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مروری بر آموزۀ «خلیفة اللّه» در اسالم
مسعود شاورانی
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2

عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
تلقی انسان به عنوان «خلیفة اللّه فی األرض» امروزه به عنوان آموزۀ مسلمی پذیرفته شده است؛ اما
در قرآن کریم چنین اصطالحی ذکر نشده و واژه «خلیفة» دو بار در قرآن ذکر شده است .معنای
اصلی واژه «خلیفة» جانشینی و جایگزینی فرد حاضر به جای شخص غائب است و به نظر میرسد
که مقصود قرآن از به کار بردن این واژه و مشتقات آن همین معنا بوده است؛ و «خلیفة اللّه» دارای
معنای متناقضی است؛ زیرا خدای حاضر و حاکم بر جهان که در قرآن کریم توصیف گردیده است،
غائب نمیباشد که جانشین داشته باشد .از سوی دیگر بررسیهای تاریخی نشان میدهد که این
اصطالح در زمان پیامبر اسالم و اصحاب ایشان مقبولیّت نداشته است و از کاربرد آن پرهیز
میکردهاند ،ولی به تدریج شاید به دالیل سیاسی توسط خلفای اموی و عباسی در ادبیات سیاسی آن
روزگار کاربرد و رسمیّت یافت و از حوزه سیاسی به حوزههای تفسیری ،عرفانی ،فلسفی و کالمی
وارد گردید و انسان به عنوان خلیفه خداوند در زمین قلمداد گردید .این مقاله در پی بررسی و نقد
معنای واژه «خلیفة» میباشد.
کلیدواژهها
خلیفه اللّه ،بنیامیه ،بنیعباس ،عرفان ،تصوف.

 .8تاریخ دریافت8931/81/9 :

تاریخ پذیرش8931/88/21 :

 .2پست الکترونیکshavarani@mazaheb.ac.ir :
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مقدمه
یکی از واژههای مهم در حوزۀ انسانشناسی در اسالم ،واژه «خلیفة» است .در قرآن کریم
این واژه و صورت جمع آن ،خلفاء و خالئف چند بار ذکر گردیده است .در متون تفسیری،
کالمی و عرفانی انسان به عنوان خلیفة اللّه فی األرض خوانده میشود که نتیجۀ این تعریف،
قائل شدن حق سلطه ،سیطره و برتری برای انسان بر جهان هستی است؛ حال آن که این
عبارت در قرآن کریم ذکر نگردیده است .با توجه به اهمیّت تأویل انجام شده در طول
سدههای گذشته ،و معنای ذکر شده برای این واژه در الهیّات اسالمی ضروری به نظر
میرسد که این واژه مورد کند و کاو قرار گیرد.
معنای لغوی
ریشه واژۀ «خلیفة»« ،خلف» میباشد که در موارد متعددی در قرآن به کار رفته است ،خَلَف
یعنی قائم مقام 8و بدل و عوض 2خَلَف مخالف سَلَف و به معنای آنچه در آینده میآید 9و
خَلف یعنی قرن بعد قرن 4است .شخصی خلف دیگری میشود زمانی که جانشین او شود،

2

وقتی والدی فوت میکند و فرزندش جایگزین او میشود ،خلیفه و قائم مقام او میشود.

9

در قرآن موارد متعددی از استعمال «خلف» وجود دارد :وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ؛ 1وَ
لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْکُمْ مَالئِكَةً فِی الْأَرْضِ یَخْلُفُو َن 1یعنی مالئکه جایگزین شما میشوند،

3

 .8راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات الفاظ القرآن ،محقق صفوان عدنان الداودی ،دمشق ،بیروت ،دارالقلم،
دارالشامیه8489 ،ق ،ص.234
 .2شرتونی ،سعید ،اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد ،مكتبة لبنان8332 ،م ،ج ،8ص.239
 .9راغب اصفهانی ،حسین ،ص.239
 .4جوهری ،اسماعیل ،الصحاح ،محقق خلیل مامون شیحا ،بیروت ،دارالمعرفة8423 ،ق ،ص.982
 .2طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،قم ،مؤسسه البعثة8484 ،ق ،ج ،8ص.242
 .9فراهیدی ،خلیل ،العین ،دارومكتبة الهالل ،ج ،4ص.299
 .1سبأ.93/
 .1زخرف.91/
 .3طریحی ،فخرالدین ،ج ،8ص.248
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فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ؛ 8وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً 2.موارد دیگری نیز از
کاربرد «خلف» به معنای آینده وجود دارد :یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُ ْم 9فَالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ
بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آَيَ ًة 4فَجَعَلْنَاهَا نَکَالًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا 2.موسی وقتی به
میقات رفت در غیاب خود هارون را جانشین خود نمود :وَقَالَ مُوسَى لِأَخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِی
فِی قَوْمِی 6ایشان در بازگشت میگوید چه بد جانشینی مرا انجام دادید :وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى
إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِی؛ 7و وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً 1خِلفۀ
یعنی جایگزینی بر دیگری 3و یعنی این عوض آن شود 81.واژه خلیفۀ در قرآن کریم دوبار
به کار رفته است :وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً؛ 88یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ
خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى 82.خلیفة و خلیف اسم فاعل از
خَلَفَ هستند؛ 89و جایز است که به معنای اسم مفعول باشد 84.خلیفه به معنای کسی است
که جایگزین و جانشین و بدل غیر از خودش(دیگری) و فرد رفته و گذشته میشود و نائب

 .8أعراف.893/
 .2نساء.3/
 .9بقره.222/
 .4یونس.32/
 .2بقره.99/
 .9أعراف.842/
 .1أعراف.821/
 .1فرقان.92/
 .3راغب اصفهانی ،حسین ،ص.234
 .81شرتونی ،سعید ،ص.239
 .88بقره.91/
 .82ص.29/
 .89ابن منظور ،محمد ،لسان العرب ،ج ،4بیروت ،دارصادر8484 ،ق ،ص.811
 .84نحاس ،احمد ،اعراب القرآن ،ج ،8بیروت ،منشورات محمدعلی بیضون و دارالکتب العلمیة8428 ،ق،
ص.42
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و قائم مقامش میشود 8معنای دیگر آن سلطان اعظم است 2،یا کسی که مدبر امور در قبال
غیر خودش باشد 9.خالئف و خلفاء جمع خلیفة هستند 4و خالئف عالوه بر معنای
جانشینان به معنای سکّان هم است؛ 2خلفاء سه بار در قرآن ذکر گردیده است ،و خالئف
چهار بار ذکر شده است .در آیاتی که واژههای «خَلَائِف» و «خُلَفَاء» ذکر شدهاند با واژه
«وَارِثِین» شباهت معنایی دارند ،مانند آیه :وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ 9.خلف در باب «استفعال» شش بار در قرآن ذکر گردیده
است« .استخلف» یعنی او را خلیفۀ قرار داد 1.واژه خالفة مصدر خَلفَ ،است 1و در قرآن
ذکر نشده است.
دیدگاه مفسرین در باب واژه «خلیفة»
مفسرین نیز معنای اصلی و غالب «خلیفة» را «جایگزین ،جانشین و بدل به جای دیگری»
ذکر کردهاند؛ همچنین معنای «ساکن» و نیز معنای «سلطان» با توجه به آیه  29سوره ص را
ذکر کردهاند .همانطور که گفته شد معنای غالب خلیفه در قرآن «جانشین ،جایگزین ،قائم
مقام ،نایب» است .این معنا به ویژه با «أذهب» در :إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ وَیَأْتِ
ن 3و «أورث» در :وَأَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَدِیَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا 1و «استبدل» در :وَاللَّهُ
بِآَخَرِی َ
 .8فراهیدی ،خلیل ،ج ،4ص291؛ ابنمنظور ،محمد ،ج ،4صص811و819؛ زبیدی ،محمد مرتضی ،تاج
العروس من جواهر القاموس ،ج ،29محقق ابراهیم الترزی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی8419 ،ق ،ص294؛
طریحی ،فخرالدین ،ج ،8ص244؛ مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،9بیروت ،لندن،
قاهرة ،دارالکتب العلمیة ،مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی8491 ،ق ،ص.828
 .2جوهری ،اسماعیل ،ص989؛ ابن منظور ،محمد ،ج ،4ص.819
 .9طریحی ،فخرالدین ،ج ،8ص.248
 .4اخفش ،سعید بن مسعده ،معانی القرآن ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8429 ،ق ،ص.839
 .2طریحی ،فخرالدین ،ج ،8ص.248
 .9قصص.2/
 .1جوهری ،اسماعیل ،ص984؛ ابنمنظور ،محمد ،ج ،4ص.812
 .1راغب اصفهانی ،حسین ،ص.234
 .3نساء.899/
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الْغَنِیُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُونُوا أَمْثَالَکُمْ 2مرتبط است .معنای
دوم که نادرتر است در آیه  91سوره بقره «ساکن و مقیم» در زمین است که با آیه:
وَلَنُسْکِنَنَّکُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ ْم 9و با فعل سَکَن که به معنای جایگزین شدن است ارتباط
معنایی دارد؛ اما معنای سوم «سلطان» است ،که برخی لوازم فقهی و سیاسی دارد؛ یعنی
خلیفه کسی است که «اعمال سلطه میکند».

4

در تفسیر آیه  91سوره بقره غالب مفسران بیان میکنند که «جن» در زمین قبل از آدم
و ذریهاش ساکن بودند ،آیاتی در قرآن نیز به تقدم خلقت جن بر انسان اشاره مینماید:
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ؛ 2وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ 9.در ادامه
مفسران بیان میکنند که آنها مرتکب فساد و خونریزی شدند و آدم خلیفه و جانشین آنها
شد؛ 1برخی آدم را جانشین ابلیس در زمین ذکر کردهاند؛ 8و قول دیگری گفته شده است،

 .8أحزاب.21/
 .2محمد.91/
 .9إبراهیم.84/
4. Kadi, Wadad, “Caliph”, Encyclopaedia of the Quran, General Editer, Jane
Dammen McAuliffe, Brill, Leiden, 2001, vol.1, p.277.
 .2حجر.21/
 .9ذاریات.29/
 .1طبری ،محمد ،جامع البیان فى تفسیر القرآن (تفسیرالطبرى) ،ج ،8بیروت ،دارالمعرفة8482 ،ق ،صص 821و
891؛ ابنکثیر ،اسماعیل ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،8محقق محمد حسین شمسالدین ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة،
8483ق ،صص829و821و899؛ طبرسی ،فضل ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ج،8محقق محمد جواد بالغی،
ناصرخسرو8912 ،ش ،ص819؛ طوسی ،محمدبنحسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،محقق احمد قصیر عاملی،

بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،ج ،8صص898و894؛ ابن عطیه آندلسی ،عبدالحق ،المحرر الوجیز فی تفسیر
کتاب العزیز ،ج ،8محقق عبدالسالم عبدالشافی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8422 ،ق ،ص881؛ ابوالفتوح رازی،
حسینبنعلی ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،ج ،84محقق محمد جعفر یاحقی و محمدمهدی
ناصح ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی8411 ،ق ،ص893؛ مقاتلبنسلیمان ،تفسیر ،ج ،8محقق
عبداهلل محمود شحاته ،بیروت ،داراحیاء التراث8429 ،ق ،ص39؛ میبدی ،احمد ،کشف األسرار وعدۀ األبرار،
ج ،8محقق علیاصغر حکمت ،تهران ،امیرکبیر8918 ،ش ،ص899؛ قرطبی ،محمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج،8
تهران ،ناصرخسرو8994 ،ش ،ص214؛ فخررازی ،محمد ،التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) ،بیروت ،داراحیاء
التراث العربی8421 ،ق ،ج ،2ص913؛ سیوطی ،جاللالدین ،تفسیر الجاللین ،محقق عبدالرحمن ابن ابوبکر
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خداوند آدم را جانشین نام نهاد زیرا آدم و ذریۀ او را جایگزینان مالئکه قرار داد؛ زیرا
مالئکه ساکنان زمین بودند؛ 2یا جایگزین گروه سابق دیگر غیر از مالئکه در زمین شد؛ 9یا
غیر ایشان 4مانند ،ساکنان قبلی زمین ،که در آن ایام منقرض شده بودند؛ از دورانى قبل از
سیوطی ،بیروت ،مؤسسۀ النورللمطبوعات8489 ،ق ،ص3؛ آملی ،تفسیر المحیط األعظم و البحر الخضم ،ج،2
ص848؛ شوکانی ،محمد ،فتح القدیر ،ج ،8دمشق ،بیروت ،دارابنکثیر ،دارالکلم الطیب8484 ،ق ،ص12؛
هواری ،هود ،تفسیر کتاب اهلل العزیز ،الجزائر ،دارالبصائر8429 ،ق ،ج ،8ص39؛ سمرقندی ،نصر ،بحرالعلوم،
ج ،8محقق ابوسعید عمربنغالمحسن عمروی ،بیروت ،دارالفکر ،ص41؛ مظهری ،محمد ،التفسیر ،ج ،8محقق
غالم نبیتونسی ،پاکستان ،مكتبةرشدية8482 ،ق ،ص43؛ حقی بروسوی ،اسماعیل ،تفسیر روح البیان ،بیروت،
دارالفکر ،ج ،8صص39و34؛ زحیلی ،وهبة ،التفسیر المنیر فی العقیدة و الشريعة و المنهج ،بیروت ،دمشق،
دارالفکر المعاصر8481 ،ق ،ج ،8ص821؛ ثعالبی ،عبدالرحمن ،جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ،محقق محمد
علی معوض و عادل احمد عبدالموجود ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی8481 ،ق ،ج ،8ص212؛ ابوحیان،
محمد ،البحر المحیط فی التفسیر ،ج ،8محقق صدقی محمد جمیل ،بیروت ،دارالفکر8421 ،ق ،صص 221و
223؛ نیشابوری ،نظامالدین ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،ج ،8محقق زکریا عمیرات ،بیروت،

دارالکتب العلمیة8489 ،ق ،ص289؛ ارمی علوی ،محمدامینبنعبداهلل ،تفسیر حدائق الروح و الریحان فی
روابی علوم القرآن ،بیروت ،دارطوق النجاه8429 ،ق ،ج ،8ص238؛ آلوسی ،محمود ،روح المعانى فى تفسیر
القرآن العظیم و السبع المثانى ،ج ،8محقق علی عبدالباری عطیۀ ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8482 ،ق ،ص222؛
بغوى ،حسین ،معالم التنزیل فى تفسیر القرآن ،ج ،8محقق عبدالرزاق المهدی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی،
8421ق ،ص812؛ غزنوی ،محمود ،باهر البرهان فی معانی مشکالت القرآن ،تحقیق سعادبنت صالحبنسعید
بابقی ،جامعة أم القری ،مكّة8483 ،ق ،ص.21
 .8طبری ،جامع البیان فى تفسیر القرآن ،ج ،8صص821و891؛ ابن کثیر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج،8
صص829و899؛ میبدی ،کشفاألسرار ،ج ،8ص899؛ مظهری ،محمد ثناء اهلل ،ج ،8ص43؛ هواری ،هود ،ج،8
ص39؛ سمرقندی ،نصربن محمد ،ج ،8ص41؛ حقی بروسوی ،اسماعیل ،ج ،8ص39؛ ارمی علوی ،محمد
امین ،ج ،8ص238؛ آلوسی ،محمود ،ج ،8ص222؛ شوکانی محمد ،ج ،8ص.12
رحمة من الرحمن فی التفسیر و اشارات القرآن ،ج ،8محقق محمود غراب ،دمشق،

 .2ابن عربی ،محیالدین،

المطبعة النصر8481 ،ق ،ص39؛ طبرسی ،فضل ،ج ،8ص819؛ ابوحیان ،محمد ،ج ،8ص221؛ ابن کثیر ،تفسیر
القرآن العظیم ،ج ،8صص829؛ آلوسی ،محمود ،ج ،8ص222؛ بغوى ،معالم التنزیل ،ج ،8ص812؛ غزنوی،
محمود ،ص21؛ طبری ،جامع البیان ،ج ،8ص894؛ طوسی ،التبیان ،ج ،8ص898؛ زمخشری ،الکشاف ،ج،8
ص824؛ نحاس ،احمد ،ج ،8ص.42
 .9نحاس ،احمد ،ج ،8ص42؛ زمخشری ،الکشاف ،ج ،8ص.822
.4طوسی ،التبیان ،ج ،8ص.894
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دوران بنىآدم در زمین 8،و با توجه به یافت فسیلهای بیش از پانصد هزار سال ،احتمال
میرود که انسانهایی قبل از خلقت آدم ابو البشر در زمین زندگی کرده و منقرض شدهاند.

2

اما بسیاری مفسرین آدم را خلیفه خداوند در روی زمین دانستند و گفتند وی «خلیفة اللّه فی
األرض» است ،یعنی یکی از عبارات «مِنَ اللّه»« ،عَن اللّه»« ،منِّی» یا «عنِّی» یا «اللّه» ،را بعد از
«خلیفة» در تقدیر گرفتند.
همچنین در تفسیر آیه  29سوره ص ،ذکر میکنند که داود خلیفه و جایگزین رسوالن
و أنبیاء سابق گردید 9و در ادامه داود را «خلیفة اللّه فی األرض» دانستهاند 4.اما بعدها عالوه
بر آدم و داود ،انبیاء و پیامبران دیگر نیز خلیفة اللّه محسوب شدند؛ 2و همچنین برخی
منظور از آن را اولواالمر؛ 9یا مؤمنین؛ 1یا آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ 1یا اولیاء و اهل
 .8طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،8قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه
علمیه8481 ،ق ،صص889و.883
 .2همان ،ج ،4صص.842–893
 .9میبدی ،احمد ،ج ،1ص991؛ فخر رازی ،محمد ،ج ،29ص919؛ طبرسی ،مجمع البیان ،ج ،1ص191؛
طوسی ،التبیان ،ج ،1ص229؛ نسفی ،عبداهلل ،ج ،4ص91؛ ابوحیان ،محمد ،ج ،3ص822؛ شوکانی ،محمد ،ج،4
ص439؛ زمخشری ،الکشاف ،ج ،4ص.13
 .4طبرسی ،مجمع البیان ،ج ،1ص191؛ طوسی ،التبیان ،ج ،1ص229؛ میبدی ،احمد ،ج ،1ص.991
 .2ابن عطیه آندلسی ،عبدالحق ،ج ،4ص212؛ مظهری ،محمد ،ج ،8ص43؛ آلوسی ،محمود ،ج ،8ص222؛
میبدی ،احمد ،ج ،1ص993؛ ابوحیان ،محمد ،ج ،8ص221؛ زمخشری ،الکشاف ،ج ،8ص824؛ مدرسی،

محمد تقی ،من هدی القرآن ،ج ،88تهران ،دارمحبیالحسین8483 ،ق ،ص411؛ ابنعربی ،رحمة من الرحمن
فی التفسیر و اشارات القرآن ،ج ،9ص913؛ نسفی ،عبداهلل ،مدارك التنزیل و حقائق التأویل ،ج ،8بیروت،
دارنفائس8489 ،ق ،ص.13
 .9غزنوی ،محمود ،ص.21
 .1ابن جوزی ،عبدالرحمن ،زاد المسیر فى علم التفسیر ،ج ،2تحقیق عبدالرزاق المهدی ،دارالکتاب العربی،
بیروت8422 ،ق ،ص849؛ خطیب ،عبدالکریم ،التفسیر القرآنی للقرآن ،ج ،82بیروت ،دارالفکر العربی،
ص.8211

 .1فخررازی ،محمد ،ج ،2ص413؛ ثعلبی نیشابوری ،ابواسحاق احمدبنابراهیم ،الکشف و البیان عن تفسیر
القرآن ،ج ،9تحقیق ابو محمدبنعاشور ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی8422 ،ق ،ص822؛ میبدی ،احمد ،ج،2
ص294؛ زمخشری ،الکشاف ،ج ،8ص931؛ ابن عربى ،تفسیر ،ج ،8ص889؛ حقی بروسوی ،اسماعیل ،ج،2
ص14؛ آلوسی ،محمود ،ج ،2ص293؛ ابوزهره ،محمد ،زهرة التفاسیر ،بیروت ،دارالفکر ،ج ،9ص.8949
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معرفت و ارباب سلوك 8و انسان کامل دانستند 2.ولی در ادامه «خلیفة اللّه فی األرض»
عمومیت پیدا میکند و گفته میشود که عباد ،انسانها ،نوع بشر و روح آنان خلیفة اللّه در
زمین محسوب هستند.

9

در نگاه کلی میتوان گفت ،مفسران مسلمان متقدم که جهتگیری لغتشناسانه داشتند
و تا حدی به متون یهودی ،مسیحی ،یعنی اسرائیلیات دسترسی داشتند معنای اصلی واژه
خلیفه و همخانوادههایش را «جانشین و جایگزین» میدانستند ،میتوان گفت که در دوره
بنیامیه ،مفسران ارتباطی میان واژه قرآنی خلیفه و واقعیت سیاسی – دینی نهاد خالفت
ایجاد نمیکردند .این تمایل در حدود نیمۀ قرن دوم آغاز به تغییر کرد ،که تفسیری جامعتر
آشکار شد .این تفسیر که با اشارهای از جانب سُدّی آغاز شد؛ نزد سفیان ثوری در تفسیر
آیه  22سوره نور گسترش بیشتر یافت« :مؤمنانی که جانشین دیگران بر زمین میشوند
حاکمان یا قوم حاکم (الوالة)اند» .در زمان طبری ،در تفسیر معیار اهل سنت آمیزش کاملی
میان خالفت قرآنی و رأس خالفت اسالمی ایجاد شده بود .به این ترتیب ،طبری ،در
نخستین کاربرد این واژه در آیۀ مربوط به آدم و پس از اشاره به معنای واژهشناسانه این
کلمه به عنوان جایگزین یا جانشین ،میافزاید «سلطان اعظم از این رو خلیفه خوانده
میشود که جانشین فردی پیش از خود شده است ،قائم مقام او در امور و جایگزین او» .این
موضع معیار اهل سنت تأکید میکند که عنوان «خلیفة» برای رأس سیاست اسالمی
خالصهای است از صورتبندی طوالنیتر (و در نهایت پر زحمت) عبارت «خلیفة اللّه» و
عنوان اخیر را اغلب خلفای بنیامیه و بنیعباس به کار میبستند.

4

 .8حقی بروسوی ،اسماعیل ،ج ،9ص.819
 .2ابن عربی ،رحمۀ من الرحمن فی التفسیر و اشارات القرآن ،ج ،8ص.33
 .9آملی ،تفسیر المحیط األعظم و البحر الخضم ،ج ،9ص228؛ طباطبایی ،محمد حسین ،ج ،8ص889؛ ج،81
ص919؛ نیشابوری ،نظام الدین ،ج ،8ص289؛ شوکانی ،محمد ،ج ،2ص282؛ زحیلی ،وهبه ،ج ،21ص233؛
حقی بروسوی ،اسماعیل ،ج ،1ص.28
4. Kadi, Wadad, pp.277-278.
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نقد لغوی ،تفسیری و تاریخی
همانطور که مفسرین و لغتدانان بیان نمودند ،معنای اصلی واژه «خلیفة»« ،جایگزینی فرد
حاضر به جای شخص غائب» است و در تفسیر آیه  91بقره ،ذکر نمودند که قبل از آدم
موجودات دیگری مانند :جن ،مالئکه و یا موجوداتی شبیه بشر ،در زمین سکونت داشتهاند
و آدم جانشین و خلیفه آنان گردید .اما در نقد معنای ذکر شده «سلطان» برای «خلیفة» در
آیه  29سوره ص میتوان به آیات  241تا  228سوره بقره اشاره نمود ،در این آیات به طور
مختصر به انتخاب طالوت (شائول) به پادشاهی بنیاسرائیل و ماجرای جنگ با جالوت و
کشته شدن جالوت به دست داود و سپس پادشاهی داود بعد از طالوت اشاره میشود :وَقَالَ
لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا؛ 8وَالَّذِینَ آَمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ بِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ؛ 2فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَ الْحِكْمَةَ؛ 9در سوره ص
نیز از آیات  81تا  29به داستان داود پرداخته شده است؛ که آیات فوق شباهت زیادی با
آیات  81-8بخش  82کتاب دوم سموئیل دارند .در سوره ص کلمات «ذَا الْأَیْدِ»« ،شَدَدْنَا»،
«مُلْک» و «فَصْلَ الْخِطَاب» اشاره به جایگاه پادشاهی وی دارند .میتوان گفت در آیه 29
کلمهی «خَلِیفَة» به معنای جایگزینی داود بر طالوت (شائول) پادشاه قبل از خود است ،اشاره
به حکم بر حق و عدم پیروی از هوی میتواند یادآوری سرگذشت پادشاه قبلی طالوت
باشد که به علت گناه و نافرمانی سرانجام بدی یافت ،هر چند قرآن به اختصار این وقایع را
بیان کرده است؛ ولی کتاب مقدس در کتاب اول سموئیل و دوم سموئیل به طور مفصل  ،در
باب حوادث قبل و بعداز انتخاب شائول (طالوت) برای پادشاهی صحبت میشود و به گناه
و نافرمانی شائول از فرمان خداوند اشاره میشود که باعث نارضایتی خداوند از وی
میشود ،و داود طی سلسله حوادثی بعداز مرگ شائول از سوی خداوند به پادشاهی
بنیاسرائیل انتخاب میشود؛ پس میتوان نتیجه گرفت که اینجا نیز معنای اصلی خلیفة همان
جانشین و جایگزین است ،یعنی جایگزینی داود بر پادشاه سابق خود ،و در نتیجه معنای
«سلطان» که مفسرین بیان کردهاند ،فرعی است.
 .8بقره.241/
 .2بقره.243 /
 .9بقره.228/
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بررسی تاریخی نشان میدهد که ،در مجموع در احادیث نبوی نیز به جز چند مورد
اندك و انگشت شمار 8استفادهای از اصطالح «خلیفة اللّه» نشده است ،و در کالم پیامبر
اسالم معموال واژه خلیفة به تنهایی استعمال شده است مانند« :اللّهم أنت الصاحب فی السفر
و الخلیفة فی االهل» 2و یا در باب خروج دجال «ان یخرج بعدى فاللّه خلیفتى على کلّ
مسلم» 9.همچنین واژه «مُستَخلَف» نیز در معنای جایگزین آمده است :إنّ الدنیاء حلوة
خضرة و إنّ اللّه مستخلفکم فیها فینظر کیف تعملون 4.در زمان حیات پیامبر اسالم اصطالح
«خالفة رسول اللّه» کاربرد داشته است ،نه «خالفة اللّه»؛ در غزوه بنی نضیر ابنأممکتوم به
عنوان خالفة رسول اللّه در مدینه اقامت داشت 2همچنین اصطالح «خالفة رسول اللّه» در
هنگام ارسال جیش أسامة بن زید در فرماندهی مؤته ذکر شده است 9.طبق گزارش منابع
 .8مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،ج ،28بیروت ،موسسۀ الوفاء8414 ،ق ،ص1؛ طبرسی ،حسین محمد تقی
نوری ،مستدرك الوسائل مستنبط المسائل ،ج ،82قم ،موسسۀ آلالبیت8411 ،ق ،ص813؛ ابنماجه ،محمد،
سنن ،ج ،2محقق محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت ،دارالفکر ،ص8991؛ احمد بن حنبل ،مسند ،ج ،2مصر،
مؤسسۀ قرطبة ،ص.211
 .2شیخصدوق ،ابوجعفر محمد ،الخصال ،ج ،2تصحیح علیاکبر غفاری ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین،
8992ش ،ص994؛ مسلم ،ابوالحسین ،صحیح ،محقق محمدفؤاد عبدالباقی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی،
ج ،2ص311؛ مالکبنانس ،موطأ ،محقق محمدفؤاد عبدالباقی ،مصر ،داراحیا التراث العربی ،ج ،2ص311؛
ترمذی ،محمد ،سنن ،محقق احمد محمد شاکر و آخرون ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی ،ج ،2ص431؛
نسائی ،ابوعبدالرحمن ،سنن ،محقق عبدالفتاح غدة ،حلب ،مكتبة المطبوعاتاالسالمیة8419 ،ق ،ج ،1ص219؛
احمد بن حنبل ،ج ،8ص222؛ ابوداود ،سلیمان ،سنن ،ج ،9محقق محمد محیالدین عبدالحمید ،بیروت،
دارالفکر ،ص99؛ هیثمی ،علی ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،81قاهره ،بیروت ،دارالریان للتراث ،دارالکتاب
العربی8411 ،ق ،ص.823
 .9ابوداود ،سلیمان ،ج ،4ص881؛ مسلم بن الحجاج ،ابوالحسین ،ج ،4ص2228؛ احمدبن حنبل ،ج ،4ص818؛
ترمذی ،محمد ،ج ،4ص281؛ ابنماجه ،محمدابوعبداهلل القزوینی ،ج ،2ص8929؛ هیثمی ،علی ،ج ،1ص.942
 .4مسلم بن الحجاج ،ابوالحسین ،ج ،4ص231؛ ابنماجه ،محمدابوعبداهلل القزوینی ،ج ،2ص8922؛ ترمذی،
محمد ،ج ،4ص419؛ احمدبن حنبل ،ج ،9ص.83
 .2بالذری ،احمد ،أنساب األشراف ،ج ،8محقق سهیل زکار و ریاض زرکلی ،بیروت ،دارالفکر8481 ،ق،
ص.993
 .9همان ،ص.414
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تاریخی بعد از وفات پیامبر اسالم نیز اصحاب ایشان از به کار بردن عبارت «خلیفة اللّه»
پرهیز میکردند .ابوبکر از همان روزهای نخست خالفت ،و در زمان اعزام أسامه بن زید
توسط بزرگان مهاجرین نخستین ،خلیفۀ رسول اللّه خوانده میشود 8و هنگامی که مردی به
خلیفه اول ابوبکر گفت« ،خلیفة اللّه» وی پاسخ داد :من خلیفه خدا نیستم ،ولی «خلیفة
رسول اللّه» هستم و به آن راضی هستم 2،و در زمان او گفتمان رایج این بود که به ابوبکر
گفته میشد خلیفة رسول اللّه 9.هر چند به طور استثنائی مثالً در میان اهل شام هنگام
بیماری ابوبکر و درگذشت او ،او را خلیفة اللّه خواندهاند؛ 4اما کاربرد اصطالح «خلیفة رسول
اللّه» برای ابوبکر ،با توجه به معنای واژه «خلیفة» که به معنای جایگزین و جانشین شدن فرد
حاضر (ابوبکر) به جای غائب (پیامبر اسالم) است تا قرن هشتم هجری ادامه داشته است ،و
ابنبطوطه نیز در کتاب سفرنامه خود ابوبکر را «خلیفة رسول اللّه» میخواند 2.بعد از
درگذشت او ،عمر را گفتند «خلیفة خلیفة رسول اللّه» وی گفت این لقب طوالنی و مشکل
است ،شما مؤمنان هستید و من «أمیر المؤمنین» هستم ،پس این لقب جایگزین گردید 9و

 .8واقدی ،محمد ،المغازی ،ج ،9محقق مارسون جونس ،بیروت ،مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات8413 ،ق،
ص.8828
 .2ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،ج ،9محقق محمد عبدالقادر عطاء ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8481 ،ق،
ص891؛ احمدبن حنبل ،ج ،8ص81؛ بالذری ،احمد ،ج ،8ص223؛ ابنخلدون ،عبدالرحمن ،تاریخ ،ج،8

محقق خلیل شحادة ،بیروت ،دارالفکر8411 ،ق ،ص293؛ قلقشندی ،ابوالعباس احمد ،صبح األعشی فی صناعة
األنشاء ،مؤسسة المصرية العامة وزارة الثقافة و االرشاد القومی ،ج ،9ص221؛ ابنعبدالبر ،ابوعمریوسف،
االستیعاب فی معرفة األصحاب ،ج ،9محقق علی محمد البجاوی ،بیروت ،دارالجیل8482 ،ق ،ص.312

 .9بالذری ،احمد ،ج ،8ص221؛ ابنخلدون ،عبدالرحمن ،ج ،8صص212و219؛ مسکوية ،ابوعلی ،تجارب
االمم ،ج ،8محقق ابوالقاسم امامی ،تهران ،سروش8913 ،ش ،ص484؛ قلقشندی ،ابوالعباس ،ج ،2ص.412
 .4ابن قتیبه دینوری ،ابومحمد ،االمامة و السیاسة المعروف بتاریخ الخلفاء ،ج ،8محقق علی شیری ،بیروت،
داراالضواء8481 ،ق ،ص.91
 .2ابن بطوطه ،رحلة ،محقق محمد عبدالمنعم العریان و مصطفی القصّاص ،بیروت ،دارإحیاء العلوم8411 ،ق،
ص.831
 .9ابن اعثم ،ابومحمد احمد ،الفتوح ،ج ،8تحقیق علی شیری ،بیروت ،داراألضواء8488 ،ق ،ص824؛ ابناثیر،
عزالدین ابوالحسن ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دارصادر8912 ،ق ،ج ،9صص 21و 23؛ بالذری ،احمد ،ج،8

819

مروری بر آموزۀ «خلیفة اللّه» در اسالم /پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،89شمارۀ  ،22بهار و تابستان 8931

هنگامی که فردی به عمر بن خطاب گفت :یا «خلیفة اللّه» ،که وی پاسخ داد خدا خالف تو
کند 8در منابع تاریخی آن طور که نمایان است ،در زمان خلیفه سوم برای عثمان بن عفان
هم اصطالح «خلیفة اللّه» به کار نمیرفته است ،به جز چند مورد استثنائی ،به طور نمونه
حسّان بن ثابت در دیوان خود در بخش قافیه نون ،قصیدهای در رثای خلیفه مقتول
عثمانبنعفان دارد ،که در مصرع پایانی آن عثمان را خلیفة اللّه میخواند 2و یا ابو ایّوب
انصاری در خطابهای در سرزنش اهل مدینه در مورد قتل عثمان او را خلیفة اللّه خوانده
است 9و همچنین در شعری بعداز قتل خلیفه ،وی خلیفة اللّه خوانده میشود 4.لیلی أخیلیة
نیز در سرودهای عنوان خلیفة اللّه را برای عثمان به کار میبرد 2.در زمان خالفت امام علی
در نامۀ  22منتسب به او در خطاب به یکی از کارگزاران مالیات ،آن حضرت خود را «ولی
اللّه و خلیفَتُه» خوانده است 9،ولی این در حالی است که در منابع معتبر عطف «و خلیفَتُه»

ص221؛ ابن خلدون ،عبدالرحمن ،ج ،8صص 212و 219؛ مسکویه ،ابوعلی ،ج ،8ص484؛ قلقشندی،
ابوالعباس ،ج ،2ص412؛ طبری ،محمد ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،4تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت،
دارالتراث8911 ،ق ،ص211؛ ابناثیر ،مباركبنمحمد ،النهاية فی غریب الحدیث و االثر ،ج ،9محقق محمود
طناحی و طاهر زاوی ،موسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان ،قم8991 ،ش ،ص.991
 .8ابن أبی الحدید ،شرح نهج البالغة ،ج ،82محقق محمد ابوالفضل ابراهیم ،دارإحیاء الکتب العربیة8912 ،ق،
ص34؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،4ص213؛ سمعانی ،ابوسعید عبدالکریم ،األنساب ،ج ،88تحقیق
عبدالرحمن بنیحیی المعلمی الیمانی ،حیدرآباد ،مجلس دائرة المعارف العثمانیة8912 ،ق ،ص.291
 .2حسّان بن ثابت ،دیوان ،شرح و هوامش عبداهلل مهنا ،دارالکتب العلمیة ،بیروت8484 ،ق ،ص.242
 .9ثقفیکوفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،ج ،2با حواشی و تعلیقات میر جالل الدین حسینی ارموی،
انتشارات انجمن آثار ملی ،تهران8924 ،ش ،ص.919
 .4ابناعثم ،ابومحمد ،ج ،9ص38؛ ابنمزاحم ،نصر ،وقعة صفین ،محقق عبدالسالم محمد هارون ،قاهرة،
مؤسسة العربیة الحديثة ،ص.933
 .2مبرد ،محمدبنیزید ،الکامل فی اللغة و األدب ،ج ،2تحقیق زرزور نعیم و تغارید بیضون ،دارالکتب العلمیة،
بیروت8413 ،ق ،ص.42
 .9امامعلی ،نهج البالغة ،محقق شریف رضی و صبحی صالح ،قاهرة ،بیروت ،دارالکتاب المصری و دارالکتاب
اللبنانی8422 ،ق ،ص911؛ زمخشری ،محمود ،ربیع االبرار و نصوص االخیار ،ج ،9تحقیق مهنا عبداالمیر،
بیروت ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات8482 ،ق ،ص.932
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دیده نمیشود 8.همچنین دعائی در نهج البالغه از حضرت علی نقل گردیده است برای
زمان سفر ،که در آن واژههای «خلیفة» و «مُستخلَف» ذکر گردیده است که معنای خلیفه که
جانشین است ،در مقابل معنای «صاحب» که همراه ،همدم و حاضر است ،و مستخلف در
مقابل «مُستَصحَب» به کار رفته است ،و اینجا نیز «خلیفه» و «مستخلف» به معنای جانشینی
فرد حاضر به جای فرد غائب داللت دارند :اللّهم أنت الصاحب فی السفر و أنت الخلیفة فی
األهل و الیجمعهما غیرك ،ألنّ المستخلف الیکون مستصحبا و المستصحب ال یکون
مستخلفا 2.در این دوره نیز مشخص است که استفاده از عنوان «خلیفة اللّه» عرفی و منطقی
محسوب نمیشود؛ اما با بررسی منابع تاریخی مشخص میشود که این تابو به مرور در
حال شکسته شدن است .باالخره پندار «خلیفة رسول اللّه» جای خود را به پندار «خلیفة اللّه
فی األرض» داد .این تفسیر تازه واژه «خلیفة» که از بیخوبن با اسالم آغازین مغایر بود،
میبایست رفته رفته به خواست پروردگار بخشاینده مهربان ،خلیفه را جایگزین شهریاران
آتشپرست و یا مسیحی گرداند .هنوز روشن نیست که این تحول در چه زمانی و در چه
شرایطی روی داده است آیا تأثیر بیزانس بر آن بوده است یا نه؟ تنها میتوان گفت که لقب
«خلیفة اللّه» در روزگار بنیامیه به کار رفته است 9،همچنین شاید به دلیل مشروعیّت بخشی
در مقابل مخالفان سیاسی بهویژه ،خوارج بوده است .از معاويةبنأبیسفیان نقل شده است
که گفته است« :األرض للّه و أنا خلیفة اللّه» 4و در زمان معاویه در سرودهای از خلیفة اللّه به
عنوان لقب معاویه استفاده شده است 2.عقیبة األسدی شاعر اهل بصره در اواخر زمان

 .8طوسی ،محمد ،تهذیب االحکام ،ج ،4تحقیق حسنخرمان ،بیروت ،داراألضواء8419 ،ق ،ص39؛ کلینی،
محمد ،االصول الکافی ،ج ،9تهران ،دارالکتب االسالمیه8992 ،ش ،ص299؛ ثقفی کوفی ،ابراهیم ،الغارات ،ج،8
تحقیق میرجاللالدین حسینی ارموی ،تهران ،انجمن آثارملی8924 ،ش ،ص.821
 .2امامعلی ،ص.19
 .9بارتولد ،خلیفه و سلطان ،مختصری درباره برمکیان ،ترجمه سیروسایزدی ،امیرکبیر8911 ،ش ،ص.29
 .4بالذری ،احمد ،ج ،2ص21؛ مسعودی ،ابوالحسن ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،9تحقیق اسعد داغر،
دارالعبرة8413 ،ق ،ص.49
 .2طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،2ص229؛ ابن اعثم الکوفی ،ابومحمد ،ج ،4ص918؛ بالذری ،احمد ،ج،2
ص.289
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خالفت معاویه در شعری در مورد یزید از بنی خلفاء اللّه استفاده نموده است.

8

در عصر یزید کاربرد اصطالح «خلیفة اللّه» بیشتر از قبل میشود ،عطاء (یا عاصم) بن
أبی صَیفی در گفتوگوی با یزیدبنمعاویه بعد از درگذشت پدرش ،او را با لقب خلیفۀ اللّه
خطاب و حکومت وی را خالفة اللّه خوانده است 2.در سرودهای در مورد یزید بن معاویه
او خلیفة اللّه خوانده میشود 9و در زمان قیام عبداللّهابنزبیر در مکّه ،عبید بن عمیر اللیثی با
اهل شام سخن میگوید ،و از عبارت «خلیفة اللّه فی ارضه» در مورد یزید استفاده میکند و
حرمت او را باالتر از حرمت بیت [اللّه] میداند 4همچنین در نامه مسلمبنعقبه به یزید،
یزیدبنمعاویه خلیفة ربّ العالمین خوانده میشود 2.اما کاربرد اصطالح «خلیفة اللّه» در این
زمان هنوز مخالفانی دارد ،عبداللّهبنأباض بنیانگذار مذهب اباضیه در نامهای به
عبدالملکبنمروان از ابوبکر و عمر به عنوان «الخلیفتین الصالحین» نام میبرد 9در همین
زمان است که عبد الملکبنمروان دستور داد که بر منبرها این دعا خوانده شود« :اللَّهمّ
أصلح عبدك و خلیفتک» 1حجّاج نیز ،عبدالملکبنمروان را خلیفة اللّه میخواند و مردم را
به اطاعت از او فرا میخواند 1در متن بیعت نامهای که وی آن را برای عبدالملک اخذ
میکرد از لفظ «خلفاء اللّه تعالی فی االرض» استفاده میکرد 3.در سرودۀ شاعری

 .8ابن اعثم الکوفی ،ابومحمد ،ج ،4ص.991
 .2قلقشندی ،ابوالعباس ،ج ،3ص211؛ مسعودی ،ابوالحسن علی ،ج ،9ص.92
 .9ابنکثیر ،اسماعیل ،البداية و النهاية ،ج ،1دارالفکر ،بیروت8411 ،ق ،ص.292
 .4بالذری ،احمد ،ج ،2ص.942
 .2دینوری ،ابومحمد ،االمامة و السیاسة المعروف بتاریخ الخلفاء ،ج ،8تحقیق علی شیری ،بیروت ،داراالضواء،
8481ق ،ص.241
 .9ابن أباض ،عبداهلل« ،سیرة عبداهللبنأباض إلی عبدالملکبنمروان» ،السیر و الجوابات لعلماء و أئمة عمّان،
ج ،2تحقیق سیدة اسماعیل کاشف ،وزارة التراث القومی و الثقافة سلطنة عمان8419 ،ق ،ص.949
 .1ابن جوزی ،ابوالفرج ،المنتظم فی التاریخ األمم و الملوك ،ج ،9تحقیق محمد عبدالقادر عطاء و مصطفی
عبدالقادر عطاء ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8482 ،ق ،ص.93
 .1مسعودی ،ابوالحسن علی ،ج ،9ص849؛ ابوداود ،سلیمان ،ج ،4ص.281
 .3قلقشندی ،ابوالعباس ،ج ،3ص.218
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عبدالملکبنمروان خلیفه اللّه خوانده شده است 8همچنین قیس در شعری عبدالملک را به
عنوان خلیفه اللّه مدح کرد 2.اغراق در اعتبار بخشی به این اصطالح به حدی میرسد که
حجاج ،عبدالملک را خلیفة اللّه در میان بندگان خداوند میدانست ،و او را گرامیتر از
پیامبر اسالم و سایر پیامبران نزد خداوند قلمداد مینمود 9.در سرودههایی در زمان
ولیدبنعبدالملک ،وی را خلیفه اللّه خطاب میکنند 4حتی در کاربرد این اصطالح اغراق
میگردد ،و خالدبنعبداللّه القسریّ در نامهای به ولید او را خلیفة اللّه و گرامیتر از رسول
اهلل ابراهیم نزد خداوند میداند 2.در زمان خالفت سلیمانبنعبدالملک ،خلفای گذشته،
خلفاء اللّه خوانده میشوند 9و در نامه یزید به سلیمانبنعبدالملک ،خلفای گذشته خلفاء
اللّه خوانده شدهاند 1فرزدق در شعر خود در حضور سلیمانبنعبدالملک اموی از لقب
خلیفة اللّه استفاده نموده است 1.در اشعار زمان عمربنعبدالعزیز اموی عبارت «خلیفة اللّه»
به کار رفته است؛ 3اما گویا عمر بن عبدالعزیز ،عالقۀ زیادی به کاربرد این اصطالح در مورد
خود و کسب اعتبار به وسیلۀ آن نداشته است؛ زیرا هنگامی که مردی عمر بن عبدالعزیز را
«خلیفة اللّه فی األرض» خطاب نمود ،وی را سرزنش کرد و از این کار نهیش نمود و گفت
که وی را با عناوینی چون «عمر»« ،أباحفص» و «أمیر المؤمنین» ندا کنند و بخوانند ،و با

 .8أخبار الدولة العباسیة و فیه أخبار العباس و ولده ،مؤلف مجهول ،محقق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار
المطلبی ،دارالطلیعۀ ،بیروت8938 ،ق ،ص822؛ ابنکثیر ،البداية و النهاية ،ج ،3ص94؛ ذهبی ،شمسالدین
محمد ،تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،تحقیق عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دارالکتاب العربی،
8489ق ،ج ،9ص.841
 .2مبرد ،محمد ،ج ،8ص.293
 .9بالذری ،احمد ،ج ،89ص.913
 .4بالذری ،احمد ،ج ،8ص81؛ ج ،1صص 93و 19؛ أخبار الدولة العباسیة ،ص.822
 .2مقدسی ،مطهربنطاهر ،البدء و التاریخ ،بورسعید ،مكتبة الثقافة الدينیة ،ج ،9ص.48
 .9ابن جوزی ،المنتظم فی التاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص.84
 .1طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،9ص244؛ مسکوية ،ابوعلی ،ج ،2ص.424
 .1طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،9ص.241
 .3ابن جوزی ،المنتظم فی التاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص.91
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استناد به آیه  29سوره ص ،داود نبی را «خلفاء اللّه فی األرض» دانست 8،وی در این دوره
به طور نادری در شعر سروده شده توسط جریربنخطفی خلیفة اللّه خوانده میشود 2.پس از
عمربنعبدالعزیز ،أحوص در سروده خویش یزید بن عبدالملک را خلیفة اللّه میخواند 9.این
خلیفه اموی ،خلیفۀ اللّهی خوانده میشود که توسط خداوند بر بندگانش خلیفه شده است.

4

با گذشت زمان ارزش و اعتبار اصطالح «خلیفة اللّه» در حال افزایش است ،در گفتوگوی
مبالغهآمیزی میان هشام و فردی ،آن شخص به هشام بن عبدالملک میگوید تو خلیفه اللّه
در زمین و میان خلق خدا هستی؛ اما محمد رسول اللّه است ،و در نتیجه تو نزد خداوند
گرامیتر از او هستی 2.خالدبنعبداللّه قسری در خطبهی خود میگفت« :اللّهم أصلح عبدك
و خلیفتک هشام أمیر المؤمنین» 9.در زمان هشامبنعبدالملکبنمروان ،وی فردی از اشراف
را دشنام داد ،او به هشام گفت آیا دشنام میدهی در حالی که خلیفة اللّه فی األرض هستی.

1

فرزدق شاعر مشهور در زمان خالفت هشامبنعبدالملک وی را خلیفة الرحمن میخواند؛

1

بعداز او در زمان خالفت ولیدبنیزید از عبارت خلفاء اللّه استفاده میشده است.

3

خالدبنعبداللّه قسری در متن نامهای خطاب به ولیدبنیزید وی را خلیفة اللّه میخواند و او

 .8ابن عبدالحکم ،أبومحمد ،سیرة عمربنعبدالعزیز ،تصحیح احمد عبید ،بیروت ،عالم الکتب8414 ،ق،
صص 28و .22
 .2دینوری ،االمامۀ و السیاسۀ المعروف بتاریخ الخلفاء ،ج ،2ص.894
 .9ابن عساکر ،أبوالقاسم ،تاریخ مدینۀ دمشق ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دارالفکر8482 ،ق ،ج ،93ص223؛
ابن جوزی ،ابوالفرج عبدالرحمن ،ذم الهوی ،قاهرة ،تحقیق مصطفی عبدالواحد8392 ،م ،ص.984
 .4مسعودی ،ابوحسن علی ،ج ،9ص.218
 .2دینوری ،ابوحنیفه احمد ،األخبار الطوال ،محقق عبدالمنعم عامر ،قم ،منشوراتالرضی8991 ،ش ،ص949؛
بالذری ،احمد ،ج ،3ص819؛ ابن عماد حنبلی ،شهابالدین ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،ج ،2محقق
األرناووط ،دمشق ،دارابنکثیر8419 ،ق ،ص889؛ ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج ،2ص.211
 .9بالذری ،احمد ،ج ،3ص.91
 .1ابن کثیر ،البداية و النهاية ،ج ،3ص928؛ ابن اثیر ،عزالدین ،ج ،2ص.299
 .1بالذری ،احمد ،ج ،3ص.94
 .3طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص.221
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را گرامیتر از ابراهیم نزد خدا میداند 8.یزیدبنالولید خلیفه اموی نامهای به اهل عراق
نوشت و در آن از عبارت خلفاء اللّه استفاده نمود 2.ابوحمزه از مخالفان بنیامیه ،در سال
823ه.ق در خطبه ضد اموی خود در مکه از خلفاء حاکم به خلفاء اللّه نام میبرد 9.بعد از
سرنگونی بنیامیه در میان خلفای اموی آندلس نیز از القابی استفاده میشد که در پسوند
آنها «اللّه» قرار داشت ،عبدالرحمنبنمحمد خلیفه اموی آندلس ملقب شد به المرتضی
باللّه ،و باقی امر در خلفای آنها بر این بود و آخرین آنها هم هشام بن محمد ملقب شد به
المعتمد باللّه.

4

در زمان بنیعباس کاربرد اصطالح «خلیفة اللّه» برای خلفای عباسی امری مسلّم و
بدیهی گشته بود .زنی اعرابی در راه مکّه بعداز وفات ابوالعباس سفّاح خلیفه عباسی او را
خلیفة اللّه خواند و در ادامه رسیدن منصور عباسی به «خالفة اللّه» را به وی تبریک گفت.

2

خلیفة الرّحمن خوانده میشود توسط مروان ابن

در سرودهای در مورد منصور عباسی ،وی
أبی حفصة 9.در همین ایام در نامه شخصی به نام ابو داود به سال 891ه.ق به ابومسلم
خراسانی از اصطالح خلفاء اللّه برای خلفای عباسی استفاده شده است 1.همچنین زمان
(ابوجعفر) منصور عباسی برای بیشتر نمودن ارزش و اعتبار اصطالح «خلیفة اللّه» ،این لقب
در کنار عبارات« ،رسول اللّه» و «کتاب اللّه» و «بیت اللّه» به کار رفته است 1.موملبنامیل

 .8مقدسی ،مطهر ،ج ،9ص.48
 .2بالذری ،احمد ،ج ،3ص832؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص.212
 .9بالذری ،احمد ،ج ،3ص.232
 .4قلقشندی ،ابوالعباس ،ج ،2ص.411
 .2زمخشری ،محمود ،ربیع االبرار و نصوص االخیار ،تحقیق مهنا عبداالمیر ،بیروت ،موسسۀ االعلمی
للمطبوعات8482 ،ق ،ج ،4ص222؛ قلقشندی ،ابوالعباس ،ج ،3ص.211
 .9ذهبی ،شمس الدین محمد ،ج ،3ص994؛ مسعودی ،ابوالحسن علی ،ج ،9ص219؛ ابن عماد حنبلی،
شهابالدین ابوالفالح ،ج ،2ص.291
 .1ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج ،2ص419؛ ابن جوزی ،المنتظم فی التاریخ ،ج ،1ص81؛ مسکوية ،ابوعلی،
ج ،9ص923؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص419؛ ذهبی ،شمس الدین محمد ،ج ،1ص.929

 .1ابن خلدون ،عبدوالرحمن ،ج ،9ص221؛ ابن جوزی ،المنتظم فی التاریخ ،ج ،1ص841؛ ابن اثیر ،الکامل فی
التاریخ ،ج ،2ص919؛ مسکوية ،ابوعلی ،ج ،9ص441؛ طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص.91
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شاعر ،در شعری در وصف مهدی عباسی از لقب خلیفة اللّه استفاده میکند 8و در سرودهای
از بشّاربنبرد در مورد مهدی عباسی او خلیفة اللّه خوانده میشود 2.اما در همین زمان،
عبدالسالمبنهاشم یشکری از خوارج که در سال  891بر ضد مهدی قیام کرد ،وی را به
دلیل ادعای ناحق «خالفة اللّه» به انتقاد گرفت 9.تقریباً در همین دوران ،فراهیدی متوفای
سال 812هق در تعریف واژه «قهل» در کتاب العین در عبارتی که برای مثال میآورد،
عبارت «خلیفةُ اللّه» را ذکر میکند 4.هارون الرشید خلیفه عباسی بهطور مشخص خود را
خلیفه اللّه میخواند 2،و در شعری در مورد مرگ هارون الرشید ،او خلیفة اللّه خوانده شده
است 9.عبد الرحمنبنابىالهداهد در رثای محمد بن هارون (امین) وی را خلیفه اللّه
میخواند 1.خزیمی ،شاعر دیگر عصر عباسی در شعر خود مأمون را خلیفه اللّه میخواند 1و
در پیمانی که مأمون برای امام رضا به خط خود نوشت از خلفاء اللّه استفاده میکند 3.حسین
بن ضحاك در شعر مدحآمیز برای مأمون ،وی را خلیفة الرحمن میخواند 81.در زمان مأمون
سکههای پول با عنوان خلیفۀ اللّه حکّاکی و ضرب میشود 88.شاعری از بنیتمیم درباره

 .8همان ،ج ،1ص.14
 .2ابن الطقطقی ،محمد ،ص812؛ ابنکثیر ،البداية و النهاية ،ج ،81ص841؛ ابنالعمرانی ،محمد ،ص18؛ ذهبی،
شمس الدین محمد ،ج ،81ص22؛ ابناثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج ،9ص11؛ مستوفی ،حمداهلل ،تاریخ گزیده،
تحقیق عبدالحسین نوایی ،امیرکبیر8994 ،ش ،ص.911
 .9ابن خیاط ،خلیفة ،التاریخ ،تحقیق أکرم ضیاء العمری ،ریاض ،دارالطیبة8412 ،ق ،ص.444
 .4فراهیدی ،خلیل ،ج ،9ص.991
 .2طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص.921
 .9ابن العمرانی ،محمد ،ص11؛ ذهبی ،شمس الدین محمد ،ج ،82ص92؛ ابنکثیر ،البداية و النهاية ،ج،81
ص.228
 .1طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص.219
 .1همان ،ص.429
 .3ابن جوزی ،المنتظم فی التاریخ ،ج ،81ص.32
 .81طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص.992
 .88بارتولد ،ص.24

مروری بر آموزۀ «خلیفة اللّه» در اسالم /پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،89شمارۀ ،22بهار و تابستان 8931

889

مأمون شعری سرائید و گفت« :قسم به آن که تو خلیفۀ اوئی» 8معتصم عباسی در شعری
«خلیفۀ اللّه» خطاب گردید 2.و عبارت خلیفۀ ربّ العالمین در مورد واثق به کار رفته است

9

همچنین در شعرهای زمان متوکل عباسی ،ابو الغصن اعرابی از اصطالح خلیفه اللّه استفاده
کرده است 4و در ادامه در زمان المنتصر باللّه از لقب خلفاء اللّه استفاده میشده است.

2

المهتدی باللّه در وصف خود میگوید :خلیفة اللّه فی أرضه هستم 9.همچنین المعتضد باللّه
در وصف خود گفت خلیفة اللّه فی أرضه میباشم 1و در نوشتهای از المعتضد عباسی
اصطالح «خلفاء اللّه» به کار رفته است 1و در مورد خلیفه عباسی الطائع للّه گفته شد خلیفة
اللّه فی األرض 3و خلیفه القادر باللّه خلیفۀ اللّه خوانده میشد 81و در دعای زمان القادر باهلل
آمده است« :اللّهم أصلح عبدك و خلیفتک القادر باللّه» 88.الظاهر بأمر اللّه عباسی نیز در
نامهای خلفای سابق را «خلفاء اللّه فی أرضه» خطاب کرد.

82

اصطالح «خلیفة اللّه» برای خلفا به حدی رایج میشود که حتی در کتابهای با
موضوع جغرافیا ذکر گردیده است ،مثالً در کتاب البلدان قرن چهارم هجری که در موضوع
جغرافیاست ،معتصم خلیفة اللّه خوانده میشود 89و در معجم البلدان با موضوع جغرافیا،

 .8طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،1ص.922
 .2ابنالطقطقی ،محمد ،ص.221
 .9ذهبی ،شمس الدین محمد ،ج ،81ص.912
 .4طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،3ص.819
 .2همان ،ص.241
 .9ابن العمرانی ،محمد ،ص.899
 .1همان ،ص.842
 .1طبری ،تاریخ األمم و الملوك ،ج ،81ص.92
 .3ذهبی ،شمس الدین محمد ،ج ،29ص.214
 .81گردیزی ،ضحاك ،زین االخبار ،تحقیق عبدالحی حبیبی ،دنیای کتاب8999 ،ش ،ص.213
 .88مسکویۀ ،ابوعلی ،ج ،1ص.249
 .82ابن اثیر ،عزالدین ،ج ،82ص421؛ ابنخلدون ،عبدوالرحمن ،ج ،9ص998؛ ابنکثیر ،البداية و النهاية ،ج،89
ص.889
 .89ابن الفقیه ،ابوعبداهللاحمد ،البلدان ،محقق یوسف الهادی ،بیروت ،عالم الکتب8489 ،ق ،ص.941
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سرودۀ بشّاربنبرد در مورد مهدی عباسی نقل میشود ،که او خلیفة اللّه خوانده شده است.

8

در زمان بنیعباس عالوه بر استفاده از اصطالح «خلیفة اللّه» ،در همین راستا ،و شاید برای
تأکید بر صبغه الهی حکومتشان ،اضافه شدن نام «اللّه» به نام خلفاء نیز رایج میگردد،
ابواسحاقابراهیمابنرشید بعد از برادرش مأمون ملقب شد به «المعتصم باللّه» در نتیجه او
اولین نفری شد از خلفا که به لقبش اسم اللّه اضافه شد ،و این امر برای خلفای بعدی مانند
واثق باللّه و متوکل علی اللّه و الطائع للّه و قائم بأمراللّه و الناصر لدین اللّه نیز جاری شد.

2

در میان خلفاء فاطمی ،یعنی فرزندان أبومحمد عبیداللّه معروف به المهدی ،نیز نام اللّه به
لقب آنها اضافه گردید ،مانند القائم بأمراللّه و المنصور باللّه و المعز لدین اللّه و ادامه یافت
این القاب تا آخرین آنها العاضد لدین اللّه.

9

شواهد تاریخی نشان میدهد اصطالح «خلیفة اللّه» به تدریج از ادبیات سیاسی به
ادبیات عرفانی ،فلسفی ،تفسیری و کالمی انتقال مییابد ،و واژه «خلیفة» معنای خاصی برای
خود مییابد .در آثار صوفیه و عرفانی کاربرد عبارت «خلیفة اللّه» نمایان میشود.
سیر تطور «خلیفة اللّه» در میان عرفا و صوفیه و آثارشان
حارث محاسبی مصداق آیه  99سوره فصلت ،را خلیفة اهلل میداند 4.حکیم ترمذی آدم(ع)
را خلیفة اللّه میداند 2.سلمی ذکری را نقل میکند که آدم را خلیفة اللّه گفته است 9.ابونعیم
اصفهانی ابوبکر و داود را خلیفة اللّه میگوید 1.هر چند مستملی بخاری ابوبکر را خلیفه
 .8یاقوتحموی ،معجم البلدان ،ج ،9بیروت ،دارصادر8332 ،م ،ص.99
 .2قلقشندی ،ابوالعباس ،ج ،2ص.411
 .9همان ،ص.413
 .4محاسبی ،حارث ،الوصایا ،تحقیق عبدالقادر احمد عطا ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة8319 ،م ،صص 12و .284
 .2حکیمترمذی ،رياضةالنفس ،تحقیق ابراهیم شمسالدین ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة8429 ،ق ،ص.12
 .9السلمى ،ابوعبدالرحمن ،المقدمة فى التصوف ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالی الشاذلی ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة8429 ،ق ،ص.818
 .1اصفهانی ،حافظ ابونعیم ،حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء ،ج ،4تحقیق محمدرضا شفیعى کدکنى ،قاهره،
دارام القراء للطباعة و النشر ،ص232؛ ج ،1ص.41
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رسول اهلل میخواند ،و عمر ،عثمان و علی را امیرالمؤمنین 8.امام غزالی ،داود را خلیفه
الرحمن میخواند؛ همچنین غزالی برای آدم خالفة اللّه را به کار میبرد 2.غزالی حدیثی نقل
میکند که آمر به معروف و ناهی از آن خلیفة اللّه است 9.غزالی آدم(ع) را به دلیل دارا بودن
روح ربّانی مستحق خالفة اهلل دانست 4.غزالی در باب عقل معتقد است که انسان وقتی به
یاری آن به «خلیفة اللّهی» میرسد که با انجام آنچه بر او واجب است ،دنیا و دین را با هم
جمع کند 2.وی مطرح کرد که «سلطان خلیفة اللّه» است 9.سنایی درباره آدم گوید «از خلیفه
خداى چون تو خلف 1.عین القضات همدانى خالفة را درجه محسوب کرده است 1.میبدی
نیز حدیثی آورد که آمر به معروف و ناهی از آن خلیفة اللّه است 3.میبدی گوید که بعضى
علما کراهیت داشتهاند که ایشان را گویند خلیفة اللَّه؛ زیرا نام خلیفه مضاف باللّه جلّ جالله
در قرآن نیامده است؛ و نقل میکند که مردی ،عبد الملک بن مروان را از کاربرد خلیفة اللَّه
نهی نمود .ادامه میدهد که «اما بیشترین علما روا داشتهاند آدم را و داود را خلیفة اللَّه گفتن
بر معنى تبلیغ وحى و رسالت و اقامت احکام و حدود شریعت که نه هر بندهاى شایسته
وحى اللَّه بود ،و باین تأویل همه انبیا را خلیفه شاید گفت و ازینجاست که علماى اسالم
 .8مستملى بخارى ،اسماعیل ،شرح التعرف لمذهب التصوف ،ج ،2تحقیق محمد روشن ،تهران ،اساطیر،
8999ش ،ص.249
 .2غزالی ،إحیاء علوم الدین ،ج ،3تحقیق عبدالرحیمبنحسین حافظ عراقی ،بیروت ،دارالکتاب العربى،
ص832؛ ج ،84ص.98
 .9غزالى ،ابوحامد ،مکاشفة القلوب المقرب إلى عالم الغیوب ،تحقیق عبد المجید طعمه حلبى ،بیروت ،دار
المعرفة8422 ،ق ،ص.92
 .4همو ،إحیاء علومالدین ،ج ،84ص.98
 .2همو ،میزان العمل ،تحقیق سلیمان دنیا ،قاهرة ،دارالمعارف ،صص 291و .919
 .9همو ،التبر المسبوك فی النصیحة الملوك ،تحقیق احمد شمسالدین ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8413 ،ق،
ص.92
 .1سنایی ،حديقةالحقیقةو شريعةالطريقة ،تهران ،دانشگاه تهران8919 ،ش ،ص.491
 .1عینالقضات ،شرح کلمات باباطاهر العریان ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة2111 ،م ،ص.819
 .3میبدى ،احمد ،ج ،2ص.294
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روا داشتهاند در خطبهها خلیفة اللَّه گفتن» 8.احمد سمعانی در مورد آدم واژه خالفت را کنار
سلطنت آورد؛ و در جای دیگر او را خلیفه خدا مینامد 2.گیالنی قطب را خلیفة الرسول و
خلیفة اللّه میداند 9.محمد بن منور در مقدمه اثر خود اصطالح «خلیفة اهلل» را ذکر میکند.

4

روزبهان بقلی در عرائس البیان خالفت را خلعت میداند برای آدم و کرامت ،تشریف و
تفضیل؛ و موسى را خلیفة اللّه میداند؛ و به نقل از حسن بصری عبارت خلیفة اللّه را نقل
میکند 2.همچنین مرد عارف را خلیفة اللّه گوید 9و زمانی که واصل به قرب خدا رسید
خلیفة اللّه فی البالد و العباد میشود 1.همچنین وی قطب را خلیفة اللّه تعالى فی العالم
میداند 1.او انسان را عالم صغیر و نسخهای از عالم کبیر میداند؛ زیرا إنسان خلیفة اللّه
است؛ مالئکه صالحیت خالفت در زمین را نداشتند؛ زیرا ناقص بودند .انسان دارای همه
خصائص روحانی ،عقلی ،مَلکی ،بشری ،و حیوانی است ،ولی مالئکه فقط خاصیت روحانی
دارند 3.شیخ نجمالدین کبری «خلیفة اللّه» را مقام قلمداد و آن را استحقاق سالکان کامل
میداند 81.اما در آثار فخرالدین عراقی و عطار و جامی ،خلیفه اهلل به کار نرفته است .عطار
 .8همان ،ج ،1ص.993
 .2سمعانی ،احمد ،روح األرواح فى شرح أسماء الملک الفتاح ،تحقیق نجیب مایل هروى ،انتشارات علمى و
فرهنگى8914 ،ش ،صص 99و .419
 .9عبدالقادر گیالنی ،الفتح الربانى و الفیض الرحمانى ،قاهرة ،مكتبةالثقافة الدينیة8429 ،م ،ص.831
 .4محمدبنمنور ،أسرار التوحید فى مقامات أبى سعید ،بطرزبورغ(سنپطرزبورگ) ،الیاس میرزابوراغانسکى،
8133م ،ص.3
 .2روزبهان بقلى شیرازى ،تفسیر عرائس البیان فى حقائق القرآن ،ج ،8تحقیق احمد فرید المزیدى ،بیروت،
دارالکتبالعلمیة2111 ،م ،صص 849و 429؛ ج ،9ص.243
 .9همو ،رسالة القدس ،تحقیق جواد نوربخش ،تهران ،یلدا قلم8918 ،ش ،ص.33
 .1همو ،مشرب األرواح ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة8429 ،ق ،ص.221
 .1همو ،المصباح فى مكاشفة بعث األرواح ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
8421م ،ص.11
 .3همو ،تقسیم الخواطر ،تحقیق احمد فرید المزیدى ،قاهرة ،داراآلفاق العربیة8421 ،ق ،صص 893و .893
 .81کبری ،نجمالدین ،فوائح الجمال و فواتح الجالل ،محقق یوسفزیدان ،مصر ،دارالسعاد الصباح8429 ،ق،
صص.299-292

مروری بر آموزۀ «خلیفة اللّه» در اسالم /پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،89شمارۀ ،22بهار و تابستان 8931

881

انسان را «خلیفهزاده» میخواند 8و در اشعار وی خالفت با «تاج» و «پادشاهی» پیوند دارد.

2

شیح ابوحفص سهروردی میگوید که آدم صالحیت عمارت دو جهان یافت و به «خالفة
اللّۀ فی األرض» نصب شد 9.ابن عربی آدم را خلیفة اللَّه فی أرضه نام میبرد 4و حضرت
اسحاق را خلیفۀ رحمان ذکر میکند 2.وی در فص حکمۀ وجودية فی کلمۀ داودیۀ معتقد
است در مورد داود خلیفه بودن در مورد حکم کردن و داوری نمودن است و در نتیجه باید
خلیفة عن اهلل باشد ،پس آیه فرمود بین مردم به حق داوری کن ،ولی خالفت آدم از این
مرتبه نیست؛ و همچنین به ابراهیم نفرمود خلیفه و مشخص است که إمامة اینجا همان
خالفة است؛ اما مانند آن نیست .خطاب و تنصیصی که در مورد داود آمد در مورد هیچ
کس دیگری نیامد .ابن عربی مفهوم خالفت را توسعه میبخشد ،وی معتقد است که در بین
ما کسی هست که حکم را از خداوند میگیرد ،پس او به عین آن حکم خلیفهای از جانب
خداوند است و خدای را در زمین خلیفگانی است که از معدن رسول آنچه را که رسوالن،
گرفتهاند ،میگیرند؛ 9اما به نظر او خالفت مقامی اخص از رسالت است؛ زیرا هر رسولی
خلیفه نبود و کمال مطلوبی که انسان برایش خلق شد« ،خالفة» است 1.انسان عالم صغیر
است و صحیح است برای او الهی شدن زیرا خلیفةاللَّه فی العالم است ،و عالم مسخر برای
اوست 1.انسان با رسیدن به مقام معرفت الهی میتواند خلیفةاهلل فی أرضه شود 3و چون
 .8فریدالدین عطار نیشابورى ،منطق الطیر(نسخهخطى) ،تهران ،مرکز نشردانشگاهى8919 ،ش ،ص82؛ همو،
دیوان ،انتشارات علمى و فرهنگى8914 ،ش ،ص23؛ همو ،اسرارنامه ،تهران8231 ،ش ،ص.811
 .2همو ،الهىنامه ،تهران ،کتابفروشىاسالمیه8922 ،ش ،ص1؛ منطق الطیر ،ص89؛ اسرارنامه ،ص.811
 .9سهروردی ،شهابالدین ابوحفص ،عوارف المعارف ،ج ،8قاهرة ،مكتبة الثقافة الدينیة8421 ،ق ،ص.221
 .4ابنعربى ،الفتوحاتالمكیة(اربعمجلدات) ،ج ،8بیروت ،دارالصادر ،ص824؛ ج ،9صص 211و .411

 .2ابن عربى ،فصوص الحکم ،ج ،8قاهرة ،دارإحیاء الکتب العربیة8349 ،م ،ص14؛ الفتوحات المكیة (اربع
مجلدات) ،ج ،8ص.239
 .9همو ،فصوص الحکم ،ج ،8صص.899-892
 .1همو ،الفتوحات المكیة (اربع مجلدات) ،ج ،2ص.212

 .1همو ،الفتوحات المكیة (عثمان یحیى) ،ج ،2بیروت ،داراحیاء التراث العربى8334 ،م ،ص228؛ الفتوحات
المكیة (اربع مجلدات) ،ج ،8ص.881
 .3همان ،ج ،2ص.231
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محل ظهور اسماء است ،میتواند خلیفة اهلل فی أرضه شود 8.ابن عربی معتقد بود« :إن
الخالفة سر اللَّه فی البشر» 2.همچنین وی عبد عارف را خلیفة حق فی أرض میداند 9و
انسان کامل را بدل و خلیفةالحق میداند 4.او ولی را سید االرواح خلیفةالرحمن! میخواند

2

و همچنین از عبارت «خلیفة الرحمن» در دیوان خود استفاده میکند 9.ابن سودکین مهدی را
خاتم الوالية المحمدية و خلیفة اللّه میداند 1.شیخ نجمالدین رازی معنای «خالفة اهلل»،
«سلطنت» و «ظلّ اهلل» را به هم پیوند داد .پس سلطنت خالفت حق است و سلطان ظلّ اهلل
باشد؛ 1همچنین گوید که در اختصاص انسان به اسم خالفۀ کرامتی برای او وجود دارد که
در شیء دیگری از موجودات وجود ندارد؛ کسی که بر نور خداوندی است پس میشود
خلیفةاللّه فی أرضه و آشکار میکند انوار صفاتش را در این عالم با عدل و احسان و رافت
و رحمت و عزت و قهر و غضب و انتقام ،این صفات در حیوانات آشکار نمیشود و نه در
فرشته ،همانند آنچه بر هاروت و ماروت گذشت ،پس انسان مخصوص به خالفت و قبول
نور اهلل است و فرشتگان مستحق این خالفت نیستند؛ پس وقتی عبد با عدل متجلی شود،
خلیفةاللّهی میشود که حکم میکند با عدل در زمین ،و این خالفتش در همه صفات است.

 .8همان ،ج ،9ص.412
 .2همان ،ج ،4ص.291
 .9همو ،ذخائر االعالق شرح ترجمان االشواق ،تحقیق خلیل عمران المنصور ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
8421ق ،ص.31
 .4همو ،الفتوحاتالمكیة (اربع مجلدات) ،ج ،9ص.211
 .2همو ،مجموعۀ رسائل (مجلدان) ،کتاب االسری إلی مقام األسری ،بیروت ،داراحیاء التراث العربى8991 ،ق،
ص.89
 .9همو ،دیوان ،تحقیق احمد حسن بسج ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة8429 ،ق ،ص.218
 .1مجهول/ابنسودکین ،شرح التجلیات اإللهیة (کشف الغایات) ،تحقیق محمد عبدالکریم النمرى ،بیروت،
دارالکتبالعلمیة2114 ،م ،ص.29
 .1رازی ،نجمالدین ،مرصاد العباد ،تهران8922 ،ق ،ص.282
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در حقیقت روح خلیفةاللّه است ،و جسد خلیفۀ روح است 8.مولوی اصطالح «خلیفةاهلل» را
به کار نمیبرد؛ ولی در مثنوی در مصراعهایی چنین میسراید« :از خلیفة حق و صاحب
همتى» و «اندر این دور اى خلیفة حق توى» و همچنین «نایب رحمان خلیفة کردگار».

2

صدرالدین قونوى بیان میکند که کاملترین خلق در معرفت به خداوند در هر دورهای
خلیفةاللَّه است ،و او انسان کامل آن دوره است 9.عزیز الدین نسفى گوید :بدان ،که در عالم
صغیر عقل خلیفه خداى است و روح انسانى عرش خلیفه خداى و روح حیوانى کرسى
خلیفه خداى است 4.ابن سبعین در «رسالة فی عرفة» از مجموعه رسائل خود ،اصطالح
«خلیفة اللّه» را به کار برده است 2.عفیف الدین تلمسانى مهدی موعود را خلیفة اللّه میداند؛
در جای دیگری «أویس القرنی» را خلیفة اللّه الباطن در آن زمان میداند؛ همچنین وی ولی
صاحب مقام را خلیفة اللّه میداند؛ 9جای دیگر شیخ سلوك را خلیفة اللّه میداند ،که او
کامل زمان و قطب األقطاب است؛ همچنین وی اصطالح «سرّ الخالفة» را به کار میبرد.

1

عبد الرحمن انصارى اسیدى ،قطب و غوث را فرد کامل و خلیفة اللّه در این عالم میداند و
این رتبه آخرین رتبه إنسانی و أولین رتبه مالئکه است 1.عبدالعزیز درینى ،آدم را خلیفة اللّه
 .8همو ،منارات السائرین إلى حضرة اهلل و مقامات الطائرین ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الشاذلى ،بیروت،
دارالکتب العلمیة8422 ،ق ،صص.812-818 ،812 ،818 -811
 .2موالنا جاللالدین ،مثنوى معنوى ،تحقیق توفیق سبحانى موضوع ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت
ارشاد اسالمى8919 ،ش ،صص.942 ،231 ،881
 .9صدرالدین القونوى ،الفکوك( ،نسخه خطى براساس نسخه  121کتابخانه یوسف آغاقونیه) ،ص.811
 .4عزیزالدین نسفى ،زبدة الحقائق ،تحقیق حق وردى ناصرى ،تهران ،طهورى8918 ،ش ،ص.33
 .2ابنسبعین ،عبدالحقبنابراهیم ،رسائل ،تحقیق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8421 ،ق،
ص.449
 .9تلمسانی ،عفیف الدین سلیمان ،شرح مواقف النفرى ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى،
بیروت ،دار الکتب العلمیة8421 ،ق ،صص.429 ،94 ،92 ،22
 .1التلمسانی ،عفیف الدین ،شرح منازل السائرین ،ج ،8تحقیق عبدالحفیظ منصور ،قم ،بیدار8918 ،ش،
ص828؛ ج ،2ص.941
 .1االنصاری االسیدی ،عبدالرحمنبنمحمد ،مشارق أنوار القلوب و مفتاح أسرار الغیوب ،تحقیق عاصم ابراهیم
الکیالى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة ،ص.39
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میگوید 8.احمد اسکندری معتقد است که انسان جامع همۀ حقائق وجودی مادی و معنوی
است ،این جمع حقائق خلقی وجود ،و حقائق روحی ملکوتی و حقائق حقی امری
جبروتی ،منجر شد به برتری منزلت انسان بین مخلوقات ،و اهلیّت داد او را برای این که
خلیفة اللّه فی أرضه و حامل امانت الهی باشد 2.بهاء الدین سلطان ولد (فرزند مولوى) در
تفسیر إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ،میگوید آدم خلیفه خدا شد ،تا اهل زمین و آسمان را
ارشاد کند و به مقصود رساند 9.فریدون سپهساالر خضر را خلیفة اللّه فى االرض نام
میبرد 4.عبد الرزاق کاشانى معتقد است که روح أعظم حقیقت باطنی و آن امری است که
انسان با آن مستحق خالفة میشود ،إنسان عالم صغیر است و او خلیفة اللّه فی األرض است،
و انسان کبیر خلیفة اللّه فی السماء و األرض است 2.در جای دیگر گوید کسی که حق را با
معرفت تام حقیقی میشناسد ،او کاملترین خلق در معرفت به خدا در هر زمان و عصری
است و او خلیفة اللّه است و کامل آن عصر است 9.باخرزى معتقد است محمّد رسول اللّه
که صاحب فقر اتمّ است و مظهر اسم اللّه است که جامع جمیع مراتب اسما و صفات و
احکام است و به حقیقت عبداهلل و رسول اهلل و خلیفة اللّه و حاجب فقر اتمّ بود 1.افالکى،

 .8درینى ،عبدالعزیز ،طهارة القلوب و الخضوع لعالم الغیوب ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الشاذلى ،بیروت،
دارالکتبالعلمیة8424 ،ق ،ص.282
 .2االسکندری ،احمد ،اللطائف اإللهیة فى شرح مختارات من الحکم العطائیة ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى
الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8424 ،ق ،ص.89
 .9سلطانولد ،بهاءالدین(فرزندمولوى) ،انتهانامه ،تحقیق محمدعلى خزانهدارلو ،تهران ،روزنهمکان8919 ،ش،
ص.242
 .4سپهساالر ،فریدون ،زندگینامه موالنا جالل الدین ،ج ،8تحقیق سعید نفیسى ،تهران ،اقبال8911 ،ش ،ص.29
 .2عبدالرزاق کاشانى ،کشف الوجوه الغرلمعانى نظم الدر ،تحقیق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة8429 ،ق ،صص.22-28

 .9همو ،لطائف األعالم فى إشارات أهل اإللهام ،تحقیق احمد عبدالرحیم السایح؛ توفیق على وهبة ،عامر
النجار ،ج ،2قاهرة ،مكتبةالثقافة الدينیة8429 ،ق ،صص.913 ،914
 .1یحیى باخرزى ،أوراد األحباب و فصوص اآلداب ،تحقیق ایرج افشار ،دانشگاه تهران8919 ،ش ،صص-91
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چلبی حسام الحق (حسام الدین چلبی) را خلیفة اللّه میخواند 8.قیصرى نیز انسان کامل را
خلیفۀ اللَّه گوید 2.سید حیدر آملی امام علی را خلیفة اللّه دانست 9.همچنین او حجة القائم،
صاحب الزمان مهدی را خلیفة اللّه دانست؛ 4عالوه بر این مهدیّ خلیفة اللّه األعظم و قطبی
است که عالم بر محور او میچرخد 2.عبد الکریم جیلى میگوید قطب همان خلیفة اللّه فی
أرضه است؛ 9وی در جای دیگر میگوید عنایت الهی بر نوع انسانی به وسیله کمال رحمانی
پیشی گرفت ،پس هر فردی از افراد نوع انسان «خلیفة اللّه فی العالم» است؛ زیرا متصف به
صفات خداوندی است و ذات انسان از نور ذات الهی است 1.اما عالءالدین مهائمی از
عرفای هندی در شرح فصوص استدالل میکند ،که در جایگاه تأویل معنای واژه خلیفة،
تعدّد داشتن خلفاء با خلیفۀ رسول اللّه بودن سازگار است نه با خلیفة اللّه بودن 1.شیخ بهایی
در کشکول در مدح امام مهدی وی را «خلیفة رب العالمین و ظله» میداند .همچنین شیخ
بهایی در مدح امام علی نیز وی را خلیفة اللّه میخواند.

3

 .8افالکی ،احمدبناخی ،مناقب العارفین ،ج ،8آنکارا8323 ،م ،صص491 ،9؛ ج ،2ص.193
 .2قیصری ،داود ،شرح فصوص الحکم(القیصرى) ،تحقیق سیدجاللالدین آشتیانى ،انتشارات علمىوفرهنگى،
8912ش ،ص.24
 .9سیدحیدر آملى ،تفسیر المحیط األعظم ،ج ،8تحقیق محسن موسوى تبریزى ،تهران ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمى8422 ،ق ،ص423؛ ج ،9ص.944
 .4همو ،المقدمات من کتاب نص النصوص ،تهران ،قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه پژوهشهای
علمی در ایران8922 ،ش ،ص.242
 .2همو ،أنوار الحقیقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة ،تحقیق محسن موسوى تبریزى ،قم ،نورعلىنور،
8912ش ،ص913؛ تفسیر المحیط األعظم ،ج ،9ص.944
 .9عبدالکریم الجیلى ،األسفار عن رسالة األنوار فیما یتجلى ألهل الذکر من األنوار ،تحقیق عاصم ابراهیم
الکیالى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8429 ،ق ،ص.821
 .1همو ،المناظر اإللهیة ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة2114 ،م،
ص.94
 .1مهائمی ،عالءالدین ،خصوص النعم فی شرح فصوص الحکم ،تحقیق شیخ احمد فرید المزیدی ،بیروت،
دارالکتب العلمیة8421 ،ق ،ص.434
 .3شیخ بهایی ،کشکول ،ج ،8تحقیق محمد الکرمى ،بیروت ،اعلمى8419 ،ق ،صص.299 ،294
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اما در متون سیاسی و اداری نیز سلطان را «خلیفة اللّه فی أرضه» دانستند 8.بهطور
نمونه در مورد ملکشاه سلجوقی گفته شد که «سُلطان خلیفة اللّه فی أرضه» است 2.اصطالح
«خلیفة اللّه» در برخی آثار فلسفی ،بهطور نمونه در رسائل اخوان الصفا 9همچنین الهیات
ابنسینا ،4و آثار شیخ اشراق 2و در برخی آثار کالمی مانند آثار ابنفورك 9و جوینی 1نیز به
کار رفت.
اما گروهی از فقها ،متکلمین ،مفسرین و مورخین با استناد به نظر جمهور علماء زمان
خود ،کاربرد این اصطالح را جایز نمیدانستهاند و نسبت به آن انتقاد نمودند ،مانند:
ماوردی 1،فرّا 3،میبدی،

81

بغوی،

88

نووی،

82

ابنالرّفعة،

89

ابنجماعة 8،ابنقیّم 2،فیومی،

9

 .8ابن منقذ ،أسامة ،لباب اآلداب ،تحقیق احمد محمد شاکر ،قاهرة ،مكتبة السنة8411 ،ق ،ص.21
 .2راوندی ،محمد ،راحة الصدور و روآية السرور در تاریخ آل سلجوق ،محقق محمد اقبال ،امیرکبیر،
8994ش ،ص.822
 .9رسائل اخوان الصفا و خلّان الوفاء ،ج ،8الدار االسالمیة ،بیروت8482 ،ق ،صص ،919 ،231ج ،9ص.814
بیة مصرية ،القاهرة ،الهیات العامة لشئون
ية العر 
 .4ابن سینا ،شفا ،الهیات ،األب قنوانی ،سعید زاید ،جمهور 
المطابع االمیرية8391 ،م ،ص.422
 .2سهروردی ،شیخ اشراق شهابالدین ،مجموعه مصنفات ،حكمة االشراق ،ج ،2تحقیق هانری کربن،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی8911 ،ش ،صص82-88؛ مجموعه مصنفات ،الواح عمادی ،ج،9
تحقیق حسین نصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی8911 ،ش ،ص.834
 .9ابن فورك ،محمدبنالحسن ،تفسیر القرآن ،ج ،2تحقیق عالل عبدالقادر بدویش ،مكّة ،جامعة أمالقرى،
8491ق ،ص.213
 .1جوینی(امامالحرمین) ،محمد ابوالمعالی ،البرهان فی اصول الفقه ،ج ،8تحقیق صالحبنمحمدبنعويضة،
بیروت ،دارالکتب العلمیة8481 ،ق ،ص.221
 .1ماوردی ،ابوالحسن ،االحکام السلطانیة ،محقق احمد جاد ،قاهرة ،دارالحدیث8421 ،ق ،ص.93
 .3فرّاء ،أبویعلی ،األحکام السلطانیة ،تصحیح محمد حامد الفقی ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة8428 ،ق ،ص.21
 .81میبدی ،احمد ،ج ،1ص.993
 .88بغوی ،حسین ،شرحالسنة ،ج ،84تحقیق شعیب األرناوؤط ،بیروت ،المکتب االسالمی8419 ،ق ،ص.12
 .82نووی ،ابوزکریا ،األذکار ،تحقیق عبدالقادر أرنؤوط ،بیروت ،دارالفکر8484 ،ق ،صص.998-991
 .89ابن الرّفعة ،ابوالعباس نجمالدّین ،کفایۀ النبیه شرح التنبیه فی فقه االمام الشافعی ،ج ،81تحقیق مجدی
محمد سرورباسلوم2113 ،م ،ص.9
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دمیری 4،ابنخلدون؛ 2در این بین کسی چون ابنتیمیّه معتقد بود ،خداوندی که حیّ ،قیّوم،
شهید ،مدبّر برای بندگانش است و منزّه از مرگ و خواب و غیبت است ،نیازی به جانشین
ندارد؛ 9و آن اعتقاد را منسوب به طایفهای از «اتحادیه» و دیگران دانست 1.رشید رضا نیز
آدم را خلیفه گروهی منقرض شده از نوع حیوان ناطق در زمین دانست.

1

نتیجه
ریشه واژه «خلیفة» خَلَف به معنای قائم مقام و بدل و عوض میباشد؛ در قرآن به صورت
«یُخْلِفُ» ،یَخْلُفُ ،خَلَفَ ،خَلْفَ ،اخْلُفْ ،خَلَفْتُمُو ،خِلْفَۀ ،اسْتَخْلَفَ ،خالئف و خلفاء ذکر شده
است؛ خلیفة به معنای کسی است که جایگزین و جانشین و بدل غیر از خودش(دیگری) و
فرد رفته و گذشته میشود و نائب و قائم مقامش میشود؛ این معنا به ویژه با «أذهب» و
«أورث» و «استبدل» در قرآن مرتبط است .پس واژههای «خَلَائِف» و «خُلَفَاء» با واژه
«وَارِثِین» هم معنا هستند ،معنای دوم که نادرتر است در آیه 91سوره بقره «ساکن و مقیم» در
زمین است؛ در باب واژه «خلیفة» در آیه  91سوره بقره مفسرین اشاره میکنند که قبل از
آدم ،جن ،ابلیس ،مالئکه و یا موجوداتی مانند انسان قبل از آدم ساکن زمین بودهاند؛ و در
نتیجه آدم جانشین و جایگزین آنان گردیده است .اما در باب معنای «سلطان» ،که بیشتر با
 .8ابن جماعۀ ،بدرالدّین ،تحریر األحکام فی تدبیر اهل اإلسالم ،تحقیق فؤاد عبدالمنعم احمد ،المحاکم الشرعیة
و الشئون الدينیة بدولة قطر8412 ،ق ،ص.21
 .2ابن قیّم الجوزية ،محمد ،زادالمعاد فی هدی خیر العباد ،ج ،2لبنان و کویت ،مؤسسة الرسالة و مكتبة المنار
اإلسالمیۀ8482 ،ق ،صص.412-414
 .9فیومی ،احمد ،المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى ،قم ،دارالهجرة8484 ،ق ،ص.811
 .4دمیری ،کمالالدین ،النجم الوهاج فی شرح المنهاج ،ج ،3دارالمنهاج8422 ،ق ،ص.23
 .2ابنخلدون ،عبدوالرحمن ،ج ،8ص.293
 .9ابنتیمیۀ ،منهاج السنةالنبوية ،ج ،1محقق محمد رشاد سالم ،مؤسسة قرطبة8419 ،ق ،ص.229
 .1ابنتیمیۀ ،محمد ،بیان تلبیس الجهمیة فی تأسیس بدعهم الکالمیة ،ج ،9محقق عبدالرحمنبنعبدالکریم
الیحیی ،مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف8429 ،ق ،ص.211
 .1رضا ،محمدرشید ،تفسیر المنار ،ج ،8الهیئة المصرية العامة للکتاب8331،م ،ص.282
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توجه به آیه  29سوره ص معنا گردیده است ،میتوان گفت واژه «خلیفة» به معنای
جایگزینی داود بر جایگاه طالوت (شائول) پادشاه قبل از خود است؛ پس میتوان بیان کرد
که اینجا نیز معنای اصلی خلیفة همان جانشین و جایگزین است .در منابع تفسیری متقدم
در ابتدا با توجه به آیه  91سوره بقره ،و آیه  29سوره ص ،فقط آدم و داود را مصداق
«خلیفة» میدانستند؛ با گذشت زمان تحول معنایی در واژه «خلیفة» ایجاد شد و اصطالح
«خلیفة اللّه» که در مجموع در زمان پیامبر اسالم و اصحاب ایشان کاربردش شایع نبوده
است و از کاربرد آن پرهیز جدی نمودهاند؛ رایج گردید .مفسران مسلمان متقدم نیز که
جهتگیری لغتشناسانه داشتند و تا حدی به متون یهودی ،مسیحی دسترسی داشتند معنای
اصلی واژه خلیفه و همخانوادههایش را «جانشین و جایگزین» میدانستند ،میتوان گفت که
در دوره بنیامیه ،مفسران ارتباطی بین واژه قرآنی خلیفۀ و واقعیت سیاسی -دینی نهاد
خالفت ایجاد نمیکردند .این تمایل در حدود نیمۀ قرن دوم آغاز به تغییر کرد ،که تفسیری
جامعتر آشکار شد ،و با اشارهای از جانب سُدّی و سپس طبری ،آمیزش کاملی بین خالفت
قرآنی و رأس خالفت اسالمی ایجاد شد .طبری ،در آیۀ مربوط به آدم ،سلطان اعظم را
خلیفه میخواند .این موضع تأکید میکند که عنوان «خلیفة» برای رأس سیاست اسالمی
خالصهای است از عبارت «خلیفة اللّه» و عنوان اخیر را اغلب خلفای بنیامیه و بنیعباس
به کار میبستند .در زمان خلفای اموی «خلیفة رسول اللّه» جای خود را به «خلیفة اللّه» داد.
خلفای اموی و عباسی به هدف تقدس بخشیدن و مشروعیّت دادن به حکومتشان خود را
«خلیفة اللّه» خواندند .در زمان بنی عباس عالوه بر استفاده از اصطالح «خلیفة اللّه» ،در
همین راستا ،و شاید برای تأکید بر صبغه الهی حکومتشان ،اضافه شدن نام «اللّه» به نام
خلفاء نیز رایج میگردد .شواهد تاریخی نشان میدهد اصطالح «خلیفة اللّه» به تدریج از
ادبیات سیاسی به ادبیات تفسیری ،عرفانی ،فلسفی ،و کالمی انتقال مییابد و معنای آن
عمومیّت مییابد ،و گفته میشود که انسان و نوع بشر خلیفة اللّه در زمین محسوب
میشوند .این اصطالح و آموزه در طول قرون متمادی گذشته همواره منتقدان و مخالفان
برجستهای داشته است.
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 ابن اثیر ،عزالدین ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار صادر8912 ،ق. ابن اثیر ،مبارك ،النهاية فی غریب الحدیث و االثر ،محقق محمود طناحی و طاهر زاوی ،قم ،موسسهمطبوعاتی اسماعیلیان8991 ،ش.
 ابن اعثم الکوفی ،ابومحمد ،الفتوح ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،داراألضواء8488 ،ق. ابن الرّفعة ،ابوالعباس نجمالدّین ،کفاية النبیه شرح التنبیه فی فقه االمام الشافعی ،تحقیق مجدی محمدسرور باسلوم2113 ،م.
 ابن الطقطقی ،محمد ،الفخری ،محقق عبدالقادر محمد مایو ،بیروت ،دارالقلم العربی8481 ،ق. ابن العمرانی ،محمد ،اإلنباء فی تاریخ الخلفاء ،محقق قاسم السامرائی ،قاهرة ،داراآلفاق العربیة8428 ،ق. ابن الفقیه ،ابوعبداهلل احمد الهمذانی ،البلدان ،محقق یوسف الهادی ،بیروت ،عالم الکتب8489 ،ق. ابن بطوطة ،رحلة ،محقق محمد عبدالمنعم العریان و مصطفی القصّاص ،بیروت ،دارإحیاء العلوم،8411ق.
 ابن تیمیة الحرّانی ،محمد ،بیان تلبیس الجهمیة ،فی تأسیس بدعهم الکالمیة ،محقق عبدالرحمن بنعبدالکریم الیحیی ،مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف8429 ،ق.
 ابن جماعة ،بدرالدّین ،تحریر األحکام فی تدبیر اهل اإلسالم ،تحقیق فؤاد عبدالمنعم احمد ،المحاکمالشرعیة و الشئون الدينیة بدولة قطر8412 ،ق.
 ابن جوزی ،ابوالفرج عبدالرحمن ،ذم الهوی ،محقق مصطفی عبدالواحد ،قاهره8392 ،م. ابن جوزی ،عبدالرحمن ،المنتظم فی التاریخ األمم و الملوك ،محقق محمد عبدالقادر عطاء و مصطفیعبدالقادر عطاء ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة8482 ،ق.
 همو ،زاد المسیر فى علم التفسیر ،محقق عبدالرزاق المهدی ،بیروت ،دارالکتاب العربی8422 ،ق. ابن خلدون ،عبدالرحمن ،تاریخ ،محقق خلیل شحادة ،بیروت ،دارالفکر8411 ،ق. ابن خیاط ،خلیفة ،التاریخ ،محقق أکرم ضیاء العمری ،ریاض ،دارالطیبة8412 ،ق. ابن سبعین ،عبد الحق بن ابراهیم ،رسائل ،تحقیق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة،8421ق.
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 ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،محقق محمد عبدالقادر عطاء ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة8481 ،ق. ابن سینا ،الشفا ،الهیات ،محقق األب قنوانی و سعید زاید ،قاهرة ،الهیات العامۀ لشئون المطابع االمیرية،8391م.
 ابن عبدالبر ،ابوعمر ،االستیعاب فی معرفة األصحاب ،محقق علی محمد البجاوی ،بیروت ،دارالجیل،8482ق.
-

ابن عبدالحکم ،أبومحمد ،سیرة عمر بن عبدالعزیز ،محقق احمد عبید ،بیروت ،عالم الکتب8414 ،ق.

-

ابن عربی ،تفسیر ابن عربی(تأویالت عبدالرزاق) ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی8422 ،ق.

-

همو ،رحمة من الرحمن فی التفسیر و اشارات القرآن ،محقق محمود غراب ،دمشق ،المطبعة النصر،
8481ق.

-

همو ،دیوان ،تحقیق احمد حسن بسج ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8429 ،ق.

-

همو ،مجموعۀ رسائل ابن عربى (مجلدان) ،کتاب االسری إلی مقام األسری ،بیروت ،داراحیاء التراث
العربى8991 ،ق.

-

همو ،الفتوحاتالمكیة (اربع مجلدات) ،بیروت ،دارالصادر.

-

همو ،الفتوحات المكیة(عثمان یحیى) ،ج ،2بیروت ،داراحیاء التراث العربى8334 ،م.

-

همو ،ذخائر االعالق شرح ترجمان االشواق ،تحقیق خلیل عمران المنصور ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
8421ق.

-

همو ،فصوص الحکم ،قاهرة ،دارإحیاء الکتب العربیة8349 ،م.

-

ابن عماد حنبلی ،شهابالدین ابوالفالح ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،محقق األرناووط ،دمشق،
دار ابن کثیر8419 ،ق.

-

ابن ماجه ،محمد ابوعبداهلل القزوینی ،سنن ،محقق محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت ،دارالفکر.

-

ابن مزاحم ،نصر ،وقعة صفین ،محقق عبدالسالم محمد هارون ،قاهرة ،مؤسسۀ العربیة الحديثة.

-

ابن منظور ،محمد ،لسان العرب ،بیروت ،دارصادر8484 ،ق.

-

ابن منقذ ،أسامة ،لباب اآلداب ،محقق احمد محمد شاکر ،قاهرة ،مكتبةالسنة8411 ،ق.

-

ابوالفتوح رازی ،حسین ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،محقق محمد جعفر یاحقی و
محمد مهدی ناصح ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی8411 ،ق.

-

ابوحیان ،محمد ،البحر المحیط فی التفسیر ،محقق صدقی محمد جمیل ،بیروت ،دارالفکر8421 ،ق.

-

ابوداود ،سلیمان ،سنن ،محقق محمد محیالدین عبدالحمید ،بیروت ،دارالفکر.

-

ابوزهره ،محمد ،زهرة التفاسیر ،بیروت ،دارالفکر.

-

احمد بن حنبل ،مسند ،مصر ،مؤسسة قرطبة.

-

أخبار الدولة العباسیة وفیه أخبار العباس و ولده ،مؤلف مجهول ،محقق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار
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821

المطلبی ،بیروت ،دارالطلیعة8938 ،ق.
-

اخفش ،سعید ،معانی القرآن ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8429 ،ق.

-

ارمی علوی ،محمدامین ،تفسیر حدائق الروح و الریحان فی روابی علوم القرآن ،بیروت ،دارطوق النجاه،
8429ق.

-

االسکندری ،احمد ،اللطائف اإللهیةفى شرح مختارات من الحکم العطائیة ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى
الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8424 ،ق.

-

اصفهانی ،حافظ ابونعیم ،حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء ،تحقیق محمدرضا شفیعى کدکنى ،قاهرۀ ،دار ام
القراء للطباعۀ و النشر.

-

افالکی ،احمد بن اخی ،مناقب العارفین ،بى نا ،آنکارا8323 ،م.

-

امام علی ،نهج البالغه ،محقق صبحی الصالح ،قاهره ،دارالکتاب المصری ،بیروت ،دارالکتاب اللبنانی،
8422ق.

-

االنصاری االسیدی ،عبدالرحمن ،مشارق أنوار القلوب و مفتاح أسرار الغیوب ،تحقیق عاصم ابراهیم
الکیالى الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.

-

آلوسی ،محمود ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانى ،محقق علی عبدالباری عطیة،
بیروت ،دارالکتب العلمیة8482 ،ق.

-

بارتولد ،خلیفه و سلطان ،مختصری درباره برمکیان ،ترجمه سیروس ایزدی ،امیرکبیر8911 ،ش.

-

بغوی ،حسین ،شرح السنۀ ،محقق شعیب األرناوؤط ،بیروت ،المکتب االسالمی8419 ،ق.

-

همو ،معالم التنزیل فى تفسیر القرآن ،محقق عبدالرزاق المهدی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی8421 ،ق.

-

بالذری ،احمد ،أنساب األشراف ،محقق سهیل زکار و ریاض زرکلی ،بیروت ،دارالفکر8481 ،ق.

-

بهاءالدین سلطان ولد (فرزند مولوى) ،انتها نامه ،تحقیق محمدعلى خزانه دارلو ،تهران ،روزنه8919 ،ش.

-

ترمذی ،محمد ،سنن ،محقق احمد محمد شاکروآخرون ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی.

-

تلمسانی ،عفیف الدین سلیمان ،شرح منازل السائرین ،تحقیق عبدالحفیظ منصور ،قم ،بیدار8918 ،ش.

-

همو ،شرح مواقف النفرى ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
8421ق.

-

ثعالبی ،عبدالرحمن ،جواهر الحسان فی تفسیر القرآن ،محقق محمد علی معوض و عادل احمد
عبدالموجود ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی8481 ،ق.

-

ثعلبی نیشابوری ،ابواسحاق ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،محقق ابومحمدبن عاشور ،بیروت،
داراحیاء التراث العربی8422 ،ق.

-

ثقفی کوفی ،ابراهیم ،الغارات ،محقق میرجاللالدین حسینی ارموی ،تهران ،انتشارات انجمن آثار ملی،
8924ش.

-

جوهری ،اسماعیل ،الصحاح ،محقق خلیل مامون شیحا ،بیروت ،دارالمعرفة8423 ،ق.
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جوینی (امامالحرمین) ،محمد ،البرهان فی اصول الفقه ،محقق صالح بن محمد بن عویضۀ ،بیروت،
دارالکتب العلمیة8481 ،ق.

-

حسّان بن ثابت ،دیوان ،شرح و هوامش عبداهلل مهنا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8484 ،ق.

-

حقی بروسوی ،اسماعیل ،تفسیر روح البیان ،بیروت ،دارالفکر.

-

حکیم ترمذی ،ریاضة النفس ،تحقیق ابراهیم شمس الدین ،بیروت ،دار الکتب العلمیة8429 ،ق.

-

خطیب ،عبدالکریم ،التفسیر القرآنی للقرآن ،بیروت ،دارالفکرالعربی.

-

درینى ،عبدالعزیز ،طهارة القلوب و الخضوع لعالم الغیوب ،پدیدآور :عبدالعزیز درینى ،تحقیق عاصم
ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة8424 ،ق.

-

دمیری ،کمالالدین ،النجم الوهاج فی شرح المنهاج ،دارالمنهاج8422 ،ق.

-

دینوری ،ابوحنیفه احمد ،األخبار الطوال ،محقق عبدالمنعم عامر ،قم ،منشورات الرضی8991 ،ش.

-

ذهبی ،شمسالدین محمد ،تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،محقق عمرعبدالسالم تدمری،
بیروت ،دارالکتاب العربی8489 ،ق.

-

رازی ،نجمالدین ،مرصاد العباد ،تهران ،بىنا8922 ،ق.

-

راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،محقق صفوان عدنان الداودی ،دمشق ،بیروت ،دارالقلم،
دارالشامیه8489 ،ق.

-

راوندی ،محمد ،راحة الصدور و روآية السرور در تاریخ آل سلجوق ،محقق محمد اقبال ،امیرکبیر،
8994ش.

-

رسائل اخوان الصفا وخلّان الوفاء ،بیروت ،الدار االسالمیة8482 ،ق.

-

رضا ،محمد رشید ،تفسیر المنار ،الطباعة الهیئة المصرية العامة للکتاب8331 ،م.

-

روزبهان بقلى شیرازى ،المصباح فى مکاشفة بعث األرواح ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى
الشاذلى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة8421 ،ق.

-

همو ،تفسیر عرائس البیان فى حقائق القرآن ،تحقیق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
2111م.

-

همو ،تقسیم الخواطر ،تحقیق احمد فرید المزیدى ،قاهرة ،دار اآلفاق العربیة8421 ،ق.

-

همو ،رسالۀ القدس ،تحقیق جواد نوربخش ،تهران ،انتشارات یلدا قلم8918 ،ش.

-

همو ،مشرب األرواح ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة،
8429ق.

-

زبیدی ،محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،محقق ابراهیم الترزی ،بیروت ،داراحیاءالتراث
العربی8419 ،ق.

-

زحیلی ،وهبة ،التفسیر المنیر فی العقیدة و الشريعة و المنهج ،بیروت ،دمشق ،دارالفکرالمعاصر8481 ،ق.
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-

823

زمخشری ،محمود ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فى وجوه التأویل ،بیروت،
دارالکتاب العربی8411 ،ق.

-

همو ،ربیع االبرار و نصوص االخیار ،محقق مهنا عبداالمیر ،بیروت ،موسسه االعلمی للمطبوعات،
8482ق.

-

سپهساالر ،فریدون بن احمد ،زندگینامه موالنا جالل الدین مولوى ،تحقیق سعید نفیسى ،تهران ،انتشارات
اقبال8911 ،ش.

-

السلمى ،ابوعبدالرحمن ،المقدمة فى التصوف ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالی الحسینی الشاذلی ،بیروت،
دار الکتب العلمیة8429 ،ق.

-

سمرقندی ،نصربن محمد ،بحرالعلوم ،محقق ابو سعید عمر بن غالمحسن عمروی ،بیروت ،دارالفکر.

-

سمعانی ،ابوسعید عبدالکریم ،األنساب ،محقق عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی ،حیدرآباد ،مجلس
دائرة المعارف العثمانیة8912 ،ق.

-

سمعانی ،احمد ،روح األرواح فى شرح أسماء الملک الفتاح ،تحقیق نجیب مایل هروى ،انتشارات علمى
و فرهنگى8914 ،ش.

-

سنایی ،ابو المجد مجدود بن آدم ،حديقة الحقیقةو شريعة الطريقة ،تهران ،دانشگاه تهران8919 ،ش.

-

سهروردی ،شهاب الدین ابوحفص ،عوارف المعارف ،قاهرۀ ،مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ8421 ،ق.

-

سهروردی ،شیخ اشراق ،مجموعه مصنفات ،الواح عمادی ،محقق حسین نصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی8911 ،ش.

-

همو ،مجموعه مصنفات ،حكمة االشراق ،محقق هانری کربن ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی8911 ،ش.

-

سیدحیدر آملی ،أنوار الحقیقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة ،تحقیق محسن موسوى تبریزى ،قم ،نور
على نور8912 ،ش.

-

همو ،تفسیر المحیط األعظم و البحر الخضم ،محقق محسن موسوی تبریزی ،تهران ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی8422 ،ق.

-

همو ،المقدمات من کتاب نص النصوص ،تهران ،قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه پژوهشهای
علمی در ایران8922 ،ش.

-

سیوطی ،جاللالدین ،تفسیر الجاللین ،محقق عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی ،بیروت ،مؤسسۀ النور
للمطبوعات8489 ،ق.

-

شرتونی ،سعید ،اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد ،مكتبة لبنان8332 ،م.

-

شوکانی ،محمد ،فتح القدیر ،دمشق ،بیروت ،دارابنکثیر ،دارالکلم الطیب8484 ،ق.

-

شیخ بهایی ،کشکول ،تحقیق محمد الکرمى ،بیروت ،اعلمى8419 ،ق.

-

شیخ صدوق ،ابوجعفر محمد ،الخصال ،تصحیح علی اکبرغفاری ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین،
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8992ش.
-

صدرالدین القونوى ،الفکوك( ،نسخه خطى بر اساس نسخه  121کتابخانه یوسف آغا قونیه).

-

طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه
علمیه8481 ،ق.

-

طبرسی ،حسین محمد تقی نوری ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،قم ،موسسۀ آلالبیت8411 ،ق.

-

طبرسی ،فضل ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،محقق محمد جواد بالغی ،ناصرخسرو8912 ،ش.

-

طبری ،محمد ،تاریخ األمم و الملوك ،محقق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دارالتراث8911 ،ق.

-

همو ،جامع البیان فى تفسیر القرآن(تفسیر الطبرى) ،بیروت ،دار المعرفة8482 ،ق.

-

طریحی ،فخر الدین ،مجمع البحرین و مطلع النیرین ،قم ،مؤسسه البعثة8484 ،ق.

-

طوسی ،محمد ،التبیان فی تفسیر القرآن ،محقق احمد قصیر عاملی ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی.

-

همو ،تهذیب االحکام ،تحقیق حسن خرمان ،بیروت ،داراألضواء8419 ،ق.

-

عبدالرزاق کاشانى ،لطائف األعالم فى إشارات أهل اإللهام ،تحقیق احمد عبد الرحیم السایح ،توفیق على
وهبۀ ،عامر النجار ،قاهرة ،مكتبةالثقافة الدينیة8429 ،ق.

-

عبدالکریم الجیلى ،األسفار عن رسالۀ األنوار فیما یتجلى ألهل الذکر من األنوار ،تحقیق عاصم ابراهیم
الکیالى الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة8429 ،ق.

-

عبدالرزاق کاشانى ،کشف الوجوه الغر لمعانى نظم الدر ،تحقیق احمد فرید المزیدى ،بیروت ،دار الکتب
العلمیة8429 ،ق.

-

عبدالقادر گیالنی ،الفتح الربانى و الفیض الرحمانى ،قاهرة ،مكتبةالثقافة الدينیة8429 ،ق.

-

عبدالکریم الجیلى ،المناظر اإللهیة ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دار الکتب
العلمیة2114 ،م.

-

عزیزالدین نسفى ،زبدة الحقائق ،تحقیق حق وردى ناصرى ،تهران ،انتشارات طهورى8918 ،ش.

-

عین القضات همدانى ،شرح کلمات بابا طاهر العریان ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى الشاذلى
الدرقاوى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة2111 ،م.

-

غزالی ،ابوحامد ،إحیاء علوم الدین ،تحقیق عبدالرحیم بن حسین حافظ عراقی ،بیروت ،دارالکتاب
العربى.

-

همو ،التبر المسبوك فی النصیحة الملوك ،محقق احمد شمس الدین ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8413 ،ق.

-

همو ،میزان العمل ،محقق سلیمان دنیا ،قاهرة ،دارالمعارف.

-

همو ،مکاشفۀ القلوب المقرب إلى عالم الغیوب ،تحقیق عبد المجید طعمه حلبى ،بیروت ،دار المعرفة،
8422ق.

-

غزنوی ،محمود بن أبی الحسن ،باهر البرهان فی معانی مشکالت القرآن ،تحقیق سعاد بنت صالح بن
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سعید بابقی ،جامعة أم القری ،مكّة8483 ،ق.
-

فخررازی ،محمد ،التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی8421 ،ق.

-

فرّاء ،أبویعلی ،األحکام السلطانیة ،تصحیح محمد حامد الفقی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة8428 ،ق.

-

فراهیدی ،خلیل ،العین ،دار و مكتبة الهالل.

-

فریدالدین عطار نیشابورى ،دیوان عطار ،شرکت انتشارات علمى و فرهنگى8914 ،ش.

-

همو ،منطق الطیر(نسخه خطى) ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهى8919 ،ش.

-

همو ،الهى نامه ،تهران ،کتابفروشى اسالمیه8922 ،ش.

-

همو ،اسرارنامه ،تهران ،بى نا8231 ،ش.

-

فیومی ،احمد ،المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى ،قم ،موسسه دارالهجرة8484 ،ق.

-

قرطبی ،محمد ،الجامع ألحکام القرآن ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو8994 ،ش.

-

قلقشندی ،ابوالعباس ،صبح األعشی فی صناعة األنشاء ،مؤسسة المصرية العامة وزارة الثقافة و االرشاد
القومی.

-

قیصری ،داود ،شرح فصوص الحکم(القیصرى) ،تحقیق سید جالل الدین آشتیانى ،شرکت انتشارات
علمى و فرهنگى8912 ،ش.

-

کبری ،نجمالدین ،فوائح الجمال و فواتح الجالل ،محقق یوسف زیدان ،مصر ،دارالسعاد الصباح8429 ،ق.

-

کلینی ،محمد بن یعقوب ،االصول الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه8992 ،ش.

-

گردیزی ،ضحاك ،زین االخبار ،محقق عبدالحی حبیبی ،دنیای کتاب8999 ،ش.

-

مالک ،موطأ ،محقق محمد فؤاد عبدالباقی ،مصر ،داراحیا التراث العربی.

-

ماوردی ،ابوالحسن ،االحکام السلطانیة ،محقق احمد جاد ،قاهرة ،دارالحدیث8421 ،ق.

-

مبرد ،محمد ،الکامل فی اللغةو األدب ،محقق زرزور نعیم و تغارید بیضون ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
8413ق.

-

مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت ،موسسه الوفاء8414 ،ق.

-

مجهول/ابن سودکین ،شرح التجلیات اإللهیة (کشفالغایات) ،تحقیق محمد عبد الکریم النمرى ،بیروت،
دار الکتب العلمیة2114 ،م.

-

محاسبی ،حارث ،الوصایا ،تحقیق عبد القادر احمد عطا،بیروت ،دار الکتب العلمیة8319 ،م.

-

محمد بن منور ،أسرار التوحید فى مقامات أبى سعید ،بطرزبورغ (سن پطرزبورگ) ،الیاس میرزا
بوراغانسکى8133 ،م.

-

مدرسی ،محمدتقی ،من هدی القرآن ،تهران ،دارمحبی الحسین8483 ،ق.

-

مستملى بخارى ،اسماعیل ،شرح التعرف لمذهب التصوف ،تحقیق محمد روشن ،تهران ،اساطیر،
8999ش.

-

مستوفی قزوینی ،حمداهلل ،تاریخ گزیده ،محقق عبدالحسین نوایی ،امیرکبیر8994 ،ش.

892

مروری بر آموزۀ «خلیفة اللّه» در اسالم /پژوهشنامۀ ادیان ،سال ،89شمارۀ  ،22بهار و تابستان 8931

-

مسعودی ،ابوالحسن علی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،محقق اسعد داغر ،قم ،دارالهجرة8413 ،ق.

-

مسکویۀ (الرازی) ،ابوعلی ،تجارب االمم ،محقق ابوالقاسم امامی ،تهران ،انتشارات سروش8913 ،ش.

-

مسلم بن الحجاج ،ابوالحسین ،صحیح مسلم ،محقق محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت ،داراحیاء التراث
العربی.

-

مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بیروت ،لندن ،قاهرة ،دارالکتب العلمیة ،مرکز نشر
آثار عالمه مصطفوی8491،ق.

-

مظهری ،محمد ثناءاهلل ،التفسیر المظهری ،محقق غالم نبی تونسی ،پاکستان ،مكتبة رشدية8482 ،ق.

-

مقاتل بن سلیمان (بلخی) ،تفسیر مقاتل ،محقق عبداهلل محمود شحاته ،بیروت ،داراحیاء التراث8429 ،ق.

-

مقدسی ،مطهر ،البدء و التاریخ ،بورسعید ،مكتبة الثقافة الدينیة.

-

موالنا جالل الدین محمد بلخى ،مثنوى معنوى ،تحقیق توفیق سبحانى موضوع ،تهران ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمى 8919،ش.

-

مهائمی ،عالءالدین ،خصوص النعم فی شرح فصوص الحکم ،محقق شیخ احمد فرید المزیدی ،بیروت،
دارالکتب العلمیة8421 ،ق.

-

میبدی ،احمد ،کشف األسرار و عدة األبرار ،محقق علی اصغر حکمت ،تهران ،امیرکبیر8918 ،ش.

-

نجم الدین رازى ،منارات السائرین الى حضرة اهلل و مقامات الطائرین ،تحقیق عاصم ابراهیم الکیالى
الحسینى الشاذلى ،بیروت ،دار الکتب العلمیة8422 ،ق.

-

نحاس ،احمد ،اعراب القرآن ،منشورات محمد علی بیضون و دارالکتب العلمیة ،بیروت8428 ،ق.

-

نسائی ،ابوعبدالرحمن ،سنن ،محقق عبدالفتاح غدۀ ،حلب ،مكتبة المطبوعات االسالمیة8419 ،ق.

-

نسفی ،عبداهلل ،مدارك التنزیل و حقائق التأویل ،بیروت ،دارنفائس8489 ،ق.

-

نووی ،ابو زکریا ،األذکار ،محقق عبدالقادر أرنؤوط ،بیروت ،دارالفکر8484 ،ق.

-

نیشابوری ،نظامالدین ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،محقق زکریا عمیرات ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة8489 ،ق.

-

واقدی ،محمد ،المغازی ،محقق مارسون جونس ،بیروت ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات8413 ،ق.

-

هواری ،هود ،تفسیر کتاب اهلل العزیز ،الجزائر ،دارالبصائر8429 ،ق.

-

هیثمی ،علی ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،قاهره ،بیروت ،دارالریان للتراث ،دارالکتاب العربی8411 ،ق.

-

یاقوت حموی ،معجم البلدان ،بیروت ،دار صادر8332 ،م.

-

یحیى باخرزى ،أوراد األحباب و فصوص اآلداب ،تحقیق ایرج افشار ،انتشارات دانشگاه تهران8919 ،ش.
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