
● مسعود شاورانی
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی

shavarani@gmail.com

تاریخ دریافت: 1399/4/3، تاریخ پذیرش: 1399/12/28

چکیده
عبارت »خليفة اهلل« به معنای جانشينی انسان به جای خداوند، در اعتقاد اسالمی جايگاه مهمی دارد و باور 
رايج در مذاهب اسالمی اين است كه انسان خليفه و جانشين خداوند بر روی زمين است. در روايات مذاهب 
اسالمی واژه »خليفة« گاهی به تنهايی و گاهی به صورت »خليفة رسول اهلل« و گاهی به شكل »خليفة اهلل« 
به كار رفته است. اين پژوهش به دنبال بررسی سير تطور رواج و مصاديق اين عبارت در روايات مذاهب 
آن  انجام  روش  و  می باشد  اسنادی  و  كتابخانه ای  روش  به  تحقيق  اين  داده های  گردآوری  است.  اسالمی 
توصيفی ـ تحليلی است و بر اين اساس روايات مذاهب: زيديه، اباضيه، شيعه اماميه و اهل سنت بررسی و 
تجزيه و تحليل گرديده است. يافته های اين پژوهش نشان می دهد كه در منابع مختلف مذاهب اسالمی واژه 
»خليفة« و جمع آن »خلفاء«، در بيشتر موارد در معنای لغوی همراه واژه های »اهلل«، »رسول اهلل«، »كتاب«، 
»رحمن« و »رب العالمين« ذكر شده اند. همچنين در روايات، مصداقهای مختلفی برای عبارت »خليفة اهلل« به 
كار رفته است، گاهی برای مصداقهای عام مانند: فرشتگان، عالمان و اهل يقين و آمران به معروف و ناهيان از 
منكر، و گاهی برای مصداقهای خاص مانند: حضرت آدم)ع(، حضرت داود)ع(، حضرت محمد)ص(، امامان، 
به خصوص امام علی)ع( و امام مهدی)ع( به كار رفته است. اما نكته حائز اهميت اين است كه در روايات 
تمام مذاهب، در قرن اول و دوم قمری عبارت »خليفة اهلل« يافت نمی شود و در اين دوره واژه »خليفة« به 
تنهايی يا به صورت عبارت »خليفة رسول اهلل« مشاهده می گردد و از قرن سوم به بعد عبارت »خليفة اهلل« در 
روايات به دفعات ديده می شود. اين تحقيق می تواند آغازی برای كاوش بيشتر اين عبارت در روايات باشد.

بررسی تاریخی عبارت »خلیفه اهلل«
 در روایات مذاهب اسالمی

کلیدواژه ها: خلیفه اهلل، خلیفه رسول اهلل، روایات اسالمی، مذاهب اسالمی.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 54/ پاییز و زمستان 1399

صص 19-29 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
در قرآن كريم دوبار واژه »خليفة« به تنهايی و بدون 
مضاف شدن به »اهلل« ذكر گرديده است. بررسی منابع 
حيات  دوره  در  كه  می دهد  نشان  تاريخی  مختلف 
پيامبر)ص( و بعد از آن تا زمان آغاز خالفت بنی اميه، 
اين عبارت شايع و رايج نبوده است. اما از زمان آغاز 
خالفت اموی و سپس خالفت بنی عباس روز به روز بر 
كاربرد و اهميت اين عبارت افزوده شد و در نهايت به 
يك آموزه مسّلم تبديل شد.1 يكی از داليل اهميت اين 
تحقيق ارتباط اين آموزه با جايگاه و ارزش انسان در 
آفرينش و آموزه اشرف مخلوقات بودن انسان است، 
و حفظ  زيست  محيط  و  انسان  تعامل  و  رابطه  به  كه 
سوی  از  می كند.2  پيدا  ارتباط  طبيعت  از  حراست  و 
باورهای  پيراستن  برای  نقادانه  و  محققانه  نگاه  ديگر 
اسالمی و رسيدن به دين داری عالمانه تر و منطبق تر با 
قرآن كريم و سيره نبوی و به دور از تعصب فكری و 
مذهبی3 و همراه با صبر، تحمل و پايداری مورد تأييد 

آيين اسالم می باشد.4
فارسی  و  انگليسی  مقاالت  شامل  تحقيق  اين  پيشينه 
و  قرآن  انگليسی  المعارفهای  دايرة  در  كه  می باشد 
ايرانی و غيرايرانی در حوزه تفسير  اسالم، و مجالت 
اسالمی  كالم  و  تصوف  و  عرفان  تاريخ،  كريم،  قرآن 
فوق  آثار  از  هيچ كدام  اما  پرداخته اند،  مسئله  اين  به 
به بخش روايات نپرداخته اند و از اين حيث اين مقاله 
برای  مهم  حوزه های  از  يكی  است.  نوآوری  دارای 
تحقيق و پژوهش در باب آموزه »خليفة اهلل«، روايات 
چون:  مذاهبی  منابع  است.  اسالمی  مختلف  مذاهب 
اباضيه، اهل سنت، زيديه و شيعه اماميه، هركدام به سهم 
اهميت هستند و در روشن شدن جوانب  دارای  خود 

اين مسئله محقق را ياری می رسانند.

1. نك: »مروری بر آموزه خليفة اهلل در اسالم«، صص134-95.
 2. “Überprüfung der Lehre des Gottes Kalifen in
Anbetracht des Umweltschutzes”, PP.143-167.
3. نك: »تعصب دينی يا ايستادگی و ايمان راسخ در قرآن«، صص83-70.

4. نك: »استقامت و پايداری در قرآن«، صص610-589.

واژه شناسی
موارد  در  كه  می باشد  »َخَلَف«  خليفة  واژه  ريشه 
متعددی در قرآن به كار رفته است، َخَلف يعنی قائم 
مقام5 و بدل و عوض.6 َخَلف مخالف َسَلف می باشد 
می آيد.7  آينده  در  و  است  متأخر  آنچه  معنای  به  و 
جانشين  كه  می شود  ديگری  خلف  شخصی  زمانی 
شد9  او  خلف  قومش  در  می شود  گفته  و  شود8  او 
و وقتی والدی فوت می كند و فرزندش جايگزين او 
كه  زمانی  می شود.10  او  مقام  قائم  و  خليفه  می گردد، 
أخَلَف  می گويند:  رفت،  مالش  يا  شیء  فرزند،  كسی 
اهلل عليك؛ يعنی خداوند برای تو جايگزين شود مانند 

آنچه رفت.11
خليفة  هستند.12  َخَلَف  از  فاعل  اسم  خليف  و  خليفة 
در لغت به معنای كسی است كه جايگزين و جانشين 
و بدل غير از خودش )ديگری( و فرد رفته و گذشته 
مقامش می گردد.13 خالئف و  قائم  و  نائب  و  می شود 
خلفاء جمع خليفة هستند.14 يكی از مشتقات مشهور و 
پركاربرد خلف، خالفة است كه مصدر َخلَف می باشد.15 
نيابت از غير يا به جهت مرگ يا ناتوانی يا غيبت و 
نبودن منوٌب  عنه است.16 پس واضح است كه معنای 
فرد  يعنی جانشين و جايگزين شدن  لغوی »خليفة«؛ 
واژه  اصطالحی  معنای  غائب.  فرد  جای  به  حاضر 

5. مفردات، ص294.
6. أقرب الموارد، ج1، ص296. 

7. مفردات، ص293.
8. مجمع البحرين، ج1، ص542.

9. الصحاح، ص313.
10. العين، ج4، ص266. 

11. الصحاح، ص314.
12. لســان العرب، ج4، ص187؛ إعراب القــرآن، ج1، ص42؛ تاج 

العروس، ج23، ص265؛ التحقيق، ج 3، ص121.
13. العين، ج4، ص267؛ لســان العرب، ج4، صص183و187؛ أقرب 
المــوارد، ج1، ص296؛ تاج العروس، ج23، ص264؛ مجمع البحرين، 

ج1، ص544.
14. معانی القرآن، ص196.

15. مفردات، ص294؛ تاج العروس، ج23، ص265.
16. مفردات، ص294؛ أقرب الموارد، ج1، ص295.
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»خليفة«؛ يعنی سلطان اعظم،17 يا كسی كه مدبر امور 
در قبال غير خودش می باشد.18

کاربرد واژه خلیفه در آیات و روایات
در قرآن موارد متعددی از استعمال »خلف« به معنای 
يا  به جای شیء  فرد حاضر  يا  جايگزين شدن شیء 
َفُهَو  َشْيٍء  ِمْن  َأْنَفْقُتْم  »َوَما  دارد:  وجود  غائب،  فرد 
ِفي  َمالئَِكًة  ِمْنُكْم  لََجَعْلنا  نَشاُء  لَْو  »َو  ُيْخِلُفُه«؛19 
َخْلٌف«؛21  بَْعِدِهْم  ِمْن  »َفَخَلَف  َيْخُلُفوَن«؛20  اْلَْرِض 
يًَّة«؛22  ُذرِّ َخْلِفِهْم  ِمْن  َتَرُكوا  لَْو  الَِّذيَن  »َولَْيْخَش 
يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَفَك َآَيًة«.23  »َفالَْيْوَم نَُنجِّ
اللَّْيَل  َجَعَل  الَِّذي  »َوُهَو  آيه:  در  »ِخلَفة«  همچنين 
در  ديگری.25  بر  جايگزينی  يعنی  ِخْلَفًة«؛24  َوالنََّهاَر 
استعمال  واژه  اين  نيز  هارون)ع(  و  موسی)ع(  جريان 
شده است. وقتی موسی)ع( به ميقات رفت، در غياب 
خود، هارون)ع( را جانشين خود نمود: »َوَقاَل ُموَسى 
در  ايشان  َقْوِمي«.26  ِفي  اْخُلْفِني  َهاُروَن  ِلَِخيِه 
دادی:  انجام  مرا  جانشينی  بد  چه  می گويد  بازگشت 
َقاَل  َأِسًفا  َغْضَباَن  َقْوِمِه  ِإلَى  ُموَسى  َرَجَع  ا  »َولَمَّ

بِْئَسَما َخَلْفُتُموِني«.27
واژه »خليفة« دوبار در قرآن كريم به كار رفته است: 
اْلَْرِض  ِفي  َجاِعٌل  ِإنِّي  لِْلَماَلئَِكِة  َربَُّك  َقاَل  »َوِإْذ 
ِفي  َخِليَفًة  َجَعْلَناَك  ِإنَّا  َداُووُد  »َيا  و  َخِليَفًة«28 

17. الصحاح، ص313؛ لســان العــرب، ج4، ص183؛ تاج العروس، 
ج23، ص264؛ التحقيق، ج 3، ص121.

18. مجمع البحرين، ج1، ص541.
19. سبأ، 39.

20. زخرف، 60.
21. اعراف، 169.

22. نساء، 9.
23. يونس، 92.
24. فرقان، 62.

25. مفــردات، ص294؛ مجمع البحرين، ج1، ص540؛ قاموس قرآن، 
ج1-2، ص285.
26. اعراف، 142.
27. اعراف، 150.

28. بقره، 30.

بار  چهار  »خالئف«  و  بار  سه  »خلفاء«  اْلَْرِض«.29 
»استفعال«  باب  در  خلف  است.  شده  ذكر  قرآن  در 
)استخالف( ـ خليفه ساختن ـ نيز شش بار در قرآن 
ذكر گرديده است. اما كلمه »خالفة« در قرآن به كار 
واژه  اسالمی،  مذاهب  روايات  بيشتر  در  است.  نرفته 
»خليفة« در معنای لغوی آن به كار رفته است، نه در 

معنای اصطالحی آن.

روایات اباضیه
حبيب  بن  ربيع  به  منسوب  الصحيح  الجامع  مسند  در 
منبع  قديمی ترين  كه  )80-175ق(  اباضی  فراهيدی 
اباضيه است، عبارت »خليفة اهلل« به كار نرفته و فقط 
يك بار يكی از مشتقات واژه خليفة، يعنی »َخَلَّف« ذكر 
هواری  محكم  بن  هود  قرآن  تفسير  در  است.30  شده 
از منابع متقدم اباضيه و متعلق به قرن سوم قمری كه 
كه  روايتی  هيچ  است،  نموده  استفاده  هم  روايات  از 
ندارد.  باشد، وجود  آمده  اهلل«  آن عبارت »خليفة  در 
نقل  سفر  دعای  مورد  در  پيامبر)ص(  از  حديثی  فقط 
نموده كه در آن واژه »خليفة« به تنهايی ذكر شده است: 
»اللهم أنت الصاحب في السفر، و الخليفة في األهل«؛31 
»خدايا تو همراه من در سفر و جانشين من در خانه ام 

هستی«.
در تفسير اطفيش )1237-1332ق( كه تقريبًا معاصر 
ٌة َيْدُعوَن ِإلَى الَْخْيِر  است، ذيل آيه »َولَْتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
َوَيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوُأولَِئَك 
پيامبر)ص(  به  منسوب  روايتی  به  الُْمْفِلُحوَن«،32  ُهُم 
َعْن  َونََهی  بِالَْمْعُروِف،  أََمَر  »َمْن  است:  شده  اشاره 
و  اهلل  َرُسول  َخلِيَفُة  و  تَعالی  اهللِ  َخلِيَفُة  فَُهَو  الُْمْنَكِر 
نهی  به معروف و  امر  ِكتَابِِه«؛33 »هر كسی كه  َخلِيَفُة 
از منكر نمايد، او خليفه خدای تعالی و خليفه رسول 

29. ص، 26.
30. الجامع الصحيح، ص13.

31. تفسير كتاب اهلل العزيز، ج 4، ص101.
32. آل عمران، 104.

33. تيسير التفسير، ج2، ص419.
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مالحظه  كه  همان طور  اوست«.  كتاب  خليفه  و  خدا 
شد در دو منبع مسند الجامع الصحيح و تفسير قرآن 
هود بن محكم هواری اين روايت ذكر نشده است و با 
توجه به اينكه خوارج به اصل »امر به معروف و نهی 
جای  نكته  اين  می داده اند،  زيادی  اهميت  منكر«  از 

تأمل و بررسی بيشتری دارد.

روایات زیدیه
سوم  يا  دوم  قرن  به  متعلق  كه  زيد  اإلمام  مسند  در 
قمری و منسوب به زيد بن علی است و از منابع متقدم 
زيديه محسوب می شود، عبارت »خليفة اهلل« ذكر نشده 
است.34 در اثر متقدم ديگر زيديه متعلق به امام يحيی 
فی  االحكام  نام  به  )245-298ق(  الحق  الی  هادی 
نقل  پيامبر)ص(  به  منسوب  حديثی  الحرام  و  الحالل 
ِمن  الُْمْنَكِر  َعْن  َونََهی  بِالَْمْعُروِف،  أََمَر  »َمْن  است:  شده 
ُذريّتی فَُهَو َخلِيَفُة اهللِ فی أرِضِه و َخلِيَفُة ِكتَابِِه و َخلِيَفُة 
َرُسولِِه«؛35 »هر كسی از ذريه من كه امر به معروف و 
و خليفه  زمين  در  او خليفه خدا  نمايد،  منكر  از  نهی 

كتابش و خليفه رسولش است«.
)280-353ق(  حسنی  ابراهيم  بن  احمد  ابوالعباس 
در اثر خود المصابيح، كلمه »خليفة« را به تنهايی در 
روايتی از پيامبر)ص( به نقل از ابن عباس خطاب به امام 
أَهِل  نقل كرده است: »ِمن  ام سلمه  علی)ع( در منزل 
اهل بيت  »از  أُّمتی«؛  ِمن  اأَلحياِء  َعلی  الَخليفُة  و  بَيتی 
اين  امت من« و همچنين در  بر زندگان  من و خليفه 
اثر عبارت »خليفة رب العالمين« درباره امام علی)ع( 
محمد  عبداهلل  قاضی  متأخر  اثر  در  است.36  ذكر شده 
األحاديث  درر  نام  به  )د 647ق(،  الصعدی  بن حمزه 
النبوية، نيز از پيامبر)ص( روايت شده است كه فرمود: 
فَُهَو  ُذريّتی  ِمن  الُْمْنَكِر  َعْن  َونََهی  بِالَْمْعُروِف،  أََمَر  »َمْن 
َخلِيَفُة اهللِ فی أرِضِه و َخلِيَفُة ِكتَابِِه و َخلِيَفُة َرُسولِِه«.37 

34. مسند اإلمام زيد.
35. االحكام فی الحالل و الحرام، ج2، ص377.

36. المصابيح، ص302.
37. درر األحاديث النبوية، ص55.

كه عبارت »من ذريتی«  اين است  اهميت  نكته حائز 
در روايات مذاهب ديگر از »حديث امر به معروف« 

وجود ندارد.

روایات امامیه
متولد  وی  می شود  گفته  كه  قيس،  بن  سليم  كتاب  در 
قمری   76 سال  متوفای  و  هجرت  از  قبل  دوم  سال 
است و از متون قديمی شيعه محسوب می شود، روايتی 
از پيامبر)ص( نقل شده كه فرموده است: »إِنَّ َعلِيًّا َمَع 
ُل  ُل َمْن آَمَن بِاهللِ َو أَوَّ َُّه أَوَّ ، َحْيثَُما َداَر َداَر، إِن الُْقْرآِن َو الَْحقِّ
يُق اأْلَْكبَُر  دِّ َمْن يَُصافُِحنِي يَْوَم الِْقيَاَمِة ِمْن أُمَّتِي، َو ُهَو الصِّ
َو الَْفاُروُق بَْيَن الَْحقِّ َو الْبَاِطِل، َو ُهَو َوِصيِّي َو َوِزيِري َو 
َخلِيِفي ]َخلِيَفتِي [ فِي أُمَّتِي«؛38 »همانا علی همراه قرآن 
و حق است، در هر مكانی كه باشد. همانا او اولين كسی 
بود كه ايمان به اهلل آورد و اولين كسی از امت من كه روز 
قيامت با من مصافحه می كند، و او صديق اكبر و فاروق 
بين حق و باطل و وصی و وزير و خليفه من در امتم 
به طور  امام علی)ع(  برای  اثر  اين  است«. همچنين در 
مكرر از عنوان »خليفة رسول اهلل« استفاده شده39 و نيز 

عنوان »خالفة رسول اهلل« آمده است.40
اواخر قرن دوم  به  متعلق  الرضا)ع(  اإلمام  در صحيفة 
قمری، روايت شده است كه امام علی)ع( در پاسخ به 
جوانی درباره مقام و ارزش شهيد در جهاد فی سبيل 
می گويد:  شهيد  درباره  متعال  خداوند  كه  فرمود  اهلل 
منسوب  تفسير  در  همچنين  أَْهلِِه«.41  فِي  َخلِيَفتُهُ   »أَنَا 
به امام حسن عسكری)ع( متعلق به قرن سوم قمری، 
در روايتی از امام رضا)ع( آمده است  : »اَل إِلََه إاِلَّ اهللُ، 
ٍد َرُسوِل  ٌد َرُسوُل اهللِ، َعلِيٌّ َولِيُّ اهللِ، َو َخلِيَفُة ُمَحمَّ ُمَحمَّ

اهللِ َحّقًا، َو ُخَلَفاُؤُه ُخَلَفاُء اهللِ«.42

38. كتاب سليم بن قيس، ج 2، ص881.
39. همان، ج 2، صص592، 708، 709، 844و881.

40. همان، ج 2، ص881.
41. صحيفة اإلمام الرضا)ع(، ص91.

42. التفسير المنسوب الی االمام ابی محمد الحسن بن علی العسكری)ع(، 
ص328.
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در كتاب الكافي كلينی )258-329ق( در حديث لوح 
و صحيفه حضرت فاطمه)س(، امام صادق)ع( روايت 
می فرمايد كه پدرشان امام باقر)ع( همراه جابر به منزل 
نوشته  آن  در  و  آورد  ورق صحيفه ای  جابر  رفت،  او 
شده بود كه امام رضا)ع( پسری خواهد داشت به نام 
ٍد ابْنِِه  نَّ َعْينَُه بُِمَحمَّ محمد و خليفه او خواهد شد: »أَلُقِرَّ
َو  ِعْلِمي  َمْعِدُن  فَُهَو  ِعْلِمِه  َواِرِث  َو  بَْعِدِه  ِمْن  َخلِيَفتِهِ   َو 
را  »ديده اش  َخْلِقي«؛43  َعَلی  تِي  ُحجَّ َو  ي  ِسرِّ َمْوِضُع 
وارث  و  او  از  پس  خليفه  و  محمد  فرزندش  تولد  با 
علمش روشنی بخشم، و او معدن علم من و جايگاه سّر 
من و حجت من بر بندگانم است«. روايتی نيز از امام 
كاظم)ع( ذكر شده است كه در آن درباره امام مهدی)ع( 

فرموده است:  »َخلِيَفُة اهلل«.44
امام  مزار  زيارت  درباره  امام رضا)ع(  ديگر  از سوی 
اَلُم َعَلی أَنَْصاِر اهللِ َو ُخَلَفائِهِ «45  حسين)ع( فرمود: »السَّ
ُة ُخَلَفاُء اهللِ  َعزَّ َو َجلَّ فِي  و در جای ديگر فرمود: »اأْلَئِمَّ
أَْرِضِه«.46 همچنين در روايت ديگری از امام رضا)ع( 
َو  َخْلِقِه(  )أو  أَْرِضِه  فِي  اهللِ  أَِميُن  »اإْلَِماُم  است:  آمده 
امام  از  نيز  باَِلِدِه«.47  فِي  َخلِيَفتُهُ   َو  ِعبَاِدِه  َعَلی  تُُه  ُحجَّ
رضا)ع( نقل شده كه فرمود امامت در فرزندان علی)ع( 
است و در ادامه می گويد: »إِنَّ اإْلَِماَمَة ِخاَلفَُة اهللِ تعالی 
ُسولِ «.48 از امام جواد)ع( در باب شأن و  َو ِخاَلفَُة الرَّ
ارزش شب قدر و نزول فرشتگان در آن روايت شده 
است كه فرشتگان را »خليفة اهلل« معرفی می كند: »أَْكثَُر 
ِمَن  َواِب  الصَّ َو  لِْلَعْدِل  بََعثَُه  َِّذي  ال اهللِ   َخلِيَفَة  تََرْوَن  ا  ِممَّ
الَْماَلئَِكِة«؛49 »بيشتر از آنچه می بينيد خليفه خدايی كه 
او را برای عدالت و درستی از ميان فرشتگان فرستاد«.
در آثار شيخ صدوق )305-381ق( روايت شده است 

43. الكافي، ج 1، ص527؛ االختصاص، ص212.
44. الكافي، ج 4، ص220.
45. همان، ج 4، ص578.
46. همان، ج 1، ص193.
47. همان، ج 1، ص198.

48. همان.
49. همان، ج1، ص252.

»خليفة  معنای  علی)ع(  امام  مورد  در  پيامبر)ص(  كه 
رسول اهلل« را به كار برد.50 همچنين وی از پيامبر)ص( 
نقل نموده است كه فرمود ائمه بعد از من 12 نفر هستند 
كه از فرزندان علی)ع( می باشند و اولشان علی)ع( و 
رسول  »خلفاء  آنان  و  است  مهدی)ع(  قائم  آخرشان 
اهلل« هستند.51 در روايت ديگری، پيامبر)ص( در مورد 
و  برده52  كار  به  را  اهلل«  »خليفة  معنای  علی)ع(  امام 
شده  روايت  مهدی)ع(  امام  درباره  پيامبر)ص(  از  نيز 
َُّه َخلِيَفُة اهللِ   است كه فرمود: »فَْأتُوُه َو لَْو َعَلی الثَّْلِج فَِإن
َعزَّ َو َجلَّ َو َخلِيَفتِي«؛53 »پس به سوی او برويد حتی 
بر روی برف؛ زيرا او خليفة اهلل عزوجل و خليفه من 
است«. پس او هم »خليفة اهلل« و هم »خليفة رسول 

اهلل« است.
در روايتی آمده كه امام علی)ع( درباره خود می فرمايد: 
»أنا خليفة اهلل«.54 همچنين از امام علی)ع( نقل شده كه 
فرمود: بعد از پسرم حسين، نُه نفر از ُصلب او »خلفاء 
اهلل  في أرضه« هستند.55 گفتگويی از امام علی)ع( با 
علم  ارزش  و  فضيلت  باب  در  نخعی  زياد  بن  كميل 
و  صالحان  و  اهل يقين  و  عالمان  گروه  عام  وصف  و 
حجتهای خدا بر روی زمين، نيز نقل گرديده است كه 
أَْرِضِه«.56  فِي  اهللِ   ُخَلَفاُء  أُولَئَِك  ُكَمْيُل  »يَا  می فرمايد: 
اين گفتگو در منابع ديگری هم نقل شده است.57 عالوه 
بر اين موارد، از ابن عباس روايت شده كه درباره امام 
علی)ع( از معنای عبارت »خليفة رسول اهلل« استفاده 

50. األمالي، ابن بابويه، صــص36، 95و203؛ عيون أخبار الرضا)ع(، 
ج1، ص297؛ ج2، صص13و59؛ فضائل األشهر الثالثة، ص79.

51. كمال الدين و تمام النعمة، ج 1، صص253، 259و260.
52. األمالــي، ابن بابويــه، صــص89، 96، 132و203؛ عيون أخبار 
الرضا)ع(، ج1، ص297؛ ج2، ص13؛ فضائل األشــهر الثالثة، ص79؛ 

الخصال، ج 2، ص496.
53. عيون أخبار الرضا)ع(، ج 2، ص60.
54. األمالي ، ابن بابويه، صص35و36. 

55. كمال الدين و تمام النعمة، ج 1، ص260.
56. الخصال، ج 1، ص187؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج 1، ص291.

57. األمالي، مفيد، ص250؛ اإلرشاد، ج 1، ص228؛ الأمالي، طوسی، 
صص20و21؛ المعيار و الموازنة، صص81 و82؛ نهج البالغة، ص495؛ 

الغارات، ج 1، ص154.
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كرده است.58
امام باقر)ع( خطاب به امام مهدی)ع( از معنای »خليفة 
امام صادق)ع(  از  اهلل« استفاده نموده است.59 حديثی 
براساس  كه  است  شده  نقل  آدم)ع(  حضرت  درباره 
اهلل«  »خليفة  عنوان  به  آدم)ع(  خود  از  امام   12 آن، 
فِي  اهللِ   ُخَلَفاَء  يَُكونُوا  بَِأْن  أََحقُّ  َُّهْم  »أَن سزاوارترند: 
درباره  صادق)ع(  امام  ديگر  روايتی  در  أَْرِضِه«.60 
امامت فرمود كه در نُه نفر از فرزندان امام حسين)ع( 
همان طور  نيست،  امام حسن)ع(  فرزندان  در  و  است 
كه هردو برادر موسی)ع( و هارون)ع( نبی بودند، اما 
نه  يافت،  ادامه  فرزندان هارون)ع(  و  در ُصلب  نبوت 
إِنَّ  ادامه فرمود: »َو  در فرزندان موسی)ع(. سپس در 

اإْلَِماَمَة ِخاَلفَُة اهللِ  َعزَّ َو َجلَّ فِي أَْرِضِه«.61
»َداُوُد  است:  آمده  امام رضا)ع(  از  نقل  به  در روايتی 
ديگر  جای  در  اأْلَْرِض«.62  فِي  َجلَّ  َو  َعزَّ  اهللِ   َخلِيَفُة 
علی)ع(  امام  فرمود:  كه  است  شده  روايت  ايشان  از 
»خليفة رسول اهلل« است.63 همچنين در روايت ديگری 
از امام رضا)ع( آمده است: »اإْلَِماُم أَِميُن اهللِ فِي أَْرِضِه 
تُُه َعَلی ِعبَاِدِه َو َخلِيَفتُهُ  فِي باَِلِدِه«؛64  )أو َخْلِقِه( َو ُحجَّ
»امام امين خداوند در زمينش و حجت او بر بندگانش 
روايت  صدوق  شيخ  است«.  بالدش  در  او  خليفه  و 
ديگری نيز از امام رضا)ع( ذكر كرده است كه امامت 
»إِنَّ  می گويد:  ادامه  در  و  است  علی)ع(  فرزندان  در 

ُسولِ «.65 اإْلَِماَمَة ِخاَلفَُة اهللِ تعالی َو ِخاَلفَُة الرَّ
كه  می كند  نقل  روايتی  نيز  )336-413ق(  مفيد  شيخ 
پيامبر)ص( در مورد امام علی)ع( معنای »خليفة اهلل« را 

58. األمالي، ابن بابويه، ص557.
59. كمال الدين و تمام النعمة، ج1، ص331.

60. همان، ج 1، ص14.
61. همان، ج 2، ص359.

62. التوحيد، ص427؛ عيون أخبار الرضا)ع(، ج 1، ص164.
63. معانی األخبار، ص52.

64. األمالي، ابن بابويه، ص677؛ عيون أخبار الرضا)ع(، ج 1، ص219؛ 
كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص678؛ معانی األخبار، ص98.

65.  األمالي، ابن بابويه، ص676؛  عيون أخبار الرضا)ع(، ج 1، ص218؛ 
كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص677  ؛ معانی األخبار، ص97.

به كار برده است. همچنين از پيامبر)ص( نقل می نمايد 
كه فرمود ائمه بعد از من 12 نفر هستند كه از فرزندان 
قائم  اولشان علی)ع( و آخرشان  علی)ع( می باشند و 
مهدی)ع( است و آنان »خلفاء رسول اهلل« هستند.66 در 
مورد امام علی)ع( نيز روايت كرده كه او خود می گويد: 
»أنا خليفة اهلل«.67 در حديث ديگری از امام صادق)ع( 
درباره برقراری قيامت، آمده است هنگامی كه منادی 
ندا می دهد: »أَيَْن َخلِيَفُة اهللِ  فِي أَْرِضِه«، پس حضرت 
)ع(«، اما ندايی  داود)ع( برمی خيزد: »فَيَُقوُم َداُوُد النَّبِيُّ
از سوی خداوند برمی آيد كه مرادمان تو نيست: »لَْسنَا 
َخلِيَفًة«، سپس منادی برای  إِيَّاَك أََرْدنَا َو إِْن ُكْنَت هللِ 
بار دوم ندا سر می دهد: »أَيَْن َخلِيَفُة اهللِ فِي أَْرِضِه فَيَُقوُم 
أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن َعلِيُّ بُْن أَبِي َطالٍِب، فَيَْأتِي النَِّداُء ِمْن قِبَِل 
أَبِي  بُْن  َعلِيُّ  َهَذا  الَْخاَلئِِق،  َمْعَشَر  يَا   :) َجلَّ َو  )َعزَّ  اهللِ 
ِعبَاِدِه«؛68  َعَلی  تُُه  ُحجَّ َو  أَْرِضِه،  فِي  اهللِ  َخلِيَفُة  َطالٍِب، 
»كجاست خليفة اهلل در زمين او، پس اميرالمؤمنين علی 
بن ابی طالب)ع( برمی خيزد، و ندايی از سوی خداوند 
بن  علی  اين  خالئق،  گروه  ای  می گويد:  كه  می آيد 
ابی طالب، خليفة اهلل در زمين و حجت او بر بندگانش 

است«.
در نهج البالغه، سيد رضی )359-406ق(، دعايی از 
آن،  در  كه  كرده  نقل  سفر  زمان  درباره  علی)ع(  امام 
است  گرديده  ذكر  »ُمستخَلف«  و  »خليفة«  واژه های 
واژه  مقابل  در  جانشين،  معنای  به  »خليفة«  واژه  كه 
واژه  و  حاضر،  و  همدم  همراه،  معنای  به  »صاحب« 
»مستخلف« در مقابل واژه »ُمستَصَحب« به كار رفته 
است. در اينجا نيز »خليفه« و »مستخلف« بر جانشی              
نی فرد حاضر به جای فرد غائب داللت دارند: »الّلهّم 
و  األهلِ  في  الخليفة  أَنتَ  و  السفر  في  الصاحب  أَنتَ 
مستصحبًا  اليَكون  المستَخَلف  ألّنَ  غيرك،  اليجمعهما 
و المستصحب ال يكونُ مستَخلفًا«؛69 »خدايا تو همراه 

66. االختصاص، ص224.
67. همان، ص248.

68.  األمالي، مفيد، ص285؛ األمالي، طوسی، صص63و99.
69. نهج البالغة، ص86.
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من در سفر و جانشين من در خانه ام هستی و فقط تو 
می توانی آن دو را جمع كنی؛ زيرا مستخلف نمی تواند 
مستخلف  نمی تواند  مستصحب  و  باشد  مستصحب 

 باشد«.
امام علی)ع( در زمان خالفت  به  منتسب  نامه ای  در 
كارگزاران  از  يكی  به  خطاب  حضرت  آن  ايشان، 
ماليات، خود را »ولی اهلل و خليفته« خوانده است،70 
خليفته«  »و  عطف  معتبر  منابع  برخی  در  آنكه  حال 
در  413ق(  )د  نعالي  ابوعبداهلل  نمی شود.71  مشاهده 
الفوائد، از ابن عباس روايتی نقل كرده مبنی بر  كتاب 
پرسش شخصی از او در مورد روزه داری، و ابن عباس 
اهلل«  خليفة  »داود  روزه داری  به  اشاره  پاسخ  در 
می كند: »إِْن ُكْنَت تُِريُد ِصيَاَم َداُوَد أَبِي ُسَلْيَماَن َخلِيَفِة 
اهلل  داود خليفة  روزه داری  به  »اگر عالقه مند  اهلل«؛72 
پدر سليمان هستی«. در المزار الكبير، متعلق به قرن 
از  آدم)ع(  حضرت  مأثور  زيارت  در  قمری،  ششم 
عليك  »السالم  می شود:  چنين خطاب  اهل بيت  زبان 
در  صادق)ع(  امام  از  أرضه«.73  فی  اهلل  خليفه  يا 
پيشين  منابع  در  كه  شده  نقل  روايتی  األنوار،  بحار 
الزمان«  »صاحب  مهدی)ع(  امام  آن  در  و  نيامده 
»آخرَهم  است:  شده  خوانده  »خليفة الرحمن«  و 
الَزمان و  صاحبُ  أَرضهَ  في  اهلل  بقيةُ  بالحق  القائم 
خليفُة الرَّحمن«؛74 »آخرين آنها قائم به حق بقية اهلل 
رحمان  خليفه  و  زمان  صاحب  و  او  زمين  روی  بر 
است«. الزم به ذكر است در صحيفه سجاديه عبارت 

»خليفة اهلل« ذكر نشده است.

روایات اهل سنت
اسالم)ص(،  پيامبر  كالم  در  اهل سنت  منابع  براساس 

70. نهــج البالغة، ص380؛ ربيــع األبرار و نصــوص األخيار، ج3، 
ص395.

71. الكافــي، ج3، ص 536؛ تهذيب األحــكام، ج4، ص96؛ الغارات، 
ج1، ص127.

72. الفوائد، ص7.
73. المزار الكبير، ص192.

74. بحار األنوار، ج51، ص145.

معمواًل واژه »خليفة« به تنهايی و در معناي لغوی اش 
استعمال شده است، مانند: »اللهم أنت الصاحب فی السفر 
و الخليفة فی االهل«،75 يا در باب خروج دجال: »فَاهللُ 
َخليَفتِی َعلی ُكلِّ ُمسلِم«.76 اما درباره خلفا و جانشينان 
بعد از پيامبر)ص( واژه »خليفة« در معنای اصطالحی 
به كار رفته است، مانند: »إَِنّ َهذا اأَلمر اليَنَقضی حتَّی 
يَمضی فيِهم إثنا َعَشَر َخليفة«؛ »همانا اين امر منقضی 
نمی شود تا 12 خليفه در ميان آنها بگذرند«، يا »اليَزاُل 
الّدين قائمًا حتّی تَقُوُم الّساعة أَو يَكوُن عليكم إثناَعَشَر 
آمدن  زمان  تا  دين  »اين  قَُريش«؛77  ِمن  ُكلُُّهم  َخليفُة 
قيامت در جای خود پايدار است، يا بر شما 12 خليفه 
حكومت كنند، همه آنها از قريش هستند«، يا »ما بعث 
اهلل من نبي، وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان، 
بطانة تأمره بالمعروف ]بالخير[ وتحضه عليه و بطانة تأمره 
بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم اهلل«؛78 »خدا 
هيچ پيامبری را نفرستاده و هيچ جانشينی را جانشين 
نساخته، مگر آنكه او را دو مصاحب است، مصاحبی كه 
او را به كار نيك امر و تشويق می كند و مصاحبی كه او 
را به كار بد امر و تشويق می كند و معصوم كسی است كه 
خدا او را نگه دارد«. البته در برخی منابع به جای لفظ 

»خليفة«، واژه »والی« ذكر شده است.
هيثمی نيز روايتی نقل می كند كه در آن واژه »خلفاء« 
َرسُوُل  يا  ُخَلفائي، قلنا:  أرَحم  »اللُهمَّ  است:  ذكر شده 
اهلل، و َمن ُخلفاؤك؟ قال: الّذين يَأتوَن ِمن بَعدي، يَروون 
أَحاديثي و يُعلِّمونها النّاس«؛79 »خدايا جانشينان من را 
بيامرز، گفتيم ای رسول خدا، جانشينان تو چه كسانی 
هستند؟ فرمود: كسانی كه بعد از من می آيند، سخنانم 

75. صحيح مسلم، ج2، ص978؛ الموطأ، ج2، ص977؛ سنن الترمذی، 
ج5، ص497؛ ســنن النسائی، ج8، ص273؛ مســند اإلمام احمد بن 

حنبل، ج1، ص255؛ سنن ابی داود، ج3، ص33.
76. سنن ابی داود، ج4، ص117؛ صحيح مسلم، ج4، ص2251؛ مسند 
اإلمــام احمد بن حنبل، ج4، ص181؛ ســنن الترمذی، ج4، ص510؛ 

سنن ابن ماجه، ج2، ص1356.
77. صحيح مسلم، ج3، صص1452و1453.

78. صحيح البخاری، ج6، ص2632؛ سنن النسائی، ج7، ص158.  
79. مجمع الزوائد، ج1، ص126.
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را روايت می كنند و آنها را به مردم آموزش می دهند«. 
آمده  جايگزين  معنای  در  »ُمستَخَلف«  واژه  همچنين 
ُمستَخَلَفُكم  اهلل  إّن  و  خضرة  حلوة  الُدنياء  »إنَّ  است: 
نيا«؛80 »همانا زندگی  فيها فَيَنُظُر َكيَف تَعَملون فاتّقوا الدُّ
دنيوی شيرين سبز است و خداوند شما را جانشين قرار 
داد در آن، پس او می بيند كه چگونه عمل می كنيد پس 

از دنيا پرهيز كنيد«.
صحيح  مانند  اهل سنت  حديثی  اصلی  منابع  در 
چون  كتابهايی  همچنين  و  البخاری  صحيح  مسلم، 
سنن  و  النسائی  سنن  مالك،  الموطأ  الترمذی،  سنن 
رب  »خليفة  الرحمن«،  »خليفة  عبارتهای  دارقطنی 
العالمين«، »خليفة اهلل« و »خلفاء اهلل« ذكر نشده است. 
مسند  و  ابن ماجه  سنن  در  اهلل«  »خليفة  عبارت  تنها 
اإلمام احمد بن حنبل، در روايتی از پيامبر اسالم)ص( 
عبارت  البته  است.81  شده  ذكر  مهدی)ع(  امام  درباره 
برخی  رد  و  نقد  مورد  احاديث  اين  در  اهلل«  »خليفة 
از محققان قرار گرفته است و آن را از الفاظ مستعمل 
احمد  اإلمام  مسند  در  نمی دانند.82  اسالم)ص(  پيامبر 
ذكر  پيامبر)ص(  از  حديثی  ديگر  جای  در  حنبل،  بن 
شده كه عبارت »خليفة اهلل فی األرض« درباره حوادث 
قيامت و خروج دجال آمده، اما نام امام مهدی)ع( در 
آن ذكر نشده است.83 همچنين در مسند اإلمام احمد 
بن حنبل، گفتگويی ذكر می شود كه نشان از عدم عالقه 
به كاربرد عبارت »خليفة اهلل« در آن دوره دارد: وقتی 
مردی به خليفه اول ابوبكر گفت »خليفة اهلل«، ايشان 
پاسخ داد كه من »خليفة رسول اهلل« می باشم و به آن 
راضی هستم.84 در سنن ابی داود، آمده كه به عبدالملك 

80. صحيح مسلم، ج4، ص298؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1325؛ سنن 
الترمذی، ج4، ص483؛ مسند اإلمام احمد بن حنبل، ج3، ص19.

81. سنن ابن ماجه، ج2، ص1367؛ مسند اإلمام احمد بن حنبل، ج5، 
ص277.

82. تفســير المنار، ج9، ص416؛ ضحی اإلســالم، ج3، صص235-
246؛ سلسلة األحاديث الضعيفة و الموضوعة، ج1، صص198-195.

83. مسند اإلمام احمد بن حنبل، ج5، ص403.
84. همان، ج1، ص10.

بن مروان خطاب »خليفة اهلل« شده است.85
در منابع متأخر و فرعی اهل سنت مانند المنتخب من 
مسند، عبدالحميد بن حميد )د 249ق(، حديثی از پيامبر 
اسالم)ص( نقل شده مبنی بر گفتگو و محاجه موسی)ع( 
و آدم)ع( كه در آن موسی)ع(، آدم)ع( را »َخلِيَفُة اهلل« 
خطاب نموده است.86 همچنين در اثر احمد بن عدي 
ضعفاء  في  الكامل  نام  به  )277-365ق(،  جرجاني 
كه  است  شده  روايت  اسالم)ص(  پيامبر  از  الرجال، 
فرمود: »َمْن أََمَر بِالَْمْعُروِف َونََهی َعِن الُْمْنَكِر فَُهَو َخلِيَفُة 
همين  َرُسولِِه«.87  َوَخلِيَفُة  ِكتَابِِه  َوَخلِيَفُة  أَْرِضِه  فِي  اهللِ 
حديث در اثر شيرويه ديلمی همدانی )445-509ق(، 
به نام الفردوس بمأثور الخطاب، از پيامبر)ص( روايت 
فَُهَو  الُْمْنَكِر  َعْن  َونََهی  بِالَْمْعُروِف،  أََمَر  شده است: »َمْن 
َخلِيَفُة اهللِ فی األرض وَخلِيَفُة ِكتَابِِه وَخلِيَفُة َرُسولِِه«.88 
فقيه شافعی و محدث اشعری ابن اخوه قرشی )648-
طلب  في  القربة  معالم  نام  به  خود  اثر  در  729ق( 
می كند:  روايت  پيامبر)ص(  از  را  اين حديث  الحسبة، 
»َمْن أََمَر بِالَْمْعُروِف، َونََهی َعْن الُْمْنَكِر فَُهَو َخلِيَفُة اهللِ فِي 
أَْرِضِه، َوَخلِيَفُة َرُسولِِه، َوَخلِيَفُة ِكتَابِِه«.89 در نهايت در 
الخصائص الكبری سيوطی )849-911ق(، روايتی از 
ابن عباس پيرامون معراج پيامبر اسالم)ص( نقل شده كه 
در آن رضوان خازن الجنان پيامبر)ص( را »خليفة اهلل« 

خطاب نموده است.90

نتیجه گیری
جايگزين  و  جانشين  »خليفة«،  واژه  لغوی  معنای   .1
براساس  است.  غائب  فرد  جای  به  حاضر  فرد  شدن 
به  گاهی  »خليفة«  واژه  اسالمی،  مذاهب  روايات 
تنهايی، گاهی به اضافه »رسول اهلل« و گاهی به اضافه 

85. سنن ابی داود، ج4، ص210.
86. المنتخب من مسند، ص295.

87. الكامل في ضعفاء الرجال، ج7، ص230.
88. الفردوس بمأثور الخطاب، ج3، ص586.

89. معالم القربة في طلب الحسبة، ص16.
90. الخصائص الكبری، ج1، ص84.
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»اهلل« يا »رحمن« يا »رب العالمين« ذكر شده است.
2. در روايات ذكر شده در منابع قديمی و متقدم اباضيه 
عبارت »خليفة اهلل« به كار نرفته است، اما در تفسير 
پيامبر  به  منسوب  روايتی  است،  متأخر  كه  اطفيش 
آن  در  اهلل«  »خليفة  عبارت  كه  شده  ذكر  اسالم)ص( 

آمده است.
عبارت  بن علی  زيد  مسند  در  زيديه،  روايات  در   .3
دوره های  آثار  در  اما  است،  نشده  ذكر  اهلل«  »خليفة 
و  كتابه«  »خليفة  اهلل«،  »خليفة  عبارات  زيديه  بعدی 
ناهی  و  معروف  به  آمر  به  اشاره  در  رسوله«  »خليفة 
از منكر، و عبارت »خليفة رب العالمين« درباره امام 
علی)ع( ذكر شده است. همچنين فقط در منابع زيدی 
عبارت »من ذريتی« در حديث »امر به معروف« ذكر 

شده است.
4. در روايات شيعه، در منابع قرن اول و دوم قمری 
به  علی)ع(  امام  درباره  اهلل«  رسول  »خليفة  عبارت 
كار رفته، اما عبارت »خليفة اهلل« ذكر نشده است. در 
روايات قرن سوم قمری به بعد عبارات »خليفة اهلل«، 
متعدد  به صورت  اهلل«  »خليفة رسول  و  اهلل«  »خلفاء 
ذكر شده اند. مصداق »خليفة اهلل« و »خلفاء اهلل« شامل: 
فرشتگان، گروه عالمان، اهل يقين و صالحان، حضرت 
امام  به خصوص  امامان،  داود)ع(،  حضرت  و  آدم)ع( 
علی)ع(، امام حسين)ع( و امام مهدی)ع( است. يك بار 
به طور خاص عبارت »خليفة الرحمن« برای اشاره به 
امام مهدی)ع( به كار رفته است. عالوه بر اين عبارات 
»خليفة رسول اهلل« و »خلفاء رسول اهلل« در اشاره به 
امامان و به طور خاص امام علی)ع( و امام مهدی)ع( 
به كار رفته است. همچنين حديث »امر به معروف« در 

منابع شيعه ذكر نشده است.
5. براساس روايات اهل سنت در كالم پيامبر اسالم)ص( 
است.  شده  استعمال  تنهايی  به  »خليفة«  واژه  معمواًل 
در منابع اصلی حديثی اهل سنت مانند صحيح مسلم، 
سنن  چون  كتابهايی  همچنين  و  البخاری  صحيح 
الترمذی، الموطأ مالك، سنن النسائی و سنن دارقطنی 

العالمين«،  رب  »خليفة  الرحمن«،  »خليفة  عبارتهای 
عبارت  است،  نشده  ذكر  اهلل«  و »خلفاء  اهلل«  »خليفة 
»خليفة اهلل« فقط در سنن ابن ماجه و مسند اإلمام احمد 
شده  ذكر  اسالم)ص(  پيامبر  از  روايتی  در  حنبل،  بن 
نقد  مورد  روايات  اين  در  اهلل«  عبارت »خليفة  است. 
از  را  آن  و  است  گرفته  قرار  محققان  از  برخی  رد  و 
الفاظ مستعمل پيامبر اسالم)ص( نمی دانند. اما در منابع 
مسند،  من  المنتخب  مانند  اهل سنت  فرعی  و  متأخر 
عبدالحميد بن حميد، حديثی از پيامبر اسالم)ص( نقل 
شده كه فرموده آدم خليفة اهلل است. همچنين در آثاری 
از شيرويه ديلمی همدانی، ابن اخوه قرشی و احمد بن 
پيامبر  از  معروف«  به  »امر  حديث  جرجاني،  عدي 
الكبری  الخصائص  در  است.  شده  نقل  اسالم)ص( 
سيوطی روايتی آمده كه در آن رضوان خازن الجنان 

پيامبر)ص( را »خليفة اهلل« خطاب نموده است.
مذاهب  روايات  براساس  اينكه  است  روشن  آنچه   .6
اباضيه، زيديه، شيعه و اهل سنت عبارت »خليفة اهلل« 
در هيچ كدام از منابع قرن اول و دوم قمری ذكر نشده 
است و به تدريج از قرن سوم به بعد در روايات مشاهده 
می گردد. همچنين متن حديث »امر به معروف« دارای 
اباضيه،  مذاهب  روايات  در  واژه ای  تفاوتهای  برخی 
زيديه و اهل سنت می باشد و در منابع شيعه اين حديث 

ذكر نگرديده است.
اهل سنت  و  اماميه  اباضيه،  روايات  برخی  در   .7
كه  است  شده  ذكر  انسان  خليفه  عنوان  به  »خداوند« 
نشان می دهد تأكيد بر معنای لغوی اين واژه بوده است. 
در مجموع اغلب موارد كاربرد واژه »خليفة« در معنای 
لغوی آن بوده است، نه معنای اصطالحی آن. با توجه 
به اهميت آموزه »خليفة اهلل« در اسالم، يافته های اين 
تحقيق نشان می دهد كه شكل گيری و ميزان و چگونگی 
كاربردها و تكرار عبارت »خليفة اهلل« در منابع روايی 
متقدم و متأخر جای تأمل اساسی دارد و اين امر بايد 
با رويكردی نو و انتقادی توسط محققان مورد بررسی 

و كاوش مجدد قرار گيرد.
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- قرآن كريم.
- االحكام فی الحالل و الحرام، يحيی هادی الی الحق، 

صعده، مكتبة اهل البيت، 1435ق.
محمد  العباد،  علی  اهلل  حجج  معرفة  في  اإلرشاد   -
مفيد،  شيخ  هزاره  جهانی  كنگره  قم ،  مفيد،  محمد  بن 

1413ق.
محمد  سيد  قرآن«،  در  پايداری  و  »استقامت   -
ميرحسينی، مرتضی قاسمی حامد و مسعود شاورانی، 
مجله ادبيات پايداری، شماره 3و4، پاييز 1389ش و 

بهار 1390ش.
بيروت،  نحاس،  محمد  بن  احمد  القرآن،  إعراب   -

دارالكتب العلمية، 1421ق.
سعيد  الشوارد،  و  العربية  فصح  فی  الموارد  أقرب   -

خوری شرتونی، بيروت، مكتبة لبنان، 1992م.
- االختصاص، محمد بن محمد مفيد، قم ، كنگره جهانی 

هزاره شيخ مفيد، 1413ق.
بيروت، مؤسسة  ابن بابويه ،  بن علی  األمالي، محمد   -

األعلمی ، 1400ق.
دارالثقافة،  قم ،  طوسی،    حسن  بن  محمد  األمالي،   -

1414ق.
جهانی  كنگره  قم،  مفيد،  محمد  بن  محمد  األمالي،   -

هزاره شيخ مفيد، 1413ق.
مجلسی،  محمدتقی  بن  محمدباقر  األنوار،  بحار   -

بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1403ق.
- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 
العربی،  التراث  دارإحياء  بيروت،  زبيدی،  حسينی 

1986م.
- التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، حسن مصطفوی، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1430ق.
- »تعصب دينی يا ايستادگی و ايمان راسخ در قرآن«، 
مسعود شاورانی، مجله مطالعات تقريبی مذاهب اسالمی 

)فروغ وحدت(، شماره 36، تابستان 1393ش.
- تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيدرضا، 

قاهره، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.

هواری،  محكم  بن  هود  العزيز،  اهلل  كتاب  تفسير   -
الجزائر، دارالبصائر، 1426ق.

بن  الحسن  محمد  ابی  االمام  الی  المنسوب  التفسير   -
علی العسكری)ع(، قم، مدرسه امام مهدی)ع(، 1409ق.

تهران،  طوسی،   حسن  بن  محمد  األحكام،   تهذيب   -
كتاب فروشی اسالميه ، 1365ش.

- التوحيد، محمد بن علی ابن بابويه ، قم ، دفتر انتشارات 
اسالمی ، 1398ق.

عمان،  اطفيش،  يوسف  بن  محمد  التفسير،  تيسير   -
وزارة التراث و الثقافة، 1425ق.

عمان،  فراهيدی،  حبيب  بن  ربيع  الصحيح،  الجامع   -
وزارة األوقاف و الشئون الدينية، 1432ق.

- الخصال، محمد بن علی ابن بابويه، قم، دفتر انتشارات 
اسالمی، 1362ش.

- الخصائص الكبری، عبدالرحمن بن ابي بكر سيوطي، 
بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.

عبداهلل  اليحيوية،  باألسانيد  النبوية  األحاديث  درر   -
محمد بن حمزه صعدی، صنعا، مؤسسة اإلمام زيد بن 

علی الثقافية، 1422ق.
عمر  بن  محمود  األخيار،  نصوص  و  األبرار  ربيع   -

زمخشری، بيروت، مؤسسة األعلمی، 1412ق.
محمد  الموضوعة،  و  الضعيفة  األحاديث  سلسلة   -

ناصرالدين ألبانی، رياض، مكتبة المعارف، 1412ق.
قزوينی،  ابن ماجه  يزيد  بن  محمد  ابن ماجه،  سنن   -

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- سنن ابی داود، سليمان بن اشعث ابوداود سجستانی، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
بيروت،  ترمذی،  عيسی  بن  محمد  الترمذی،  سنن   -

دارإحياء التراث العربی، بی تا.
- سنن النسائی، احمد بن شعيب نسائی، حلب، مكتبة 

المطبوعات اإلسالمية، 1406ق.
بيروت،  جوهری،  حماد  بن  اسماعيل  الصحاح،   -

دارالمعرفة، 2008م.
- صحيح البخاری، محمد بن اسماعيل بخاری، بيروت، 
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دارابن كثير، 1407ق.
- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوری، بيروت، 

دارإحياء التراث العربی، بی تا.
امام  الرضا)ع(، مشهد، كنگره جهانی  - صحيفة اإلمام 

رضا)ع(، 1406ق.
النهضة  مكتبة  قاهره،  امين،  احمد  اإلسالم،  ضحی   -

المصرية، بی تا.
- العين، خليل بن احمد فراهيدی، بيروت، دار و مكتبة 

الهالل، بي تا.
ابن بابويه،   علي  بن  محمد  الرضا)ع(،  أخبار  عيون   -

تهران ، جهان ، 1378ق.
- الغارات، ابراهيم بن محمد ثقفی كوفی، تهران، انجمن 

آثار ملی، 1354ش.
- الفردوس بمأثور الخطاب، شيرويه بن شهردار ديلمی 

همدانی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406ق.
ابن بابويه،  علي  بن  محمد  الثالثة،  األشهر  فضائل   -

نجف، مطبعة اآلداب،  1379ق.
- الفوائد، محمد بن طلحة نعالي، نسخه خطی، در: نرم 

افزار جوامع الكلم، 2004م.
- قاموس قرآن، سيد علی اكبر قرشی، تهران، دارالكتب  

اإلسالمية، 1371ش.
دارالكتب  تهران،  كلينی،  يعقوب  بن  محمد  الكافي،   -

اإلسالمية، 1407ق.
- الكامل في ضعفاء الرجال، عبداهلل بن عدي جرجاني، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
قم،  هاللي،  قيس  بن  سليم  قيس،  بن  سليم  كتاب   -

الهادی، 1405ق.
- كمال الدين و تمام النعمة، محمد بن علي ابن بابويه، 

تهران ، دارالكتب اإلسالمية، 1395ق.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارإحياء التراث العربی، 1408ق.
- مجمع البحرين و مطلع النيرين، فخرالدين بن محمد 

طريحی، قم، مؤسسة البعثة، 1414ق.
- مجمع الزوائد و منبع الفوائد، علی بن ابی بكر هيثمی، 

العربی،  دارالكتاب  بيروت،  للتراث؛  دارالريان  قاهره، 
1407ق.

بـمسند اإلمام  المسمی  الحديثي  الفقهي و  المجموع   -
زيد، زيد بن علي، به قلم عمرو بن خالد واسطي، صنعا، 

مؤسسة اإلمام زيد بن علی الثقافية، بی تا.
مسعود  اسالم«،  در  اهلل  خليفة  آموزه  بر  »مروری   -
بهار و  اديان، شماره 25،  پژوهشنامه  شاورانی، مجله 

تابستان 1398ش.
دفتر  قم،  مشهدي،  جعفر  بن  محمد  الكبير،  المزار   -

انتشارات اسالمی، 1419ق.
محمد  بن  احمد  حنبل،  بن  احمد  اإلمام  مسند   -

ابن حنبل، قاهره، مؤسسة قرطبة، بی تا.
ابراهيم حسنی، صنعا، مؤسسة  بن  احمد  المصابيح،   -

اإلمام زيد بن علی الثقافية، 1423ق.
محمد  بن  محمد  الحسبة،  طلب  في  القربة  معالم   -

ابن األخوة قرشي، كمبريج، دارالفنون، 1937م.
بيروت،  ابن بابويه،  علی  بن  محمد  األخبار،  معانی   -

دارالمعرفة، بی تا.
بيروت،  اخفش،  مسعده  بن  سعيد  القرآن،  معانی   -

دارالكتب العلمية، 1423ق.
- المعيار و الموازنة، محمد بن عبداهلل اسكافی، بيروت، 

بی نا، 1402ق.
راغب  محمد  بن  حسين  القرآن،  ألفاظ  مفردات   -
الشامية،  الدار  بيروت،  دارالقلم؛  دمشق،  اصفهانی، 

1416ق.
ابن نصر،  حميد  بن  عبدالحميد  مسند،  من  المنتخب   -

قاهره، مكتبة السنة، 1408ق.
التراث  دارإحياء  بيروت،  انس،  بن  مالك  الموطأ،   -

العربی، 1406ق.
- نهج البالغة، محمد بن حسين شريف رضي، تحقيق: 

صبحي صالح، قم، دارالهجرة، 1414ق.
- “Überprüfung der Lehre des Gottes Kalifen 
in Anbetracht des Umweltschutzes”, 
Masoud Shavarani, SPEKTRUM IRAN, 
32. Jg., Nr. 2, 2019.
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