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چکیده
يکی از راهکارهای مناسب در نقد آراء متفاوتی كه از آيات قرآن برداشت شده ،استناد به تحلیل ادبی
آيه است؛ لذا توجه به نقش آراء ادبی در تفسیر آيه ،اهمیت ويژهای دارد .عبارت ﴿إنِّي جَا ِعلٌ ىفِ اْلأَرْضِ خَلِيفَةً﴾
از جمله آياتی است كه از يک سو تحلیلهای مختلف ادبی درباره آن ارائه شده و از سوی ديگر با توجه به
اختالف ديدگاه عالمان مسلمان در مقام خالفت الهی ،تعابیر مفسران در ذيل آيه متفاوت گشته است .از
اينرو ،پژوهش حاضر قصد دارد با بررسی آراء ادبی در آيه فوق ،نمود اين اختالف را در برداشتهای
تفسیری قدما و معاصران در تبیین «خلیفه»« ،مستخلف عنه» و «جعل خلیفه» دنبال كند .در نهايت با تحلیل
ادبی مناسب با ظاهر آيه ،تبیین خواهیم كرد كه اين آيه از جمله آيات واليی است كه میتوان در اثبات الهی
بودن انتصاب به مقام خالفت الهی به آن استناد جست.
خلِیفَه ،مُستَخلِفُ عَنه ،جَعلِ الهی ،اختالف آراء ادبی.
واژگان كلیدیَ :

 .1دانشجوی دکتري مدرسي معارف اسالمي دانشگاه معارف اسالمي (نويسنده مسئول)/
Z.sadeghi210@gmail.com
 .2استاد حوزه و دانشگاه علوم حديث و قرآن Sm.hoseyni210@gmail.com /
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1ـ مقدمه
دور شدن جامعه اسالمی از مفسران واقعی قرآن از يك سو و کثرتپذير بودن فهم و تفسیر
آيات قرآن از سوی ديگر ،جهان اسالم را تقريباً از همان آغاز با تفسیرهای متفاوت فرقههای
مختلف از آيات روبهرو کرد؛ چنان که امیرمؤمنان (ع) درباره گفتوگو با خوارج به ابن عباس
سفارش فرمود« :با ايشان با قرآن مخاصمه مکن چرا که قرآن دارای وجوه و احتماالت مختلف
است .تو می گويی و آنان نیز در پاسخ وجهی ديگر را میگويند» (نهجالبالغه ،1414 ،ص.)465
از اينرو استوار بودن آراء تفسیری بر مبنای منابع مورد اعتماد ،بهعنوان معیار اعتبار اين آراء
همواره مورد توجه عالمان قرآن پژوه بوده است؛ اما در میان منابع مورد اعتنا در تفسیر قرآن،
علوم ادب عرب جايگاه ويژهای را به خود اختصاص میدهد .چرا که از يكسو ،اولین قدم در
فهم ظاهر آيات قرآن ،شناخت صحیح اجزاء سخن يعنی واژهشناسی و توجه به نقش و جايگاه
هر واژه در جمله ،آشنايی با اسلوبهای مختلف بیان ،شناخت معانی اصلی و تبعی و نکات و
ظرايف بالغی است که اين همه را علوم ادبی بر عهده دارد.
از سوی ديگر هر نوع تغییر در تحلیل ادبی آيه میتواند منجر به تفسیرهای متفاوت از آيات
شود ،از اينرو میتوان گفت نگاه ادبی مفسران به آيات قرآن در واقع تعیین کننده تفسیر و
برداشت خاص ايشان از آيه خواهد بود .بر اين اساس از آنجا که مسأله واليت و جانشینی الهی،
از جمله مسائل مهم مورد مناقشه در جامعه اسالمی است .پژوهش حاضر قصد دارد با بررسی
اختالف آراء ادبی در آيه ﴿إِىنّ جَاعِلٌ ىفِ الْ َأرْضِ َخلِيفَةً﴾ بقره ،)30 /2 :نمود اين اختالف آراء را
در ايجاد برداشتهای متفاوت مفسران از مقام خالفت مورد توجه قرار دهد.
الزم به ذکر است شیعیان بهعنوان تنها فرقهای که واليت و امامت را از مهمترين ارکان دين
و شاخصه مذهب خويش برمیشمرند (ابن بابويه ،1414 ،ص )93معتقدند خالفت ،امری الهی
و در محدوده افعال الهی است (عالمه حلی ،1417 ،ص /175بحرانی ،1406 ،ص)181؛ يعنی
انتصاب به اين مقام به دست خداوند است؛ از اينرو علمای شیعه در علم کالم ،مسأله امامت را
به دنبال نبوت مورد توجه قرار میدهند در حالی که ساير ِفرَق ،خالفت و امامت را نهايتاً حکم
شرعی واجب بر مردم دانسته ،تنها برای رد مطالب شیعه ،ضمن مباحث اعتقادی از آن ياد میکنند
(ر.ك .قاضی جرجانی ،1325 ،ج ،8صص344ـ /346اقبال آشتیانی ،1357 ،ص .)56آيه مورد
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بحث در پژوهش حاضر ،از جمله آيات واليی 1است که میتوان با توجه به نکات ادبی موجود
در آيه ،برای اثبات جعل الهی مقام خالفت در انسان کامل ،به آن استناد نمود.
شايان ذکر است آيه جعل خلیفه ،هم از جهت واژهشناسی و هم از جهت نکات اِعرابی مورد
تحلیلهای مختلف ادبی واقع شده است و بر اين اساس پندارهای متفاوتی از آيه در تعیین مراد
از «خلیفه»« ،مستخلِفعنه»« ،مقام خالفت»« ،انتصاب به اين مقام»« ،استمرار يا عدم استمرار اين
مقام» و ...ارائه شده است .در اين نوشتار به مهمترين موارد اختالفی که همانا تفاوت در برداشت
از واژگان «خلیفه» و «جاعل» و نیز اختالف در ترکیب آيه است ،اشاره خواهد رفت.

 -2مفهومشناسی «خلیفه»
واژه «خلیفه» به عنوان صفت مشبهه میتواند در هر دو معنای اسم فاعل يا اسم مفعول به
کار رود .اما بنا بر اين که مراد از مستخلفعنه چه کسی باشد ،تعابیر مفسران از معنای اين واژه
متفاوت شده است :برخی از مفسران مستخلفعنه را خداوند ندانستهاند؛ لذا يا خلیفه را به
«خالف :يَخ ُلف مَن کان قَبلَه» (نحاس ،1421 ،ج ،1ص )41يعنی جانشینِ سابق معنا کردهاند؛
يعنی آدم جانشین افرادی شد که قبل از او در زمین بودهاند .حال میتواند مراد از اين افراد
مالئکه ،جنیان و يا حتی انسانهای نخستین باشد 2.نیز برخی خلیفه را به معنای «مخلوف :أی
يَخلُفه غیرُه» دانستهاند يعنی کسی که ديگری جانشین او میشود (شوکانی ،1414 ،ج ،1ص.)74
در اين صورت آيه به جانشینی نسلی بعد از نسل ديگر در انسانها اشاره دارد (ابن کثیر،1419 ،
ج ،1ص.)124

3

در مقابل اين نظر ،مفسران ديگر از شیعه و سنی مستخلفعنه را خدا دانسته و خلیفه را در
ريه و َينُوبُ مَقَامَه» تعبیرکردهاند که مراد نماينده و قائم مقام
معنای اسم فاعلی به «مَن َيخ ُلفُ غَ َ
خداوند است (ر.ك .طبرسی ،1372 ،ج ،1صص / 176بغدادی ،1415 ،ج ،1ص /35نیشابوری،
 ،1416ج ،1ص )215و در معنای اسم مفعولی آن را به «مُخلَف» يعنی جانشین شده توسط
خداوند معنا کردهاند (ر.ك .قرطبی ،1364 ،ج ،1ص.)263

 .1چنان که عاملان و قرآنپژوهان شيعي از قدما و معاصران ،آن را از مشار آيات واليي دانسته و به آن استناد کردهاند
(ر.ک .کليين ،1407 ،ج ،1صص312و /538ابن بابويه ،1395 ،ج ،1صص4ـ /12حبراين ،يبتا ،ج ،1ص.)171
 .2طربي اين تفسري را به نقل از ابن عباس و ربيع بن أنس نقل کرده است (طربي ،1412 ،ج ،1ص.)157
 .3نظري چنني قويل را شيخ طوسي در تفسريش از حسن بصري به ثبت آورده است (طوسي ،يبتا ،ج ،1ص.)131
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در بررسی دو ديدگاه فوق بايد گفت به نظر میرسد در احتمال ادبی اول ،مفسران با معنا
کردن واژه خلیفه به جايگزين ماقبل ،مراد از خلیفه را کسی دانستهاند که از ديگری نیابت میکند
و اين نیابت ،به دلیل غیبت مستخلفعنه به خاطر مرگ يا عجز و يا عدم صالحیت او است؛ لذا
از ديدگاه ايشان مستخلفعنه نمیتواند خداوند باشد .چنانکه مدرسی میگويد« :خلیفه در اين
آيه به معنای جانشین خداوند يا نائب و وکیل او در زمین نیست؛ چرا که خداوند نمیمیرد تا
کسی جانشین او شود» (مدرسی ،1419 ،ج ،1ص .)130نیز با معنا کردن خلیفه به جانشین افراد
منقرض شده ،آمده است« :مراد از خلیفه نمیتواند نعوذ باهلل جانشین خود خداوند باشد؛ بلکه
مراد ،جانشین افراد مفسد و خونريز است» (صادقی تهرانی ،1419 ،ج ،1ص.)6
از آنجا که خلیفه تنها در معنای مذکور کاربرد ندارد ،بلکه چنانکه اشاره رفت میتواند به
معنای نماينده و قائم مقام شخص ديگر باشد ،خالفت تنها به سبب انقراض ،موت يا عجز
مستخلفعنه نیست؛ بلکه گاه شرافت و بزرگی مقام او منجر میشود نماينده و جانشینی به جای
خويش برگزيند (ر.ك .راغب اصفهانی ،1412 ،ج ،1ص 1.)294در اين صورت ،جانشینی چنین
فردی ،خبر از رفعت مقام خلیفه نیز خواهد داشت .بنابراين خلیفه خدا بودن به معنای نماينده او
خواهد بود و اين معنا نه تنها با رفعت مقام الهی ناسازگار نیست ،بلکه مويد آن است.
از سوی ديگر در آيه مذکور ،قرينه و قیدی همچون «خلیفة منکم» يا «من الجن» 2و ...که
داللتی بر جايگزينی به جای افراد سابق داشته باشد ،وجود ندارد تا خالفت را جانشینی افراد
سابق در نظر گیريم .مضافاً اين اشکال نیز پا بر جا خواهد بود که اعالم چنین جانشینی برای
حضرت آدم (ع) چه مزيتی محسوب میشد که فرشتگان از آن پرسش کنند و يا به شرافت چنین
مقامی مورد سجود مالئکه قرار گیرد .اين اشکال در معنای اسم مفعولی (مخلوف) که برای خلیفه
ارائه شده نیز وارد است .به اين بیان که اگر خلیفه به معنای کسی باشد که ديگران جايگزين او
خواهند شد ،با شرافتی که از سیاق آيات در مورد اين مقام بهدست میآيد ،سازگار نخواهد بود.
از اين جهت ،نظر گروه دوم از مفسران که خداوند ،نمايندهای برای خويش در زمین انتخاب
کرده ،با ظاهر آيه سازگارتر است؛ بهويژه آنکه واژه « ِانّی» در آيه که بر استناد جعل خلیفه به
خداوند تاکید دارد ،مويد مقام خالفت الهی است.

« .1اخلِالفةُ النّيابة عن الغري إمّا لغيبة املنوب عنه ،و إمّا ملوته ،و إمّا لعجزه ،و إمّا لتشريف املستخلف.و علي هذا الوجه
األخري استخلف اللّه أولياءه يف األرض ،قال تعاىل :هُوَ الَّذِي جَ َعلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ (فاطر.»)39 /35 :
 .2چنانکه برخي چون زخمشري اين احتمال را طرح ساختهاند (ر.ک .زخمشري ،1407 ،ج ،1ص.)124
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افزون بر اين نکات ،از معنای واژه خلیفه در کتب لغت و همچنین نوع بهکارگیری و بار
معنايی لحاظ شده از اين واژه توسط مسلمانان زمان پیامبر ،روشن میشود که اين واژه بیشتر در
معنای جانشینی مقام شريف بهکار میرود و نه هر نوع جانشینی؛ چنانکه در معنای اين واژه آمده
خلِيفَةُِ :ب َمعْنَي السُّ ْلطَانِ اْلأَعْظَمِ» (فیومی ،بیتا ،ص )178و روايت شده است که «اعرابی از
است« :الْ َ
ابابکر پرسید :آيا تو خلیفه رسول اهلل هستی؟ پاسخ داد نه! من خالفه بعده ـ نشسته برجای او ـ
هستم» (ابن اثیر ،1364 ،ج ،2ص .)69الزم به ذکر است برخی از مفسران خلیفه را به معنای
جانشین سابق دانستهاند؛ اما در آيه مراد از سابق را سابق بذات تفسیر میکنند تا معلوم شود که
مستخلفعنه خداوند است (جوادی آملی ،1367 ،ج ،3ص.)29
بنابراين واژه خلیفه در اين آيه در معنای اسم فاعلی به معنای جانشین سابق يا قائم مقام
ديگری و در معنای اسم مفعولی به معنای «جانشین شده» خواهد بود و در هر دو صورت با
توجه به نکات ذکر شده ،اشاره به شخصی دارد که توسط خداوند به مقام خالفت الهی انتصاب
يافته است.

3ـ مفرد يا جمع انگاشتن «خلیفه» و اثرش در شمول مقام خالفت
برخی برآنند که واژه خلیفه ،مفرد مذکر است لذا تنها بر حضرت آدم داللت دارد و نه شخص
ديگر (طبرسی ،1372 ،ج ،1صص176و1377؛ ج ،1ص /41ابن جزی غرناطی ،1416 ،ج،1
ص /79ابن کثیر ،1419 ،ج ،1ص .)124عدهای ديگر همچون فخر رازی بر اين باورند که اين
واژه ،صالحیت دارد مفرد يا جمع ،مذکر و يا مونث باشد (فخر رازی ،1420 ،ج ،2ص/389
نیشابوری ،1416 ،ج ،1ص .)215بنابراين در آيه ،مفرد مذکر استعمال شده است ولی حمل بر
جمیع انسانها میشود.

1

بر اساس نظر اول ،گروهی از مفسران چنین نتیجه گرفتهاند که آيه تنها به جانشینی شخص
آدم در زمین اشاره دارد و بر استمرار اين حکم در مورد فرد ديگری داللت نمیکند؛ چرا که در
آيه ،لفظ خلیفه آمده است نه خلفاء (ر.ك .ابن جزی غرناطی ،1416 ،ج ،1ص .)79ابوحیان در
تائید اين رأی مینويسد« :اسم فاعل بودن جاعل ،داللت بر ثبوت میکند نه تجدد؛ لذا اين جعل
در آدم يکبار اتفاق افتاد و تکرار نشد» (ابو حیان اندلسی ،1420 ،ج ،1ص .)226در مقابل ،بنا
 .1زخمشري در توضيح اين مطلب مي گويد« :أريد باخلليفة آدم ،و استغىن بذكره عن ذكر بنية كاستغىن بذكر أىب القبيلة
يف قولك :مضر و هاشم .أو أريد من خيلفكم ،أو خلفا خيلفكم فوحد لذلك» (زخمشري ،1407 ،ج ،1ص.)124
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بر نظر دوم چنین برداشت شده است که حکم آيه مربوط به نوع انسان میباشد .از اينرو همه
انسانها اعم از مومن و کافر ،خلیفه خدا در زمین هستند.

1

در بررسی آراء مذکور بايد گفت انتساب اسم فاعلِ جاعل به خداوند ،بیانگر وصفی دائم از
اوصاف الهی است؛ از آنرو که اسم فاعل ،داللت بر مطلق زمان دارد و صفت مشبهه است.
بنابراين جعل خلیفه در مورد خداوند ،وصفی همیشگی است .از اينرو ،همواره بايد مجعولی
برای چنین جعلی موجود باشد (ر.ك .حسن زاده آملی ،1383 ،ص .)17لذا مقام خالفت الهی
نمیتواند تنها يك بار برای حضرت آدم اتفاق افتاده باشد و در مورد ديگر افراد ،تکرار نشود .از
سوی ديگر ،آيه جمله اسمیهای در مقام مدح ،واقع شده است و اين خود ،داللت بر استمرار
جعل خلیفه توسط خداوند دارد.

2

گفتنی است اين سخن که به دلیل مفرد مذکر بودن واژه خلیفه ،تنها به حضرت آدم (ع) اشاره
دارد نیز خالف ظاهر است؛ زيرا به اسم خاصِ حضرت آدم در آيه ،اشارهای نرفته است؛ همچون
خطاب به داود ﴿يا داوُدُ إِنَّا َج َعلْناک َخلِي َفةً فِي الْ َأرْض﴾ (ص .)26 /36 :عالوه بر اين ،خلیفه
صفت مشبهه بر وزن فعیل است و بیشتر مفسران احتمال دادهاند که تای آن ،بر تکثیر در وصف
داللت دارد .اما عالوه بر تکثیر در وصف ،خلیفه میتواند داللت بر تکثیر در عدد هم باشد.

3

بنابراين واژه خلیفه میتواند بر افراد متعدد داللت کند.
از سوی ديگر ،استمرار و مبالغه موجود در واژه خلیفه بر اين امر داللت دارد که خلیفه از
يك سو همواره قیام به خالفت و نمايندگی از مستخلفعنه خويش دارد؛ و از سوی ديگر در
وصف خالفت ،کامل است .لذا روشن میشود چنین خالفتی از عهده تمامی انسانها برنمیآيد؛
بلکه تنها کسانی شايستگی اين مقام دارند که به طور مستمر ،توانايی نیابت از تمام اوصاف الهی
را داشته باشد و چنین فردی جز انسان کامل نیست.

4ـ مفهومشناسی «جاعل»
به منظور تبیین هر چه بهتر ،شايسته است «جَعَلَ» را با خَلق مقايسه کنیم .خَلق در لغت به
معنای ايجاد شیء از عدم و بوجود آوردن آن است (ابن منظور ،1414 ،ج ،10ص )85و بیشتر
خلِيفَةً»
 .1چنانکه حممد جواد مغنيه در تفسريش مي گويد« :املراد من اخلليفة يف قوله تعاىل« :إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ َ
هو آدم أبو البشر ،و كل انسان وجد ،أو سيوجد من نسله يف كل زمان و مكان» (مغنيه ،1424 ،ج ،1ص.)80
 .2مجله امسيه بر حسب قرائين چون مدح يا ذم ،داللت بر دوام و استمرار ميکند (ر.ک .حبراين ،1385 ،ص.)63
 .3مهچون «جالية» که تاي آن داللت بر تعداد دارد (ر.ک .اميل بديع ،1379 ،ص.)212
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در مورد هیأت و شکل ظاهری شیء که با حواس درك میشود ،بهکار میرود (راغب اصفهانی،
 ،1412ج ،1ص .)296اما جعل به تبديل و تغییر شیء از حالتی به حالت ديگر و ايجاد مرتبه
بعد از وجود اشاره دارد (طبرسی ،1372 ،ج ،1ص /175مصطفوی ،1380 ،ج ،1ص .)160لذا
وقتی که به خلق شیء اشاره میشود ،يعنی آن شیء با ويژگیها و مشخصات ظاهری خاص،
سبَحُونَ﴾
بوجود آمد .چنانکه فرمودَ ﴿ :و ُهوَ الَّذي َخلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَ َمرَ کلٌّ يف َفلَک يَ ْ
ن آياتِهِ أَ ْن خَ َلقَ
(انبیاء )33 /21 :که به پديد آمدن روز و شب ،خورشید و ماه اشاره دارد و يا ﴿مِ ْ
لَکمْ ِمنْ أَنْفُسِکمْ َأزْواجًا﴾ (روم )21 / 30 :که به آفرينش زوج اشاره میکند .اما برای افاده ايجاد
بعد ديگری برای شیء که غیر از خلق اولیه آن است ،از از جعل سخن به میان میآيد .برای
نمونه در آيه ﴿جَعَ ْلنَا الَّيْلَ وَالنهَّا َر ءَاَي َتنيْ﴾ (اسراء )12/ 17 :به نشانه قرار گرفتن شب و روز اشاره
دارد و نه خلقت آن .نیز در آيه ﴿اللَّهُ جَعَلَ لَکمْ ِمنْ أَنْفُسِک ْم َأزْواجًا﴾ (نحل ،)72 /16 :آيه به ايجاد
زوجیت که مفهومی ثانوی نسبت به خلق زوج است ،اشاره دارد (قرشی ،1371 ،ج ،2ص.)38
بنابراين در آيه مورد بحث« ،جاعلٌ» بنا بر معنای اول خالقٌ ،به آفرينش از عدم و پديد آمدن
خلیفه اشاره دارد؛ اما در معنای دوم از ايجاد نوعی تحول ،دگرگونی و تبديل شدن به خلیفه خبر
میدهد .اما از آنجا که در جعل ،سخن از تبديل و تحول يافتن است ،لذا حضرت آدم برای
دريافت مقام خالفت ،نیاز به تحول و صیرورت داشت .اين تحول از سوی خداوند در او ايجاد
شد و از اينرو شايستگی يافت تا خلیفه خداوند شود .بنا بر اين معنا ،مقام خالفت الهی،
جايگاهی نخواهد بود که همه انسانها واجد آن باشند؛ چرا که صرفاً «انسان خلق شدن» برای
کسب اين مقام کفايت نمیکند؛ بلکه نیاز به صیرورتی الهی و جعلِ بُعدی نورانی دارد و تنها
کسانی که از سوی خداوند انتخاب شوند ،به اين مقام دست خواهند يافت.
گفتنی است در مورد اين احتمال که در آيه ،جاعل به معنای خالق باشد ،بايد توجه داشت
که در آيات قرآن در موارد ديگر نیز از ماجرای خلقت آدم سخن به میان آمده است؛ با اين
تفاوت که در همه آن موارد از واژه «خالق» استفاده شده است همچون﴿ :إِذْ قالَ رَبُّک ِللْمَالئِکةِ
إِنِّي خالِقٌ بَشَرًا ِمنْ طنيٍ﴾ (ص)71/ 38 :؛ ﴿وَإِذْ قالَ رَبُّک ِللْمَالِئکةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَرًا ِمنْ صَلْصالٍ ِمنْ
ض َخلِي َفةً﴾.
ىف الْ َأرْ ِ
حَمَإٍ مَسْنُون﴾ (حجر .)28/ 15 :اما تنها در اين آيه فرمود﴿ :إِنِّي جَاعِلٌ ِ
اين تفاوت بیان ،میتواند نشانه تفاوت محتوای اين آيه با آيات ديگر باشد؛ به اين معنی که
اگر مراد خداوند در اين آيه نیز خلق مادی وجود آدم بود و يا اگر مقام خالفت با آفرينش وجود
خاکی آدم در او خلق میشد؛ همچون آيات ديگر میتوانست از واژه خالق استفاده کند نه جاعل.
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لذا میتوان گفت در موارد ديگر ،سخن از آفرينش انسان از خاك و تحقق يافتن بعد مادی
اوست .اما در اين آيه ،سخن از مقام علوی و ايجاد بعد ملکوتی و اين مفهوم با جعل سازگارتر
است تا با خلق؛ چنانکه نظامالدين نیشابوری در ذيل اين آيه میگويد« :بهدرستی که خداوند
ق بَشَرًا مِن طِني﴾؛ به اين اعتبار که
نفرموده است «انی خالق» مانند آنجا که فرمود﴿ :إنّي خالِ ٌ
خالفت از عالم امر است ،نه عالم خلق» (نیشابوری ،1416 ،ج ،1ص.)215
بدين ترتیب بازگرداندن جاعل به خالق ،ناديده گرفتن تفاوت معنای اين آيه با آياتی است
که از واژه خلق استفاده شده است .از سوی ديگر ،با دقت در آن دسته از روايات که مبین مقام
خلفاء الهی است ،نیز اين معنا که مقام خالفت وابسته به جعل الهی در وجود خلیفه است و به
خلقت ظاهری ايشان ارتباط ندارد ،تائید میشود؛ چنانکه امیر مومنان (ع) در بیان اوصاف و
ويژگیهای امام میفرمايد« :خداوند او را اختیار نمود و در او آنچه که میخواست جعل نمود و
بدين سبب طاعت و واليت او بر جمیع خلق واجب گشت؛ پس او در آسمانها و زمین ولی
خداست» (مجلسی ،1404 ،ج ،25ص.)169
با توجه به اين روايت ،اختیار امام توسط خداوند ،همراه با جعل الهی است که در وجود او
اتفاق میافتد و به سبب همین اختیار و جعل الهی است که طاعت و واليت امام بر جمیع خلق
واجب میشود .از اينرو ،جعل خلیفه در آيه به معنای تحول و صیرورتی الهی در وجود ولی
است که او را خلیفه خدا میکند .در واقع میتوان گفت اين واژه به ايجاد قابلیت و بعدی ديگر
در خلیفه بعد از خلقت اشاره دارد که به سبب آن ،میتواند واسطه بین خدا و خلق باشد.

5ـ اختالف در تركیب نحوی و اثر آن در تفسیر آيه
کاربرد واژه «جَعَلَ» در معانی متفاوتی چون «وَضَع»« ،خَلَق»« ،صَیر» (راغب اصفهانی،1412 ،
ج ،1ص /196ابن منظور ،1414 ،ج ،11ص )110منجر به بروز اختالف در معنای واژه جاعل در
ل به معنای خَ َلقَ (آفريدن)
آيه شده است .عدهای از مفسران بر اين باورند که جاعل در آيه از جَعَ َ
گرفته شده است .لذا در آيه« ،جاعلٌ» به معنای «خالقٌ» و يك مفعولی است (سمرقندی ،بیتا،
ج ،1ص /40طوسی ،بیتا ،ج ،1ص /131ابن عطیه اندلسی ،1422 ،ج ،1ص .)116اما عدهايی
ديگر از اديبان مفسر همچون زمخشری معتقدند که «جاعلٌ» از جَعَل به معنای تصییر ـ گردانیدن،
تبديل شدن ـ گرفته شده است (زمخشری ،1407 ،ج ،1ص .)124از اينرو در آيه« ،جاعلٌ» به
معنای «مُصَیرٌ» و دو مفعولی میباشد (ر.ك .طبرسی ،1377 ،ج ،1ص /36فخر رازی ،1420 ،ج،2
ص /388به عنوان يکی از اقوال :بیضاوی ،1418 ،ج ،1ص.)68
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ل»:
تفاوت در معنای واژه جاعل دو ترکیب متفاوت در آيه ايجاد میکند :حالت اول« :جاع ٌ
خبر اِنّ به معنا «خالقٌ» يك مفعولی« ،فی االرضِ» :جار و مجرور متعلق به «جاعل» (نحاس،
 ،1415ج ،1ص )42يا متعلق به خلیفه (آلوسی ،1415 ،ج ،1ص )124و «خلیفهَ» :مفعولبه جاعل.
حالت دوم «جاعلٌ» به معنای مُصیرٌ ،دو مفعولی باشد« .فِی االرضِ» مفعولبه اول محال منصوب
و «خَلیفهَ» مفعولبه دوم آن (درويش ،1415 ،ج ،1ص /77زمخشری ،1407 ،ج ،1ص.)124
بنا بر حالت اول ،آيه جعل خلیفه به آفرينش آدم به عنوان خلیفه در زمین اشاره دارد؛ بر اين
اساس و بنا بر نظر آن دسته از مفسران که خلیفه را به معنای جانشین پیشینیان معنا کردهاند ،آيه
اشارهای به مقام خالفت الهی و بعد روحانی وی ندارد و تنها سخن از آفرينش مخلوق جديدی
است؛ آفريدهای که در زمین به جای افراد سابق ،قرار خواهد گرفت .با توجه به اين معنا ،چنان
که اشاره شد بايد پرسید خبر از خلقت کسی که قرار است جانشین افراد قبل از خود شود ،چه
رتبه و مقامی محسوب میشد که مورد سوال مالئکه قرار گیرد و بهسبب آن مقام ،شايسته سجود
مالئکه شود؟ اما عدهای که مراد از خلیفه را جانشین خداوند دانستهاند ،به اين نظر گرايیدند که
خداوند خلیفهای در زمین خلق خواهد کرد (بغدادی ،1415 ،ج ،1ص /35جرجانی ،1377 ،ج،1
ص /61جوادی آملی ،1387 ،ج ،3ص .)28در اين صورت ،از آيه چنین برداشت میشود که
خالفت الهی از ويژگیهای خلقت و هستیيابی حضرت آدم بوده ،با خلقت در وجودش قرار
گرفته و با آن قرين است .از اينرو گروهی معتقدند در تمامی انسانها به دلیل انسان بودن ،اين
مقام وجود دارد .چنانکه زحیلی در تفسیرش می گويد« :كرّم اللّه تعاىل اإلنسان باختيار آدم خليفة
يف األرض و تعليمه اللغات و ...كل ذلك لتكرمي النوع اإلنساين» (زحیلی :1418 ،ج ،1ص.)127
اما بنا بر حالت اعرابی دوم ،چنین آمده استِ« :انّي ُمصَيّرٌ فِي االَرضِ خَيفَة» (زمخشری،1407 ،
ج ،1ص /124طبرسی ،1377 ،ج ،1ص .)36در اين صورت ،سخن از صیرورت و تبديل به
خلیفه شدن است .يعنی خداوند آدم را تبديل به خلیفه نمود .بنا بر اين ترکیب ،برخی از مفسران
مراد از خلیفه را جانشین افراد سابق (زمخشری ،1407 ،ج ،1ص )124و گروهی ديگر ،خلیفه را
جانشین خداوند دانستهاند (عاملی ،1413 ،ج ،1ص .)95در صورت اخیر ،بايد ديد چه تفاوتی
میان تبديل کردن به خلیفه با خلق خلیفه وجود دارد؟

6ـ مفهومشناسی صیرورت زمین به خلیفه در ديدگاه برگزيده
بنا بر اين احتمال که «جاعل» دو مفعولی باشد ،آيه به گونهای ديگر نیز معنا شده است .به
اين صورت که اگر منظور از «جاعل»« ،مصیر» باشد ،آنچه مورد صیرورت قرار گرفته ،ارض

 56دو فصلنامه كتاب قیم ،سال ششم ،شمارۀ چهاردهم ،بهار و تابستان 1395

ض َخلِيفَةً﴾ و نه «انی جاعل آدم فی
است نه آدم .از همینروست که فرمود﴿ :إِنِّي جَاعِلٌ ىفِ الْ َأرْ ِ
االرض خلیفه» .بنابراين ،نهايت چیزی که از معنای صیرورت در آيه بهدست میآيد ،اين است
که خداوند ،کره خاکی زمین را از حالتی بدون خلیفه به وضعیتی دارای خلیفه ،تبديل کرد (ر.ك.
جوادی آملی ،1387 ،ج ،3ص.)28
در پاسخ شايان ذکر است ،اگر ارض خاکی بهواسطه آدم دچار دگرگونی شد و حالتی الهی
گرفت ،شايسته نیست که خود آدم رنگ و بوی الهی نگرفته باشد؛ پس سزاوار است ابتدا اين
تحول در آدم و سپس در زمین جاری گردد .عالوه بر اين ،هرچند بنا به ظاهر آيه ،اين ارض
است که مفعولبه جاعل است؛ اما بايد توجه داشت که باز بنا بر ظاهر آيه ،نتیجه اين صیرورت
خلیفه شدن است؛ نه زمینی که دارای خلیفه شده باشد .پس نمیتوان معنای آيه را تبديل زمین
به زمینِ دارای خلیفه دانست؛ بلکه بر طبق ظاهر آيه ،ارض تبديل به خلیفه شده است.
حال بايد پرسید ،معنای تبديل شدن ارض به خلیفه چیست؟ روشن است که ارض در لغت،
تنها به تمام کره خاکی اطالق نمیشود؛ بلکه به هر قسمتی از اين کره خاکی نیز ارض میگويند؛
چنانکه برخی در ذيل اين آيه احتمال دادهاند منظور از ارض ،صرفاً زمین مکه باشد (طبرسی،
 ،1372ج ،1ص /176قرطبی ،1364 ،ج ،1ص .)263از سوی ديگر بر طبق روايات ،آدم (ع) از
خاك همین زمین آفريده شده است (ر.ك .نهجالبالغه ،1414 ،ص ،42خطبه .)1لذا چنانکه در
ادبیات عرب مرسوم است که شخص يا چیزی را به عالقه ما کان مورد خطاب قرار میدهند،
میتوان گفت در اين آيه نیز از حضرت آدم با عنوان ارض ياد میشود؛ به اين قرينه که در نزد
فرشتگان شناخته شده بود و قبال از آن اطالع يافته بودند.
در اين راستا ،احتمال ديگری نیز از جهت ادبی در آيه میتوان ذکر کرد و آن اينکه «فی» در
آيه مذکور ،مرادف «مِن» باشد (ر.ك .ابن هشام ،1404 ،ج ،1ص )168يعنی ﴿يف االرض﴾ در آيه
به معنای مِن االرض باشد؛ چنان که در آيات ديگر قرآن« ،فی» به اين معنا بهکار رفته است .از
سهِمْ﴾ (نحل )89 /16 :به معنای
جمله آنجا که فرمود﴿ :وََي ْومَ َنبْ َعثُ يف کلِّ أُمَّةٍ شَهيدًا َعلَ ْيهِمْ ِمنْ أَْنفُ ِ
«مِن کلِّ أُمَّةٍ» (سیوطی ،1416 ،ج ،2ص.)250
تعبیر صاحب اطیب البیان در تفسیر آيه را میتوان موافق اين احتمال ادبی دانست؛ چنان که
میگويد« :مراد از فى االرض ،تخصیص بر روى زمین نیست؛ چون کسى روى زمین نبود که
براى او خلیفه معین شود؛ بلکه مراد ،جعل خلیفه از زمین يعنى از مواد عنصريه است و همین
امر بود که مورد سؤال مالئکه واقع شد و گمان کردند که خالفت ،مناسب با مقام نورانیت است
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که مقام مالئکه باشد؛ نه مواد ظلمانى خاکى که داراى قواى شهويه و غضبیه هستند» (طیب،
 ،1378ج ،1ص .)497بنابراين با توجه به نکات ادبی گفته شده ،جاعل میتواند به معنای
صیرورت ،و ارض به وجود خاکی خلیفه اشاره داشته باشد .سرانجام بايد آيه را به معنای ايجاد
تحول نورانی برای خلیفه شدن توسط خداوند متعال در وجود خاکی آدم تفسیر کرد.
تايید اين معنا را میتوان در معارف اهل بیت مشاهده نمود .از جمله از وجود ولی خدا ،گاه
با عنوان «ارض» ياد میشود؛ چنان که امام رضا (ع) در معرفی مراتب و مقامات امام میفرمايد:
«امام ،ابری بارنده است؛ بارانى است سیلآسا  ...زمینی است گسترده» (کلینی ،1362 ،ج،1
حوْتُ أَ ْرضَهَا  /زمین
ص .)200نیز امام باقر (ع) بیان نورانی امیرالمومنین (ع) را که فرمودَ« :أنَا دَ َ
را من گستراندم» چنین شرح دادند که« :من و فرزندانم زمینی هستیم که بايد در او ساکن شوند»
(مازندرانی ،1379 ،ج ،3ص .)387همچنین در جايی ديگر در تفسیر آيه ﴿فَاْنتَشِرُوا فِي الْ َأرْض﴾
(جمعه )10/ 62 :اشاره فرمودند که خداوند اوصیاء خويش را ارض نامیده و با اين کلمه از ايشان
ياد کرده است (مجلسی ،1404 ،ج ،24ص399؛ ج ،86ص.)277
با توجه به اين روايات میتوان دريافت در لسان روايات ،واژه ارض بر وجود ولی اطالق
شده است .از اينرو میتوان گفت کلمه ارض ،از جمله الفاظی است که میتواند بازگوکننده
مرتبهای از مراتب وجود ولی و خلیفه خدا باشد؛ چنانکه الفاظ قرآنی «رسول ،نبی ،رحمت ،ذکر
و نور» هر کدام میتواند به جهتی از اوصاف ،حاالت و مقامات رسول اهلل (ص) اشاره داشته
باشند .اين شیوه يعنی بازگويی مراتب گوناگون يك شیء با الفاظ متعدد را در علم بیان ،اسلوب
تصريحی نامند که در آن الفاظ در معانی الزم و کنايهای مشتركاند (ر.ك .حسینینیا،1390 ،
ص.)4
روشن است که دستيابی به معانی التزامی در هر زبانی ،نیازمند شناخت قرائن لفظی يعنی
آشنايی با لغت و نیز تالزم عرفی میان لفظ و معناست .در مورد قرآن نیز کسانی میتوانند از
معنای التزامی الفاظ قرآنی خبر دهند که عالوه بر آشنايی با لغت عربی ،از عرف زبان وحی
آگاهی کامل داشته باشند و اين معنا ،تنها برای مفسران حقیقی قرآن که اهل بیت وحی باشند،
امکانپذير است .لذا برای آشنايی با ارتباط میان ارض و وجود خلیفه در زبان وحی ،تنها راه،
بهرهگیری از آيات الهی و توجه به کالم صاحبان وحی به عنوان آشنايان به عرف زبان وحیانی
است .در آيات الهی ،خداوند ارض را وسیله قرار و آرامش و محل پرورش و رشد يافتن انسان
و تمام مخلوقات معرفی کرده است .از جمله میفرمايد﴿ :ال َّلهُ الَّذِي جَعَلَ لَکمُ الْ َأرْضَ قَرارًا﴾
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ض َوضَعَها ِللْأَنام﴾
ل لَکمُ الْأَ ْرضَ َمهْدًا﴾ (طه)53/20 :؛ ﴿وَالْ َأرْ َ
(غافر)60/ 40 :؛ ﴿الَّذِي جَعَ َ
(الرحمن.)10 /55 :
رجوع به روايات نیز آشکار میسازد که در مورد وجود اولیاء الهی نیز مشابه اين اوصاف
ذکر شده است؛ چنانکه وجود ولی را موجب ثبات ،آرامش ،حیات و هستیيافتن انسانها معرفی
کردهاند؛ از جمله امام صادق (ع) میفرمايد« :خداوند ايشان را موجب حیات همه آفريدگان قرار
داد» (کلینی ،1362 ،ج ،1ص .)204نیز امام باقر (ع) در معرفی امامان ،فرمودند« :آرامشاند برای
هر کسی که به آنان پناه برد و امانند برای هرکسی که به آنها تمسك جويد» (ابن طاووس،1413 ،
ص .)31نیز فرمودند« :به سبب ايشان (خداوند) شهرهايش را آباد میکند و به بندگانش روزی
میدهد» (ر.ك .ابن بابويه ،1395 ،ج ،1ص.)260
گفتنی است خداوند درمورد زمین میفرمايدَ ﴿ :وجَعَلَ لَکمْ فيها ُسُبالً لَ َعلَّکمْ َت ْهتَدُون﴾ (زخرف:
 )10/ 43و در آن راههايی قرار دايم به امید آنکه هدايت شويد .وجود خلیفه خدا نیز به جعل
الهی راه هدايت به سوی اوست .در همین راستا ،امیر مومنان (ع) فرمودند« :امام دلیل جويندگان
و راهنماى هدايتجويان و راه رهسپاران است» (مجلسی ،1404 ،ج ،25ص )169و پیامبر اکرم
حنُ ک ِلمَةُ التَّ ْقوَي وَ َسبِيلُ الْهُدَي» (ابن بابويه ،1362 ،ص .)432همچنین خداوند زمین
فرمودند« :نَ ْ
را بسط و گسترش داد تا پذيرای همگان باشد ،چنان که فرمود﴿ :وَاللَّ ُه جَعَلَ لَکمُ الْ َأرْضَ بِساطًا﴾
اللهِ واسِعَ ٌة﴾ (نساء )97 /4 :و از امام نیز چنان که در حديث
(نوح )19/ 71 :و نیز فرمودَ ﴿ :أرْضُ َّ
امام رضا (ع) اشاره شد ،به عنوان زمین وسعت يافته الهی ياد شده است.
با توجه به اين معارف میتوان گفت که وجود ولی خدا ،ارض است؛ منتهی ارضی که به
جعل الهی وسعت يافته و تبديل به مهد ،قرار و آرامش اهلش گشته و خداوند سبل هدايت را
در آن قرار داده است و اين معنای دريافتی با تبديل شدن ارض وجود ولی به خلیفه در آيه
مطابق است.

 -7نکات بالغی آيه در تأيید انحصار جعل خلیفه به خداوند
منحصر بودن جعل خلیفه به دست خداوند متعال ،يکی از مسائل مهم اختالفی در مساله
واليت و خالفت میان مسلمانان محسوب میشود؛ غیر از خوارج و گروهی از معتزله ،ديگر فرق
اسالمی بر لزوم نصب امام و خلیفهای که امر او مطاع باشد ،تاکید دارند (عالمه حلی،1417 ،
صص480ـ )490اما تنها علمای امامیه هستند که معتقدند نصب امام ،منحصر در جعل الهی است
(همانجا و نیز بحرانی ،1406 ،ص .)181لذا هرچند مفسرانی چون قرطبی به داللت آيه بر اصل

بازتاب آراء لغوی و ادبی در تفسیر آيه جعل خلیفه 59

نصب امام و خلیفه اشاره میکنند (ر.ك .قرطبی ،1364 ،ج ،1ص ،)264اما بالفاصله با رد نظر
شیعه ،تنها طريق در انتصاب خلیفه را اختیار و اجماع اهل اجتهاد معرفی میکنند.در حالی که
نکات بالغی موجود در آيه ،ناظر به اين مطلب است که انتصاب خلیفه تنها بايد به جعل الهی
باشد که بعضا از جانب مخالفان ناديده گرفته شده است:
اول آنکه آوردن ضمیر متکلم وحده در «اِنّی» که با تاکید همراه شده است ،به روشنی بیانگر
اختصاص بدون واسطه اين امر به خداوند است؛ به ويژه آنکه ضمیر را به صورت متکلم مع
الغیر يعنی انّا نیز ذکر نفرمود .توضیح آنکه بنا به گفته مفسران ،در مواردی که خداوند متعال فعل
را به صورت جمع به خود نسبت میدهد ،اشاره به اسباب و وسايطی دارد که در تحقق آن فعل
وجود داشته است (حسینی ،1363 ،ج ،1ص /109جوادی آملی،1387 ،ج ،3ص)39؛ مانند آنجا
ني ِمنْ بَعْ ِد ِه﴾ (نساء )163 /4 :و يا ﴿ َوأَ ْر َسلْنَا
النبِيِّ َ
که فرمود﴿ :إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْک کما أَ ْوحَيْنا إِىل نُوحٍ وَ َّ
الرِّياحَ لَوا ِقحَ فَأَنْزَلْنا ِمنَ السَّماءِ ماءً﴾ (حجر )22/15 :از اينرو اين آيه نیز همانند آيات توحیدی
﴿إِنَّين أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ ِإالَّ أَنَا﴾ (طه )14 /20 :است که واسطهبردار نیست و تنها منحصر به خود
اوست.
دلیل ديگر آنکه هیات «جاعل» به صورت اسم فاعل در مورد خداوند ،بر ذاتی بودن اين
وصف و حکومت و سیطره او در حکم جعل داللت دارد؛ بدين معنا که جعل خدا برای خلیفه
شدن الزم است .بدين ترتیب تحلیلهای مختلف ادبی در آيه  30بقره ،منجر به تفسیرهای متفاوتی
از آيه شده است که هماهنگ بودن برخی از اين برداشتها با اختالف آراء فرق اسالمی در مساله
واليت و خالفت الهی مشهود است.

نتیجهگیری
مهمترين نتايج بدست آمده از بررسی ادبی در آيه را میتوان در موارد ذيل خالصه نمود:
 )1واژه «جاعل» از ماده «جعل» ،معنای صیرورت دارد و دو مفعولی است .بر اين اساس ،آيه
به تبديل شدن حضرت آدم به خلیفه توسط خداوند اشاره دارد؛ از اينرو ،صرفا «انسان بودن»
برای کسب مقام خالفت ،کافی نیست؛ بلکه اين مقام نیاز به صیرورتی الهی و جعل بعدی نورانی
توسط خداوند دارد.
 )2واژه «خلیفه» صفت مشبهه از «خَلف» به معنای قائممقام و يا جانشین خداوند است و
مستخلفعنه نمیتواند مالئکه ،انسانهای پیشین و يا جنیان باشد؛ زيرا از يك سو در متن آيه،
قیدی همچون خلیفه منکم و يا من الجن و غیره وجود ندارد .از سوی ديگر ،اعالم چنین جانشینی
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برای حضرت آدم (ع) ،مزيتی محسوب نمیشد تا فرشتگان از آن سوال کنند و يا به شرافت
چنین مقامی مورد سجود مالئکه قرار گیرد.
 )3تاء در «خلیفه» میتواند داللت بر مبالغه و کثرت در وصف باشد .در اين صورت ،خلیفه
کسی است که از يك سو همواره قیام به خالفت و نمايندگی از مستخلفعنه خويش دارد؛ و از
سوی ديگر ،در وصف خالفت ،کامل است .از اينرو مقام خلیفه الهی ،مقام انسان کامل است.
همچنین تاء «خلیفه» ،میتواند بر کثرت در عدد داللت کند و در اين صورت ،مقام خالفت
منحصر به حضرت آدم نخواهد بود.
 )4از اسمیه بودن آيه که در مقام مدح واقع شده است و نیز کاربرد اسم فاعلِ «جاعل» در
مورد خداوند که به وصفی دائمی از اوصاف الهی اشاره دارد ،استمرار مقام خالفت الهی بدست
میآيد .بدين معنا که جعل خلیفه در مورد خداوند ،وصفی همیشگی است .از اينرو ،همواره و
در همه زمانها بايد انسان کاملی وجود داشته باشد که به جعل الهی ـ نه انتخاب بشری ـ خلیفه
خدا بر زمین باشد.
 )5نتايج فوق ،مطابق و مويد اعتقاد شیعیان است که خالفت و امامت را امری الهی و در
محدوده افعال الهی میدانند و معتقدند هیچگاه زمین از حجت معصوم که در وصف خالفت
کامل باشد ،خالی نخواهد بود .لذا بر اين باورند امیر مومنان (ع) و فرزندان ايشان به جعل الهی،
امر امامت امت را بر عهده دارند و بر اين جعل ،آيات الهی و روايات نبوی شاهد است .بدين
ترتیب ،میتوان آيه شريفه را از جمله آيات واليی دانست که تحلیل ادبی واژگان ،اعراب و نکات
بالغی آن به روشنی بر مقام خالفت الهی برای انسان کامل و نیازمند بودن آن به جعل و انتصاب
الهی و استمرار وجود خلیفه بر روی زمین اشاره دارد.
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 .13حبراين ،ابن ميثم؛ قواعد املرام يف علم الکالم؛ به کوشش السيد أمحد احلسيين ،چ ،2مطبعة الصدر 1406 ،ق.
 .14حبراين ،سيد امحد؛ جواهر البالغه؛ چ ،6قم :واريان 1385 ،ش
 .15حبراىن ،سيد هاشم بن سليمان؛ الربهان يف تفسري القرآن؛ هتران :بنياد بعثت 1416 ،ق.
 .16بغدادی ،عالء الدين علی بن حممد؛ لباب التاويل ىف معاىن التزنيل؛ بريوت :دار الکتب العلمية 1415 ،ق.
 .17بيضاوی ،عبداهلل بن عمر؛ أنوار التزنيل و أسرار التأويل؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب 1418 ،ق.
 .18جرجاىن ،ابو املحاسن حسني بن حسن؛ جالء االذهان و جالء االحزان؛ هتران :انتشارات دانشگاه هتران 1377 ،ش.
 .19جوادي آملي ،عبداهلل؛ تسنيم؛ به کوشش علي اسالمي ،چ ،7قم :مرکز نشر اسراء 1387 ،ش
 .20جيالىن ،رفيع الدين حممد؛ الذريعة إىل حافظ الشريعة (شرح أصول الکايف جيالىن) ،قم :يبنا 1429 ،ق.
 .21حسکاىن ،عبيد اهلل بن امحد؛ شواهد التزنيل لقواعد التفضيل؛ هتران :وزارت ارشاد اسالمی 1411 ،ق.
 .22حسن زاده آملي ،حسن؛ «انسان کامل از ديدگاه هنج البالغه»؛ فصلنامه هنج البالغه ،مشاره  9و ،10هبار .1383
 .23حسيىن شاه عبدالعظيمی ،حسني بن امحد؛ تفسري اثنا عشری؛ هتران :انتشارات ميقات 1363 ،ش.
 .24حسيين نيا ،سيد حممد؛ طوباي سخنداين در دانش معاين وبيان؛ هتران :لوح حمفوظ 1390 ،ش.
 .25حراىن ،ابن شعبه؛ حتف العقول عن آل الرسول؛ چ ،2قم :جامعه مدرسني 1404 ،ق.
 .26حقی بروسوی ،امساعيل؛ تفسري روح البيان؛ بريوت :دارالفکر ،ىبتا.
 .27درويش ،حمىي الدين؛ اعراب القرآن و بيانه؛ چ ،4سوريه :داراالرشاد 1415 ،ق.
 .28راغب اصفهاىن ،حسني بن حممد؛ املفردات يف غريب القرآن؛ دمشق ،بريوت :دارالعلم ،الدار الشامية 1412 ،ق.

 62دو فصلنامه كتاب قیم ،سال ششم ،شمارۀ چهاردهم ،بهار و تابستان 1395
 .29زحيلی وهبة؛ التفسري املنري ىف العقيدة و الشريعة و املنهج؛ چ ،2دمشق :بريوت :دار الفکر املعاصر 1418 ،ق.
 .30زخمشری ،حممود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التزنيل؛ چ ،3بريوت :دار الکتاب العريب 1407 ،ق.
 .31مسرقندی ،نصربن حممد بن امحد؛ حبرالعلوم؛ يبجا ،يبنا ،يبتا.
 .32سيوطي ،مالجالل؛ اإلتقان يف علوم القرآن؛ به کوشش سعيد املندوب ،لبنان :دار الفکر1416 ،ق ـ 1996م.
 .33شوکاىن ،حممد بن علی؛ فتح القدير؛ دمشق ،بريوت :دار ابن کثري ،دار الکلم الطيب 1414 ،ق.
 .34صادقی هتراىن ،حممد؛ البالغ ىف تفسري القرآن بالقرآن؛ قم :مؤلف 1419 ،ق.
 .35صاىف ،حممود بن عبد الرحيم؛ اجلدول ىف اعراب القرآن ،چ ،4دمشق ،بريوت :دار الرشيد مؤسسة اإلميان 1418 ،ق.
 .36طربسی ،امحد بن علی؛ اإلحتجاج على أهل اللجاج؛ مشهد :مرتضی 1403 ،ق.
 .37طربسی ،فضل بن حسن؛ تفسري جوام ُ اجلام ُ؛ هتران :انتشارات دانشگاه هتران 1377 ،ش.
 .38ـــــ؛ جمم ُ البيان ىف تفسري القرآن؛ چ ،3هتران :انتشارات ناصر خسرو 1372 ،ش.
 .39طربی ،ابو جعفر حممد بن جرير؛ جام ُ البيان ىف تفسري القرآن؛ بريوت :دار املعرفه 1412 ،ق.
 .40طرحيی ،فخر الدين؛ جمم ُ البحرين؛ چ ،3هتران :کتابفروشی مرتضوی 1375 ،ش.
 .41طوسی ،حممد بن حسن؛ التبيان ىف تفسري القرآن ؛ بريوت :دار احياء التراث العرىب.
 .42طيب ،سيد عبد احلسني؛ اطيب البيان يف تفسري القرآن؛ چ ،2هتران :انتشارات اسالم 1378 ،ش.
 .43عاملی ،علی بن حسني؛ الوجيز ىف تفسري القرآن العزيز؛ قم :دار القرآن الکرمي 1413 ،ق.
 .44عالمه حلی ،حسن بن يوسف؛ کشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد؛ چ ،7قم :مؤسسة نشر اسالمي 1417 ،ق.
 .45ـــــ؛ هنج احلق و کشف الصدق؛ قم :مؤسسه دار اهلجرة 1407 ،ق.
 .46فخرالدين رازی ،ابوعبداهلل حممد بن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ چ ،3بريوت :دار احياء التراث العرىب 142 0 ،ق.
 .47فراء ،ابوزکريا حيىي بن زياد؛ معاىن القرآن؛ مصر :داراملصريه للتأليف و الترمجه ،ىبتا.
 .48فرات کوىف ،ابوالقاسم؛ تفسري فرات الکوىف؛ هتران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی 1410 ،ق.
 .49فراهيدی ،خليل بن امحد؛ کتاب العني؛ چ ،2قم :انتشارات هجرت 1410 ،ق.
 .50فيومی ،امحد بن حممد؛ مصباح املنري؛ يبجا ،يبنا ،يبتا.
 .51قاضی اجلرجاىن ،علي بن حممد؛ شرح املواقف؛ مصر :مطبعة السعادة1325 ،ق ـ  1907م.
 .52قرشي ،سيد علي اکرب؛ قاموس قرآن؛ چ ،6هتران :دار الکتب اإلسالمية 1371 ،ش.
 .53قرطىب ،حممد بن امحد؛ اجلام ُ االحکام القرآن؛ هتران :انتشارات ناصر خسرو 1364 ،ش.
 .54کليىن ،حممد بن يعقوب؛ الکايف؛ چ ،2هتران :اسالميه 1362 ،ش.
 .55مازندراىن ،ابن شهرآشوب؛ مناقب آل أيب طالب (ع)؛ قم :مؤسسه انتشارات عالمه 1379 ،ق.
 .56جملسی ،حممدباقر بن حممدتقی؛ حبار االنوار اجلامعة لدرر أخبار االئمة االطهار؛ هتران :اسالميه 1404 ،ق.
 .57ـــــ؛ مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول؛ چ ،2هتران :دار الکتب االسالميه 1404 ،ق.
 .58مشهدی قمی ،حممد؛ تفسري کزن الدقائق و حبر الغرائب؛ هتران :انتشارات وزارت ارشاد اسالمی 1368 ،ش.

بازتاب آراء لغوی و ادبی در تفسیر آيه جعل خلیفه 63
 .59مدرسی ،سيد حممد تقی؛ من هدی القرآن؛ هتران :دار حمىب احلسني 1419 ،ق.
 .60مصطفوی ،حسن؛ تفسري روشن؛ هتران :مرکز نشر کتاب 1380 ،ش.
 .61مغنيه ،حممد جواد؛ تفسري الکاشف؛ هتران :دار الکتب اإلسالمية 1424 ،ق.
 .62حناس ،ابوجعفر امحد بن حممد؛ اعراب القرآن؛ منشورات حممدعلی بيضون ،بريوت :دار الکتب العلمية 1421 ،ق.
 .63نعماىن ،حممد بن ابراهيم؛ الغيبة للنعماين؛ هتران :نشر صدوق 1397 ،ق.
 .64نيشابوری ،نظامالدين حسن بن حممد؛ تفسري غرائب القرآن و رغائب الفرقان؛ بريوت :دار الکتب العلميه 1416 ،ق.
 .65هنج البالغة ،بر اساس نسخه صبحي صاحل ،قم :انتشارات هجرت 1414 ،ق.

