن. هستند یالا
صورت بالفع  و بدون افراد نوع انسان به یدارد که تمام تیمدعا حکا نیبر ا« الکاشف» ریتفس
 ری(. ص احب تفس ۱3، ص2، ج2111 ه،ی )مغنبرخوردار هستند یدر حدود، از خالفت الا زییتم
 درب ارۀخ ود را  دگاهی د  زی ن «نیالمب  ریالتفس » یعن یخود  یریسکتاب تف گریدر د « الکاشف»
 (. 2، ص2ج تا،ی)همو، ب آدم و ذریه او اعالن می کند ،فهیخل یستیک

 ز،یی صورت بالفع   و ب دون تمنه به یول ؛هستند یمطلق نوع انسان واجد خالفت الاج. 
 یدارا یام ر یخالف ت الا  دگاهی د  نی ب ا ا مط ابق. اس ت  یخالفت مقول به تشک نیبلکه ا

 نی ه ر انس ان در ا ۀمرتب  نی یمراتب گوناگون است. م الک تع یدارا یعنی ،یکیتشک یقتیحق
مح    ۀقو  ۀمراتب از مرتب نی. ااست یعلم او به اسماء الا زانیمراتب مختلف، م یسلسلۀ دارا

 کام  متفاوت است. تیتا فعل
منشأ خالفت انس ان، ناادین ه : »دیگو یم هیظر ن نیا انیازجمله حام ،یآملیجواد اللهتیآ

مراتب  یدارا یحقیقت یالا یحسنا یتردید علم به اسمایشدن علم به اسماء در نااد اوست و ب
در  یالا یمابه صراط مستقیم اعتقاد، اخالق و عم  هدایت یابد، اس یبه هر میزان، آدم .است
 یکن د. بن ابراین، کس انینیز ظاور م یاو از قوه به فعلیت رسیده، به تبع آن، خالفت الا یهست

ک ه در  یمندن د و کس انکه در حّد اس تعداد انس انیت هس تند، تنا ا از اس تعداد خالف ت با ره
در آن ان ض عیف ی ا  یالا  یچون علم به اس ما ؛اندضعیف یا متوسط یو الا یانسان یهاکمال
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کام  ک ه از  یهانیز در آنان ضعیف یا متوسط است و انسان یر خالفت الاظاو  ،متوسط است
نی  ز  یخالف  ت الا   ۀمندن  د، از برت  رین مرتب  با  ره یالا   یب  رین عل  م ب  ه اس  ما ۀمرتب  

 (.13، ص0، ج20۱9 ،یآمل ی)جواد« برخوردارند.
ه م آن آن هم ۀ اف راد ن وع انس ان، که مط ابق ب ا نیشیپ دگاهینظر با د  نیتفاوت ا نییتب در

ب ه دو نکت ه  دی بودن د، با یدر حدود خالفت، واجد خالفت الا زییصورت بالفع  و بدون تمبه
 توجه داشت:

 نی ص ورت بالفع   واج د اافراد نوع انسان به یتمام نجایدر ا ن،یشیپ دگاهیبرخالف د  -2
را هرچن د در ح ّد  یالا  ینتوانست یا نخواس ت اس ما یاگر انسان» یبلکه حت ؛ستندیخالفت ن

در حد قوت اس ت، ن ه فعلی ت و خ ود او نی ز  یخالفت و ،متوسط یا ضعیف به فعلیت برساند
 (.96و99، ص0، ج20۱9 ،یآمل ی)جواد« بالفع  ۀبالقّوه است، نه خلیف ۀخلیف

ابناء بشر اع م از ک افر و م  من و  انیم یکه مطابق با آن تفاوت نیشیپ دگاهیبرخالف د  -1
دانس تن خالف ت  یکیب ا تش ک دگاهی د  نیمدافعان ا ست،ین یاز خالفت الا یدار... در برخور 

است؛  یحقیقت تشکیک یالبته خالفت دارا»اند: قائ  شده زییمراتب مختلف آن تم انیم یالا
 ینیز حقیقت مشکك است. مثاًل، در انسان کام  هم ه آن اس ما یالا یحسنا یزیرا علم اسما

طور متوس ط ی ا ه ا ب هد و در انسان متوسط ی ا ض عیف هم ه آنشو یحسنا به نحو کمال یافت م
 (. 96، ص)همان« ضعیف ح ور دارد

 یعرف ا انیصورت خاص در ممنظر به نیا. خداوند هستند فهیکام  خل یهاتناا انساند. 
 نیال دیمح » یبار توس ط ع ارف ن ام نینخست« انسان کام » ریمطرد شده است. تعب یاسالم

(. از 26، ص20۱6 ،ی)مطا رشد  یاسالم اتیوارد ادب یدر قرن هفتم هجر «یاندلس یعربابن
اس ت.  یالا  الف تب ه خ یکینگ اه تش ک ن،یشیپ دگاهیبا د  دگاهید  نیوجوه شباهت ا نیتر مام

 :کندیم نییتب نیرا چن دگاهید  نیا یآمل یجواد اللهتیآ
حدنص اب در مقول به تشکیك اس ت، ل یکن  یاساس این احتمال گرچه خالفت الا بر»

اس ت و  الل هةفیخل ،شدن، انسان کام  است و هر کس به این حدنصاب رسیده باشد اللهفهیخل



 

 

علی ه و آل ه و س لم( ن دارد و  الل هیخاتم انبی ا )ص ل یها، یعناین مقام اختصاص به اکم  انسان
 ؛ن دارد یدر اص  خالفت الا  یکام ، تأثیر یهاموجود در میان انسان یهاتفاوت گر،ید انیببه

 الل هیرسول خ دا )ص ل ۀدربار  کهنیشود؛ مانند ایبر این تفاوت مترتب م یبلکه فقط آثار دیگر
اعم ال و  ۀکن یم ت ا هم یحاضر م یشاهد یعلیه و آله و سلم( آمده است: در قیامت از هر اّمت

هد بده د و ت و را ش ا یه ا گ واهعقاید آن اّمت را زیر پوشش شاادت خود داشته باشد و به آن
ا»دهیم: یامم و انبیا قرار م ۀهم يِيي   ًَ  ِِ ََ َعَليُ َءيُشه ي ِِ يِيي   َجِجْئَنيا 

ََ
ِِ ية   مَّ

ُ
« َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُكِلِّ أ

و ای ن  «لقیام ةآدم و من دونه تحت ل وائی ی وم ا»خود آن ح رت فرمود:  رونی( ازا12/ )نساء
، 0، ج20۱9 ،یآمل  ی)ج واد« ّول است.ا یصادر نخست و تجلّ  یانسان اکم ، یعن ۀمقام، ویژ 

 (19ص
اس ت ک ه متص ف ب ه کم ا ت و  الل هةفیخل  ی دل نینظر، انسان کام  به ا نیا یمبنا بر

عنه )خداون د معنادار اس ت ک ه ص فات مس تخلف یخالفت زمان نیاست. ا یتعالصفات حق
 یه ایستگیو شا هایژگیو  دیبا زیمقام نقائم  یگونه که همان» ؛باشد یجار فهیمتعال( در خل

 یو ینیهستند، داشته باش د ت ا بتوان د در مق ام جانش   یدخ تیر یمد اررا که در ک ریمد یاصل
ک «یعرب  ابن»ک  ه  روس  تنی( ازا631، ص2090پن  اه،  زدانی  )« عم    کن  د.  ،کن  دیم   دی  تأ

 نس بت ب ه ع الم اس ت. تی نس بت ربوب یدارا یول  ،خداس ت ۀک ه بن د حالنیدرع اللهةفیخل
 (1، ص2062 ،یعرب)ابن

اگ ر » .اس ت معن ایخالفت ب نینباشد، ا یتعالاتصاف به کما ت و صفات حق نیاگر ا
 یعن ی ،ش ده اس ت ف هیدر آنچ ه خل ،یتع الحق یعنی ،نمود فهیکه او را خل یصورت کسآدم به

ع الم  ریو ب ر ت دب ب ودیکما ت و صفات خداوند نم اگر متصف به یعنی شد،یعالم، ظاهر نم
 (132، صص2029 ،یصری)ق« نبود فهیخل وپس ا داشت،یقدرت نم

 حیتوض  نیعالم توسط انس ان کام   را چن  ریخالفت و تدب نیاعمال ا یچگونگ ،یجام
انسان کام  رود عالم است و عالم بدن اوست... و رود مدبر بدن است و در آن به » :دهدیم

مث   آن  یعن یو مانند آن،  کندیواجد است، تصرف م یو جسمان یروحان یآنچه از قوا ۀلیوس
 (۱9، ص2023 ،ی)جام« انسان کام  است یبرا یمذکور، اسماء الا یقوا
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وق ت بدن ب ود، آن نیرود ا ۀمنزلبدن و انسان کام  به ۀمنزلکه عالم به یزمان بیترتنیابه
 .دشو یانسان کام  مقدور م یعالم برا نیدر ا یهرگونه تصرف

منظ ر،  نی ب ا ا مط ابق. هس تند الل هةفیمنص وب خداون د، خل ژهیو  قیآدم )ع( و مصاد ه .
ص ورت بالفع   و چ ه چ ه به، اف راد ن وع انس ان اس ت یمتعلق به تم ام ینه امر ی،خالفت الا

انتص اب از جان ب  یبلک ه م الک در خالف ت الا  ؛است مشک  یصورت بالقوه و نه امربه
 است. یتعالیذات بار ، یعنیامر نیعنه امستخلف

 عنه و مستخلف فهیخل یستیک بارۀمختلف در یهادگاهید یبندجمع. 6. 3
 یس تیک ب ارۀمشاور در دگاهیکه مجموعًا 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 مستخلف عنه

 نوع انسان ساکن در زمین ۀمالئک

 ساکن در زمینتباکار جنیان 
 شخص ح رت آدم)ع(

 نوع انسان
 نوع انسان نسناس به همراه گروهی از جنیان

 ابناء بشر ابناء بشر

 خداوند

 شخص ح رت آدم )ع(

نوع 
 انسان

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

 خالفت الای مقول به تشکی  است
 های کام انسان

 آدم )ع( و مصادیق ویژه منصوب خداوند
س وره  03 هی عنه در آو مس تخلف ف هیخل یس تیمختلف در باب ک یهادگاهی. د 2 جدول

 بقره



 

 

 عنهو مستخلف فهیخل یستیدر ک ی. بازنگر4
و  ف هیخل یس تیک دربارۀ یمتفاوت یهادگاهیکه د  شودیتاکنون مطرد شد، روشن م ازآنچه

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

 اتیو روا اتیآ یعنه بر مبنامستخلف. 1. 4
 یس تیک درب ارۀو کام    قی دق ج هینتب ه  ت وانیم  ی که در پی م ی آی د،با توجه به نکات

 :دست یافت سوره بقره 03 هیعنه در آمستخلف
جز دو ک ه ب ه ش ودیحاص   م  ج هینت نیا ییموردبح  در متون روا یۀآ یاز جستجو  .2

منس وب ب ه ام ام حس ن  ریاز ق ول ام ام ب اقر )ع( و تفس  یقم  ریدر تفس  زیبرانگچ الش تیروا
ْرِض  ِفي جاِعٌل  ِإنِّي» رتکه عبا ییهاتیروا ی)ع( در تمامیعسکر

َ
، همواره ذکر شده« َخِليَفة   اأْل

ذکر ش ده اس ت. ازجمل ه در  یتعالیخالفت، ذات بار نیعنه امستخلفو با عبارات مختلف، 
ک ه  رس شپ نی )ع( در مقاب   ایامام عل آمده است،مفص  منقول از امام محمدباقر)ع(  تیروا

، «از مخلوقات بوده اس ت  یگریگروه د  زبانیم اشهیاز سکونت آدم)ع( و ذر  شیپ نیزم ایآ»
ب ه رون د خلق ت و  نیدر زم  انیاز جن یس و گروهموسوم به نسنا یسکونت گروه دییضمن تأ
 انی را ب نیدر زم  ف هیقرار دادن خل بریخداوند مبن ۀو سپس اراد پردازدیم نیدر زم شانیافساد ا

 کند: یم
ْرِض  ِفي جاِعٌل  ِإنِّي»گفت: »... 

َ
باش د...  نمی پس حجت من بر خلق م در زم« َخِليَفية   اأْل

و رس و ن و بن دگان ص الح و  اءی او انب ی ۀو از ذر  ک نمیرا به دست خودم خلق م یمن مخلوق
ق  رار  نیخ  ود ب  ر مخلوق  اتم در زم   ۀف  یرا خل ش  انیو ا ده  میرا ق  رار م   افت  هیتیامام  ان ه  دا

 (019، ص91، ج2131 ،ی)مجلس «دهمیم
يي َعَلي«)باش د نمیحجت من بر خلقم در زم»بر عبارات  عالوه ِِ

ََّّ ُُ  ُُ ( ک ه ي َخْلِقييَفَيُكين
 نیخ ود ب ر مخلوق اتم در زم  فهیرا خل شانیا»بالفاصله پس از عبارت موردبح  آمده، عبارت 

ْرِضي)«دهمیقرار م
َ
ْجَعُلُيْم ُخَلَفاِئي َعَلي َخْلِقي ِفي أ

َ
 وردبح  ،ک ه در خالف ت م سازدیروشن م( أ

 است. یتعالیعنه آن ذات بارمستخلف
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آم ده اس ت:  ،دارد نیش یپ تی با روا یاریکه وجوه شباهت بس یگریمفص  د  تیدر روا
در  ش انیت ا حج ت م ن ب ر ا دهمی قرا م شانیخود بر ا ۀفیخل نیرا در زم یکیگفت: من »... 

خليفية یيُ ) «شانیمن بر ا فهیخل»(. عبارت 239، ص2، ج20۱9صدوق،  خی)ش« باشد... نمیزم
عنه آن خداون د متع ال اس تخالف، مس تخلف نی است که در ا نیا دیم  در این روایت ( عليييم
 است.

 درب ارۀمطرد  یهانهیگز  انیم یمناسب یبه داور توانیم زین هیخود آ یمحتوا  یاز تحل .1
خداون د، مالئک ه از خداون د  یاز س و  ف هی. پس از اعالم جع   خلدیعنه رسمستخلف یستیک

يُ  ِفيييا َج  قياُینا»باش ند:  ش انیخ ود ا فهیمتعال درخواست کردند که آن خل ُِ ْف
ُْ َتََّْعيُل ِفيييا َميْن 

َ
أ

 ََ ُس َی َحْمِ َك َج ُنَق ِّ ِِ ُح 
بِّ َُ َِ َج َنْحُن ُن ما َُ ای ِّ ِف ُْ عب ارت روش ن اس ت ک ه  نی (. در ا03/ )بق ره« َْ

ک یتعالیبار یشده از سو مجعول  اعالم ۀفیدر مقاب  خل یفگیخود بر خل اقتیمالئکه بر ل  دی تأ
کدر  نیاما علت ا ؛کنندیم است که  نیجز ا ست یاستخالف چ نیبر ا اقتیبر ل دیخواست و تأ
« ا عتق ادات»ص دوق در  خیاس ت  ش  ش دهیم  ش انیبرت ر از مق ام ا یواجد مقام فهیخل نیا

فرم ود  ش انیب ه ا ک هیکالم مالئکه به خداوند هنگام»در : شودینکته م نیمتذکر هم یخوببه
ک ه در  یدهیرا در آن قرار م یسک ایگفتند آ»)که(  «دهمیقرار م فهیخل نیرا در زم یکیمن »

 یتمن ا ،«مییگ و یتو را م سیو تقد حیما تسب کهی درحال کند،یم یزیو خونر  کندیآن فساد م
ف وق منزل ت خ ود  یمگ ر منزلت  ،ان دو )مالئک ه( تمن ا نکرده مالحظه می شودمنزلت آدم)ع( 

ک ه  س تین نی ج ز ا یزی تمن ا چ نی ( روشن است که علت ا۱9، ص2121صدوق،  خی)ش« را
د در م ورد ر تم ام احتم ا ت مط  انی با تر از منزلت مالئک ه ب وده اس ت و در م فهیمنزلت خل

ب ه آن  یابی دس ت یتصور کرد ک ه مالئک ه تمن ا توانیکه م یعنه، تناا حالتمستخلف یستیک
 یاز کس  یکس  یاگر صرفًا مسئلۀ جانش ین»است:  یتعالیاستخالف از بار ،اندمنزلت را داشته

کی د کنن د   که نیبود به ا یخدا(؛ دیگر چه نیاز یجانشین هبود )و ن فرشتگان، بر لیاقت خود تأ
خ دا هس تند. پ س آن ان ب ه رس یدن ب ه مق ام  ۀها نی ز آفری دها که مزاحم انسان نیستند و آنآن



 

 

، 2092 ،یزدی )مص باد « تواند ب ود.یمن یجز خالفت الا یطمع داشتند و این چیز یارجمند
 (.  09۱ص

 )ع( نق  شده است:هست. از امام صادق زین اتیروا دییمعنا مورد تأ نیهم
و ام ا حس د وفل ت، مانن د ق ول  ،بر دو گونه است: حس د فتن ه و حس د وفل ت حسد»

 ای آ :گفتن د .دهمیخود قرار م فهیخل نیرا در زم یکیمن »خداوند فرمود:  کهیمالئکه هنگام
و  حیم ا تس ب ک هی درح ال کن د،یم  یزیکه در آن فس اد و خ ونر  یدهیرا در آن قرار م یکس
 یرا از م ا ق رار ب ده، آن ح رف را مالئک ه از رو ف هیآن خل ی:عن ی ؛«مییگ و یتو را م  سیتقد

)اب ن « حس د وفل ت ب ود(از جا ت بلکه ؛ حسادت به آدم از جات فتنه و رد و مبارزه نگفتند)
 (022، ص2131، شعبه حرانی

اس ت ک ه  یبرتر و با تر از منزلت کن ون یگاهینسبت به جا ،است که حسادت مشخص
 .معناستیمادون ب گاهیوگرنه حسادت نسبت به جا ابدییمعنا م

از  ینس ناس و گروه  ب ه ج ایخالفت انس ان  ی، در زمینۀقم ریتفس تیروابخشی از  .0
 :چنین است نیساکن در زم انیجن

و آن پس از گذشت  -ندیافر یرا به دستان خود ب یخلق ،اراده کرد یوتعالتبارکخداوند »
 نیبه اه   زم  :خداوند به مالئکه فرمود -بود نیهفت هزار سال از ح ور جن و نسناس در زم

 یکه )مالئکه( آنچه )جن و نس ناس( از معاص پس آنگاه د،یاز مخلوقاتم از جن و نسناس بنگر 
گ ران آم د ...  ش انیبرا ام رنیح ق را مش اهده کردن د، ا ری ب ه و نیو فساد در زم یزیر و خون

ب ر مخلوق اتم  نیت ا حج ت م ن در زم  دهمیقرار م فهیرا خل یکی نیخداوند فرمود: من در زم
 ،ک ه در آن فس اد کن د یده یرا در آن ق رار م  یکس  ایتو! آ یمنزه :پس مالئکه گفتند ؛باشد
فرزن دان  یزیگونه ک ه خ ونر همان ،کند یزیو خونر ند فساد کرد انیگونه که فرزندان جنهمان

م ا  ؛ زی راما ق رار ده انیرا از م فهیکند ! پس آن خل یورزنهیکردند و حسادت ورزد و کجنیان 
ت و  سیو تق د حیو )بلکه( تسب میکنینم یزیو خونر  میکنینم یورزنهیو ک میورز یحسادت نم

را ب ه  یخلق  خ واهمی. م ن م دی دانیشما نم  که دانمیم یزی. خداوند فرمود: من چمیکنیم
 شانیا .قرار دهم ،افتهه یرسو ن و بندگان صالح ائمه را اء،یانب اشهیو از ذر  نمیافر یدستان خود ب

کنن د و از ع ذاب  یم ن نا  تیها را از معص)که( آنقرار دهم  نیبر خلقم در زم ییهافهیرا خل
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 یو ب را ن دیمایبپ شانیواسطه و توسط امرا به ریکنند و مس تیمن هدا تمن انذار دهند و به طاع
، 2، ج2131 ،ی)قم ...« .خ ود ن ابود ک نم نیقرار دهم و نسناس را از زم  شانیبر ا یخود حجت

 (02و06ص
 ن دینما یریگج هینت نیچن  تیروا نیاز متن ا یاآنچه موجب شده، عده ،رسدینظر م به

 نی ان د، ج ز ابوده نیکه ساکن در زم اند انیاز جن یهنسناس و گرو  نجایعنه در اکه مستخلف
ک ه در زم ین  یظاهر آن روایت این است که هنگام جع  خلیفه، موجودات» نجایکه در ا ستین

 (.  9۱، ص0، ج20۱9 ،یآملی)جواد« جن و نسناس بودند ،کردندیم یزندگ
  ی م ا ب ا  نجایدر ا قتیدر حق ،گفت توانیم تیروا نیا یدرست است که بر مبنا نیا

نس ناس و  یجاآدم)ع( ب ه ینیگز یج اعب ارت از ک ه  میو استخالف مواج ه هس ت ینینوع جانش
ش ده همان خالف ت مطرد ،دلیلیچیاستخالف، بدون ه نیچرا ا ،ستیاما روشن ن ؛است انیجن

ْرِض َخِليَفية»در عبارت 
َ
يي جاِعيٌل ِفيي اأْل  گون هچیتناا هن ه ک هیش ده اس ت؛ درح الدانس ته  «ِإنِّ

 ت وانیم  تی روا نیمتن هم   یوجود ندارد، بلکه برعکس از تحل تیامر در روا نیبر ا یااماره
  :رایز  ؛باشد یتعالیذات بار تواندیم اتنا نجایعنه در اگفت مستخلف

َِ َعَليُ َخْلِقيُ« )ب ر خلق م ییهاف هیرا خل شانیقرار دهم ا»در عبارت  ،او ً  ْجَعَلُييْم ُخَلَفيا
َ
 ،(أ

ب ا توج ه ب ه  تیروا یول ،«یُخَلَفائ» امدهیمثاًل ن یعن، یعنه آن ذکر نشده استد مستخلفهرچن
 .را بده د اب تیو ن یمقامقائم یخالفت معنا نیمعنادار است که ا ی، تناا در حالت«یعل»کلمه 

نس ناس، ابن اء بش ر و  ان،ی : مالئک ه، جنیعنیعنه مستخلف یشده برامطرد یهانهیگز  انیدر م
از  ت وانیم  م،یر ی در نظر بگ تعالعنه را خداوند مکه مستخلف یتناا در حالت ی،تعالیذات بار

 را برداشت نمود.  یمقامو قائم ابتین یعبارت معنا
ب ر  نیت ا حج ت م ن در زم  ده میق رار م  ف هیرا خل یک ی نیم ن در زم »عبارت  ،اً یثان

ْرِض َعَلُ َخْلِقيِإنِّي جاِعٌل « )مخلوقاتم باشد
َ
ة  ِیي ِفي اأْل ََّّ ُُ  ُُ ُكن َْ ْرِض َخِليَفة  

َ
، در ص ورتی (ِفي اأْل

تعابیری آمده اس ت آن  رد؛ چون خالفت از جانب خداوند متعال باشد نیاپذیر است که توجیه
خبار از جع  خلکه با همین وجه سازگاری دارد؛ مث  این که  آن  ف ه،یخداوند بالفاصله پس از ا 



 

 

 تی در روا ف هیخل یکه ب را ییهاژهیکارو  ریسا نیو همچن دینمایم یرا حجت خود معرف فهیخل
َْق َسِبيِلي) ندیمایبپ شانیواسطه امرا به ریمانند: مس، آمده است ِيْم َطِر ِِ  

َُ ُلُكن ُْ َْ).   
ک نیمالئکه بر واجد شدن ا یبر تمنا زین تیروا نیدر متن ا ،ثالثاً  شده اس ت  دیخالفت تأ

عنه، تنا ا اس تخالف از مس تخلف یمطروح ه ب را یهان هیگز  انی در م ،ک ه گذش تنچناو آن
 .انداشتهبه آن منزلت را د یابیدست یمالئکه تمنا ،تصور کرد توانیکه م است یتعالیبار

 ف هیخل یستیک دربارۀ تیروا نیبرداشت صورت گرفته از ا ،گفت توانیم که نیا حاص 
ْرِض َخِليَفة»عنه در عبارت و مستخلف

َ
 تی از اشتباه در برداش ت از روا یناش «ِإنِّي جاِعٌل ِفي اأْل

 زی ن نج ایعنه در اک ه مس تخلف میرس یم  ج هینت نی به 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
ب ه  کهیهنگام» )ع( آمده است:یمنسوب به امام حسن عسکر ریدر تفساست که  یتیشده، روا

چ ه  نی ا :گفتن د ،دی آفر  نیش ما در زم  یرا ب را زیچکه هم ه یکساوست آن ،گفته شد شانیا
 نیرا در زم  ف هیگف ت: م ن خل...ک ه پروردگ ار ب ه مالئک ه  یبوده است  فرمود: زمان یزمان

، 2139)ع(،  یالعس کر ی)حسن بن عل« ....برمیم رونیرا از آن ب و شما ارمگمیشما م یجابه
 (126ص

 اتی آ  ی و ب ا تحل اتی روا یک ه ب ر مبن ا ش ودیحاص   م  ج هینت نی ا ،شد انیب ازآنچه
 انی م ورد م نی و در ا س تیسوره بقره، جز خداوند متعال ن 03 هیعنه در آموردبح ، مستخلف

م ذکور در  تی دو روا ، ج زنظر وجود دارداتفاق امیالله علسالم نیشده از معصومنق  اتیروا
   ی.ر منسوب به امام حسن عسگریو تفس یقم ریتفس

 اتیو روا اتیآ یبر مبنا «اللهةفیخل. »2. 4
در  ف هیم راد از خلی که در پی م ی آی د، آش کار م ی س ازد ک ه و اثبات یایچند نکتۀ نف

ْر  ِفي جاِعٌل  ِإنِّي»عبارت 
َ
 :ستیک «َخِليَفة   ِض اأْل

  ی در را وجود دارد که انحص ار خالف ت  ی، عبارات متعددهیمرتبط با آ اتیدر روا .2
ييإ  »همچون  ی. عباراتکندیم یح رت آدم )ع( نفیعنی شخص  ْرِض  ِفيي جاِعيٌل  نِّ

َ
َخِليَفية  ...  اأْل

ِه أنبياِ مرسلين ج  ِّْ ي ارْ  أُ أخلق خلقا ِي ي أجعل من ذرِّ ية ميِي ْنأ أجعلييم  عبادا  إنِّ صایحين أئمِّ
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يي» ؛(129، ص20۱3 ،یحر ع امل خی)ش« خلفائي علي خلقي ْرِض  ِفيي جاِعيٌل  ِإنِّ
َ
َخِليَفية  َفَكاَنيِ   اأْل

ْسيِرَءا َِِد َ 
َ
أ ِِ ْرُض 

َ
ييُه َج َعَفييَمُيْم َفَكياُننا ُءييُم ایْ  اأْل يِصَْن اْصييَنَفاُءُم ایلَّ َِ ِفييي ُثييمَّ ِءيييَ ِیْلُمْفييَنَفْيَن ایَّ ُخَلَفييا

ْرِض 
َ
ية  » ؛(902، ص9، ج2139 ،یحر عامل خی)ش« اأْل ََّّ ُُ ْجَعُلُيْم 

َ
... أ ْرِض َخِليَفة 

َ
ِإنِّي جاِعٌل ِفي اأْل

  ی از  شیب ر ب  ف هیکه در آن خل دستنیازا ی( و عبارات019، ص91، ج2131 ،ی)مجلس« ِیي
)ع( د ل ت دارن د شخص آدماز  ریو یخالفت بر افراد میبر تعم ینفر اطالق شده است، همگ

 انحصار خالفت در آن ح رت هستند. یو ناف
َِ ِفيي : »آم ده اس تدر وصف ائمه اطا ار  «رهیجامعه کب» ارتیدر ز  .1 َج َرِضيَيُكم ُخَلفيا

بودن ائم ه در  اللهفهیخل یعنی ،م مون نی(. هم2969، ص21، ج2136، )فی  کاشانی« َاْرِضهِ 
 ارتی از ز  یک یدر  . ب رای مث ال،مختلف به ک ار رفت ه اس ت ریبا تعاب زین گرید  ارتیو ز  هیادع

يه»)ع( آمده است:  یح رت عل يا َخِليَفيَة ایلَّ َْ  ََ يَاُ  َعَلْيي َُّ (. 923، ص1، ج2132 ،ین ی)کل« ای
ک یب را یژگیو  نیبر ا گریمتعدد د  اتیدر روا نیچنهم ...ُمَنياد  »ش ده اس ت:  دی ائم ه اطا ار تأ

َناِدي َءَصا ایْ  يهِ ُْ ِبُعن  َمْيِ يُّ َخِليَفُة ایلَّ يي َطاِیي   » ؛(292، ص2132، )خ زاز رازی« َفياتَّ ِِ
َ
يُن أ ِْ َءيَصا َعِلييُّ 

هِ  ْرِضهِ  َخِليَفُة ایلَّ
َ
م  ءين » ؛(1۱9، ص2120)مفید، « ِفي أ يه علييه ج هیيه ج سيلِّ ي ایلِّ ... فقال اینبي صلِّ

ه اإلما  مين ِعي ي ج اینصيي ایقيائم ِيأمريأ  فيأطيعن  ج ه تخيایفن  ج قي من  ج ه تِقي من  فيين جایلِّ
ه ِِ » ؛(92، ص0، ج2119، )شیخ حر عاملی« في أرضه من ِع ي خليفة ایلِّ ْنِبَييا

َ
َماَميَة ِمييَراُ  اأْل اإْلِ

هِ  ِِ َج ِخَاَفُة ایلَّ ْصِفَيا
َ
 (. 222، ص2111، )حافظ برسی« َج َمْنِزَیُة اأْل

نوع انسان م دنظر ب ود،  یبرا یخالفت الا تیگر عموماست که اصوً  ا نیال ائو حال س
ک یاللا الفتخ یژگیچرا ائمه بر و   ش انیا یب را یازی ام ر چ ه امت نی اند و اداش ته دی خ ود تأ

ک ،بودند اللهةفیها خل! اگر عموم انسانشد یمحسوب م  الل هةفیائم ه ه م خل ک ه نی ب ر ا دی تأ
 یت یروا چیدر ه  یخالف ت الا  تیعموم نیالغو بود. عالوه بر  ینداشت و امر یوجا ،هستند

 .شودیحاص  م یخالفت الا تیعموم ینف ،شد انیاست. از آنچه ب امدهین
مق  ام  ۀکنن  دنائ  ب و اقام  ه  ف  ه،یخل ،آن رف  ت حیتوض   نیازاشیطور ک  ه پ  هم  ان .0

 «الل  هةفیخل» ج  هیدرنت ؛اس  ت هی  هم  ان مس  تخلف ف ای  خالف  ت  ۀعنه در مح  دودمس  تخلف



 

 

اقام ه کنن ده  دی با الل هةفیخالف تش اس ت. خل ۀمق ام و نائ ب خداون د در مح دود ۀکننداقامه
 ت  ی . ازآنجاک ه در مح   بح   م ا، و  ینیو تک و  یعیاع م از تش ر  ،باش د« خداون د تیو  »

ب الطبع  شود،یافراد را شام  م یتامه است و هم تمام تیهم و   یتعالیبار یعنی ،نهعمستخلف
 یتامه ب ر تم ام تیو   دیبا اللهةفیخلاین که فر   باباشد.  نیچننیا دیبا زین «اللهةفیخل» تیو  

باش ند. ح داق   یواج د مق ام خالف ت الا نم ی توانن د دو نفر  زمان یدر ، افراد داشته باشد
تام ه داش ته  تی ب ر ف رد نخس ت و   تواندیاست که فرد دوم نم نیا ،دیآیم شیکه پ یمحذور

 زم ان یدر  ک ه نیفر   امکان ا جه،یتناق  دارد. درنت یبودن و اللهةفیبا خل نیا ؛ چوناشدب
نف  ر   ی  و در ه  ر زم  ان تنا  ا  ش  ودیبش  وند، رد م   یاللاةف  یدو نف  ر بتوانن  د واج  د مق  ام خل

 است.  «اللهةفیخل»
 ؛جم ع ک ردنم ی ت وان  ،داندیم اللهةفیکه انسان کام  را خل یدگاهیو د  دگاهید  نیا انیم

مش ک   ی، خالفت از خداون د ام ردیدگاه خلیفةالله بودن انسان کام فداران طر به نظر  چون
رو، ؛ از ای نش ودیم اللهةفیمصداق خل ،واجد حدنصاب انسان کام  شود است و لذا هر کسی

؛ حال آن که در ی   زم ان، ب یش از ی   دانستمنحصر نفر   یرا در انسان کام   توانینم
انسان کام   ب ود و در ع ین ح ال،  )س( امثال ح رت زهر برای . تواند خلیفةالله باشدنفر نمی
خاتم)ص( و  امبریپ یعنی ،اللهةفیخل یحتم قیدو تن از مصاد  اتیمقارن با ح شانیا اتیدوران ح

ش خص در زم ان واح د،   یدر  یلزوم انحصار مقام خالفت الا به. با توجه بود)ع( یامام عل
؛ در عین ح الی ک ه انددهنبو  خالفت الله مقام واجد ح رت فاطمه)س(مسلمًا  ،گفت توانیم

اس ت. خ اتم )ص( بوده امبریپ رازیوبه امبرانیاف   از تمام پ شانیمقام ا اتیروا حیمطابق با صر 
 دی م   ت وانیم  زین ،استفاده نشده است شانیا یبرا اللهةفیاز عنوان خل یتیروا چیدر ه کهرا  نیا
، ص 02، ج2131 ،یمجلس  ؛22۱، ص2، ج20۱9ص دوق،  خیش  : ن مطلب دانس ت. ) نیا

از مراح   تکام   ن وع انس ان، بلک ه  یاو مرحل ه یامر اکتساب  ینه  ی(. پس خالفت الا21
 .کندیم نصبرا  اشفهیاست که خداوند بنا به حکمت خود، خل یانتصاب یامر

 اتی از روا ت وانیم  ،ف رد اس ت  ی در ه ر زم ان منحص ر در  یکه خالفت الا را نیا
 یح  رت محم د)ص( در معرف  ی آم ده اس ت،ت یاس تنتاج ک رد، ازجمل ه در روا زی ن یگرید 

ه: »ودفرم)ع( یح رت عل ، 0، ج2119، )ش یخ ح ر ع املی« في أرضه من ِعي ي فين خليفة ایلِّ
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 داشت امبریپ اتیکه در زمان ح ییوا   اریمنزلت بس رومی)ع( را عل ی)ص(، علامبری(. پ92ص
 خ ود و نه در زم ان« از خود پسخداوند  فهیخل»، و به اصطالد، انسان کام  به شمار می آمد

 .دیفرمایم یمعرف
ک ه م راد از  ش ودیحاص   م  ج هینت نی ا ،یو اثب ات ی یاز مجموع ادل ه نفبه این ترتیب، 

 خداوند متعال است. یمنصوب از سو  قیصرفًا مصاد  ،در عبارت موردبح  اللهةفیخل

 ج. نتای5
ييي َجاِعييٌل ِفييي األْرِض َخِليَفيية  »عنه در عب  ارت و مس  تخلف ف  هیخل یس  تیم  ورد ک در « ِإِنِّ

 مسلمان طرد شده است.  شمندانیاند یاز سو  یگوناگون یهادگاهید 

موردبح  ، خداون د متع ال  هی عنه در آمس تخلفحاص  بررسی این دی دگاه نش ان داد، 
. روایات معصومین)ع( هم م ید این معناست، جز دو روای ت ک ه مح   بح   ان د. نی ز است

خداون دمتعال  یمنص وب از س و  قیعب ارت، ص رفًا مص اد ای ن در  فهیمراد از خلدانسته شد که 
 منتاا در هر زمان، بیش از ی  نفر نمی تواند دارای مقام خلیفةاللای باشد. است.

 منابع. 6
 یاسالم نشر ۀقم: موسس .الرسولالعقول عن آلتحف (.2131ی)علبنن، حسحرانی شعبهابن .2
 العربی: دار احیاء التراثروتیب .)کتاب نقش الفصوص( عربیمجموعة رسائ  ابن (.2062ی)علبنمحمد ،عربیابن .1
و انتشارات وزارت ارشاد الفصوص؛ دوم، تاران: سازمان چاپ شرد نقش یالنصوص فاحمد؛ نقدبنعبدالرحمن ،جامی .0

 .2023اسالمی،
  .20۱9پنجم، قم: انتشارات اسراء، ؛یمحقق: احمد قدس م؛یعبدالله؛ تسن ،یآملجوادی .1
: روتیعاشور؛ ب یالم منین)ع(؛ اول، محقق: علالیقین في أسرار أمیرمحمد؛ مشارق أنواربنرجب ،برسیحافظ .9

 .2111،یاعلم
علي العسکري)ع(؛ اول، قم: مدرسة محمد الحسن بن)ع(؛ التفسیر المنسوب إلی اإلمام أبي یالعسکر علیبنحسن .6

 .2139المادي )ع(، اإلمام



 

 

حسینی  مصحح: عبد اللطیف چا،یبن محمد؛ کفایة األثر في النّص علی األئمة اإلثني عشر؛ ب یعل ،خزازرازی .2
 .2132دار،ی؛ قم: بکوهکمری

 یفرهنگ ۀاول، تاران: موسس ؛یتانیع  یالقرآن؛ محقق: محمدخل بیور  یالمفردات ف محمد؛بننیحس ،یاصفاان وبرا .۱
 .20۱2ه،یآرا

  .2132،: دارالکتاب العربيروتی؛ سوم، بمحمود؛ الکشاف عن حقائق ووام  التنزی  ،زمخشری .9
  .2119،ی: اعلمروتی؛ اول، بو المعجزاتحسن؛ إثبات الاداة بالنصوصبن، محمدعاملیحر شیخ .23
؛ سوم، کاظمی خلخالی العابدینحسن؛ الجواهر السنیة في األحادی  القدسیة؛ مترجم: زینبنمحمد ،یحرعاملخشی .22

 .20۱3تاران: انتشارات دهقان،
  .2139،السالمالبیت علیامسائ  الشیعة؛ اول، قم: م سسة آلحسن؛ و بنمحمد ،یحرعاملخشی .21
 .2121؛ دوم، قم: الم تمر العالمي للشیخ المفید،ا عتقادات ؛یعلمحمدبن صدوق،خشی .20
  .20۱9،یالداورةعل  الشرائع؛ اول، قم: مکتب ؛یعلبنمحمد صدوق،خشی .21
سوم، تاران: انتشارات ناصر  ؛یالقرآن؛ محقق: محمدجواد بالو ریتفس یف انیحسن؛ مجمع الببنف   ،طبرسی .29

  .2021خسرو،
 .تای: دار احیاء التراث العربي،بروتیب چا،ی، ب2حسن؛ التبیان في تفسیر القرآن؛ ج بنمحمد ،طوسی .26
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