
 
 
 
 
 
 

  

   نیقیمتکلمان فر دگاهیداز قرآن با امامت در اهللا  فۀیخل مفهوم وندیپ
  

   فتح اهللا نجارزادگان

  سلمان بابائی گواري
  

  3/2/1392: دریافتتاریخ 

  18/4/1392تاریخ تأیید: 
  

  

  

  : چکیده

این پژوهش عهده دار تبیین چیستی خلیفۀ اللهی در قرآن و بررسی نحوه پیوند 

سوره مبارکه  30ترین آیه در زمینه استخالف آیه است. گسترده تآن با امام

ساز از دیگران رین موجودات و داراي شؤون متمایزبقره است، خلیفۀ اهللا برت

است. امامت در دیدگاه شیعه عبارت از جانشینی انبیاء و خالفتی از جانب حق 

شود. امامت یتعالی در همه امور دینی و دنیایی است که با نصب الهی تعیین م

در دیدگاه اهل سنت نوعی رهبري عمومی با هدف حراست از امور دین و 

دنیاي مردم و جانشینی و نیابت از نبی است. از نظرگاه شیعه فرقی بین خلیفۀ 

اهللا قرآنی و امام نیست و رابطه منطقی بین این دو مقوله تساوي است. امام و 

ا و خالفت و والیت ظاهري خلیفه مورد نظر اهل سنت فقط در حوزه اجر

دنیایی(که یکی از کارهاي خلیفۀ اهللا است) با خلیفۀ اهللا هماهنگ است. خلیفۀ 

تواند با امام مد نظر اهل یماللهی که ولی اهللا، واسطه فیض و معلم مالئکه است ن

  سنت تطبیق داشته باشد.

  

  .سنت آیات استخالف، خلیفۀ اهللا، شؤون، امامت، شیعه، اهل: ها کلیدواژه

                                                 
  (نویسنده مسوول)  فارابیپردیس  -استاد دانشگاه تهرانnajarzadegan@ut.ac.ir. 
   کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیثsalmanb367@gmail.com.  
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  مقدمه -1

خالفت به معناي جانشینی است و استخالف سنتی از 

هاي الهی است و در چندین آیه از آیات قرآن به سنت

)؛ 30این مسأله اشاره شده است از جمله: (بقره/

 )؛ (یونس/129و 74و 69)؛ (اعراف/165(انعام/

 )؛ (ص/39)؛ (فاطر/55)؛ (نور/62)؛ (النحل/73و14

  ).7)؛ (حدید/26

امامت نیز از مقوالتی است که در نزد شیعه از 

اصول مذهب و همچون نبوت وجهه خلیفۀ اللهی دارد و 

یک منصب الهی است که در امتداد راه انبیاست. اما در 

میان اهل سنت امامت نوعی رهبري اجتماعی براي 

اداره جامعه و یک منصب سیاسی به عنوان جانشین 

از فروعات دین است. و  صلی اهللا علیه و آله پیامبر

کنند میچون معنایی که شیعه و اهل سنت براي امامت 

به نوعی معناي خلیفه و جانشین در آن حضور 

دارد(خلیفۀ اهللا یا خلیفۀ الرسول) اکنون باید دید چه 

نوع پیوندي بین این دو مقوله وجود دارد آیا از اوصاف 

یافت توان به اوصاف امامات راه می خلیفۀ اهللا در قرآن

و از این رهگذر حضور قرآن را در بحث امامت پر 

رنگ ساخت و با نقاط مشترك فریقین در این پیوند 

ها پیدا کرد این راهی براي تقریب اندیشه توانمی

  فراهم آمده است. هاپژوهش در پاسخ با این پرسش

  خلیفۀ و خلیفۀ اهللا -2

 باشد. واژهمی »خلف« بر وزن فعیلۀ از ماده »خلیفۀ«

 ند؛اهپژوهان در معناي این مفهوم به تفصیل سخن گفت

ابن فارس براي این ماده سه معناي اصلی در نظر 

قرار گرفتن چیزي پس از چیز . «1گرفته است: 

بدین معنا » خلف«؛ اگر »شودمی دیگرکه جانشین آن

شود البته اگر این واژه می خوانده» خَلَف«استفاده شود 

صالح بکار رود خَلَف (به در مورد جانشینی نیک و 

فتح الم) و خَلْف (به تسکین الم) جانشین بد را گویند 

 بعدهم منْ فَخَلَف«در قرآن نیز بدین گونه آمده است: 

وا خَلْفالةَ أَضاعالص وا وعاتَّب واتالشَّه فونَ فَسلْقَوی 

 به جانشینانى آنان از پس گاه، ؛ آن)59مریم/(»غَیا

 پیروى هوسها از و ساخته تباه را نماز که ماندند اىج

 خواهند را] خود[ گمراهىِ]  سزاى[ زودى به و کردند،

که در این صورت » پشت سر، ضد روبه رو. «2 .دید

 (ابن» دگرگونی و تغییر. «3شود. خوانده می» خَلْف«

ند سه معنایی را اهبرخی خواست .)2/210: 1404فارس،

وراء و «ه به یک معناي اصلی که ابن فارس آورد

کاهش دهند که در زبان » ظهر و تقدم«در برابر » تأخّر

شود. اما باید توجه می فارسی از آن به جانشینی تعبیر

داشت که این مفهوم خود گاه به سبب زمان است و گاه 

به » خلف«به سبب مکان و گاه به سبب کیفیت. اما 

م از معانی سبب زمان همان معناي نخست و معناي دو

نیز در همین » خلیفه«و مفهوم  گیردمیبریاد شده را در 

نیز در  -یعنی تغییر - قسم مندرج است. معناي سوم

وارد است » خلف«کیفی مفهوم  زيمعناساجهت 

 .)109: 1391؛ فاریاب، 3/110 :1360(مصطفوي،

باشد و می ند خلیفه به معناي سلطان اعظماهبرخی گفت

 باشد هم چنین جایز است» فاعل«جایز است به معناي 

  ).2/178: 1414به معناي مفعول باشد(فیومی،

خلیفه کسی است که در مکان فرد پیش از خود 

شود (فراهیدي، می گیرد و جایگزین و نایب آنمی قرار

). و به خاطر مناسبت تامی [که با 4/26: 1409

مستخلف عنه] دارد که در دیگري [این استحقاق] 

شود در غیر این صورت می خالفت نیست، مستحق

 ،شود (مالصدرامی قرار گرفتن چیزي در غیر موضعش

1366 :2/300.(  

[این نیابت] یا به خاطر غیبت منوب عنه و یا 

مرگ وي و یا ناتوانی او و یا به دلیل شرافت بخشیدن 

به مستخلف صورت گرفته است. و برطبق همین وجه 
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اي خود را در زمین [شرافت] است که خداوند اولی اخیر

فرماید: می خلیفه قرار داده است چنانچه خداي تعالی

»وي هالَّذ لَکُمعج فی خَالَئضِ ف39/فاطر( ...»الْأَر (

آن کس که شما را در این سرزمین جانشین  اوست

  ).294: 1412... (راغب اصفهانی، گردانید

اي که ارائه از جستجوي در منابع لغوي و معانی

آید که خلیفه به معناي نائب و می ند، چنین براهدکر

دو بار آمده » خلیفه«. در قرآن لفظ باشدمی جانشین

چهار مرتبه و » خالئف«سه مرتبه و » خلفاء«است و 

چهار مرتبه و » یستخلف«یک بار و » استخلف«لفظ 

  هم یک بار آمده است.» مستخلف«

» اهللا« خلیفه به لفظ جالله کلمه خلیفۀ اهللا: اضافه

ترکیبی است که در قرآن بکار نرفته است بلکه این 

ترکیب برساخته و برگرفته از منابع روایی و همچنین 

السالم علیهم معصومین ادعیه و زیارات منقول از ائمه

 ؛4/570؛ 1/253: 1407کلینی،  رکـ :باشد (می

  ).2/13: 1378 ؛ همان،204 ،35،132 :1376صدوق، 

رکیب اضافی خلیفۀ اهللا فقط به ند که تاهبرخی گفت

به خاطر بودن نص  – السالمعلیهما حضرت آدم و داود

شود ولی بعضی قائل به جواز می اطالق -به این امر

(فیومی،  نداهبکارگیري این ترکیب براي همه شد

1414 :2/178 .(  

  استخالف در قرآن -2-1

توان به می رسد استخالف در آیات قرآن رامی به نظر

  وع تقسیم کرد: سه ن

نوع اول: استخالف طبیعی، به معناي مطلق 

جایگزینی است که در آن خداوند براي اهل زمین مقرر 

کرده نسلی پس از نسل دیگر پشت سر آنان، جایگزین 

ي گذشتگان هاآنان شوند و به طور طبیعی مالک دارایی

 فی خَالَئف جعلَکُم الَّذي هو« شریفه گردند مانند آیه

 کُفْرُهم الْکَافرِینَ یزِید الَ و کُفْرُه فَعلَیه کَفَرَ فَمنْ الْأَرضِ

نْدع هِمبقْتاً إِالَّ رم الَ و زِیدرِینَ یالْکَاف ماراً إِالَّ کُفْرُه؛ خَس

را در این سرزمین جانشین اوست آن کس که شما 

اوست، . پس هر کس کفر ورزد کفرش به زیان گردانید

و کافران را کفرشان جز دشمنى نزد پروردگارشان 

  »افزاید افزاید، و کافران را کفرشان غیر از زیان نمى نمى

در این آیه جمع خلیف یا خلیفه » خالئف). «39/فاطر(

به معناي جانشین است، این نوع استخالف، یکی از 

  ي بشري است.هانسل ي حق تعالی دربارههاسنت

ف به معناي وراثت از پیشینیان نوع دوم: استخال

است که در آن حق تعالی منت نهاده و با دخالت 

حکیمانه خود، قومی را که حجت را براي آنان تمام 

رساند و می ورزند، به هالکتمی کرده، ولی آنان عناد

اندازد و قومی دیگر را وارث یماز صفحه گیتی بر

  گرداند.می سرزمین آنان

ف نوعاً قوم مستخلف عنه در این شکل از استخال

دچار ظلم و ستم با فساد و تباهی اند و قوم جانشین 

در استضعاف و خوف به سربرده و پس از استخالف از 

شوند. این معنا به طور می اقتدار و تمکین برخوردار

مربوط به قوم بنی اسرائیل به  خاص در آیه شریفه

 ومهلقَ موسى قَالَ«فرماید: می خورد کهمی چشم

 یشَاء منْ یورِثُها للَّه الْأَرض إِنَّ اصبِرُوا و بِاللَّه استَعینُوا

 أَنْ قَبلِ منْ أُوذینَا قَالُوا*   للْمتَّقینَ الْعاقبۀُ و عباده منْ

 یهلک أَنْ ربکُم عسى قَالَ جِئْتَنَا ما بعد منْ و تَأْتینَا

دعکُمو و فَکُمتَخْلسی یضِ فنْظُرَ الْأَرفَی فلُونَ کَیمتَع«  

  ). 129-128/ األعراف(

این نوع استخالف هم مانند استخالف قبل، سنّتی 

ي الهی است که خداوند پس از آزمون هااز سنّت

مؤمنان و احراز شایستگی آنان، به آنان مقام استخالف 

بخشد. قرآن این می و امنیت یعنی وراثت زمین و اقتدار

نوع استخالف را براي اقوامی دیگر مانند مؤمنان از قوم 

، قوم ثمود )73(اعراف/ ، قوم عاد)73(یونس/ نوح
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  خبر  )101-97(اعراف/ و دیگران )74(اعراف/

  دهد.یم

نوع سوم: استخالف ویژه براي انبیاء و اوصیاء از 

ور خاص ناحیه حق تعالی است. خداوند آنان را به ط

نماینده خود در زمین قرار داده، خالفت را براي آنان 

وضع و جعل کرده است. برخی مثل راغب این نوع 

دانند اما می خالفت را براي شرافت بخشیدن به خلیفه

باید علت فاعلی خالفت اولیاي خدا را بدلیل مناسبت 

آورد. این نوع می تامی دانست که این استحقاق را پدید

ي الهی است و هرگز زمین هاسنتی از سنت خالفت نیز

باشد خالی می از این خلیفه که همان حجت الهی

نخواهد بود. ناگفته نماند که منافاتی بین این نوع از 

خالفت، با خالفت نوع دوم در مقام تحقق بیرونی 

علی  نیست؛ براي نمونه، چون در عصر حضرت نوح

ده و به هالکت کافران غرق ش لسالماهعلینبینا و آله و 

خدا بود با  که خلیفه لسالماهعلی رسیدند، حضرت نوح

همراهانش، جانشین آنان گردیدند و با اقتدار وارث 

  .)90-86: 1389 سرزمین کافران شدند (نجارزادگان،

موضوع  تنها دو مورد از آیاتی که دربرگیرنده

باشند می استخالف در قرآن کریم است از نوع سوم

ي استخالفی ویژه براي فرد یا گروهی دهیعنی دربردارن

 30ي و دیگري آیه» ص« سوره 26 ياست؛ یکی آیه

است که خداوند در این دو آیه از نوع » بقره«ي سوره

ي که اهدهد. اما خلیفمی خاصی از جعل خلیفه خبر

 فَاحکُم الْأَرضِ فی خَلیفَۀً جعلْنَاك إِنَّا داود یا« ي درآیه

 تواننمی) آمده را 26/ ص... » (و بِالْحقِّ النَّاسِ بینَ

هللا مطلق گرفت چرا که اوالً: مخاطب آیه ۀاخلیف

باشد مگر اینکه می لسالماهعلی مشخص و حضرت داود

ذکر شخص معین(داود) از قبیل تمثیل باشد نه تعیین 

و نیز تعمیم آن به  ،)3/36: 1385 آملی، (جوادي

یی همراه است. ثانیاً: خالفت و هادیگران با دشواري

در این آیه تنها در  لسالماهعلی جانشینی حضرت داود

باشد و تنها شامل میداوري بین مردم از سوي خداوند 

یکی از شؤونی است که خداوند به خاطر تأمین آنها 

براي خود نماینده و جانشین معین کرده است و 

خود،  در حد ظرفیت و توان لسالماهعلی حضرت داود

را که (یکی از اسماي حق تعالی » هو الحاکم«اسم 

 حکَم قَد اللَّه إِنَّ«...است) و در برخی از آیات مانند آیه

) به آن اشاره شده است تحقق 48/غافر» (الْعباد بینَ

). ثالثاً: چون جمله 89: 1389 بخشد (نجارزادگان،می

) 26/ ص...» (الْأَرضِ فی ۀًخَلیفَ جعلْنَاك إِنَّا داود یا« 

  فعلیه در قالب ماضی است داللت  به صورت جمله

 کند بر این امر که بر این که خالفت حضرت داودمی

 آملی، جعل شخصی است نه نوعی (جوادي لسالماهعلی

 و« درآیه» فی االرض«). رابعاً: قید 37- 3/36: 1385

... » خَلیفَۀً الْأَرضِ فی جاعلٌ إِنِّی للْمالَئکَۀِ ربک قَالَ إِذْ

) قید جعل است، نه مجعول است؛ یعنی 30/بقرة(

باشد و جعل آن میخالفت که مجعول است، مطلق 

بر خلیفه مقدم » فی االرض«ي مقید. از این رو کلمه

که  لسالماهعلی شده است؛ بر خالف مورد خالفت داود

» الْأَرضِ فی خَلیفَۀً اكجعلْنَ إِنَّا داود یا«فرماید: می

متعلق به خلیفه، و » فی االرض«) که قید 26/ ص(

جارومجرور ظرف خالفت است. از این رو مطابق این 

عالم  خلیفه در زمین است، نه همهلسالم اهعلی آیه، داود

  ).39(همان، 

  تبیین معناي خلیفۀ اهللا در قرآن -2-2

 إِذْ و«ي در آیهمنظور ما از خلیفۀ اهللا، همان است که 

» خَلیفَۀً الْأَرضِ فی جاعلٌ إِنِّی للْمالَئکَۀِ ربک قَالَ

) بدون هیچ قیدي آورده شده است؛ خلیفۀ اهللا 30/بقرة(

مطلقی که از تمام شؤون وجودي، آثار، احکام و تدابیر 

کند و علت غایی این میمستخلف عنه حکایت 

تدابیر حق تعالی استخالف ظهور و بروز احکام و 
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است. خلیفه در این آیه فعیله به معناي فاعل است نه 

به معناي مفعول؛ خلیفه یعنی جانشینِ سابق، نه کسی که 

  ملحوق به دیگري است و پس از او بر جاي وي 

ند اهنشیند، گر چه برخی چنین پنداري را ارائه کردمی

) 3/28: 1385؛ جوادي آملی، 1/198: 1408(رازي، 

تی که در آیه آمده است مقید به هیچ قیدي نیست خالف

و خلیفه الهی همواره در زمین حضور دارد چرا که 

و » خَلیفَۀً الْأَرضِ فی جاعلٌ إِنِّی« اسمیه بودن جمله

دلیل بر استمرار وجود » جاعل«صفت مشبهه بودن 

در این » إنَّ«خلیفۀ اهللا است. و همچنین حرف تأکید 

ي بودن تصمیم جعل خلیفه دارد و جمله داللت بر جد

 این نیست که انسان کامل، خلیفه» فی االرض«مراد از 

 خدا در خصوص زمین است، بلکه او خلیفۀ اهللا در همه

عوالم(غیبی و شهودي) است آوردن ضمیر متکلم مفرد 

داللت بر » إنّا«به جاي متکلم مع الغیر » إنّی« در کلمه

د، کما اینکه در بدون واسطه بودن جعل خلیفه دار

آورد میمواردي خداي سبحان، فعل را به صورت جمع 

  ).37-36که وسایطی در کار باشد (همان، 

ي چگونگی مناسبت و حکمت مفسران درباره

استحقاقِ خلیفه در این آیه و همچنین مصداق خلیفه و 

مستخلف عنه و مسائل دیگري که با تأمل در آیه 

ر یکسانی ندارند. خلیفه توان بدان رسید، نظمیشریفه 

یعنی نایب و جانشین دیگري و به کسی که خلیفه، 

  » مستخلف عنه«گیرد خالفت وي را بر عهده می

ي هاگویند. در این باره در منابع تفسیري دیدگاهمی

  خورد: میمتفاوتی به چشم 

یی در زمین هاالف) برخی معتقدند که قبالً جن

ها که بعد کردندمیي کردند و فساد و خونریزمیزندگی 

الهی جانشین آنها شد. تفسیر  ياز بین رفتند، و خلیفه

ین تفاسیر است که این نظر ترمقاتل بن سلیمان از کهن

) با تتبعی که 1/97: 1423را آورده است (مقاتل، 

نگارنده در تفاسیر انجام داده است به نظر بیشتر 

 اندمفسران این وجه را در بیان مستخلف عنه آورده

 ؛1/116: 1372 طبرسی، ؛1/131: بی تا (طوسی،

 زحیلی، ؛1/15: 1383؛ دروزه، 1/133: 1371 میبدي،

جزي،  ابن ؛1/49: 1380 سورآبادي، ؛1/128: 1418

رضا،  رشید ؛1/15: 1417نووي،  ؛1/79: 1416

 فیض ؛1/386: 1375داورپناه،  ؛1/215: 1990

 ؛1/93: 1419 عجیبه، ابن ؛1/106: 1415کاشانی، 

 محلی، ؛1/108: 1414 عبدالعظیمی، شاه حسینی

: 1367 نسفی، ؛1/141: 1336کاشانی،  ؛9: 1416

 جرجانی، ؛1/60: 1406نجفی، سبزواري ؛1/12

 رازي، ؛1/222: 1415 آلوسی، ؛3/146: 1377

 ؛1/108: 1377 تهرانی، حائري ؛1/198: 1408

 ؛1/163: 1416 بحرانی، ؛10: 1369 سبزواري، کاشفی

 ؛36: 1367 قمی، ؛216: 1409 علی، نب حسن

اما این نظر با توجه به اینکه:  .)1/31: 1380 عیاشی،

جنیان نابود  -2سنخیتی بین جنّیان وآدم نیست.  -1

هم اکنون وجود دارند و در زمین زندگی  ند واهنشد

کنند و به عنوان مکلفانی در عرض انسان مطرح می

ض فرشتگان و اعترا -3 .)385: 1378(زمانی،  هستند

اعالم آمادگی آنها برخالفت و استدالل بر شایستگی 

و دالیلی دیگر  هاخود و ناسازگاري با جانشینی از جن

تواند قابل قبول می) ن140: 1386سیدي نیا،  رکـ :(

  باشد.

ي دیگري هاب) بعضی مستخلف عنه را، انسان

کردند و به سبب فساد و میکه در زمین زندگی  دانندمی

نریزي که داشتند ریشه کن شدند در روایات آنها را خو

 1/51: 1415ند (حویزي، اهنام برد» نسناس«با تعبیر 

). 1/93: 1415 کاشانی، فیض ؛36 :1367قمی،  ؛59و

اینکه آدم در ادامه نسل قبل باشد، با نصوص قرآنی 

) و این 141: 1386،نیا سیدي رکـ :سازگار نیست(
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دارد  لسالماهعلی لی آدمنصوص داللت بر خلقت استقال

»  طینٍ منْ بشَراً خَالقٌ إِنِّی للْمالَئکَۀِ ربک قَالَ إِذْ«مانند: 

که از  ١) آیات بسیاري مؤید این مطلب هستند؛71/ ص(

نخستین  لسالماهعلی شود که آدممیاستفاده  هامجموع آن

ي کنونی هاانسان انسان نسل جدید و به عنوان پدر همه

  ).385: 1378ت (زمانی، اس

ج) برخی معتقدند خلیفه جانشین فرشتگانی شد 

 طبرسی، رکـ :که قبل از او در زمین اقامت داشتند. (

 عاملی، ؛1/131: بی تا طوسی، ؛1/176: 1372

 ؛92-1/92: 1415کاشانی  فیض ؛1/95: 1413

: 1374 شیرازي، مکارم ؛1/58: 1415 حویزي،

-هآورد احتمال عنوان هب را قول این هم ؛ برخی1/172

 رازي، ؛1/61: 1377طبرسی،  رکـ : جمله از ندا

 آملی، جوادي ؛1/74: 1414شوکانی،  ؛1/198: 1408

) این احتمال هم به دلیل اینکه بین 58- 3/57: 1385

سنخیتی نیست در حالیکه  لسالماهعلی فرشتگان و آدم

در جانشینی باید سنخیت باشد. و نبودن دلیل بر اقامت 

: 1378ان در زمین با وجود پیشی در خلقت (زمانی، آن

) و نیز ناسازگاري با روایات بیانگر حیات جن و 384

نسناس در زمین قبل از فرشتگان و اشکاالتی دیگر 

؛ 59-3/58: 1385 آملی، جوادي رکـ :نادرست است (

  .)141-140: 1386نیا،  سیدي

برخی مقصود از خالفت در این آیه را خالفت  د)

دانند (نیشابوري، میي موجودات انشینی از همهو ج

 ؛ کاشفی1/96: بی تا بروسوي، حقی ؛1/216: 1416

تواند مراد از می) چنین معنایی ن10: 1369 سبزواري،

خالفت باشد؛ عالوه برآن موجودات هر کدام در مقام 

رکـ خود قرار دارند و چیزي جانشین آنها نشده است (

   ).3/61: 1385 آملی، جوادي :

                                                 
  .28و27/؛ الحجر8و7/؛ سجده59/آل عمران - 1

ه) به باور برخی دیگر خلیفه، جانشین خداوند 

متعال در زمین شده است و مقصود حق تعالی از جعل 

باشد. چون در آیه میخالفت، جانشینی براي خودش 

اول  ذکري از مستخلف عنه نشده است آنچه در مرحله

شود این است که آدم یا انسان خلیفه میمتبادر به ذهن 

فرماید: میه خدا به فرشتگان براي خدا باشد، همین ک

من خلیفه قرار خواهم داد، بی آنکه بگوید خلیفه از «

طرف چه کسی یا چه کسانی، خود این ظهور را دارد 

 باشد. اگر حاکمی می(خدا) » من«که خالفت از خود

اعالم کند من جانشینی تعیین خواهم کرد، آنچه در ابتدا 

، خلیفه تعیین آید این است که به جاي خودمیبه ذهن 

: 1418؛ خمینی، 83: 1388 یزدي، (مصباح »کندمی

5/227(.  

بعدي این  محل بحث و آیه همچنین سیاق آیه

است که خداوند در مقام اعطاي کرامت و کمال به 

انسان است؛ چنین کمال و کرامتی در صورتی تصور 

دارد که اوالً، انسان خلیفه خدا باشد و ثانیاً قلمرو 

و زمین باشد،  هاآسمان تصرف او همه خالفت و حوزه

نه خصوص زمین، و زمین تنها مسکن او باشد 

؛ 1/178: 1417 طباطبایی، ؛1/61: 1377(طبرسی، 

) و سؤالی هم که فرشتگان 3/60: 1385 آملی، جوادي

کنند متناسب همین معنی است، چرا که نمایندگی می

خدا در زمین با فساد و خونریزي سازگار نیست 

). البته خالفت از 1/172: 1374شیرازي،  م(مکار

جانب خداوند به معناي جانشینی در الوهیت و ربوبیت 

نیست بلکه نمایندگی از جانب خدا، نمایانگري اوست، 

ي است اههمچنین تصرف در جهان به اذن او در محدود

  که مالک مدبر هستی براي انسان تدبیر کرده است.

  خلیفه کیست؟ -2-3

کیست، موضوعی است که اندیشمندان اینکه خلیفه 

  ند:اهبسیاري براي تعیین آن تالش کرد
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را تنها مصداق  لسالماه. برخی حضرت آدم علی1

ه مقام خالفت دانند و بر این پندارند کمیخلیفه در آیه 

ي دیگر هادارد و شامل انسان الهی اختصاص به آدم

 طبرسی، ؛1/96: 1423 سلیمان، بن شود(مقاتلمین

 رکـ : همچنین ؛1/61: 1377 همان، ؛1/116: 1372

 ؛1/49: 1380 ؛ سورآبادي،1/125: 1407 زمخشري،

 مراغی، ؛1/131: بی تا طوسی، ؛1/389: 1420 رازي،

 زحیلی، ؛1/150: 1409 موسوي، ؛1/80: بی تا

 حسینی، ؛1/80: 1415 نیشابوري، ؛1418:1/128

 مشهدي، قمی ؛9 :1416 محلی، ؛1/108: 1414

کاشانی،  ؛1/216: 1416نیشابوري، ؛1/321: 1368

: 1406 سبزواري، ؛13 :1422دخیل،  ؛1/141: 1336

 ؛1/34: 1373 کاشانی، ؛130 :1369سلمی،  ؛1/60

 ؛1/198: 1408 رازي، ؛1/222: 1415 آلوسی،

 ؛1/79: 1416جزي،  ابن ؛1/74: 1414 شوکانی،

 حائري ؛1/15: 1417نووي،  ؛1/133: 1371میبدي، 

) داللت 1/95: 1413عاملی،  ؛1/109: 1377 تهرانی،

ساختار آیه بر استمرار خالفت و لزوم وجود خلیفه به 

) از 147نهج البالغه، حکمت رکـ :( عنوان حجت الهی

  دالیل نادرستی این احتمال است.

 . به عقیده برخی مصداق خلیفۀ اهللا در آیه2

باشد و میاعم از مؤمن و کافر  هاانسان خالفت همه

و همچنین  لسالماهعلی ي فرزندان حضرت آدمهمه

 باشندمیهمه خلیفه الهی لسالم اهعلی حضرت آدم

؛ 1/68: 1416 بیضاوي، ؛1/222: 1415 (آلوسی،

: 1424؛ همان، 8 بی تا: مغنیه، ؛6/154: 1383 دروزه،

؛ 1/91؛ قرشی،389-1/388: 1420؛ رازي، 1/80

: 1419اهللا،  ؛ فضل217-1/215: 1990رشید رضا، 

) چون خلیفه الهی نمایانگر اوصاف حق تعالی 1/231

ي هااست، وجود انسانهاي کافر و معاند یکی از نشانه

توان همه و نمی بیانگر نادرستی این دیدگاه است

 جوادي رکـ :(ها را مصداق خلیفۀ اهللا دانست. انسان

  )54- 3/53: 1385آملی، 

در ند که مصداق مقام خلیفه الهی اه. برخی آورد3

باشد بلکه تنها مؤمنان میروي زمین فرد خاصی ن

وارسته و پرهیزگار جانشین حق تعالی در روي زمین 

این  .)46-3/45: 1385جوادي آملی،  رکـ :( باشندمی

فساد و خونریزي خلیفه درباره احتمال با سؤال مالئکه 

  حق تعالی درتناقض است.

  الهی مختص برخی مقام خلیفۀ . به عقیده4

-1/222: 1415 (آلوسی، باشدمی ١ي کاملهاانسان

: 1375 ؛ داورپناه،2/302: 1366 مالصدرا، ؛223

) مؤید این نظر 3/211: 1385آملی،  جوادي ؛1/387

 روایاتی است که در ذیل آیه خالفت وارد شده است

؛ 1/165: 1416 بحرانی، ؛1/14: 1395 صدوق، رکـ :(

ه این نظر ) بهترین توضیح در بار1/52: 1415 حویزي،

  گویند:میاند ایشان را آیۀاهللا جوادي آملی آورده

 شؤون همه مظهر که است کسی کامل خلیفه

خداست خلیفه کامل انسان چون و باشد عنه مستخلف 

 عصر هر در نیز کامل خلیفه است، واحد خداوند و

 بودند، او معاصر دیگر خلفاي اگر و بود خواهد یگانه

 نه گر و دارند قرار او مطلقه تخالف الوالیۀ تحت حتماً

 کامل خلیفه یک هیچ بوده، ناقص خلیفه آنها همه

  .)6/221: 1385(جوادي آملی،  نیست

                                                 
انسان «آورده است: تعبیر انسان کاملشهید مطهري در کتاب  -1

می تا قرن هفتم هجري وجود نداشته است. در ادبیات اسال» کامل

 امروز در اروپا هم این تعبیرخیلی زیاد مطرح است ولی براي اولین

کار برده شده است. ه ر در مورد انسان بیببار در دنیاي اسالم، این تع

را مطرح کرد، » انسان کامل«اولین کسی که در مورد انسان، تعبیر 

طائی است (مطهري،  عارف معروف، محی الدین عربی اندلسی

1380 :20.( 
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بنابراین خالفت الهی که در آیه مطرح شده است 

اختصاص به انسان کامل دارد و این انسان کامل در 

همه عصرها یگانه بوده و از ابتداي خلقت تا زمان 

شود و میزمین از حضور وي تهی ن نهبرپایی قیامت په

رکـ ( به عنوان حجت الهی هموراه در زمین حضور دارد

 من تخلو ال األرض أن« ؛ باب1/179: 1407 کلینی، :

 آمده باره این در حدیث سیزده باب این در که ؛»حجۀ

 اهللا خلیفۀ« خالفت آیه در اهللا خلیفۀ از است)، مراد

 نص صریح قرآن که طبق بیان کسی باشد.می »مطلق

) است الهی خلیفه شناخت معیار که( اسماء همه به علم

 خود عنه مستخلف يهاویژگی و شؤون تمام و دارد را

 براي الهی فیض واسطه وي چنین هم .باشد دارا را

 قصور دلیل به تعالی حق سوي از فیوضات رسیدن

   الهی فیوضات مستقیم دریافت از موجودات دیگر

 باشدمی ییهاویژگی و شؤون داراي فهخلی این باشدمی

 این و کندمی عالم در فرد یک مخصوص را مقام این که

 به چند هر و ندارد هاانسان همه به اختصاص مقام

 همه در الهی خالفت به رسیدن استعداد بالقوه صورت

 ضعیف صورت به هم برخی در و باشد موجود هاانسان

 براي هم خالفتی اگر لکن باشد رسیده فعلیت مرحله به

 برکت به و وي نظر زیر باشد، کامل انسان از غیر فردي

 از مراد .باشدمی است، الهی مطلق خلیفه که کامل انسان

باشد؛می تعالی حق استخالف، این در عنه مستخلف 

 از جانشینی و خالفت آیه، در مطرح خالفت یعنی

و  هاحال این خلیفه الهی آراسته به ویژگی خداست.

-میونی است که وي را از دیگر موجودات متمایز شؤ

  آوریم:میچند نمونه از این ویژگی ها را در ذیل  .سازد

: خلیفۀ اهللا کسی است که ١اسماء مطلق . مظهر1 

دارا و تمام اوصاف و شؤون الهی را به صورت تام  همه

                                                 
سوره بقره  31آیه  ن معیار براي شناخت خلیفه الهی درریشه ای - 1

 است.

باشد و موجودات دیگر مظهر بعضی از اسماي الهی می

 کار خداي سبحان را در همههستند. او کسی است که 

شؤون جهان امکان انجام بدهد، اگر خداي سبحان علیم 

است انسان کامل هم باید مظهر تام آن علیم بالذات 

باشد و در مورد سایر صفات همین گونه است و هرچه 

 رکـ :دهد (میدر جهان تکوین بخواهد باذن اهللا انجام 

 :1385جوادي آملی،  ؛86: 1388یزدي،  مصباح

3/204.(   

 و« باشدمیاز اسماء خداوند » ولی«. ولی اهللا: 2

) و اسماء 28/ (شورى »الْحمید الْولی هو و رحمتَه ینْشُرُ

(یعنی صاحب  خداوند باقی و دائمند لذا، انسان کامل

والیت کلیه) مظهر تام و اکمل براي این اسم شریف 

ه کائنات تصرف و است. تا به اذن خداوند بتواند در ماد

قواي زمینی و آسمانی را مسخر کند و هرچیز محالی 

   ).61 :1416آملی، زاده (حسن نزد او ممکن شود

. واسطه فیض: فیض خداوند متعال همواره در 3 

موجودات قابلیت  سراسر هستی جریان دارد و همه

دریافت مستقیم فیض الهی را ندارند و ناچار باید 

د این فیض را به بقیه برساند و هر وسایطی باشد تا بتوان

تواند واسطه فیض قرار گیرد چرا که میموجودي ن

دریافت فیض الهی نیازمند استحقاق ذاتی است که این 

ي براي همه ممکن اههاي مرتبویژگی با توجه تفاوت

نیست و انسان کامل بدلیل داشتن استحقاق ذاتی و 

ته این ها و صفات الهی، شایسمتصف بودن به ویژگی

  مقام شده است. 

الهی به این  . هدایتگري: هادي بودن خلیفه4 

الهی مظهر مطلق اسماء حق تعالی  معنا است که خلیفه

یکی از اسماء  ،باشد و واسطه در رساندن فیوضاتمی

باشد. در نتیجه خلیفۀ اهللا میحسناي خداوند (هادي) 

باشد. چرا که هادي به هدایت تکوینی و تشریعی می

  باشد.میدي بودن خداوند مطلق ها
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. معلم: خداوند متعال خلیفه خود را تحت تعلیم 5

مستقیم خود قرار داده است و چون خلیفه الهی به طور 

باشد وتعلیم یکی از میمطلق واسطه رساندن فیض 

فیوضات الهی است پس، یکی از آثار وجودي و 

ه اهل (چ وظایف خلیفۀ اهللا در هستی تعلیم موجودات

علم الهی خویش  و چه اهل زمین) به وسیله هامانآس

  باشد. می

  امام و امامت -3

 و مهموز» م م ا«بر وزن فعال از ریشه » امام« واژه

نظر واژه پژوهان عبارت  الفاء و مضاعف است. امام از

هرکس که در کارها به او اقتدا شود و در «است از 

 ابن ؛8/428 : 1409(فراهیدي، .»امور جلودار باشد

؛ 1/28: 1404 فارس، ؛ ابن12/25: 1414منظور، 

  ).6/10: 1375طریحی، 

در کتب لغت از براي این واژه معانی گوناگون 

دیگري از جمله: پیشوا، پیشرو، معلم، سرپرست، دلیل 

رود میطناب و چوبی که در ساختمان به کار  راهنما، و

که  ياهي آن به صورت برابر قرار گیرد، نشانهاتا پایه

کند، جاده و راه و ... ذکر میلشکر به دنبال آن حرکت 

منظور،  ابن ؛1/78: 1426درید،  شده است (ابن

). با دقت 6/10: 1375 طریحی، ؛12/22-28: 1414

در معانی اي که در منابع لغوي آمده، به نظر نوعی 

معناي جلوداري و پیشوایی و راهنمایی در معناي امام 

یشوا انسانی باشد که به سخن و نهفته است و چه این پ

یا کار او اقتدا شود یا کتابی چنین باشد، یا هر چیز 

دیگري که سمت پیشوایی دارد؛ اعم از حق یا باطل و 

  ).87: 1412ع آن ائمه است (راغب، جم

این که امام راهنما و الگویی  تربه بیان روشن

است که دیگران از او براي رسیدن به اهداف خود (که 

کند) میوجه به کاربرد امام، اهداف پیروان هم فرق با ت

امام را به معناي مفعول  کنند. جمعی واژهمیپیروي 

و » مکتوب«به معناي » کتاب«ند مانند اهدانست

در این صورت، امام ». محسوب«به معناي » حساب«

است (مصطفوي، » مقتدي و من یؤتَم به«به معناي 

مشتقات آن دوازده بار در ). واژه امام و 1/132: 1360

صورت مفرد و پنج ه (هفت بار ب قرآن بکار رفته است

بار بصورت جمع) و به حسب مفهوم به همان معناي 

کسی که به او  مقتدي و من یؤتَم به؛ پیشوا و«لغوي: 

  است.» اقتدا شود

ادامه مفهوم و حقیقت امامت را از دیدگاه  در

اهل سنت بررسی ز نیاندیشمندان و متکلمان شیعه و 

و اختالف هر کدام از فریقین در  هاشود تا تفاوتمی

این مسأله نمایان گردد. متکلمان در تعریف امامت به 

  .شوندمیدو گروه تقسیم 

ند؛ بر این اهیک گروه امامت را تعریف نکرد

تصور که همه مذاهب اسالمی از امامت تصویر روشنی 

سید مرتضی در  دارند که مورد قبول همگان است مثل

و شیخ طوسی در کتاب  ةالذخیرو  الشافیي هاکتاب

و عبدالجبار معتزلی در  االقتصاد فی ما یتعلق باالعتقاد

 التمهیدو قاضی ابوبکر باقالنی در کتاب  المغنیکتاب 

و عبدالقاهر  االرشادالحرمین جوینی در کتاب وامام 

   .اصول الدیندر کتاب  بغدادي

از پرداختن به بحث گروهی دیگر هم قبل 

 نداهوجوب امامت و اوصاف امام، امامت را تعریف کرد

» امامت«). درمورد تعریف 19: 1390ربانی،  رکـ :(

میان متفکران و متکلمان فریقین اختالف نظر زیادي 

؛ آملی، 44- 40: 1381 مطلق، یزدي رکـ :وجود دارد(

عی است چرا ) و این اختالف طبی3/253-269: 1422

(شیعه) یکی از اصول دین مت از نظر گروه اول که اما

ولی از نظر گروه دیگر (اهل سنت) شود محسوب می

که در دین مجود فروع دین و دستورات عملی جزو 

  . شوددارد قلمداد می
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  چیستی و مفهوم امامت -3-1

  شیعه دیدگاه -3-1-1

باشد میامامت در مذهب شیعه یک اصل مهم اعتقادي 

ي کالمی شیعه بعد از نبوت مورد هابو معموالً در کتا

بررسی قرار گرفته است و مفسران و اندیشمندان شیعه 

ند و اهاهتمام زیادي از گذشته تا کنون به این بحث داشت

این خود نمایانگر اهمیت فوق العاده این مهم در نزد 

ي شیعه همتاي نبوت و در آنان است. امامت در اندیشه

) و در بعد 673: 1365رانی، (حسینی ته امتداد آن است

والیت، امامت مقامی فراتر از مقام نبوت و رسالت 

) امامت مقام و 90-81: 1390نجارزادگان،  رکـ :است(

منصب الهی است؛ همان طور که مقام نبوت، یک مقام 

و منصب الهی است و خداوند متعال باید نبی و پیامبر 

یق گزینش را تعیین کند. هرگز امکان ندارد فردي از طر

مردم، به مقام نبوت برسد همچنین، مقام امامت یک 

مقام الهی است که هرگز فردي از طریق انتخاب مردم 

یا انتخاب اهل حل و عقد و دایره شورا به مقام امامت 

) امامت به عقیده 78: 1381(یزدي مطلق،  رسدمین

باشد چرا که میشیعه آخرین مرحله سیر تکاملی انسان 

اهمیت خاصی براي امامت قائل است و آن  قرآن مجید،

را آخرین مرحله سیر تکاملی انسان شمرده است که 

 124رسند و در آیه میبه آن  تنها پیامبر اولوالعزم

  سوره بقره بیان شده است.

در مکتب تشیع، فلسفه بعثت پیامبران، با فلسفه 

نصب امام، یکی است. امامت در دیدگاه شیعه منصبی 

حق تعالی براي فردي معین که متصف است از سوي 

(از جمله مثل  به واالترین اوصاف و مراتب کمالی

یابد و لذا میعصمت و علم لدنی) است اختصاص 

منصبی انتخابی و گزینشی نیست که وجود اوصافی در 

کسی باعث انتخاب او به عنوان امام براي مسلمین 

مام و شود. با دقت در تعاریفی که بزرگان شیعه از ا

ند اههاي خود آورددر کتابآنچه امامت کرده و نوعاً 

  آید:میي ذیل حاصل هاشاخصه

امامت رهبري عمومی و جانشینی و نیابت از  -1

(مفید، بی تا:  باشدمیانبیاء در امور دینی و دنیایی 

65 .(  

شخص داراي مقام امامت معصوم بوده  -2

  (همان) ووظایف او به مانند وظایف انبیاست

نیابتی و نسبت به رابطه امامت نسبت به انبیاء  -3

: 1405(سید مرتضی،  باشدمی دیگران باالصالۀ

یعنی رابطه امام نسبت به  )10؛ طوسی، بی تا: 2/264

و زمانش سانی که در سراي تکلیف و در عصر ک

کنند، اصالی و نسبت به پیامبر که در سراي میزندگی 

  تکلیف نیست، نیابی است.

باشد و میفرد در هر عصري که یک نفر  این -4

(حلی،  شودمیبه نصب الهی، تعیین و واجد این مقام 

؛ 462-461: 1383فیاض،  رکـ :؛ نیز 124: 1374

  ).127: 1363نراقی، 

  دیدگاه اهل سنت -3-1-2

ي کالمی هامتکلمان اهل سنت کم و بیش در کتاب

خود به مسأله امام و امامت به عنوان یک مبحث 

ند و قدر متیقن از مجموعه تعاریفی که اهمی پرداختاسال

شود که از میند نتیجه این چنین اهي امامت آورددرباره

امامت خالفت و جانشینی از رسول  -1نظر آنها: 

) 3/574: 1997؛ ایجی، 750: 1427است(عبدالجبار، 

نوعی رهبري عمومی است با هدف حراست و  -2

مردم و اقامه دین که  پاسداشت از امور دین و دنیاي

؛ ابن 5: 1406(ماوردي،  پیرویش بر همه واجب است

  ).5/232: ؛ تفتازانی، بی تا191خلدون، بی تا: 

براین مقام امامت نزد اهل سنت، به طور کلی بنا

یک منزلت اجتماعی و منصب عادي و غیر الهی است 

(مدیران و  که توده مردم، به ویژه اهل حل و عقد
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مطلق،  (یزدي کنندمیمقام را انتخاب مسئوالن) این 

؛ 753 :1427همدانی،  عبدالجبار رکـ :؛ 65 :1381

) مسأله امامت نزد اهل سنت 8/344: 1997 جرجانی،

از مسائل اعتقادي نیست بلکه آنها امامت را جز فروع 

: 1386(غزالی،  دانندمیفقهی و متعلق به افعال مکلفین 

 در امامت ) مشروعیت108؛ طوسی، بی تا: 192

 است گرفته نشات آنان سیاسی فقه از سنت اهل اندیشه

 و برگرفته آنان دیدگاه در امامت دارد؛ حضور آن در و

 از پس اسالم صدر در که است حوادثی از ساخته بر

 خالفت مورد در صلی اهللا علیه و آله مکرم نبی رحلت

 کوشندمی آنان بلکه است، اتفاق افتاده وي جانشینی و

 توجیه شرع با افتاده اتفاق واقع مقام در که را چه آن تا

  کنند.

 استمرار سنت اهل اندیشه در همچنین امامت

است. با  اجماع طریق از آن مشروعیت نیست، نبوت

توجه به وظایف و جایگاهی که اندیشمندان اهل سنت 

شمرند که مرتبه امامت را تا مرتبه میبراي امامت بر 

  از آن تقلیل  ترایینیک قاضی و حاکم و حتی پ

دهند، و با نظر به اختالف نظر آنان در مورد اوصاف می

؛ 471: 1987باقالنی،  رکـ :( ي امامهاو ویژگی

-755: 1427؛ عبدالجبار، 5/233: تفتازانی، بی تا

رسد که قدر متیقن از اوصاف امام در می)؛ به نظر 757

فردي که  -1توان چنین گفت: میمیان اهل سنت 

گی سیاسی دارد و توان اجراي احکام و حدود را خبر

 -2داشته باشد براي تصدي منصب امامت کافی است.

اوصافی که متکلمان برجسته و اندیشمندان اهل سنت 

شمرند مثل اجتهاد، عدالت، و صاحب میبراي امام بر 

رأي بودن و... بیشتر این اوصاف اکتسابی بوده و براي 

یت دنیایی است که امامی است که صاحب یک حاکم

در تصور و فکر آنان ترسیم شده است نه اینکه متناسب 

  امامتی توأم با والیت تکوینی و تشریعی باشد.

  امامت با اللّه خلیفۀ پیوند يهاگونه -4

در رابطه با ارتباط خلیفه و امام ذکر دو نکته ضروري 

دو مصداق » امامت«و » خالفت«آید: اوالً: میبه نظر 

دارند؛ بلکه دو عنوان مختلف منطبق بر یک جداگانه ن

باشند. آن کسی که رهبري امت اسالمی را میمصداق 

بر عهده دارد، از این جهت که رهبري او به عنوان 

است،  صلی اهللا علیه و آله جانشینی خدا یا پیامبر

باشد و از این جهت که پیشواي می» خالفت«مصداق 

باشد.از این می» امامت«امت اسالمی است، مصداق 

رو، هم در روایات و هم عبارت هاي متکلمان اسالمی، 

به کار رفته است. » امامت«و » خالفت«هر دو مفهوم 

را دو » خالفت«و » امامت«بنابراین این اندیشه که 

داند و میجدا از هم و با مصادیق متفاوت  مقوله

را به اهل سنت » خالفت«را به شیعه و » امامت«

از نظر مبانی روایی و کالمی درست  دهد،میاختصاص 

جز آنکه مرادشان از  )34 :1390(ربانی،  نیست

  خالفت، نیابۀ عن النبی باشد.

و امام در این است که » خلیفه«ثانیاً: فرق بین 

خلیفه ناظر به گذشته و امام ناظر به آینده است. چه 

سبق و لحوق زمانی باشد یا رتبی؛ اگر کسی به دنبال 

و را اشغال کند خلیفه نام دارد واگر کسی دیگري جاي ا

راهنماي دیگران باشد و دیگران به او اقتدا کنند امام 

نام دارد. البته ممکن است فردي هم خلیفه باشد و هم 

امام؛ خالفتش نسبت به کسانی است که بر او مقدم 

بودند و امامتش نسبت به افرادي است که از او 

، یعنی هم نسبت به متأخرند و انسان کامل چنین است

 )خداوند( و هم نسبت به موجود سابق بالذات مردم

  ).29- 3/28: 1385 آملی، (جوادي خلیفه است

پیوند قابل  ارتباط خلیفه و امام از دو گونه

پیوند  - 2پیوند نظري و معنایی.  -1بررسی است: 

کارکردي. پیوند کارکردي نیز به سه گونه قابل تقسیم 
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اجتماعی سیاسی، تکوینی و است: پیوند کارکردي 

ي پیوند را هاملکوتی، تشریعی هدایتی. در ادامه گونه

  نماییم.میدر دیدگاه هر یک از فریقین بررسی 

  دیدگاه شیعه -4-1

پیوند نظري و معنایی: از دیدگاه شیعه تفاوتی بین 

منطقی بین معناي  خلیفۀ اهللا قرآنی و امام نیست و رابطه

امامت تساوي است. خلیفه خلیفه اصطالحی قرآن با 

اسماء است و مظهر اسم علیم خداوند  الهی عالم به همه

ین اوصافی هم که ترو داراي علم لدنی است، از مهم

امام در مورد آن متفق اند علم  اندیشمندان شیعه درباره

ي امامت علم لدنی است هاامام است و از بایستگی

 تصریح به هیال خلیفه قید با این تحلیل از مقصود شیعه

 از جانب خالفتی نبوت که همانطور که است نکته این

 این با شیعه. چنین است نیز امامت مقام خداوند است؛

 طریق از امام مشروعیت در جست وجوي اثبات تحلیل

 را الهی خلیفه وقتی که سنت اهل خالفت به است نصب

 کنند در جست و جوي توجیهمی معرفی »النبی نیابۀ«

    زینش امام مثل انتخاب وحل و عقد هستند.گ يهاراه

یکی از دالیل شیعه از تأکید بر وجوب تصریح 

بر امامت و وجود نص براي امامت این است که چون 

امام باید معصوم باشد و به دلیل اینکه عصمت یک امر 

باطنی است که جز خداي تعالی کسی بر آن مطلع 

نص  نیست و هر گاه چنین باشد، واجب است که با

تعیین شود بلکه جز نص راهی براي تعیین امام 

اما اهل سنّت هر کس را  )280: 1384نیست(بحرانی، 

که براي امامت امت قابل بدانند، و با او بیعت کنند، و 

غالب شود او را امام  ،یا او با شوکت خود بر بالد اسالم

دانند. اما این نظر اهل سنّت به دو دلیل پذیرفته می

اول اینکه: امامت، خالفت از جانب خدا و نیست: 

رسول است پس تنها با قول خدا و رسول محقّق و 

شود. دوم اینکه اگر اثبات امامت بر بیعت و میمشخص 

ادعا متوقّف باشد، منجر به فساد و فتنه خواهد شد چرا 

ي با شخصی بیعت کنند،آنگاه اهکه احتمال دارد هر طایف

آید و هر کس خود را مید در بین ایشان اختالف پدی

  ). 234-232: 1374(حلی،  کندمیامام معرّفی 

علت تأکید شیعه بر نصب براي این است که 

بگوید کسی که منصوب است چون خلیفه الهی است 

پس مظهر تمام نماي تمام اوصاف حق تعالی است پس 

معلم مالئکه، مظهر مطلق اسماء، هادي، ولی اهللا و ... 

زم به ذکر است با مراجعه احادیثی که است. همچنین ال

در منابع شیعی آمده است این نکته به خوبی قابل درك 

است که بین این دو مقوله فرقی گذاشته نشده و امام به 

عنوان خلیفۀ اهللا معرفی شده است. در بعضی از زیارات 

» خلیفۀاهللا«و » خلفاءاهللا«با عناوین  علیهم السالم ائمه

: 1407کلینی،  رکـ :( شوندمیفته مورد خطاب قرار گر

  ).2/493: 1403؛ طبرسی، 4/570

اجتماعی سیاسی: از دیدگاه  -1پیوند کارکردي: 

شیعه در حوزه اجتماع و سیاست کارکرد خلیفه و امام 

تفاوتی با هم ندارد. خالفت الهی در اصطالح قرآن 

اسماء و  اختصاص به انسان کاملی دارد که عالم به همه

د در تمام امور سیاسی و اجتماعی میباشد و ولی خداون

یی است که این هاخلیفه الهی داراي شؤون و ویژگی

کند و این خلیفه میمقام را مخصوص یک فرد در عالم 

شود و از ابتداي خلقت تا میاز سوي حق تعالی تعیین 

و زمین از حضور وي تهی  زمان برپایی قیامت پهنه

عنوان حجت خداوند در شود و او همواره به مینخالی 

زمین حضور دارد. امامت هم در دیدگاه شیعه عبارت 

از رهبري از سوي حق تعالی به عنوان جانشین انبیاء 

در امور دینی و دنیایی است و تنها راه تعیین امام نص 

شود و میاست و مقام خالفت الهی با جعل الهی تعیین 

ند باشد اگر چه چمیامام هم در هر عصري یک نفر 

امام همزمان با هم در یک عصر زندگی کنند اما تنها 
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یکی از آنها به عنوان امام و خلیفه الهی از سوي حق 

  باشد.میتعالی 

ملکوتی و تکوینی؛ درباره این پیوند باید  -2

گفت اندیشمندان شیعه با دادن عنوان خلیفۀ اهللا به امام 

 ملکوتی و الهی بودن مقام در جست و جوي بیان جنبه

انتخابی و سیاسی صرف  امامت هستند تا آن را از جنبه

مورد نظر اهل سنت جدا کنند. اما براي روشن شدن 

این پیوند چگونگی اتصاف امام به برخی از شئون 

  کنیم.میخلیفۀ اهللا را بیان 

همسانی در مظهریت مطلق اسماء: جهان مظهر 

اسماء و صفات الهی است به این معنی که فلسفه و راز 

فرینش جهان، این بوده که جلوگاه و مظهري باشد آ

براي تجلی و ظهور اسماء و صفات خداوند. بنابراین 

ي در حد خود مظهر اسمی یا اسمائی از اههر پدید

 اسماء خداوند است . اسم اهللا به تنهایی جامع همه

اسماء وصفات الهی است. هر چه کمال یک پدیده 

اسماء و صفات الهی  بیشتر باشد مظهر تعداد بیشتري از

خلیفه و امام هر  ،خواهد بود. در این میان انسان کامل

 اسماء و صفات حق است. عصري، به تنهایی مظهر همه

» اهللا«بنابراین خلیفه الهی به عنوان مظهر اسم جامع 

اسماء و صفات جمالی و جاللی  حاکم بر مظاهر همه

 حق است و لذا در تکوین و تشریع ولی و رب همه

) اما 109-104: 1378(یثربی،  جودات جهان استمو

به لحاظ صفت امکان و مربوبیت نسبت به ذات حق 

است. امام به عنوان انسان کامل و کاملترین » عبد«

در کائنات و خلیفه » اهللا«انسان عصر، مظهر اسم جامع 

  او در میان مخلوقات است.

یگانه بودن امام در هر عصر و نصب وي  درباره

ق تعالی با استفاده از شأن مظهریت مطلق از سوي ح

اسماء باید بگوییم که انسان کامل، مظهر اسم اهللا است. 

تمام اسماء است مظهر  همانطور که اسم اهللا امام و قبله

او هم، امام و قبله کل است لذا هیچ وقت نشئه عنصري 

خالی از انسان کامل مظهر اهللا تعالی نیست و چون این 

نیست لذا امام یگانه زمان است چون  مظهر تعدد بردار

  ).139: 1382(طباطبایی،  مظهر اتم یگانه عالم است

بودن: ولّی یکی از اوصاف  اهللا ولی در همسانی

باشد. والیت، میذات و نیز اوصاف فعلی خداوند متعال 

خواه تکوینی یا تشریعی، مانند سایر اوصاف فعلی 

ن شریک و هیچ کس در آ اوست خداوند، تنها از آن

نیست، چون نظام تکوین و تشریع همه به دست خداي 

از اسماء فعلی خداوند » ولی«سبحان است. لیکن چون 

کند و تردیدي نیست که مظهر میاست، مظهر طلب 

: 1385(جوادي آملی،  والیت مراتب مختلف دارد

) و مظهر اتم و اکمل این اسم شریف، ائمه 431

 مقام البته اینباشند السالم میعلیهممعصومین 

 .امور تفویض نه به معناي است والیت نمایانگري

 انسانها متعال همسانی در وساطت فیض: خداوند

 رسیدن هاانسان زندگی از غایی علت و کرده خلق را

 سوي از انسان فطرت در کمال به میل و است کمال به

کمال  به رسیدن مسیر و است شده نهادینه تعالی حق

 تواندمین راهنما بدون انسان ست وا» مستقیم صراط«

 و برسد مقصود منزل سر به و کند طی را مسیر این

 که باشد انسان راهنماي مسیر این در تواندمی کسی

 هاانسان میان در و باشد پیموده را مسیر این خود

 میان فیض واسطه که است الزم فردي چنین وجود

 اصطالح در فرد این و باشد انسانی نوع و ربوبی عالم

 تمام به که است کاملی فرد امام، .دارد نام امام شرع

 نیک، صفات و اخالق تمام به و الهی، معتقد حقه عقاید

 افاضه خداوند جانب از که کماالتی همه و است آراسته

 او یابد، در تحقق افراد در است ممکن و است شده

 فیوض مجراي و امام، مصب سپس .است یافته فعلیت

و رابطه  واسطه نحوي که می توان او را است به الهی
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(یزدي دانست.  غیب عالم و(عالم شهادة)  انسان بین

  )86: 1381مطلق،

ي هاتشریعی هدایتی؛ یکی دیگر از پیوند -3

خلیفۀ اهللا و امام مربوط به حوزه تشریع و هدایت است 

اتصاف امام با خلیفه در این پیوند بدین گونه  نحوه و

 خداوند فعلی اوصاف از هدایت. تاس هادي است: امام

 طلب مظهر که خداوند فعلی اوصاف سایر مثل که است

 واسطۀ که علیهم السالم معصومین ائمه رو این از کندمی

 از اعم( هادي باشندمی تعالی حق سوي از فیض

 خود هدایت که چرا باشندمی هم) تشریعی و تکوینی

 لوقاتمخ دیگر به ائمه وساطت به که است فیض نوعی

 و آوردیم اهللا خلیفۀ براي که هم اوصافی سایر. رسدمی

 که مواردي طبق همگی است شده یاد کتب دیگر در

  .است تطبیق قابل علیهم السالم ائمه مورد بر آوردیم

  دیدگاه اهل سنت -4-2

 سنت اهل دیدگاه از امامت پیوند نظري معنایی: تعریف

 کرما رسول از خالفت نوعی امامت که است چنین

 و )3/574: 1997(جرجانی،  است صلی اهللا علیه و آله

 و دین امور از حراست هدف با عمومی رهبري نوعی

تعریف  در الرسول خلیفۀ سنت با قید اهل .مردم دنیاي

 اعم امور همۀ در تعالی حق جانشینی از را امامت، امام

 و دهندمی تقلیل دنیایی امور به تشریعی و تکوینی از

 که است این الرسول خالفۀ بردن کار به از آنها توجیه

 است غایب که باشد کسی از باید خالفت و جانشینی

 خالفت به نیاز -تعالی حق یعنی- حاضر شخص ولی

 این در آنها مشکل )1/365: 1375(ابن خلدون،  ندارد

 از خالفت آنها که گرددمی نکته بر بدین نگاه نوع

 از نصبش از بعد اهللا خلیفۀ استقالل معناي به را خداوند

 حالی در نداهدید او به امور تفویض و تعالی حق سوي

 این تعالی حق از خالفت نوع مورد در صحیح نظر که

 که این نه اوست نمایانگري خداوند، جانشینی که است

 خداوند بلکه کند عمل کارها در خدا از مستقل خلیفه

 به خود قدرت و اراده با را خویش کارهاي متعال

 در خلیفه و امام وساطت مثل دهدمی انجام آنها ستد

 خداوند تجلیات آیینه عنوان به خلیفه کهالهی  فیض

  .باشدمی

اجتماعی سیاسی: مقام امامت -1پیوند کارکردي: 

نزد اهل سنت یک منزلت اجتماعی و منصب عادي و 

 عقد غیر الهی است که توده مردم، به ویژه اهل حل و

 (یزدي کنندمیین مقام را انتخاب (مدیران ومسئوالن) ا

) و شرایط و اوصافی که براي امام 65: 1381 مطلق،

 کنند شرایطی در حد یک حاکم و والی استمیبیان 

امام در اجراي  ) و وظیفه753 :1427عبدالجبار، رکـ :(

احکام و اقامه حدود تجهیز ارتش و کالً مربوط به 

ث شده که حوزه امور دنیایی است. و همین نگاه باع

برخی از متکلمین اهل سنت انجام فسق و فجور و 

) و 5/233: بی تا تفتازانی، رکـ :( آلودگی از سوي امام

 یا غصب اموال و کشتار مردم و عدم اجراي عدالت و

) را 478: 1987(باقالنی،  ضایع کردن حقوق دیگران

مانع امامت و خالفت ندانند. در واقع پیوند خلیفه با 

دگاه اهل سنت تنها به لحاظ کارکرد اجتماعی امام از دی

سیاسی است، البته نه آنگونه که مورد نظر شیعه 

باشد. اما در مورد کارکرد میوشایسته مقام امامت 

توان پیوندي میملکوتی و تکوینی و تشریعی هدایتی ن

میان امام مورد نظر اهل سنت و خلیفۀ اهللا قرآنی برقرار 

  نمود.

  ريگینتیجهبحث و  -5

 خلیفه به لفظ جالله کلمه از اضافهکه خلیفۀ اهللا ترکیب 

در قرآن بکار نرفته است، بلکه آمده پدید » اهللا«

برساخته و بر گرفته از منابع روایی و همچنین ادعیه و 

باشد. خالفت از میمعصومین  زیارات منقول از ائمه

خداوند به معناي الوهیت و ربوبیت نیست بلکه 
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د، نمایانگري اوست و به معناي تصرف نمایندگی خداون

 درشؤون مجاز به اذن خداست.

سوره بقره  30مطلق تنها در آیه به صورت خلیفۀ 

آمده است، خالفتی که در این آیه آمده است مقید به 

هیچ قیدي نیست و خلیفه الهی همواره در زمین حضور 

 الْأَرضِ فی جاعلٌ إِنِّی«دارد چرا که اسمیه بودن جمله

دلیل بر استمرار » جاعل«و صفت مشبهه بودن » خَلیفَۀً

در » إنَّ«وجود خلیفۀ اهللا است. و همچنین حرف تأکید 

این جمله داللت بر جدي بودن تصمیم جعل خلیفه 

دارد. خلیفه جانشین خداوند است نه هیچ کسی یا چیز 

ي دیگر. خلیفۀ اهللا انسان کاملی است که علم به همه

شؤون مستخلف  کسی است که مظهر همهاسماء دارد، و 

خداست و خداوند  عنه باشد و چون انسان کامل خلیفه

واحد است، خلیفه کامل نیز در هر عصر یگانه خواهد 

 بود.

از دیدگاه شیعه بین خلیفۀ اهللا قرآنی و امام 

منطقی بین معناي خلیفه  تفاوتی نیست و رابطه

 گویدیم عهیشاصطالحی قرآن با امامت تساوي است. 

 که است نکته نیا به حیتصر یاله فهیخل دیق از مقصود

 مقام ست؛وند اخدا سوي از فتخال نبوت که همانطور

 لیتحل نیا با عهیش. است یاله فتیخال زین امامت

 بهکند میرا اثبات  نصب قیطر از امام تیمشروع

 »یالنب ۀابین« را یاله فهیخل یوقت که سنت اهل خالف

 مثل امام نشیگز يهاراه یهتوج دنبال به دنکنمی یمعرف

. اندیشمندان شیعه با دادن هستند عقد و وحل انتخاب

 عنوان خلیفۀ اهللا به امام در جست و جوي بیان جنبه

ملکوتی و الهی بودن مقام امامت هستند تا آن را از 

انتخابی و سیاسی صرف مورد نظر اهل سنت جدا  جنبه

 کنند.

ل سنت فقط در حوزه امام و خلیفه مورد نظر اه

اجرا ( که یکی از کارهاي خلیفۀ اهللا است) با خلیفۀ اهللا 

هماهنگ است چون در دیدگاه اهل سنت تنها فردي که 

خبره سیاسی باشد و توان اجراي احکام و اقامه حدود 

 کند.میرا داشته باشد براي تصدي مقام امامت کفایت 

ه نبی تنها دانند و خلیفمیآنها امام را خلیفۀ الرسول 

شود و همین امر باعث شده که یک منصب سیاسی می

امامت را از فروع دین و از جمله مسائل فقهی به شمار 

 آورند و وجوب آن را نقلی بدانند نه عقلی.

 منابع

 الکـرم  ابـى  بـن  علـى  الحسـن  أبـو  الدین عز ،األثیر ابن -

 دار - صـادر  دار :بیروت .التاریخ فی الکامل).  ق1385(

 .بیروت

 کتاب ).ق1416( احمد بن محمد، غرناطى ابن جزي -

 بـن  االرقم دار شرکت :بیروت .التنزیل لعلوم التسهیل

 .االرقم ابى

تـاریخ ابـن    ).ش1375( عبـد الـرحمن   خلدون، ابن -

ــه .خلــدون ــروین محمــد ترجم ــادى پ ــران .گناب  :ته

 .فرهنگى و علمى انتشارات

بیروت: دار احیـاء   .مقدمۀ) تا بی( ___________ -

 التراث العربی.

 .جمهـرة اللغـۀ   )ق 1426( ابن درید، محمد بن حسن -

[بی جـا]: مؤسسـۀ الطبـع و النشـر التابعـۀ لآلسـتان       

 الرضویۀ.

 .التحیر و التنـویر  ).تابی( طاهر بن محمد ،عاشور ابن -

 .ناجا: بیبی

 فىالبحرالمدید  )ق1419( محمد بن احمد عجیبه ابن -

 قرشـى  عبـداهللا  احمـد  تحقیـق  .المجید القرآن تفسیر

 .زکى عباس حسن دکتر: ناشر قاهره .رسالن

قم:  .معجم مقاییس اللغـۀ  )ق1404( أحمد فارس، ابن -

 .االسالمی االعالم مکتب

 .لسان العرب .) ق 1414( مکرم بن محمد منظور، ابن -

 . صادر دار : بیروت
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 ترجمـه   )ش 1390( یتق محمد ،)یآقانجف( یاصفهان -

ـ م کبـر ا یعل ترجمه .االسرار حقائق  :قـم  .ینیحسـ  ری

 .یالضح شمس

 کتـاب م).  1997( ی، عضد الـدین عبـد الـرحمن   ایج -

 دار :بیـروت  .عمیـرة  الـرحمن  عبـد  تحقیق .المواقف

 .الجیل

 فـى روح المعـانی   ).ق 1415( محمـود  سیدآلوسی،  -

  .العلمیه دارالکتب: بیروت .العظیم القرآن تفسیر

 األعظـم  المحیط تفسیر ).ق 1422( آملی، سید حیدر -

 وانتشـارات  چـاپ  سـازمان  :تهـران  .الخضم البحر و

  .اسالمى ارشاد وزارت

تمهید االوائـل و تلخـیص    ).م 1987( باقالنی، ابوبکر -

  بیروت: موسسۀ الکتب الثقافیۀ. .الدالئل

. المـرام  عـد قوا شـرح  ).ش 1384( ثمیم ابن ،یبحران -

  .اطالعات :تهران .يمصطفو زهرا شرح و ترجمه

 تفسـیر  فـى  البرهـان  ).ق 1416( هاشم سید بحرانی، -

  .بعثت بنیاد :تهران .القرآن

 وانوار التنزیـل   ).ق 1418( عمر بن عبداهللابیضاوي،  -

  .العربى التراث احیاء دار: بیروت .التأویل أسرار

بیـروت:   .شرح المقاصـد ). تابی( تفتازانی، سعد الدین -

  .عالم الکتب

 ).ش 1377( حسن بن حسین المحاسن ابو جرجانی، -

 انتشــارات :تهــران .األحــزان جــالء و ذهــانجــالء اال

  .تهران دانشگاه

 ). م 1997( محمـد  بن على الشریف السید ،الجرجانى -

   بیروت: شریف الرضی. .شرح المواقف

 .مقربان يفنا ادب ).ش 1381( عبداهللا ،یآمل يجواد -

ـ کب جامعه ارتیز شرح ـ تحق .رهی ـ  و قی  محمـد  میتنظ

 . اسراء نشر مرکز :قم .ییصفا

تفسیر قـرآن   .تسنیم). ش 1385( ___________ -

 قم: مرکز نشر اسراء. .احمد صادقیتنظیم  .کریم

تفســیر موضــوعی ). ش  1385( ___________ -

تنظیم و  .صورت وسیرت انسان در قرآن .قرآن کریم

 قم: مرکز نشر اسراء. .ویرایش غالمعلی امین دین

تفســیر موضــوعی ). ش  1383( ___________ -

 عبـاس  میتنظ و قیتحق .هدایت در قـرآن  .قرآن کریم

  قم: مرکز نشر اسراء. .انیعباس

ــت در  ). ش  1385( ___________ - ــمیم والی ش

تنظیم و ویـرایش محمـود    .آثار آیۀ اهللا جوادي آملی

 قم: مرکز نشر اسراء.  .صادقی

 .والیـــت در قـــرآن). ش1367( ___________ -

  تهران: نشر فرهنگی رجا.

مقتنیـات   ). ش 1377( على سید میرحائري تهرانی،  -

  .االسالمیه الکتب دار :تهران .الثمر ملتقطات والدرر 

 ).ق 1409( ابومحمـد  امـام ، العسکرىحسن بن علی  -

 مدرسـه : قـم  .العسـکرى  االمام الى التفسیر المنسوب

  .مهدى امام

االنسان الکامـل  ). ق 1416( حسن زاده آملی، حسن -

بـی جـا:    .خاريترجمۀ عبدالرضا افت .فی نهج البالغۀ

   مؤسسۀ المعارف اإلسالمیۀ.

 توضـیح ). ش 1365( هاشـم  سـید  تهرانـی،  حسینی -

 . تهران: انتشارات مفید .المراد
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 1414( احمـد  بـن  حسـین حسینی شاه عبدالعظیمی،  -

 و للطباعـۀ  الفکـر  دار:  بیروت .تفسیر اثنا عشري ).ق

  . صادر دار -التوزیع و النشر

 :بیـروت  .روح البیان ).تایب( اسماعیل حقی بروسوي، -

 .دارالفکر

). ش  1374( (عالمـه حلـی)   حلی، حسن بن یوسف -

متـرجم   .با شرح النافع یوم الحشـر  .عشر حادي باب

قم: دفتر نشر معـارف   .محمد علی حسینی شهرستانی

  اسالمی.

 ).ق 1415( عروسـى  جمعـه  بـن  علـى  عبدحویزي،  -

  .اسماعیلیان انتشارات :قم .نورالثقلین

ــی،  - ــیدخمین ــط س ــیرالقرآن  ).ق 1418( یفمص تفس

 امـام  آثـار  نشـر  و تنظـیم  موسسـه جـا:  بـی  .الکریم

  .)ره(خمینى

ــاه، -  فــى انوارالعرفــان ).ش 1375( ابوالفضــل داورپن

  .صدر انتشارات :تهران .القرآن تفسیر

 فـی  الـوجیز  ).ق 1422( علـى  محمد بن علىدخیل،  -

 التعـــارف دار: بیـــروت .العزیـــز الکتـــاب تفســـیر

  .للمطبوعات

 .التفسـیر الحــدیث  ).ق 1383( عـزت  محمـد ه، دروز -

 .العربیۀ الکتب إحیاء دار :قاهره

 روض ).ق 1408( علـى  بـن  حسینرازي، ابوالفتوح  -

 بنیـاد : مشـهد  .تفسیرالقرآن فى نناالج روح و الجنان

 .رضوى قدس آستان اسالمى پژوهشهاى

 ).ق 1420( عمر بن محمد فخرالدین ابوعبداهللارازي،  -

  .العربى التراث احیاء دار :روتبی .مفاتیح الغیب

ــفهانی،  - ــب اص ــینراغ ــن حس ــد ب  ).ق 1412( محم

 دارالعلم :بیروت -دمشق .القـرآن  غریب فی المفردات

  .الشامیۀ الدار

امامت در بیـنش   ).ش 1390( ربانی گلپایگانی، علی -

  قم: مؤسسه بوستان کتاب.  .اسالمی

 ).ش 1371( سـعد  ابـى  بن احمد رشید الدین میبدي، -

 امیـر  انتشـارات  :تهران .األبرار عدة وسرار کشف اال

 .کبیر

 تفسیر( الحکیم القرآن تفسیر). م  1990رشید رضا، ( -

  .للکتاب العامۀ المصریۀ الهیئۀبی جا:  .)المنار

 المنیـر  التفسیر ).ق 1418( مصطفى بن وهبۀ زحیلی، -

 دار: دمشـق  -بیروت .المنهج و الشریعۀ و العقیدة فى

  .المعاصر الفکر

 )ش 1378 زمسـتان  و پـاییز ( ، محمـد هاشـم  زمانی -

ـ  يهـا  پـژوهش  .»خالفت انسـان در قـرآن  «  .یقرآن

 و 19 شـماره  .خراسـان  یاسالم غاتیتبل دفتر مشهد:

20.  

 حقـائق  عـن  الکشاف ).ق 1407( محمودزمخشري،  -

  .العربی الکتاب دار: بیروت .التنزیل غوامض

 ).ق 1406( اهللا حبیـب  بـن  محمـد ، سبزواري نجفـی  -

 التعارف دار :بیروت .المجید القرآن ی تفسیرالجدید ف

  .للمطبوعات

 .حقائق التفسـیر  ).ش 1369( حسین بن محمدسلمی،  -

 .دانشگاهى نشر مرکز :تهران

 ).ش 1380( محمــد بــن عتیــق ابــوبکرســورآبادي،  -

  .نو نشر فرهنگ :تهران .تفسیر سورآبادي
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 ).ش 1386تابســتان ( سـیدي نیـا، ســید علـی اکبـر     -

ـ آ دگاهید بر دیکأت اب ؛یااله خالفت«  يجـواد  اهللا تی

 و فرهنـگ  پژوهشـگاه قـم:   .فصلنامه قبسات .»یآمل

   .44شماره  .یاسالم شهیاند

 .فـتح القـدیر   ).ق 1414( علـى  بـن  محمـد شوکانی،  -

  .الطیب الکلم دار -کثیر ابن دار: بیروت -دمشق

 :تهـران  .االمالی ).ش 1376( على بن محمدصدوق،  -

 . کتابچى

 : تهـران  .کمال الدین ).ق 1395( ___________ -

  . اسالمیه

ـ  .ییطباطبا - ـ  دیس  و کامـل  انسـان  ).ش 1382( یعل

 حضـرت  درربـار  کلمـات  در امامـت  و امـام  معرفت

 :قـم  ،علیه السـالم  الرضا یموس بن یعل الححج ثامن

  .ینید مطبوعات

 فى المیزان ).ق 1417( حسین محمد سیدطباطبایی،  -

 ى جامعـه  اسـالمى  انتشـارات  دفتر: قم .القرآن تفسیر

 .قم علمیه حوزه مدرسین

 علـى  اإلحتجـاج  ).ق 1403( احمد بن علـی  ،یطبرس -

  مشهد: نشر مرتضی. . اللجاج أهل

 .جوامع الجامع ).ش 1377( حسن بن فضلطبرسی،  -

 حـوزه  مـدیریت  و تهـران  دانشـگاه  انتشارات :تهران

 .  قم علمیه

ــان ). ش 1372( ___________ - ــع البی ــىمجم  ف

  .خسرو ناصر انتشارات :تهران .رآنالق تفسیر

 تـاریخ  ).ق1387( جریـر  بن محمد جعفر أبو ،طبري -

  اث.التر دار :بیروت .الملوك و األمم

 .مجمـع البحـرین   ).ش 1375( الـدین  فخـر  طریحی، -

 .مرتضوى کتابفروشى: تهران

بی  .قواعد العقائد). بی تا( دینطوسی، خواجه نصیر ال -

  جا: بی نا.

 تفسـیر  فـى التبیـان   ).تـا بی( حسن بن محمد طوسی، -

 .العربى التراث احیاء دار: بیروت .القرآن

 تفسیر فىالوجیز  ).ق 1413( حسین بن علىعاملی،  -

 .الکریم القرآن دار :قم .العزیز القرآن

 1405( مرتضـی)  الهدي، علی بن الحسین(سـید  علم -

، اعداد مهـدي رجـایی   .رسائل الشریف المرتضی ).ق

 قم: دار القرآن الکریم.

کتاب التفسـیر   ).ق 1380( مسعود بن محمدعیاشی،  -

  .علمیه چاپخانه: تهران .(تفسیر العیاشی)

االقتصـاد فـی    ).ش 1386( غزالی، ابوحامـد محمـد   -

قـزوین: حـدیث    .ترجمـه پرویـز رحمـانی    .االعتقاد

  امروز.

 .کتـاب العـین   ).ق 1409( أحمد بن خلیلفراهیدي،  -

  . هجرت نشر: قم

مـن وحـی    ).ق 1419( ینحسـ  محمد سیدفضل اهللا،  -

  .النشر و للطباعۀ المالك دار :بیروت .القرآن

 .مـراد  گـوهر  ).ش1383( الهیجی، عبدالرزاق فیاض -

  تهران: سایه.

 .الصافی تفسیر ).ق 1415( محسن مال ،یکاشان ضیف -

  .الصدر انتشارات: تهران

 المنیـر  المصـباح  ).ق 1414( محمد بن احمد فیومی، -

  .الهجرة دار سسهؤم :قم .الکبیر الشرح غریب فی
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 .أحسـن الحـدیث   ).ش 1377( اکبر على سیدقرشی،  -

  .بعثت بنیاد: تهران

کنـز   ).ش 1368( محمدرضا بن محمد قمی مشهدي، -

ــدقائق  ــر وال ــب بح ــران .الغرائ ــازمان :ته ــاپ س  چ

  .اسالمى ارشاد وزارت وانتشارات

 :قم .تفسیر القمی).  ش 1367( ابراهیم بن على قمی، -

  .الکتاب دار

 .خالصـۀ المـنهج  ).  ق 1373( اهللا فـتح  مـال انی، کاش -

 .اسالمیه انتشارات :تهران

 فـى  منهج الصادقین).  ش1336( ___________ -

  .علمى محمد کتابفروشى :تهران .المخالفین الزام

).  ش 1369( علــى بــن حســینکاشــفی ســبزواري،  -

  .اقبال :تهران .مواهب علیه

. )ق 1407( اسـحاق  بـن  یعقـوب  بـن  محمـد  کلینی، -

 . اإلسالمیۀ الکتب دار : تهران .الکافی

ــن محمــد  - ــاوردي، ابوالحســن علــی ب ). ق 1406( م

  جا: مکتب االعالم االسالمی.بی .االحکام السلطانیۀ

). ق1416( سیوطىالدین  جالل و الدین جالل ،محلى -

   .للمطبوعات النور مؤسسه بیروت: .تفسیر الجاللین

 .المراغـی  تفسـیر ). تـا  بی( مصطفى بن احمد مراغی، -

 .العربى التراث احیاء دار :بیروت

انسان شناسی ). ش 1388( مصباح یزدي، محمد تقی -

انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشـی   قم: .در قرآن

 امام خمینی(ره).

التحقیـق فـی کلمـات     ).ش1360( حسـن  مصطفوي، -

  .کتاب نشر و ترجمه بنگاه :تهران .القرآن الکریم

  صدرا. قم: .کامل انسان ).ش1380( یمرتض ،يمطهر -

 بنیـاد  :قـم  .التفسیر المبین ).تابی( جواد محمد مغنیه، -

 .بعثت

 دار:  تهران .الکاشف). ق  1424( ___________ -

  . اإلسالمیۀ الکتب

المقـاالت فـی المـذاهب و     اوائل ).تابی( مفید، محمد -

  قم: دار المفید. .المختارات

 :بیـروت . تفسیر مقاتـل  )ق 1423( مقاتل بن سلیمان -

  .التراث إحیاء دار

روش  .پیام قـرآن  ).ش 1386( مکارم شیرازي، ناصر -

تهران: دار الکتـب   .تازه اي در تفسیر موضوعی قرآن

  االسالمیۀ.

تفســیر  ).ش 1366( ابــراهیم بــن محمــدمالصــدرا،  -

  .بیدار انتشارات :قم .القرآن الکریم

 ).ق 1409( االعلـى  عبـد  سـید  موسوي سـبزواري،  -

  .)ع(بیت اهل موسسه :وتبیر .مواهب الرحمان

بررسـی تطبیقـی    ).ش 1389( نجارزادگان، فـتح اهللا  -

تفســیر آیــات مهــدویت و شخصــیت شناســی امــام  

قم: پژوهشگاه حـوزه   .مهدي(عج) در دیدگاه فریقین

  .و دانشگاه

ــی ). ش 1390( ___________ - ــی تطبیقـ بررسـ

معناشناسی امام و مقـام امامـت از دیـدگاه مفسـران     

 -هران: پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه   ت -قم  .فریقین

 .نشر سمت

 .الموحـدین  انـیس  ).ش 1363( نراقی، محمد مهـدي  -

  انتشارات الزهرا.: تهران

تفسـیر   ).ش 1367( محمد الدین نجم ابوحفص نسفی، -

  .سروش انتشارات :تهران .نسفی
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 مـراح لبیـد   ).ق 1417( عمر بن محمد نووي جاوي، -

 الکتــب ردا :بیــروت .المجیــد القــرآن معنــى لکشــف

  .العلمیه

ایجاز  ).ق 1415( ابوالحسن بن محمود نیشابوري، -

  .االسالمى الغرب دار :بیروت .القرآن معانی عن البیان

 ).ق 1416( محمـد  بـن  حسن الدین نظامنیشابوري،  -

 دار :بیـروت  .الفرقـان  رغائب و القرآن غرائب تفسیر

  .العلمیه الکتب

ــد  - ــن احم ــدالجبار ب ــدانی، عب ح شــر ).ق 1427( هم

  قاهره: مکتبۀ وهبۀ. .االصول الخمسۀ

تحلیـل   .فلسفه امامت ).ش 1378( یثربی، سید یحیی -

  قم: وثوق.  .فلسفی شخصیت و اوصاف امامان

امامـت   ).ش 1381( (فاضـل)، محمـود   یزدي مطلق -

بـه   .معتزله و اشـاعره  ،بررسی دیدگاه امامیه ،یپژوه

مشهد: دانشـگاه علـوم    .کوشش جمعی از نویسندگان

  ی رضوي.اسالم


