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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
  1398مهر  9 :تاریخ       سوره بقره موضوع کلی:     

       1441صفر  2مصادف با:               ـ احتماالت پنج گانه در مورد مستخلف عنه  30آیه  موضوع جزئی:      

 2جلسه: ها                                                               و بررسی آن                           

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

را مرور کردیم، عرض کردیم که چهار مطلب مهم در  هاآنسوره بقره بعد از بیان مطالبی که دیروز اجماال  30در آیه 

ین نه آیه مورد اشاره قرار گرفته بخش اول این آیه باید مورد بررسی قرار گیرد. یعنی بخش اول از دو بخشی که در ا

 است.

 .ش گذشت که در پایان سال تحصیلی گذشته به همین نقطه رسیدیمیکی اینکه خلیفه چه کسی است که بحث :چهار مطلب

دوم اینکه مستخلف عنه کیست، سوم اینکه حقیقت خالفت چیست و چهارم مراتب و درجات خالفت است. البته در این 

 یرد.گمیمورد اشاره قرار بین بحث های دیگری هم 

 مستخلف عنه

شد  معلومیبا اما در مورد اینکه مستخلف عنه چه کسی است، پنج احتمال ذکر شده و یا قابل ذکر است. البته تا اینجا تقر

با اینکه تقریبا روشن است که مستخلف . اهم موجودی را به عنوان خلیفه برای خودم قرار بدهمخومیکه خداوند فرمود من 

 این احتماالت خالی از فایده نیست. ، مرور اجمالی برچون احتماالت دیگری در اینجا ذکر شدهعنه خدا است، اما 

 احتمال اول

را برای نبرد با جن  هاآنکه در زمین بوده اند و خداوند  باشندمستخلف عنه مالئک و فرشتگانی می احتمال اول اینکه

تا آن اجنه را نابود کنند. بعد از اینکه در  مأمور کرده بود ،هایی که تحت ریاست ابلیس به تبهکاری و فساد مشغول بودند

ن این گروه مخفی شده بود. آنوقت خداوند متعال به آن فرشتگان این کار موفق شدند، بر زمین حاکم شدند؛ ابلیس هم در بی

اهم به جای شما گروه دیگری را قرار بدهم و شما را به آسمان ببرم و خومیمن  :پیروز در نبرد با جنیان تبهکار فرمود

داشتند و آن سوال نسمان سنگین تر از زمین است، کأن میل به خروج به آسمان را انستند که عبادت در آدمیچون  هاآن

 را مطرح کردند.

و إذ قال »هد که فرشتگانی که مخاطب خداوند قرار گرفتند در آیه دمیتمال را شیخ طوسی به ابن عباس نسبت این اح

 1مالئکه ای بودند که در زمین ساکن شدند. ،«ربّک للمالئکۀ
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و إذ قال ربّک »قابل استفاده است. از جمله روایتی که در تفسیر صافی وارد شده،  نیز از برخی روایاتاین احتمال 

منظور از مالئکه یعنی آن کسانی . «فی األرض مع ابلیس و قد طردوا عنها عن الجن و خفّفت العبادۀللمالئکۀ الذین کانوا 

یف داده شد چون در زمین عبادتش تخف هاآنبادت را نابود کردند و ع هاآنا جنیان در نبرد بکه در زمین با ابلیس بودند و 

 1سبک تر است نسبت به آسمان.

شتدّ ذلک ابدالً منکم و رافعکم منها ف»آمده است که  نیز «إنی جاعلٌ فی األرض خلیفۀ»در تفسیر صافی در ذیل آیه 

د که بدال منکم و این امر برای مالئکه کنمیو خلیفه را معنا 2،«هم إلی السماء تکون أثقل علیهمعند رجوع العبادۀَعلیهم ألن 

 در زمین. هاآنعبادت  بود ازآسمان ثقیل تر  درثقیل آمد چون عبادت 

را به همان  هااینند قبال در آسمان بودند و خداو ههم ظاهر در این است که این مالئک «عند رجوعهم إلی السماء»تعبیر 

شما د که خدا فرمود آنجا بو ساکن زمین بودند. هااینخطاب قرار داد،  را مورد هاآنمور کرد و هنگامی که خدا منظور ما

مه مالئکه. پس للمالئکۀ مخصوص بعضی از مالئکه است، نه ه ربک باید دوباره به آسمان برگردید. لذا خطاب إذ قال

ین است که ااده د نسبت به ابن عباس آن را مده و شیخ طوسیر برخی از روایات در تفسیر صافی آاحتمال اول که د

 .دمور مبارزه با برخی از اجنه تبهکار تحت فرماندهی ابلیس بودنمستخلف عنه مالئکه ای هستند که مأ
 بررسی احتمال اول

 گروهی از مالئکه باشند مردود است چون: این احتمال که مستخلف عنه،

ردند که جن و کمیی هنگام جعل خلیفه موجوداتی در زمین زندگ کند بر اینکهداللت می یات کهااین با برخی از رو :اوال

داشتند شاید  گفتند، اینکه چه خصوصیاتی رایی پیش از خلقت آدم میهاآن. نسناس به انسسازگار نیست نسناس بودند

ای دیگری زندگی یژگی هبعدا بیان شود. ما روایاتی داریم که داللت دارد بر اینکه قبل از انسان، انسان های دیگری با و

از آسمان به زمین  ردند. اگر ما بگوییم انسان خلیفه و جانشین شده از مالئکه ای کهکمیکردند، یا اجنه ای زندگی می

 ن حرف با آن روایات سازگار نیست.آمده بودند، ای

 3،«مُطْمَئِنِّینَ لَنَزَّلْنَا عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَکًا رَسُولًاقُلْ لَوْ کَانَ فِی الْأَرْضِ مَلَائِکَۀٌ یَمْشُونَ »سوره اسراء آمده  95در آیه  :ثانیا

ردیم. کمیاز آسمان یک ملکی به عنوان رسول نازل  هاآنیعنی بگو اگر در زمین مالئکه ای بودند با اطمینان، ما حتما بر 

این آیه با احتمال اینکه بگوییم  لذا ردند.کمیمالئکه ای نبوده و در زمین زندگی نیه این است که در زمین این آظاهر 

 است ناسازگار است. شده هاآنانسان جانشین ردند و کمیمالئکه ای در زمین زندگی 
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د برای یک شومیل اساسا باید دید که آیا واقعا زمین جای زندگی مالئکه هست یا خیر. بله گاهی یک ملکی ناز :ثالثا

الئکه سازگار مقلمرو أرض و ماده و حرکت و زمان، این چیزی نیست که با حقیقت مأموریت خاص، اما زندگی کردن در 

 خودش از این جهت محل اشکال است. باشد. این

 است. است که مستخلف عنه از خلیفه در جایگاه باالتری به گونه ایو مستخلف عنه نسبتشان خلیفه  :رابعا

؟ ظاهر این است اگر نسبت بین مستخلف عنه و خلیفه را بسنجیم کدام اصل است و کدام فرع است لوال آیات، بطور کلی

است و  خلف عنه اصلمست یعنی د،کنمیعیین فه فرع. کسی که برای خودش خلیفه تلف عنه اصل است و خلیکه مستخ

ند در حالی که سیاق برتر از انسان ا اهآنمالئکه هستند، معنایش این است که  مستخلف عنهاگر بگوییم  خلیفه فرع، حال

ز موجود دیگر د که موجودی که خودش برتر اشومیهد که انسان برتر از مالئک است. آنوقت چطور دمیاین آیات نشان 

 است، خلیفه او قلمداد شود. لذا مجموعا به این چهار جهت احتمال اول قابل قبول نیست.

 احتمال دوم

هایی بوده که قبل از انسان  دوم که آن را هم شیخ طوسی از ابن عباس نقل کرده، این است که انسان خلیفه جن احتمال

 1ردند و اهل خونریزی و فساد بودند.کمیدر زمین زندگی 
 احتمال دومبررسی 

خلیفه فرع است،  واست این احتمال هم باطل است باز به همین دلیلی که اخیرا ذکر کردیم که باالخره مستخلف عنه اصل 

بت و رابطه ؟ این به حسب قاعده با آن نسد که انسان جانشین موجودی با خصوصیت تبهکاری باشدشومیآنوقت چطور 

 آید.مستخلف عنه و خلیفه جود در نمی

 سوماحتمال 

الم یک بهره ای ع جودات اینکه انسان خلیفه همه موجودات این عالم است. یعنی در انسان از همه مو احتمال سوم این

ودات یعنی انواع ای وجود دارد و کأن انسان نماینده تمام موجودات در زمین است. البته منظور از تمام موج و رشحه

دات چیزی در اینکه یک چنین موجودی بیاید خلیفه شود به معنای اینکه از همه موجو موجودات نه اشخاص موجودات.

 د اصلش را رد کرد اما نتیجه اش نتیجه درستی نیست.شومیاو هست، این احتمالی است که ن
 احتمال سومبررسی 

ت تردیدی االتر از همه موجودات این عالم اسباینکه انسان اشرف مخلوقات این عالم است و در یک مرتبه وجودی 

بیعتا یعنی نیست. موجودی که مرتبه باالتری از حیث مرتبه موجودی نسبت به موجودات ما دون خودش داشته باشد، ط

باشد ولی اینکه ما به این جهت و به خاطر این و این حرف درستی می یک اضافه به وجودی ما دون را دارد همراه بامرت

این یک کمال  بلکهاین در واقع خالفت نیست کمال بگوییم پس انسان خلیفه آن موجودات است، این صحیح نیست. چون 

                                                            
 .131، ص 1. تبیان، ج  1



7 

 

رض کنید یک موجودی بهره وجودی از همه موجودات داشته باشد، یعنی یک اما اینکه ف است. خالفت یعنی جانشینی،

وجودات ما دون به مبهره مندی از درجات  خلیفه؟د گفت شومیموجودی کامل تر از بقیه است، آیا به موجود کامل تر 

 هیچ وجه به معنای خالفت نیست.

 احتمال چهارم

ردند و کمیاین است که بگوییم مستخلف عنه انسان های قبلی ای هستند که پیش از حضرت آدم زندگی  احتمال چهارم

که  یهم قابل تأیید است از جمله روایت این احتمال با برخی از روایات 1فتند.گمینسناس  هاآنطبق برخی از روایات به 

 ! غَیرَکُم بَشَرا یَخْلُقْ لَمَ  اللّه أنَّ الْوَاحِدَ وتَری الْعَالَمَ هَذَا خَلَقَ إِنَّمَا جَلَّ وَ زَّعَ اللَّهَ أَنَّ تَرَی لَعَلَّکَ»در نورالثقلین آمده است: 

 که پنداری این بر تو شاید 2«واُولئکَ العوالِمِ تِلکَ آخِرِ فی أنتَ آدمَ، ألفِ وألْفَ عالَمٍ، ألفِ ألفَُ  اللّه خَلقَ لَقد ،ِ واللّه بلی

 متعال خداوند حتم طور به! سوگند خدا به آری است؟ نیافریده را بشری شما جز به و آفریده را جهان این تنها خداوند

 .هستی آدمیان آن و ها جهان این آخرین تو که آفریده آدم هزار هزار و جهان هزار هزار

کل و ظاهر خلق دیگری با تفاوتهایی در استعداد و ش هاآناین حاکی از این است که قبل از خلقت حضرت آدم)ع(، انس

هد از دمیخداوند به مالئکه خبر  ...« خَلیفَۀً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی لِلْمَالئِکَۀِ رَبُّکَ قالَ إِذْ وَ»م یشده بودند لذا اینکه بگوی

 شود.تایید میرخی روایات هم ی پیشین، با بهاناقرار دادن یک موجودی به عنوان خلیفه انس
 بررسی احتمال چهارم

 است که مستخلف این احتمال هم مردود است بخاطر آنچه که در رد احتماالت سه گانه قبلی ذکر شد. مهمترینش هم این

استعدادها و  وواند خداوند از یک طرف انسان را بخاطر ویژگیها تمیاصل است و خلیفه فرع است. آنوقت چگونه عنه 

ای این موجودات به فردش خلیفه قرار دهد لکن خلیفه موجوداتی شود که در استعداد و قابلیت به پ قابلیتهای منحصر

 ارد.داست که در اینجا وجود د وجود خلیفه اشرف باشد از مستخلف عنه. این یک اشکال مهمی شومینرسند. ن

نحن »یندگومیئکه چرا مال این است که ،شودواند به بعضی از این احتماالت به عنوان اشکال متوجه تمی چیزی کهبعالوه 

 ود است.؟ این با بعضی از این احتماالت نا متجانس است لذا همه این احتماالت مرد«نسبح بحمدک و نقدس لک

 احتمال پنجم

ین مطلب داللت آخرین احتمال این است که مستخلف عنه، خداوند است. قرائن و شواهد داخلی و خارجی زیادی هم بر ا

 د. نکمی
 بررسی احتمال پنجم

مقدمه است برای ایجاد « دم االسماء کلّهاآعلّم »ز به برخی مقدمات دارد. تنها خالفت از ناحیه خداوند است که نیا اوال:

اش یک این موقعیت برای انسان. اگر انسان بخواهد خلیفه خدا باشد نیاز به تعلیم اسماء دارد یعنی خداوند باید به خلیفه
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که نیاز به تعلیم اسماء ندارد و همچنین نیازی به آن  آن مالئکه خاص و جنیان ،نرا تعلیم کند. خلیفه نسناس شدحقائقی 

یکسری آمادگی درونش ایجاد شود که مهمترینش  بایدمقدمات ندارد. برای اینکه قابلیت سنخیت با مستخلف عنه پیدا کند 

 تعلیم اسماء است. 

د. اگر ما مستخلف عنه را خداوند شومییک اشکالی که تقریباً به همه احتماالت چهارگانه گذشته بود، اینجا مرتفع  :ثانیاً

د. درست است که انسان اشرف موجودات عالم است شومیبدانیم اینجا اصل بودنِ مستخلف عنه و فرع بودن خلیفه حفظ 

 طعاً باالتر از خلیفه است لذا این قاعده هم به هم نخورد.ولی باالخره فرع است. مستخلف عنه اگر خدا باشد، ق

هد که انسان خلیفه خداست؛ چون سجده برای دمیاینکه خدای تعالی امر به سجده کرد در مقابل انسان، نشان  ثالثاً:

باید در برابرش د که این انسان که خلیفه من است کنمیتفهیم  هاآنبه ی رسیدن ابرخداست و خداوند با دستور به مالئکه 

یعنی وقتی این ا باشد چرا باید دستور به سجده در برابر او داده شود. سجده کنید. اگر قرار بود انسان خلیفه غیر از خد

د. اگر این استعداد را به فعلیت نزدیک کند، نه تنها شومیانسان به این مقام میرسد البته گفتیم استعدادش به او داده 

واند انجام تمیاو هم دهد، مید بلکه خیلی از کارهایی که خدا انجام کنمیسایر موجودات را پیدا  شایستگی مسجود بودنِ

این آیه که مستخلف  این شاهد خوبی است بر دهد که باید در جایش توضیح داده شود. خودِ امر به سجده در برابر انسان،

 واند باشد.تمیعنه، غیر از خدا ن

یید این گومیید و کنمیظهور در چه چیزی دارد؟ شما وقتی در جایی کار «  خَلیفَۀً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی »آیه  رابعاً:

 هم.دمیهم ظهور در چه چیزی دارد؟ یعنی جانشین خودم قرار دمیشخص را جانشین قرار 

 است.  روایات متعددی هست که در این روایات تعبیر به خلیفۀ اهلل در مورد انسان شده خامساً:

الفاظ آیه  دش هم عرض شد. هم از جهت ظاهرلذا مجموعاً مستخلف عنه در این آیه، خداوند متعال است و ادله و شواه

و هم مفهوم و مضمون و همچنین روایاتی که خارج از این آیه است. مجموع شواهد داخلی و خارجی به وضوح اثبات 

 د که مستخلف عنه خدای متعال است.کنمی

 «العالمین ه ربّللّوالحمد »


