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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398اردیبهشت 2:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440شعبان 16مصادف با:  انه در خلیفه و بررسی آنهااحتماالت پنجگ_   30آیهموضوع جزئی:      

 49 جلسه:

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

سوره بقرۀ مطرح شده است. تا اینجا دو احتمال را بررسی  30بحث در مورد احتماالتی بود که درباره تعیین خلیفه در آیه 
کردیم، احتمال اول این بود که مقصود از خلیفه شخص حقیقی آدم ابوالبشر باشد که زمخشری و طبرسی این احتمال را 

ین بود که مقصود از خلیفه، کردیم که این احتمال ناتمام و مردود است. احتمال دوم اودند و ما عرض بمطرح کرده 
نیست هم کامل نا درست نیست، اما که این احتمال گفته شد های کامل اعم از انبیاء و اولیاء و ائمّه مهتدین )ع( است انسان
 این موارد نداریم.دلیلی بر حصر خلیفه در چون 

 تمال سوماح

ذکر  انتومیمؤمن و متّقی هستند.عمده دلیلی که بر این احتمال های احتمال سوم این است که منظور از خلیفه نوع انسان
این است که باید بین خلیفه و مستخلفٌ عنه سنخیت باشد چون خلیفه یعنی جانشین و کسی که جانشین شخصی کرد 
اهد دیگری را به عنوان جانشین معرفی کند، قاعدتا کسی را خومی کسی که .باشدبین آنها نهایت سنخیت باید د، شومی

د که با خودش سنخیت داشته باشد. کسی که سنخیت ندارد و اساسا از نظر صفات و اخالق و شخصیت با کنمیانتخاب 
مقاصد مستخلفٌ  د پیگیراهخومی در واقع جانشینچون د کنمیاو تناسبی ندارد، هیچگاه او را به عنوان جانشین انتخاب ن

د قاعدتا به عنوان کنسنخیت نداشته باشد و یا در جهت متضاد با مقاصد مستخلفٌ عنه حرکت باشد. آنوقت اگر کسی عنه 
 اند معرفی شود.تومیخلیفه و جانشین ن

انند خلیفه تومیی که با او سنخیت دارند، هاینوان خلیفه معرفی کرده، آن انسانبر این اساس اگر خداوند انسان را به ع
اند و خداوند از این افراد راضی است و این افراد هم اشخاص متّقی و مؤمن هایی که سنخیت دارند، نوعاًباشند. انسان

چگونه جود دارد. اما کسی که معاند است و اهل ایمان نیست، و. البته این سنخیت با تفاوت مراتب رنگ و بوی الهی دارند
 ن او و خداوند سنخیت نیست.؟ در حالی که اساساً بیخلیفه خداوند تبارک و تعالی باشداند تومی

قرار میگیرد یا صادر اول اکرم است، به عنوان ظاهر اول رپیامبکه ها البته در صدر خلفاء اشرف مخلوقات و اشرف انسان
جانشین هستند به حسب مراتبی که برخوردار هم ، (از انبیاء و اولیاء و آنهایی که به درجه عصمت نرسیده اند)و دیگران 

 انند باشند.تومیخداوند 
 

 بررسی احتمال سوم

های انیم اثبات خالفت کنیم برای انسانتومینهایتا با این دلیل چون این احتمال هم مانند احتمال قبلی جامع و کامل نیست 
 د.شومیانند خلیفه شوند؟ چنین چیزی از این آیه برداشت نتومینها مؤمن و وارسته. اما آیا سایر انسان
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اهم خلیفه برای خودم قرار دهم، یعنی یک موجودی که خومی ممکن است ادعا شود که وقتی خداوند میفرماید که من
انیم این احتمال را نفی کنیم، چون تومیاهم جانشین خود کنم و ما با این دلیل نخومی قابلیت و استعداد خالفت را دارد
شد، چنین چیزی از باشد که سنخیت پیدا کند، اما اینکه سنخیت او به فعلیت رسیده بااو ممکن است کسی این استعداد در 

داشته  این آیه قابل استفاده نیست. لذا احتمال سوم هم با اینکه نادرست نیست، اما در عین حال شاید آن جامعیتی که باید
  باشد را ندارد.

 احتمال چهارم

را خلیفه خودش ها ه انساناحتمال چهارم که عرض کردیم در تفسیر المنار مطرح شده، این است که خداوند متعال هم
خالفت چون فعلیت یافته. ها همه از این نعمت برخورداراند. به عبارت دیگر، خالفت در همه انسانیعنی قرار داده است، 

قدر ها شده است، منتهی برخی از انسانعطا مانند یک نعمتی است که به هر موجودی که عنوان انسان بر او صدق کند 
ها برخی هم ناسپاس اند. مثال خداوند متعال نعمت بینایی و شنوایی را به همه انساندان و سپاس گذار این نعمت بوده اند و 

 ند.کنمیند و برخی هم استفاده نادرست کنمیداده است، اما برخی از این نعمت درست استفاده 
به بشر داده است مانند عقل، علم، فطرت و غیره ولی یک آن را ابزاری نیاز دارد که خداوند به خالفت عبارت دیگر به 

بین خلیفه و مستخلفٌ گفته شده ند و عده ای هم استفاده نابجا و این منافاتی هم ندارد با اینکه کنمیعده استفاده صحیح 
 اید دید که معنای سنخیت چیست.بچون عنه باید سنخیت باشد، 

انسان قوّه و قابلیتی دارد که همانند خداوند تبارک و تعالی چون سنخیت حتی در شخص کافر و معاند و فاسد هم هست، 
ادی، علم و وجود انسان فی نفسه همانند جهانی است که در او اراده، اختیار، آزبه برخی از اسماء و صفات متصف شود. 

 به مقام خالفت برسد. ها اند با این ابزارتومیعقل قرار داده شده است و 
نات خالفت در دست انسان که عبارت اند از عقل و علم بنابراین منظور از تعیین خالفت در این آیه یعنی قرار دادن امکا

 قین و کفار از این موقعیت بهره نگرفتند. ساو اختیار و آزادی و قدرت انتخاب. منتهی معاندین و ف
د، این است که خداوند وقتی به مالئکه مسئله خالفت انسان را اعالم کرد، مالئکه کنمیآنچه که این احتمال را تأیید  مؤید:

این واقع به این بر میگشت که انسان شایستگی در یک اعتراض و سوالی را مطرح کردند، اشکال و سوال آنها در پاسخ 
خالفت را ندارد. یعنی کأنّ برای خالفت صفات و خصوصیاتی الزم است که این خصوصیات و صفات در انسان نیست و 

یس و هم اهل تسبیح هستم اما انسان اینچنین نیست استند بگویند ما این خصوصیات را داریم که هم اهل تقدخومیآنان 
 چون او اهل سفک دماء و خونریزی است. 

خداوند تبارک و تعالی در پاسخ نفرمود خلیفه من اهل تقدیس و تسبیح است و افساد و سفک دماء ندارد، بلکه فرمود 
اهد به خومی خ خداوند به مالئکه در واقعإنّی اعلم ما ال تعلمون و بعد بحث تعلیم اسماء را مطرح فرمود. پس این پاس

این نکته راهنمایی کند که انسان این قابلیت و استعداد را دارد که بهره مند از اسماء الهی شود و این امکان به معنای واقعی 
حال آنچه کلمه هم در مؤمنان و مسلمانان است و هم در کافران و فاسقان. البته میزان بهره مندی متفاوت است ولی به هر

، آیا («إنا عرضنا األمانۀ » امانت است و خداوند میفرماید چون مقام خالفت یک )د شومیکه به عنوان امانت از آن یاد 
؟ لذا آیه در مقام بیان خالفت نوع انسان است به این منحصر دانست مؤمن و پرهیزکارهای انساندر فقط آن را ان تومی
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صول به این مقام، همه از آن با قرار دادن ابزار و لوازمی که برای ود و قوّه وجود دارد آنهم معنا که در همه این استعدا
 ند.مندبهره

بر مدعای خودش هم پیدا کند و  اند جنبه استداللتومیصاحب المنار در اینجا برای تثبیت این نظر، یک بیانی دارد که 
کامل و یا انسان هایی که وارسته اند، خلط نظام تکوین و های ید که ریشه گمان به اختصاص خالفت به انسانگومیوی 

اهد خومی ز قانون گذاری در محدوده شرع است، طبیعتا کسی کهتشریع است. در نظام تشریع یعنی آنجایی که سخن ا
اهد خومی نظام تشریع را دنبال کند، باید نهایت صالحیت و سنخیت را با مستخلفٌ عنه داشته باشد. فرض کنید که خداوند

 کسی که کند، قهراً کسی را به عنوان رسول و نبی برای مردم بفرستد و چنین شخصی قرار است پیام الهی را به مردم ابالغ
و طهارت باطنی داشته باشد تا مردم را به تزکیه بوده بایست مورد اعتماد ام الهی را برای مردم ابالغ کند، مییاهد پخومی

نفس دعوت کند، او باید امانت دار باشد تا بتواند به عنوان نبی در بین مردم حاضر بشود و آنها را به سوی خیر دعوت 
بشری هم اینچنین است و هر حاکمی اگر بخواهد کسی را به عنوان های در نظامظام تشریع است.کند؛ این خاصیت ن

مردم هم چنین گمانی  .نهایت سنخیت را با او داشته باشدد که کنمیجانشین خودش در موضوعی قرار دهد، حتما توجه 
 ا مستخلفٌ عنه دارد. را بها سنخیتبیشترین شود، یاگر کسی جانشین کسی مدارند که 

یعنی ضرورتی برای این نیست که در نظام تکوین کمال سنخیت باشد. در نظام  .اما در نظام تکوین، مسئله اینچنین نیست
وقع برخوردار از ویژگی د، الزم نیست که همان مکنمیرا به عنوان خلیفه معرفی  سیوین خداوند تبارک و تعالی وقتی کتک

اند تومید که انسان قابلیت هایی دارد که کنمیامانت و امثال اینها باشد، بلکه خداوند این را مالحظه هایی مانند صداقت و 
 .برسدبه آن نقطه ها با این قابلیت

است و یا نهایت  که خلیفه فقط انسان کاملپس به نظر صاحب المنار خلط بین نظام تکوین وتشریع منشأ این توهم شده 
 رسد.اما قطعا دیگر نوبت به معاندین و فاسقین نمی یا انسان پرهیزکار است،انسان کامل این است که خلیفه 

قرار دهد، این خصوصیت باید در او باشد، اما در خود حوزه تشریع جانشین او را در اهد خومی بله کسی که خداوند 
اهد یک موجود قابل به تمام معنا را خلیفه خودش قرار دهد خومی خداسنت تکوینی عالم چنین ضرورتی وجود ندارد 

 و این جز انسان نیست اعم از این انسان کافر یا مؤمن باشد.
آنها های این احتمال هم همانطور که عرض کردم، توسط برخی مانند تفسیر الکاشف و تفسیر المنار مطرح شده و آدرس

ست که آیا این احتمال قابل قبول هست یا نه و اینکه اگر ما این را رد کردیم، یک را هم ما عرض کردیم ولی عمده این ا
 مطرح خواهد شد. ماند که انشاءاهلل جلسه بعداحتمال بیشتر نمی
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