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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398 فروردین 31:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

   1440شعبان 14مصادف با:  و بررسی آنها فهاحتماالت در مورد خلی _ 30آیهموضوع جزئی:      

 48 جلسه:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

چیست. یعنی خداوند تبارک و تعالی که در صدد اعالم خالفت  هسوره بقرۀ مقصود از خلیف 30بحث در این بود که در آیه 

 در أرض است، چه کسی را بعنوان خلیفه قرار داده است. چند احتمال را در این باره ذکر کردیم.

 شاهد پنجم در نفی احتمال اولبررسی 

عرض کردیم این احتمال به احتمال اول این بود که خداوند در صدد تعیین شخص حضرت آدم به عنوان خلیفه بوده که 

اند شخص حضرت آدم باشد و ما چهار قرینه و تومیدالیلی مردود است؛ چون شواهدی وجود دارد که بر اساس آنها ن

 ذکر کردیم.شاهد برای این موضوع 

ر اینجا ان گفت که دتومیهم  قام ذکر کرده است که بر اساس آندلیل دیگری را مرحوم عالمه طباطبایی در این مشاهد و 

 ثُمَّ» اند مقصود باشد از جمله تومیمنظور شخص حضرت آدم نیست. به استناد برخی از آیات، شخص حضرت آدم ن

اساس . بر 3« األرْضِ خُلَفَاءَ وَیَجْعَلُکُمْ» و یا  2« نُوحٍ قَوْمِ بَعْدِ مِنْ خُلَفَاءَ جَعَلَکُمْ إِذْ» و یا  1« األرْضِ فِی خَالئِفَ جَعَلْنَاکُمْ

 به عنوان خلیفه قرار داده شده اند.ها این آیات نوع انسان

 سوال:

ماید فرمی ردند ولی این استفاده را کردند که وقتی خداوندکمی اند که در همان عصر زندگیمخاطبش همان قومی استاد:

ها به عنوان خلیفه آدم خلیفه نبوده بلکه نوع انسان ما شما را به عنوان خلیفه قرار دادیم، داللت بر این دارد که شخص

 اند.قرار داده شده

 بررسی شاهد پنجم

قبلی است.  یهاکنونی از امّتهای اند که مقصود در این آیات خالفت امّترگان در پاسخ به این شاهد فرمودهبعضی از بز

آورند و در این آیات بحث قوم و سخن هم شاهد می بر اینبیان کند. نوع انسان از خداوند را نه اینکه بخواهد خالفت 
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پیشین قرار دادیم و این با آیه محل بحث ما فرق دارد های اهد بگوید که ما امّت شما را خلیفه امّتخومیامّت است و 

 1سوره بقرۀ، جعل خالفت از ناحیه خود خداوند است. 30چون در آیه 

 شاهد ششم در نفی احتمال اول

ما قبال هم عرض کردیم که جنس جعل خالفت برای داوود  2،«یا داوود إنّا جعلناک خلیفۀً فی األرض  »در مورد آیه 

که خالفتی که در این آیه برای داوود قرار داده شده، اند غیر از جعل خلیفه در این آیه است. منتهی برخی احتمال داده

اند به عنوان یک دلیل برای احتمال دوم مورد استناد تومیهمان خالفتی است که برای آدم قرار داده اند. البته این فی نفسه 

است و خالفتی که  احتمال دوم این بود که مقصود از خلیفه نوع انسان کامل است و داوود هم یک انسان کامل قرار گیرد.

 در این آیه بیان شده مانند همان خالفت حضرت داوود است.

اند دلیل باشد تومی ،«رض یا داوود إنّا جعلناک خلیفۀً فی األ» به هر حال برای اینکه این مسئله تکمیل شود، آیا این آیه 

احتمال دوم به  ه شخص حضرت آدم. درسوره بقرۀ مربوط به نوع انسان کامل است ن 30بر اینکه خالفت مستفاد از آیه 

ه کنیم که حتی تکمیل بحث به آن اشارعنوان به مناسب است در بررسی احتمال اول لکن عنوان دلیل ذکر خواهیم کرد 

 . داللت بر خالفت حضرت داوود هم کند، این قرینه و شاهدی است که مقصود شخص آدم نیستاین آیه اگر 

ا جعلناک إنّ»این خالفت مربوط به شخص آدم است، ممکن است ادعا کند که اصال  است کهآن کسی که قائل به این 

د دارد به جعل هیچ ربطی به خالفت نوع انسان ندارد چون ظاهر آیه این است که در اینجا خداون «خلیفۀً فی األرض

د که شومیاده نن آیه استفد اما چنین چیزی از ایکنمیمستقل و غیر از آن جعل ابتدایی خالفت را برای داوود ثابت 

 «ألرض خلیفۀ إنّی جاعلٌ فی ا» خالفت داوود متفاوت از خالفت آدم است. چون اگر ما استمرار خالفت را از آیه 

فت است و اینطور نیست در ادامه به دنبال همان خال «إنّا جعلناک خلیفۀً فی األرض » استفاده کردیم، فوقش این است که 

وود هم این جعل که جعل مستقلی باشد. به همان جعل اولی نوع انسان کامل خلیفۀ شده است، اما اینکه برای حضرت دا

مل آن جعل کلی شا وذکر شده است، ممکن است این معنا را برساند که ما به جعل کلی انسان کامل را خلیفه قرار دادیم 

 د.شومیداوود هم 

 لذا احتمال اول، احتمالی است که مردود است و قابل قبول نیست.

 

 

                                                            
 .43ص  3. تفسیر تسنیم ج 1

 .26. سوره صاد آیه  2



204 

 

 بررسی احتمال دوم

الهی در روی های د و انسان کامل هم حجتشومینوع انسان کامل به عنوان خلیفه قرار داده این است که احتمال دوم 

 المؤمنین کهد از جمله این روایت از امیرکنمیمانند انبیاء و ائمه معصومین )ع(. روایاتی هم بر این امر داللت اند زمین

 خُلَفَائِی أَجْعَلُهُمْ مُهْتَدِینَ، أَئِمَّۀً صَالِحِینَ عِبَاداً وَ مُرْسَلِینَ أَنْبِیَاءَ ذُرِّیَّتِهِ مِنْ أَجْعَلُ بِیَدِی خَلْقاً أَخْلُقَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»ماید فرمی

ق کنم و ذرّیه او را اهم یک موجودی را به دست خودم خلخومیخداوند فرموده است که من  1.«أَرْضِی فِی خَلْقِی عَلَى

ر از انبیاء مرسلین و عباد صالحین و ائمه مهتدین، اینها را خلفاء خودم بر مردم علی األرض قرار دهم. ظاهاند که عبارت

از سوی دیگر . اندبه عنوان خلیفه قرار داده شدهاین روایت این است که تمام انبیاء و ائمه هدُات و عباد صالحین خداوند 

 شودمعنایش این می این دو روایتضمیمه  2.«فکان آدم اوّلَ خلیفۀِ اهلل»در برخی از روایات این تعبیر وارد شده است که 

 اندکه حضرت آدم و انبیاء و ائمه همگی خلیفه خداوند

نبیاء و معصومین اند. اد این احتمال را که خلیفه خداوند همه کنمیایت وارد شده که تأیید روروایات دیگری هم نظیر این 

ت کسی بگوید اس اینجا ممکن. هم مؤیّد همین معنا باشد «یا داوود إنّا جعلناک خلیفۀً فی األرض  » شاید همین آیه

است. حتّی اگر  بلکه خالفت در حوزه حکم و داوری ،تسخالفتی که برای داوود قرار داده شده خالفت تامّ و مطلق نی

نبیاء بوده و اگر خداوند ن خالفت تامّ انسان از خداوند ندارد چون داوود هم از ایزی را بگوییم، این منافاتی با آچنین چ

بعاد و شئون خالفت االهیه در مورد داوود سخن گفته، این به معنای نفی سایر  خالفت تامۀک بُعد و شأنی از شئون در ی

ی ادعا کند که نوع که همان خالفت کلّیه الهیه میباشد، نیست. لذا در مجموع به استناد برخی از روایات ممکن است کس

ر، اینها خلیفه م و ذرّیه معصومین پیامبکامل از شخص حضرت آدم گرفته تا انبیاء بعدی و تا پیامبر خاتهای انسان

 هند رساند.و آخرینشان هم حضرت مهدی )ع( است که روزی ظهور خواهد کرد و عقل بشر را به کمال خوااند خداوند

اده کردیم که انبیاء مرسلین قابل نفی کلی نیست ولی مسئله مهم این است که آیا اگر ما از این روایات استف این احتمال قهراً

تر؟ چون خالفت پایین اند خلیفه باشند ولو در مرتبهتومیائمه مهتدین خلیفه خدا هستند، معنایش این است که دیگران ن و

اند؛ این کاملنسان خود انبیاء هم رتبه آنها یکسان نیست با اینکه همه آنها ا ،یک حقیقتی است مشکّک و دارای مراتب

 خالفت برسند اما خودش دارای مراتب باشد.نشان دهنده این است که ممکن است همه به 
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کامل از طرف خداوند به عنوان های کامل بود و به حسب این روایت، این انسانهای اگر این اختالف مراتب در انسانولی 

ؤمن و مهای انند خلیفه باشند؟ آیا انسانتومیخلیفه جعل شدند، آیا داللت بر این دارد که آنهایی که انسان کامل نیستند ن

 انند خلیفه باشند؟تومیوارسته ولو در مراتب پایین تر ن

نهایتا این روایت اثبات خالفت برای انبیاء و ائمه مهتدین بلکه د شومیظاهر این است که از این روایات حصر فهمیده ن

د، یعنی این قوّه و استعداد در انسانها وجود دارد ولی کنمیوقتی خداوند همه را دعوت به وصول به مقام قرب اما د. کنمی

انند مقام خود را باال ببرند ولی به تومیآیا خداوند برای اینها یک حدّ و یک سقفی قرار داده است و اینها تا یک حدّی 

بنابراین احتمال ند؟ این حرفی است که التزام به آن ممکن است اشکاالتی را به دنبال داشته باشد. رسمیمقام خالفت ن

 انیم آن را به عنوان یک احتمال و یک قول صحیح به معنای حقیقی تلقی کنیم.تومیدوم هرچند غلط نیست اما ن

 بنابراین احتمال دوم هم مقبول نیست.

 بحث جلسه آینده

 بررسی شود. که بایداند مؤمن و پرهزگار به عنوان خلیفه قرار داده شدههای احتمال سوم این است که نوع انسان

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


