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  چکیده

 خـویش ذات بـه   عشق الهـی و جعل خلیفۀ برگزیدگی  خداوند از در مکتب عارفان آگاه، مراد

در عـالم   استمطلق  ش را که غیبا عین خود و کماالت ذاتی تا خداوند دوست داشتاست، زیرا  

جـامع اسـماء و    را را برصورت خویش آفرید و او انسان کامللذا  ؛خارج در موجودي جامع بنگرد

شخصیت حقوقی آدم و مقام انسانیت او است که الگویی از خلیفۀ کامل  و اینقرار داد   صفات خود

است تا با اسـتفاده از  و مرآت خداوند و مظهر اسماي الهی وي در زمین گردید و این مقاله بر آن 

اندیشی و ایجاد نگاهی عمیق و فراگیـر اسـت بـه بررسـی      دانش معناشناسی که ابزاري براي ژرف

بدیهی است که . نگر بپردازد هاي معنایی این موضوع در قرآن در پس دو نگاه جزء نگر و کل الیه

افتن سیاق و روابط همنشینی در نگاه جزء نگر به فهم مفهوم کانونی و کلیدي، روابط بینامتنی براي ی

هاي درونـی کـه شـامل     و در نگاه کل نگر به کشف روابط بین مفهوم کانونی خلیفه با سایر مؤلفه

دامنه و حوزة این برگزیدگی و خالفت،  انفعاالت و  برخوردهاي به عمل آمده با آن، ثمره و  یافتن

گزینش پرداخته شـود و در نهایـت   نتیجۀ این برگزیدگی و به فهم اسماي الهی حاکم برفضاي این 

  .در قرآن کریم به تصویر درآید) ع(میدان معناشناختی برگزیدگی و خالفت آدم

  .معناشناسی، خالفت، برگزیدگی، روابط همنشینی، عشق الهی: واژگان کلیدي

                                                             
    استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان .1

  .دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان. 2

  .علوم قرآن وحدیث کارشناس ارشد. 3
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  مقدمه

است بسیار شـایان  ) ص(موضوع خالفت و رابطۀ آن با حقیقت انسان که همان حقیقت محمدیه

آن ندارند و نخستین کسی  باشد که دیگر موجودات راهی به ست زیرا این مقام ویژه انسان میذکر ا

بوده که باب و نهایت سیر و سلوك را براي انسانیت رقم ) ص(که به این مقام بار یافت رسول اکرم

ظـم  ایشان اولین تجلی، اولین خلیفه، مظهر تام و کامل اسماي الهی و جامع جمیع اسـم اع . زده است

است و خداوند به دلیل عشق به خویشتن، انسان کامل را بر صورت خویش خلق نمود تا عین خود 

کُنت کَنزَاَ مخفیاَ فَأَحببـت أَن أَعـرَف فَخَلَقـت الخَلـقَ     «: را مشاهده نماید و مؤید آن حدیث قدسی

أَعرَفست و توجه بـه غیـر   الزمۀ این عشق، واجدیت صفت رضا و تسلیم محبوب بودن ا. است» ل

در قرآن اشاره نمود تا غرض و هـدف خـود را از   ) ع(همان عصیان است و خداوند به داستان آدم

از این میان معناشناسی با نگاهی تازه و ابزاري نو براي یافتن افقی روشن در . آفرینش آشکار نماید

اندیشی و تدقیق  هایت ژرفگر قرار گرفته تا با ن هاي معنایی آیات قرآن فرا روي پژوهش پس الیه

بدیهی است که معناشناسی با دو نگاه جزء نگر و کل نگـر،  . به کشف ساز وکارهاي معناي پردازد

که در نگاه جزء نگر به فهم مفهوم کانونی و کلیدي، روابط بینامتنی براي یـافتن سـیاق و روابـط    

هاي درونی کـه   ه با سایر مؤلفهنگر به کشف روابط بین مفهوم کانونی خلیف همنشینی و در نگاه کل

دامنه و حوزة این برگزیدگی و خالفت، انفعاالت و برخوردهاي به عمل آمـده بـا آن،    شامل یافتن

ثمره و نتیجۀ این برگزیدگی و به فهم اسماي الهی حاکم بر فضاي این گزینش پرداخته شـود و در  

کریم با مرکزیت عشق الهـی بـه   در قرآن ) ع(نهایت میدان معناشناختی برگزیدگی و خالفت آدم

    .تصویر درآید

  مفهوم شناسی  -1

  :معناشناسی: 1-1

 ،اي علمـی بـه عهـده دارد   وکارهاي معنا را با مطالعه کار کشف ساز )semantics( معناشناسی

تـر و  ايتـر و چنـد الیـه   تر، ادبیهاي متن ذخیره شده و هر چه متن پیچیده که در پس الیه یمعنای

تـر و  بیشتر با حجم زبانی کمتر باشد، کار معناشناسی نیز به همان میزان سخت ل معانیدرصدد انتقا

/ 3ص:ش 1381شـعیري، .(خواهـد بـود   شود و نیاز به قواعد منظم و قانونهاي منسجمتر میپرهیجان

وظیفۀ معناشناسی برش یا . کار معنا شناسی انتقال معنا از طریق زبان است )31ص:ش 1387 صفوي،
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پس از بررسی معناشناختی این قطعات که . کالمی است که قطعه قطعه شدن متن را در برداردتقطیع 

توان هر کدام را حلقۀ یک زنجیر دانست، کار اتصال این قطعات براي رسیدن به یک معناي کلی  می

 .این شیوه ـ حرکت از جزء به کل ـ داراي دقتی ویژه در تجزیه و تحلیل متن است. آغاز می شود 

  ) 3ص:همان(

اي منسجم است و معناشناس بررسی این انسجام را در کالم  از دیدگاه معناشناسی، کالم مجموعه

سازند کـه ایـن    هاي گوناگون کوچک و بزرگ می برعهده دارد، زیرا این کلمات میان خود گروه

نجام یـک کـل   هاي مختلف با هم ارتباط و پیوند برقرار می کنند و سرا ها نیز بار دیگر از راه گروه

 ایزوتسـو، ( .آیـد  اي بسیار پیچیده و در هم پیوستگیهاي تصویري ازآنها فراهم می سازماندار و شبکه

باید بتواند در فضاها و  پسست، ا ابزاري براي شناخت معنا» معناشناسی« در واقع) 5ص :ش 1361

براي رسیدن بـه   محیطهاي متنوع متنهاي گوناگون، روشی مناسب با کشف معنا و در خور آن متن

معناشناسی در روند شکل گیري خود مکاتب و روشهایی ) 32ص:ش 1387مطیع، ( .بیابد مراد مؤلف

به  مکتب پاریسپردازد؛ از آن جمله  را اتخاذ نموده که هر کدام با ابزاري خاص، به کاوش معنا می

مکتـب  مـی پـردازد و    آن، به شکلی معنادار و آمیخته با نشانه شناسیة متن و واچینی دوبار ۀتجزی

مکاتـب و روشـهاي متنـوع    اسـت و   گرایانـه  شناختی با دیدي نقش گونه/گرا  مکتب نقش ، مسکو

گـرا   باز نمودي یا نقـش ، زایشی گرایی و صورتشناختی،  معناشناسی  آمریکاییها،  معناشناسی زبان

آلمان  مکتب یگرانجامد؛ د است که به کشف و تحلیل روابط معنایی و سطوح متن می شناختی گونه

که ریشـه  است  »نمکتب ب «عروف بهی و مزبان -معناشناختی یا قومی  -ی فرهنگ است که  مکتب

ویژه به روابط متقابل جهان بیرونی و فرهنگ و بستر ه شناسی قوم نگاري دارد و ب در مطالعات زبان

ن دستیابی به معنـاي  پردازد و در صدد کشف جهان بینی حاکم بر متن و از خالل آزبان با متن می

 )40ص:مطیع، همان( .مورد نظر است

در این مقاله از معناشناسی به عنوان ابزاري براي استخراج مفهوم قرآنی برگزیـدگی و خالفـت   

استفاده گردیده و از روشهاي مختلف معناشناسی استمداد شده؛ براي نمونه از مکتب پاریس ) ع(آدم

بندي آنها در نظام جدید و از مکتب بن  کردن واژگان و ترتیببراي تجزیه متن، واچینی دوباره، جدا

در . گـردد  براي دریافت معناي کانونی و مفهوم پیرامونی و تشکیل میدان معناشناختی اسـتفاده مـی  

حقیقت روندي که این بررسی دنبال کرده شامل دو نگاه  جزء نگر و کل نگر است کـه در نگـاه   
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شود تا به تعریف بافتی یا متنی که در آن معناي  اژه پرداخته میبه تبارشناسی و )micro( جزء نگر

هم نسـبی   دقیق واژه از روي بافت و از راه توصیف لفظی مشخص گردیده یعنی هم معناي اساسی،

؛ همچنین به کشف روابط بینامتنی از راه سیاق،  روابط همنشینی )90ص:ایزوتسو، همان( .نائل گردد

هاي معنایی براي یـافتن روابـط مفهـوم     به دریافت مؤلفه )macro( نگرو جانشینی؛ و در نگاه کل 

هاي درونی که شامل مفاهیم مترادف اسـت پرداختـه و سـعی     کانونی و کلیدي خلیفه با سایر مؤلفه

هاي معنایی خاص و فهم معنایی واژه از واژگان متضاد که منجـر بـه تعیـین     نموده تا در فهم مؤلفه

این وسیله با تعیـین حـوزه و دامنـۀ ایـن خالفـت و انفعـاالت و        به. ه بردگردد بهر حدود واژه می

توان در  واکنشهاي صورت گرفته با این برگزیدگی و اسماي الهی حاکم بر فضاي این گزینش می

  .نائل گردد) ع(نهایت به ترسیم و کشف میدان معناشناختی برگزیدگی و خالفت آدم

  خالفت  -2

 از نیابت و خالفت)267، ص4ج: ق 1410فراهیدي، (ان قبلی استبه مفهوم جانشین شدن در مک

هـا   ،  همان امانتی است که خداوند بر آسمانها و زمـین و کـوه  )ع(و مراد ازخالفت آدم است غیر

معناي پذیرش انسان همان تحقق به جمیع اسماي الهی است و انسان . عرضه داشت و آنها نپذیرفتند

زیـرا  ) 247و245ص: ش 1386عضـیمه،  ( در این مرتبـه باشـد  شایستۀ خالفت نیست مگر این که 

یابد و  خلیفه در همۀ اسماء سریان می. خالفت براي فیض بخشی و متعین نمودن اسماء و صفات است

پـس خلیفـه،   ) 20ص:همان( .رساند کند و آنان را به کمال می بر حسب استعدادش درآنها ظهور می

ت که دو وجه دارد که یک وجه به سوي غیب که هرگز برزخ میان حق و اسماء و صفات الهی اس

پذیرد و یک روي به سوي شهادت که در همۀ مراتب اسمایی تجلی نموده  ظهور ندارد و تعینی نمی

خلیفۀ الهی مدیر مسئول سلسله مـنظم  ) 33ص:ش 1381خمینی، ( .و ظهور سایر اسماء به تبع اوست

او بـه جزییـات و   . مسـئولیتهایی را برعهـده دارد  نظام هستی امکانی است،  از ایـن رو وظـایف و   

رساند و از ایـن طریـق    ویژگیهاي اشیاي مادي احاطه دارد و منابع و آثار آنها را از قوه به فعل می

بنابراین بسیاري از فنون و صنایع به دست پیامبران و . کند صنایعی را استنباط و ابزاري را اختراع می

از سوي دیگر خلیفه،  هدایت تکوینی همۀ هستی اعم از مـادي و  . هدایت آنها به وجود آمده است

کند، زیرا او مظهر همۀ اسـماء   گیرد و همۀ موجودات را به اذن خدا رهبري می مجرد را برعهده می

این . و جز آنها است» اُذُن اهللا «،  »عین اهللا«، »یداهللا«او . حسنی و صفات جمال و جالل خدا است
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همچنان کـه در زیـارت   . گیرد رتق و فتق و فتح و ختم امور را بر عهده می جاست که به اذن خدا

بکُم فَتَح اللَّه وبِکُم یخْتم وبِکُم ینَزِّلُ الْغَیثَ وبِکُم یمسک السماَّء اَنْ تَقَـع علَـى   « : جامعه اشاره گردیده 

الْه نَفِّسی بِکُمو هذْنالّ بِاضِ ااالْر لُهسر کَتُهالَّئم بِه طَتبهو بِه ما نَزَلَت کُمنْدعالضُّرَّ و فکْشیو عـد  » مدر ب

تشریع نیز هدایت انسانها،  ارشاد و موعظه و تبین حالل و حرام، اجراي حـدود الهـی، پاسـداري از    

 1385جوادي آملـی،  ( .حصون دینی و در یک کالم، حکومت عدل آسمانی را نیز بر عهدة او است

گونه  از آن جا که خداوند محیط و شاهد و قادر بر هر چیز است خلیفه او نیز این) 126ـ3/125:ش

است با این تفاوت که خداوند این صفات را باإلصاله و بالذات دارد و خلیفۀ او بـالتبع و بـالعرض؛   

کند و  چیزي نیاز خود را رفع مینیاز و غنی است ولی خلیفه به وسیلۀ هر  پس خداوند از همه چیز بی

          ) 109ص:همان( .به همه چیز غنی است و این اوج مقام انسانیت است

  هاي متفاوت خالفت در قرآن  گونه: 2-1

آن عرضی است؛ در نتیجه تمـایز   ۀهاي مختلف خالفت آمده که گاه رابط  قرآن کریم گونه در

گاه بالعکس؛ رابطه، طولی است و تمایز رتبی بین  عنه وجود ندارد و رتبی بین مستخلف و مستخلف

  :     توان آن را به دو دسته تقسیم نمود مستخلف و مستخلف عنه وجود دارد که می

  خالفت به لحاظ تاریخی: 2-1-1

در خالفت به جهت رتبی،  امتیاز جوهري بین خلیفه و مستخلف عنه نیست،  نظیر خالفت نسـل  

پس ممکن است . جا تفاوت مقامی و رتبی بین اصل و فرع وجود ندارددوم از نسل اول، که در این 

 .مسـتخلف عنـه نیسـت    ۀعنه یا گاهی برتر از او باشد؛ زیرا این مقام افاض خلیفه در عرض مستخلف

ـ خَالَ جعلَکُـم  الَّـذى  هو َو«: انعام 165توان به آیات در این جا می) 101ص:جوادي آملی، همان( ئف 

 کَیـف  فَینظُـرَ  الْـأَرضِ  فـىِ  یسـتَخْلفَکُم  و عـدوکُم  یهلـک  أَن ربکُم  عسى قَالَ«: اعراف129؛ »الْأَرض 

 و خَالَئـف  جعلْـنَهم  و«: یـونس 73؛ »بعـدهم  مـن  الْأَرضِ فىِ خَلَائف جعلْنَاکُم    ثم«:یونس 14؛»تَعملُون

 ءامنُـواْ  الَّـذینَ  اللَّـه  وعـد «: نور 55؛»غَیرَْکم قَوما   ربى یستَخْلف و«: هود 57؛»بَِایاتنَا بواْکَذَّ الَّذینَ أَغْرَقْنَا

نکمم   لُواْ ومع اتحالالص مفَنَّهتَخْلسضِ فىِ لَیا الْأَرکَم تَخْلَفینَ اسن الَّذم قَبهِمفـاطر 39؛» ل :» ـوى  هالَّـذ 

لَکمعج   ضِ فىِ خَالَئفاعراف 69؛» الْأَر :»إِذْ اذْکُرُواْ و لَکُمعج ن خُلَفَاءم دعمِ باعـراف 74؛»نُوح قَو :»و 

  .اشاره نمود »الْأَرض خُلَفَاء یجعلُکُم «:نمل   62؛ » عاد بعد من خُلَفَاء   جعلَکم إِذْ اذْکُرُواْ
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  حاظ مقام وجودي و رتبی خالفت به ل: 2-1-2

عنه وجود دارد و خلیفه همۀ صالحیت  در این نوع خالفت امتیاز جوهري میان خلیفه و مستخلف

داند؛ زیرا اصل مشروعیت و قدرت او از مستخلف عنـه بـه وي    و اقتدار خود را مرهون خالفت می

همتاي او،  بلکه حتماً عنه است و نه  پس درجۀ وجودي و رتبی او نه برتر از مستخلف. رسیده است

بقـره،  خالفـت   30در آیـۀ  ) ع(در قرآن کریم به طـور ویـژه از خالفـت آدم   . تر از او است پایین

ــۀ ) ع(هــارون ــت داود 142در آی ــه خالف ــۀ ) ع(اعــراف و ب ســورة ص اشــاره شــده   26در آی

  ) 102ص:همان.(است

  در قرآن ) ع(معناشناسی خالفت آدم -3

مفهـوم کـانونی   . سزا در کشف معنا دارد یدي و کانونی نقشی بهمعناشناسی با کشف مفاهیم کل

که خود نمایندة واژگانی است که در روابط همنشینی با واژگان دیگر بر واقعیتی خارجی » خلیفه«

خداوند متعال هـر یـک از    .در قرآن کریم است) ع(و یک حقیقت داللت دارد و آن خالفت آدم

 1384مشـرّف، ( د و خالفـت مخصـوص آدم شـد   اولیاي خویش را بـه خاصـیتی مخصـوص کـر    

 جاعـلٌ    إِنى للْملَئکَۀِ ربک قَالَ إِذْ و«: سورة بقره 30بررسی سیاق آیۀ  از که این مفهوم ) 422ص:ش

  لَـک  نُقَدس و بحَمدك نُسبح نحْنُ و الدماء یسفک و فیها یفْسد من فیها تجْعلُ أَ قَالُواْ  خَلیفَۀً الْأَرضِ فىِ

مباحث این آیه داراي دو بخش اسـت، کـه   . گردد فهم می) 30/ بقره(  » تَعلَمونَ لَا ما أَعلَم   إِنى قَالَ

یکی مربوط به اعالم خالفت انسان از جانب خداي سبحان و پرسـش و پاسـخی دربـارة خالفـت و     

کند و دیگري داللـت   سان را در نظام احسن تعیین می اي است که جایگاه ان سرآغاز آیات ده گانه

دارد که انسان از استعدادي خاص در زمینۀ معرفت حقایق برخوردار است و موقعیت فرشـتگان در  

جـوادي آملـی،   ( .سازد   ارتباط با انسان و عدم استعداد و قابلیت آنان را براي خالفت الهی روشن 

هات شبیه قصۀ پیامبران دیگر است اما غرض خداوند از قصۀ آدم اگرچه از برخی ج) 17ص:همان 

این داستان، ارائۀ الگو و نمونه است و جریان گفتمان مالئکه،  تعلیم اسـماي انبـاي اسـما،  سـجدة     

فرشتگان،  امتناع ابلیس و جز آن یکی پس از دیگري برنامه از پیش طراحی شده بـود کـه ظـاهر    

از ویژگـی  ) 137ص:همان.(ینی، خارجی بوده نه نمادینشد یعنی قضیۀ آدم یک قصۀ شخصی، ع می
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منحصر به فرد داستان آدم شیوة بیان آن است که به جاي روایت به گفتگو به شکل دیالوگ روي 

  )19ص:ش 1371بستانی، ( .آورده است

دهد که در همان مرحلـۀ نخسـتینش مـورد     اي خبر می خداوند سبحان در این آیه از جعل خلیفه

علت مخالفت فرشتگان به تصور آنان در مورد موجود زمینی و مادي باز . گان واقع شدمخالفت فرشت

دانستند کـه نتیجـۀ حضـورش در     گردد، زیرا این موجود را ترکیبی از قواي غضبیه و شهویه می می

زمین با توجه به آن که زمین داراي تزاحم و محدود الجهات است، چیزي جز فساد و خونریزي  به 

آنان چون  مراد خداوند را از جعل خلیفه متوجه نبودنـد،  چنـین پرسشـی را    . اهد داشتهمراه نخو

 خلیفـه  ایـن  مسـتخلف  که سبحان خداى خلیفۀ خدا، جانشین او در زمین است که و. مطرح نمودند

 جـالل  و جمـال  صـفات  از علیایى به صفات متصف حسنى و به اسماي مسماى وجودش است، در

است،  خلیفه، آیینۀ حق  فسادى و شر هر از مقدس فعلش در نقصى و هر از منزه ذاتش در و است، 

در میان خلق است و همچون او عاري از هرگونه عیب و نقص خواهد بود، پـس سـخن مالئکـه از    

توان گفت مراد از این  در مجموع می) 178،ص1ج:ش 1374طباطبایی، ( .گشت جهل آنان ناشی می

. دم نیست، بلکه مراد، شخصیت حقوقی آدم و مقام انسانیت استخلیفه در این آیه، شخص حقیقی آ

خالفت چیزي است که در حدوث و بقا، مرآت مستخلف عنه و مظهر و آیت خدا است و دارا بـه  

 :همـان ( .رسد نه به خالفت و اصـالت و والیـت   علم اسماء زیرا در غیر این صورت به استقالل می

است به دلیـل اولـین   ) ع(ی کیست،  شاید تصور شود آدماما اگر بحث شد اولین خلیفۀ اله) 18ص

تواند اولین خلیفه باشد بلکه آن جنـاب   به عنوان اولین مخلوق، نمی) ع(مخلوق بودن،  حال آن آدم 

خلیفه و جانشـین خداونـد بـر    ) ص(خلیفۀ خلیفه خدا است و ایشان به وساطت رسول گرامی اسالم

مقدار علمی که به اسماي الهی دارد بر دیگر موجـودات   به طور کلی هر انسان به. روي زمین است

ظهور ) 92ص:جوادي آملی، همان (گردد و  می خلیفۀ اهللابرتري یافته و از سوي خداوند  برگزیده و 

اسماء داراي مراتب متفاوت است و انسانهاي عالم هر کدام در حد خود مظهـري از خالفـت الهـی    

واقع است و کسی که در قلۀ هرم ظهور واقع شده،  اولین  هستند و مراحل تشکیکی آن در طول هم

ازاین رو اولین ظهور کـه  ) 104ص:همان( .خلیفۀ الهی است و دیگران صاحبان مراتب بعدي هستند

اولین خلیفۀ خداي سبحان است، انسانی کامل است که برتر از او در قوس نزول و در قوس صـعود  

باشند،  ت، ولی خلفاي بعدي چون خلیفه با واسطۀ خدا میواسطه خدا اس کسی نیست و فقط خلیفۀ بی
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گذشته از این که خلیفه خداوند هستند، خلیفۀ خلیفۀ او نیز هستند و تراکم خالفت را در مراحل نازل 

باشند و هرگز مسبوق  در این بین برخی از انسانها فقط ملحوق به خالفت می. توان یافت تر بیشتر می

و بعضی از انسانها تنها مسـبوق بـه   ) ص(م منیع ختمی مرتبت محمد مصطفیبه آن نیستند مانند مقا

ترین درجۀ انسانیت حضور دارد  خالفت هستند و هرگز ملحق به آن نیستند مانند کسی که در نازل

تر است و برخی از  رسد و از حوزة خالفت و قلمرو انسانیت پایین که تنزل از آن به مقام حیوانی می

که مسبوق به ) ع(م مسبوق به خالفت هستند و هم ملحوق به آن مانند حضرت آدمانسانهاي کامل ه

است و ملحق به خالفت انسانهاي کامل دیگر که از لحاظ درجه همتاي او ) ص(خالفت رسول اکرم

عنـه   باشند و چون خلیفه از آن جهت که خلیفه است، مرآت مستخلف تر می نیستند، بلکه از او نازل

تلقی شود مانع خالفت وي از خداي سبحان نیست، زیـرا  ) ص(خلیفۀ رسول خدا اگر) ع(است، آدم

است هیچ چیزي از خود ندارد، چون تمـام هویـت او را   ) ع(عنه آدم که مستخلف) ص(رسول اکرم

عنه اسـت،    دهد و خلیفه هم از آن لحاظ که خلیفه است فقط آیینۀ مستخلف خالفت الهی تشکیل می

از او غیر از ارائـۀ  ) ع(ز ظهور فیض الهی نخواهد بود و خالفت آدمچیزي ج) ص(پس رسول اکرم

خلیفۀ انسان کاملی است که بر اثر نخستین ظهور بودن، فانی در ) ع(در واقع آدم. همین ظهور نیست

خداسـت و خالفــت از فــانی از آن لحــاظ کــه فــانی اســت چیــزي جــز خالفــت از مفنــی فیــه  

یفۀ رسول  خدا است، خلیفۀ الهی خواهد بود و این خالفت بنابراین آدم که خل) 105ص:همان.(نیست

از آدم بـه  ) ص(اگر رسول اکرم. الهی از آن جهت است که خلیفۀ خلیفه خدا، باز خلیفۀ خدا است

  :عنوان خلیفۀ خود یاد کند از دو جهت خواهد بود

  خلیفه خداست؛) ص(آدم خلیفه بی واسطه خدا نیست بلکه به وساطت رسول اکرم . 1

شود ولی رسول  خلیفه خدا است، باز هم خالفت با واسطه، خالفت محسوب می)ع(گرچه آدم .2

توان بازبان غیبی خـداي   گوید و از این رو می بر اثر قرب نوافل به لسان الهی سخن می) ص(اکرم 

  ) 106ص:جوادي آملی، همان .(به عنوان خلیفه خود یاد کند) ع(سبحان از آدم 

است که جامع جمیع حقایق الهی ) اهللا(اولین خلیفه و همان اسم اعظم) ص(بنابراین محمد مصطفی

و از تجلی حضرت حق در وي همه مراتب ) 27ص:ش 1381خمینی، (و اسماء مخزون و مکنون بوده 

آن حضرت شبیه ترین مخلوقات به ) 691ص:ش 1372آشتیانی، ( )/51ص:همان( .عالم،  هستی یافت

لم گشت تا خالفت الهی را از مقام غیب و باطن به ظهـور برسـاند و   باري تعالی و خلیفه و مدبر عا
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اند که  از باطن آن حضرت، انبیاي اولوالعزم موجود شده) 149،ص1ج:تا  ابن عربی، بی( .آشکار گرداند

 .هدف از بعثت انبیاء شناساندن اسماء و صفات الهی است که اصالح جامعه تنها مقدمۀ این هدف است

در هر زمانی به طرز خاص جلوه » دهر«حقیقت محمدیه به مقتضاي اسم ) 27ص:ش 1351ابراهیمی، (

آدم و من دونَه تَحت «:نموده است که در حدیث از آن حضرت آمده) علیهم السالم(در عین انبیاء 

 1367ابن عربی، ( آدم ابوالبشر همان روح کلی و مبدأ نوع انسانی) 280ص:ق 1400صدوق، ( »لوائی

عنصري پدر انبیاء است ولی به حسب معنی باطن،   نشـأت و مطلع نبوت است وبه حسب ) 86ص:ش

  )727ص:آشتیانی، همان ( .اي از حسنات ختمی مرتبت است فرزند حقیقت خاتمیه و حسنه

انسان کاملی . به صورت نوع مثالی انسان مشخص شده است   کلمۀ االهیهبه عنوان ) ص(محمد

داري و  مظهر عنایت الهی است که جهان بـه وسـیلۀ او نگـه   ) ص(یامبرپ. که نسخۀ حق تعالی است

این جناب، خلیفۀ الهی و نائب خداست و این جهان صـورتی از حقیقـت محمدیـه و    . شود تدبیر می

،  )ع(از سوي دیگر دوازده امام)  110ص:ش 1382نیکلسون، ( .اي از خدا است حقیقت محمدیه نسخه

کـه بـه اعـالم رسـول     ) 9،ص1ج:ش 1367جوادي آملی، . (ن اندباطن حقیقت محمدیه و تأویل آ

اما این که )  128،ص3ج:ش 1385جوادي آملی، ( .اند خالفت تعیین کرده یکدیگر را به) ص(اکرم

چرا حقیقت محمدیه از همان ابتداي آفرینش ظهور ننمود تا نیازمند آمدن انبیاي گوناگون با مقامات 

جا که ظهور این حقیقت با تمام کمال قبـل از ظهـور شخصـی     توان گفت از آن متفاوت باشد، می

خاتم انبیاء امکان نداشت،  شریعت در صراط استکمال واقع شد تا کمال آن به وجود ختمـی، خـتم   

بنـابراین حقیقـت   . شد و از طرفی ترقی از لوازم حصولِ کمال تدریجی است و احتیاج به زمان دارد

به مقتضاي آن عصر و مناسب با زمـان و اقتضـاي اسـم    کلیۀ والیت حضرت ختمی در هر عصري 

که از اسماي الهیه حاکم برعالم زمان است موجود است و حقیقت محمدیه ساري و متجلـی  » دهر«

بنـابراین  . در جمیع انبیاء است و احاطه و سریان از خواص مقام والیت کاملـه و خالفـت اوسـت    

  )   730ص:آشتیانی، همان (» رسله منْ أَحد بینَ رِّقُنُفَ ال« : فرماید بقره می 285خداوند در آیۀ  

  روابط همنشینی با مفهوم کانونی خلیفه   -4

هاي بیان معنا، همنشینی مفهوم کانونی بـا سـایر واژگـان     در معناشناسی یکی از سطوح یا شیوه

بینی  ده و دربردارندة جهانبنابراین هر واژه یا نظام یا سیستم معنایی، نماین) 170ص: ش1366پالمر،(است

واژگان به این . دهد اي تغییر می خاص است که مادة خام تجربه را به صورت جهان بامعنا و تعبیر یافته
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اي نیستند، بلکه تعدادي واژگان فرعی را که در عرض یکـدیگر قـرار    معنا یک ساختمان تک الیه

  )11ص :ش 1361ایزوتسو،( .شود اند و مرزهاي متداخل با یکدیگر دارند را شامل می گرفته

باشـد   هدف اصلی در همنشینی بین واژگان به هم پیوستن مفاهیم و تصورات فردي هر واژه می

اند؛ بلکه در ارتباط نزدیک با  کلمات و واژگان در قرآن کریم تنها و جداي از یکدیگر به کار نرفته

خود را دقیقـاً از مجمـوع دسـتگاه    اند و معناي محسوس و ملموس  یکدیگر مورد استعمال واقع شده

در نتیجه در تجزیه و تحلیـل  ) 6-5ص : ایزوتسو،همان( .آورند ارتباطی که با هم دارند به دست می

تصورات کلیدي فردي که در قرآن کریم است هرگز نباید روابط متعددي را که هر یک از آنها با 

گیـري از   بهـره  و در این میان) 6 ص:همان( دیگر واژگان در کل متن دارد را از نظر دور ساخت

سازد تا به کشف روابط بینامتنی به واسطۀ بررسی روابـط   مکاتب آمریکایی این امکان را فراهم می

از حالـت  » خالفـت «سازد تا معناي مفهوم کانونی  همنشینی این امکان را فراهم می. همنشین رسید

. را بر مال سـازد ) ع(ازهاي خالفت آدمسکون و ایستایی به پویایی و حرکت درآید و بسیاري از ر

در ایـن آیـه از لطـایفی خبـر     » خلیفـه «با » للْملَئکَۀِ ربک قَالَ إِذْ« به عنوان مثال همنشینی عبارت

تنها بر یکی از اسماي » قال الرحمن«یا » قال اهللا«در این آیه به جاي استفاده از تعبیرهاي . دهد می

یت تکیه شده، به این دلیل که آفرینش خلیفه و جعل جانشین در حسناي پروردگار و آن صفت ربوب

. زمین از ارادة ربوبی پروردگار نشأت یافته و براي رشد دادن و به کمال رساندن عالم و آدم اسـت 

جوادي ( .است) ص(یعنی رسول اکرم» أب أقدم«و » آدم اکبر«متوجه » ربک«خطاب در این آیه 

کند آنان هستند که جعل خلیفه به آنها  که خداوند از آنان یاد می اي مالئکه) 23ص: ش1385آملی، 

  )26ص:همان( .مالئکه را از این اسماء با خبر ساخت) ع(اعالم شد و اسماء برآنان عرضه شد و آدم

انباي «و » عرضه اسماء به مالئکه«، »تعلیم اسماء به آدم«با عبارات » خلیفه«همچنین همنشینی 

دارد که محققاً پاسخ دندان شکنی براي مالئکه خواهد بـود و   حقیقتی پرده بر می، از »اسماء به آنان

العملی که با این خالفت و خلیفه شد چیزي جز  انفعاالت و عکس. دارد از راز این خالفت پرده بر می

 و فیهـا  سدیفْ من فیها تجْعلُ أَ قَالُواْ«: اعتراض از سوي فرشتگان نبود که در قالب یک استفهام گفتند

کفسی اءمالد ْنُ ونح حبنُس كدَمبح و سنُقَد چون موجود زمینی مادي است و مرکـب از قـوة   » لَک

غضب و شهوت است و از سوي دیگر زمین، دار تزاحم و محدود الجهات است پس بقاء در آن بـه  

 امـا  .ونریزي به همراه نخواهد داشـت رسد و زندگی دسته جمعی چیزي جز فساد و خ حد کمال نمی
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 در که را اشکالى اند اند، خواسته بوده جاهل به آن نسبت که بوده امرى از پرسش فرشتگان سخن این

 تعـالى  خـداى  کـار  در ایـن کـه   نه کنند، حل رسیده به ذهنشان زمینى موجود یک خالفت مسئله

در ضمن مالئکه عالوه براین ) 174،ص1ج:ش 1374طباطبایی، ( .باشند کرده چرا و چون و اعتراض

» لَـک   نُقَدس و بحَمدك نُسبح نحْنُ«:که خویشتن را دیدند،  تزکیۀ نفس خود هم کردند و گفتند 

 1378حسـن زاده آملـی،   ( .حال آن که منزه دانستن نفس قبیح است و این دعوي نادرست اسـت 

» علَّم«در این جا براي آدم از لفظ»  تَعلَمون ال ما علَمأَ إِنِّی«: خداوند نیز در مقابل فرمود) 26ص:ش

تعلیم،  یعنی علم به حقایق اسماء و . به کار رفته است» عرض و انباء« استفاده شده و دربارة مالئکه

؛ پس علم به اسماء، دارا شدن اسماء اسـت نـه   )300ص:ش 1380خمینی، (رؤیت فناي خلق در حق

مخلوق ساخته یدین ) ع(آدم. تفاوتی بین آدم و فرشتگان نخواهد بود صرف دانایی که از این جهت

»  بِیـدى  خَلَقْت لما تَسجد أَن منَعک ما«: سورة ص به آن اشاره شده است 75الهی است که در آیۀ 

خلق به یدین عبارت از اتصاف انسان به صفت جمالی و جاللی است و این جامعیت را مالئکه ندارند 

را وحدانی الصفاتند و فاعل فعل واحداند که راکعشان همیشه راکع و ساجدشان همیشه سـاجد و  ؛ زی

و ) 164/صـافات ( »معلُـوم  مقَام لَه إِلَّا منَّا ما و «: قائمشان همیشه قائم است، زیرا خداوند می فرماید

 :ش 1388 نسفی،/ 51ص:ش 1378حسن زاده آملی، ( .کند این جا است که مادون بر مافوق سجده می

 به خاطر نه بوده،  به اسما علم همین به خاطر شد،  خدایى خالفت الیق و مستحق اگر آدم) 322ص

 که نداشت جا دیگر شدند،  خبر با او مانند هم دادنش، مالئکه خبر از بعد نه گر آن و از دادن خبر

: الئکه به عجز خود اعتراف نمودندم) 180،ص1ج:طباطبایی، همان ( .نداریم علمى ما: بگویند هم باز

پس از آن خداوند به آدم امر کرد که مالئکه را ) 32/بقره( »علَّمتَنَـا  ما إِلَّا لَنَا علْم لَا سبحانَک قَالُواْ«

و در ادامه سـرزنش  ) 33/بقره(» بِأَسمَائهِِم أَنبأَهم فَلَما  بِأَسمَائهِِم أَنبِئْهم یَادم قَالَ «: از اسماء خبر بده

 کُنـتُم  مـا  و تُبـدونَ  مـا  أَعلَـم  و الْـأَرضِ  و السـماوات  غَیب أَعلَم   إِنى لَّکُم أَقُل لَم أَ قَالَ« : آنان فرمود

 کنیـد و  مـى  آشکار را آن چه و دانم مى را زمین و آسمانها نهفتۀ من که نگفتم شما به آیا »تَکْتُمون

  دانم؟  مى داشتید مى پنهان را آن چه

 و«با عبارت » خَلیفَۀ الْأَرضِ فىِ جاعلٌ   إِنى«در سطحی دیگر از این داستان ، از همنشینی عبارت 

ـ  ةَالشَّـجرَ  هـذه  تَقْرَبا لَا و شئْتُما حیثُ رغَدا منْها کالَُ و الجَنَّۀَ زوجک و أَنت اسکُنْ یَادم قُلْنَا  مـنَ  افَتَکُونَ

بـا در  .(در زمین است ) ع(دهد و آن خالفت آدم از یک قضاي حتمی خبر می) 35/بقره(» الظَّالمین
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پـس خداونـد آدم و   ) نظر گرفتن شرطی که خالفت انسان کامل مربوط به زمین و ملکوت اسـت 

برزخـی وارد   ساخت بنابراین امر نمود که در بهشـت  همسرش را براي سکونت در زمین آماده می

این ورود با یک نهی ارشادي ) نه بهشت خُلد چرا که در آن از وسواس شیطان خبري نیست ( .شوند

که نتیجۀ این ) 515،ص1ج:ش 1378طیب، ( »الظَّالمین منَ فَتَکُونَا الشَّجرَةَ هذه تَقْرَبا لَا و«: همراه بود

 به نفس همسرش و آدم پس .ن نخواهد بودقرب و نزدیکی به این درخت چیزي جز ظلم به خویشت

 به اصـطالح  و کرده را خدا نافرمانى این که نه ساختند محروم بهشت از را خود کردند و ظلم خود

آن دو عهدي را که بـا خداونـد بسـته    )  201،ص1ج: طباطبایی، همان( .باشند شده مرتکب گناهى

آشکاري را فرا رو قرار داده که چرا این طه،  نمودار  121تا115بودند را فراموش کردند که آیات 

شود چگونه با خالفت، اجتبا و برگزیـدگی   ترك عهد اگر عنوان غوایت و عصیان بر آن حمل می

پردازد و تک تک عناصر مؤثر  قابل جمع شدن است؟  قرآن کریم به مرور داستان آدم می) ع(آدم

مـراد از  . نمایـد  آدم با خدا بست اشاره می نماید  و از همان ابتدا به عهدي که داستان را بررسی می

، همان سفارش و وصـیتی  )115/طه(» عزْماً لَه نجِد لَم و   فَنَسىِ قَبلُ من ءادم إِلى عهِدنَا لَقَد و«: عهد

» الشَّـجرَة  هـذه  تَقْرَبـا  ال«: را از نزدیک شدن به آن شجره نهی نمود) ع(است که خداوند متعال آدم

 آن  حفـظ  در و )فراموش نمـود ( کرد ترك ولى این سفارش و عهد را) 19/اعراف(و ) 35/قرهب(

 نداشت و نتوانست بر آن صبر کند،  اطالق عزم به صبر از آن جهت است که  صـبر  جازم  عزمی

طباطبایی، ( .باشد راسخ عزمى داراى که باشد داشته صبر تواند مى کسى و است نفس بر دشوار امرى

 مگر کردند سجده همگى پس کنید سجده آدم براى امر کرد  مالئکه ، خداوند به) 14/307: 1374

، خداوند به مرور صـحنه  )طه/116( »أَبى إِبلیس إِلَّا فَسجدواْ الَِدم اسجدواْ للْملَئکَۀِ قُلْنَا إِذْ و«: ابلیس 

 را خداونـد  سـفارش  چگونـه  کـه  شـود  معلوم آدم خود براى می پردازد تا) ع(هاي قبل براي آدم

 بـه  ورزیـد،   امتناع سجده از ابلیس که وقتى پس. نداشت راسخى عزم آن حفظ بر و کرد فراموش

 امتنـاع  سـجده  از بینى مى این که: گفته شد او به صالحش سوى به آدم ارشاد و خواهى خیر منظور

 )117/طـه ( »الْجنَّۀِ منَ رِجنَّکُمایخْ فَال «جملۀ  در اگر و .است همسرت و تو دشمن )ابلیس ( ورزید

 اطاعـت  از او نهـى  از کنایـه  حقیقت در کرد،  نهى را حوا و آدم کار،  این از ابلیس نهى جاى به

 را او کـه  اسـت  این معنایش است و او مکر گرفتن کم  دست و کید از غفلت از نهى نیز ابلیس، و

 از کردنتـان  بیـرون  در و شـود  مسلط شما رب تا مورز غفلت او تسویالت و کید از و مکن اطاعت
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حال آن که در بهشتی که هستی این مزیت وجود دارد کـه    .گردد قوى کردنتان بدبخت و بهشت

همچنین در آن جا نـه  ) 118/طه(» تَعرَى لَا و فیها تجُوع أَلَّا لَک إِنَّ«: شوي نه گرسنه و نه برهنه می

 با این وجود، شـیطان ) 119/طه(» تَضْحى لَا و فیها تَظْمؤُاْ لَا أَنَّک و«: شوي و نه آفتاب زده تشنه می

  :کرد به دو چیز وسوسه را آن دو

راهنمایی به ملکـی کـه فنـا پـذیر      -2خوردن از آن درخت نهی شده براي جاودانه شدن؛   -1

 نظیر و) 120/طه( »یبلى لَّا ملْک و الخُْلْد شَجرَةِ  ىعل أَدلُّک هلْ یَادم قَالَ الشَّیطَنُ إِلَیه فَوسوس«: نیست

 1360طبرسـی،  ( )20 /اعراف( »... الشَّجرَةِ هذه عنْ ربکُما نَهاکُما ما«: اعراف 20این آیه را در آیۀ 

 و«: اعراف به شکل قَسم شدید بوده است 21و این که این وسوسه با توجه به آیۀ ) 82،ص16ج:ش

مماقاسنَ لَکُما إِنِّی هحینَ لَماي که با خدا داشت عمل کـرد و   خالف وعده) ع(این جا آدم »   النَّاص

 خود بهشت درختان برگ از و شد آشکار ایشان بر عورتشان او و همسرش از آن درخت خوردند و

قـرآن  ) 121/طه(» الجَنَّۀ ورقِ من علَیهِما انِیخَْصفَ طَفقَا و سوءاتُهما لهُما فَبدت منهَا أکال«: پوشاندند را

در این جا در » غوي«. کند یاد می» عصیان«و » غوایت «با عنوان ) ع(کریم از شکستن پیمان آدم 

قابل جمع نیست و از طرفی این  ) ع(مقابل رشد است نه ضاللت، چرا که ضاللت با مقام عصمت آدم

امر،  امر ارشادي بوده و  .باشد داشته منافات انبیاء عصمت با تا لوىمو نه بوده ارشادى امرى نافرمانى

مخالفت با امر ارشادي چیزي جز احراز خیر و منفعت از سوي مأمور نیست و هدف آن انتخاب راه 

و اگر این ) 311،ص14ج:طباطبایی، همان .(صلح براي رسیدن به منافع و آن منافاتی با عصمت ندارد

  . یافت افتاد چه بسا به مقاماتی که باید،  دست نمی ئه براي او اتفاق نمیبه ظاهر خطی) ع(آدم

  ) ع(تعیین حوزه و دامنۀ خالفت آدم  -5

و » خلیفـه «سازد تا با بررسی مفهوم کـانونی   معناشناسی در سطح دیگر این امکان را فراهم می

با توجه به عبـارت  . یافتدست » خالفت«هاي آیه به دامنه و حوزة این  همنشینی آن با سائر مؤلفه

»لٌ   إِنىاعضِ فىِ جیفَۀً الْأَراست حال آن که مراد از ) فی االرض(، حوزة این خالفت )30/بقره(» خَل

زمین خاکی متصور براي بشر نیست، پس نباید بین این دو مسئله خَلط گردد، زیرا که » ارض«این 

خداوند خود مظهر جـامع جمیـع صـفات کمالیـه از     . است) ع(خلیفه در این آیه، انسان کامل، آدم

حسن زاده آملـی ،  ( .باشد است می» کلمۀ الهیه«مظهر این اسم که ) ع(جاللی و جمالی است و آدم
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. پس حوزة خالفت انسان کامل تنها زمین نیست، بلکه زمین جایگاه مادي اوست) 11ص:ش 1378

در این آیه، در قوس صعود،  مبدأ حرکت تکاملی انسان زمین است،  نه این که » فی االرض«کلمۀ 

ا که خداوند باید در زمین انجام موطن خالفت و قلمرو مظهریت او زمین باشد و او فقط کارهایی ر

کسی است کـه تغذیـۀ    خلیفۀ اهللا. بنابراین زمین قید جعل است، نه قید خالفت. دهد دهد،  انجام می

مسجود فرشتگان آسمان است و اگـر قـرار   ) ع(آدم. شود علمی و عملی او از تعلیم اسماء تأمین می

شوند که این جا سجدة مالئکـه بـراي    مان میباشد آدم تنها خلیفۀ زمین باشد،  مالئکه هم خلیفۀ آس

 و«: او معلم اهل زمین اسـت . خلیفۀ خدا،  هم زمینی است و هم آسمانی. آدم معنایی نخواهد داشت

 أَنبِـئْهم  یَـادم « : و هم معلـم اهـل آسـمان   ) 44/نحل( »إِلَیهِم نُزِّلَ ما للنَّاسِ    لتُبینِ الذِّکْرَ إِلَیک أَنزَلْنَا

جـوادي آملـی،   ( .پس خلیفه به آسمان و زمین و ملک و ملکوت احاطه دارد) 33/بقره( »أَسم�ائهِِمبِ

 علَّم و«: ثمره و نتیجه این برگزیدگی افاضۀ فیضی از خداي متعال است) 118ـ116،ص3ج:ش 1385

مآد ماءیم اسماء در آن مقام بـه  حقیقت تعل. بود) ع(و آن تعلیم اسماء به آدم) 31/بقره( »کُلَّها الْأَس

،  ایجاد صور اسماء و صفات به صورت در هم پیچیده و اجمالی و به گونه احدیت جمع در )ع(آدم

است نه به این ترتیب که خداوند آدم را بدون علم به اسماء خلق نمود،  و سپس خود ) ع(ذات آدم

ق مخلوقات است که در عـالم  مراد از اسماء، حقای) 297ص:خمینی، همان ( .اسماء را به او آموخت

مراد از این تعلیم ، تعلیم مرسوم نیست بلکـه  ) 50ص:حسن زاده آملی، همان ( .جبروت واقع هستند

بعد از تعین اسماء،  توجه به کثرات شروع شد . ایشان جلوات رحمت و علم و جز آن را دیده است

این ) 298ص:همان( .شاهده نمودلوازم هر کثرتی را که عبارت از کثرات دیگر است را م) ع(و آدم

بر ملکوتیین افضلیت یافته، برگزیدة الهی و هدف و غرض اصلی آفرینش مـی  ) ع(جاست که آدم

  )110ص:ش 1379خوارزمی، ( .شود

  ) ع(بررسی انفعاالت و برخوردها با خالفت آدم  -6

 -1: همراه داشت العمل را به باخبر شدن از اسما در مقابل خلیفه خداوند دو گونه انفعال و عکس

 للْملَئکَۀِ قُلْنَا إِذْ و«: تکبرابلیس؛ هنگامی که خداوند متعال به سجده برآدم فرمان داد -2سجدة مالئکه 

 و خـوارى  و خضـوع  نهایت اي که ، سجده)34/بقره( »استَکْبرََ و  أَبى إِبلیس إِلَّا فَسجدواْ لآدم اسجدواْ

را به همراه  شدن او امر مسخّر و) ع(آدم فرمان تحت در شدن خوار سجود وم به نسبت فرمانبردارى
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و از آن جا که این سجده، سجدة تکریمی و براي احترام بود ) 78،ص1ج:ق 1408گُنابادي، ( داشت

همۀ مالئکه برآدم ) 188،ص1ج:طباطبایی، همان . (نه عبادت و حکم سجده براي غیر مانعی نداشت

اسـت و  » مضلّ«اما ابلیس جزیی از عالم و مظهر اسم . این خالفت پی بردند سجده کردند و به راز

و این جا چـون آدم  . مظهر او است) ع(این اسم از اسمایی است که داخل در تحت اسمی که آدم 

) 109ص:ش 1370جامی، / 96ص:ش 1368خوارزمی، ( جامع اسما و حقایق است خلیفه عالم گشت

حد ظاهر ایستاد و چشم دلش از بهره باطن کور شد،  چون به ظاهر و ابلیس، اول کسی بود که در 

 من خَلَقْتَه و نَّارٍ من خَلَقْتَنى منْه خَیرٌْ أَنَا َقالَ »:نگریست،  حقیقت امر بر او مشتبه شد و گفت) ع(آدم

دانست که آتش سبب فرقت و خاك سبب وصلت اسـت؛ زیـرا خـاك     و نمی )12/اعراف( »طینٍ

و )  387،ص8ج:ش1371میبدي،.(ر شود نقش پذیرد و آتش چون باال گیرد همه نقشها بسوزدت چون

را درك نکردن و فقط ظاهر را بدون توجه به مقام نورانیـت و رحمانیـت   ) ع(نفهمید که باطن آدم

نتیجۀ این . دیدن،  بیرون رفتن از مذهب برهان است و قیاس خود را بر پایۀ یک مغالطه غلط بنا نهاد

) 304ص:خمینی، همان .(دبینی اسباب خودفروشی و استکبار شد و مطرود درگاه خداوند گردیدخو

:  بـوده  کافر مالئکه،  سجدة آدم و خلقت صحنۀ آمدن به وجود از قبل ابلیس از نظر عالمه طباطبایی

بـاطن،   در کـه  بوده مخالفتى از اش، ناشى ظاهري مخالفت نکردنش و سجده و»  الْکافرِین منَ کانَ«

  )188،ص1ج:طباطبایی،همان ( .داشته بود مکتوم

  واکنش خلیفۀ الهی با این گزینش  -7

واکنش و برخورد برگزیده و خلیفۀ الهی با این گزینش و امر ارشادي،  در مرحلۀ اول خطیئه و 

در حال جذبه در بهشت لقاء بود و توجه به شجره طبیعت نداشت؛ و ) ع(آدم. در مرحلۀ بعد توبه بود

شد و به سیر کمالی که باید در قـوس صـعودي    یافت،  از آدمیت ساقط می اگر آن جاذبه ادامه می

ارادة الهی تعلق گرفت که . گردید رسید و باعث بسط بساط رحمت در این عالم نمی نایل شود، نمی

 بساط رحمت و نعمت را در این نشئه بسط دهد و فتح ابواب خیرات و برکات نماید و این سنت اهللا

به طبیعت و خروج آن از محو به صحو و خارج شدن از بهشت ) ع(شد مگر به توجه آدم حاصل نمی

میـل بـه   (لقاء و جذبۀ الهیه که اصل همۀ خطیئات است، بنـابراین خداونـد بـر او قـواي داخلیـه      

و شیطان خارجی را که او را دعوت به شجره کنند و مبدأ فتح ابواب فیوضـات اسـت،   ) جاودانگی

،  که این فریب به )36/بقره( »عنه�ا الشَّیطَانُ فَأَزلَّهما «: پس ابلیس آنان را فریب داد. گرداند مسلط
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حین  لَمنَ لَکُما   إِنى قَاسمهما و ...الشَّیطَان لهُما فَوسوس«: شکل وسوسه و مقاسمه بوده است النَّاصـ« 

از همان تعلّم اسـماء بـود،   ) ع(واقع آغاز خطیئۀ آدمدر ) 306ص:خمینی، همان ( )21-20/اعراف(

نظر را از محبوب اصلی متوجه کثرت اسماء نمود و چون محبوب این امر را خـالف  )  ع(زیرا آدم

زد و این ندا را به گوش جهانیـان  ) ع(قانون محبت دید با صداي رساي قرآنی صال به رسوایی آدم

طبیعت،  اهباط شد تا در این کثرات عالم سیر کند و بداند رساند و آدم به کیفر نظر کردن به عالم 

نتیجۀ توجه بـه  ) 312ص:همان. (که این کثرات الیق توجه نبوده، و در واقع اینها متن جهنم است 

 عضٍلب   بعضُکم اهبِطُواْ قُلْنَا و  فیه کاَنَا مما فَأَخْرَجهما «: کثرت، خروج از بهشت و هبوط به زمین بود

ودع  و ضِ فىِ   لَکمتَقَرٌّ الْأَرسم و تَاعم ینٍ  إِلىدر خطـاب  که آید مى بر سیاق ظاهر از) 36/بقره( »ح 

با یک تفاوت اساسی که ) 1/203: 1374طباطبایی، ( .است ابلیس و همسرش و آدم متوجه آیه این

و صـفوت و   یـۀ توبه و نیز قرین جباهبوط آدم و همسرش، یک هبوط کریمانه بود که  با پذیرش 

کرد و در مقابـل هبـوط    هدایت است که براي خالفت،  والیت و رسالت و نبوت مقدمه چینی می

 مذْؤُماً منْها اخْرُج قالَ« ،  مذؤم بودن و مدحور شدن)25/تکویر( »رجیمٍ شَیطانٍ«ابلیس همراه با رجم 

است، پس هبـوط  ) 13/اعراف( »الصاغرینَ منَ إِنَّک رُجفَاخْ« و صاغر بودن) 18/اعراف( »مدحوراً

انسان برگزیده از آن جهـت کـه   ) 408،ص3ج:ش 1385جوادي آملی، ( .او، یک هبوط لعینانه بود

مصطفی و مورد اختیار و انتخاب خداوند حکیم است نباید دنیا براي او گسترده باشـد کـه او را از   

ا این براي محبوب پسندیده نیست و زمانی که ایـن بعـد بـراي    توجه به معشوق خود باز دارد ،زیر

ایجاد شد ، خداوند براي این که این بعد به قرب مبدل سازد،  باب توبه را به واسـطۀ تلقـی   ) ع(آدم

 خدا از توبه دو به پیچیده و عبد محفوف توبه همان بازگشت است و توبۀ. کلمات براي او باز کرد

 خـود  خـداى  از احوال،  از حالى هیچ در بنده که معنا به این گیرد،  مى رقرا دو آن بین در و است

 چنین خدا که است این به کند، محتاج توبه یافته،  نجات گناه زار لجن از بخواهد اگر نیست و نیاز بى

 و بگـردد،   به توبـه  موفق او تا بسازد، او حال شامل را خود رحمت و اعانت بدهد، و به او توفیقى

 خدا باردیگر که است این آن و خداست از دیگر اي توبه به دوباره محتاج شد،  به توبه وفقم وقتى

 قبـول  بنـده، وقتـى   توبۀ پس بپذیرد،  را او رجوع و کند رجوع بنده به سوى عنایتش و به رحمت

 این مطلب را )118/توبه( »لیتُوبوا علَیهِم تاب ثُم« :وآیۀ گیرد،  قرار خدا از توبه دو بین شودکه  می

به وسیلۀ آن توبه کـرد  ) ع(مراد از کلماتی که آدم )204، ص1ج:طباطبایی، همان( .تأیید می نماید
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تعلیم داد و تلقی کلمات را هم به او ) ع(این جا نکتۀ ظریفی وجود دارد که خداوند اسماء را به آدم(

کند پـس   افاده عموم می) لهاک( »اسماءکلها«. که داشت و کسب نمود نسبت داد به جهت مقاماتی

لوازم پس یکی از . در روایت مراد از این کلمات نام پنج تن آل عبا است. شود کلمات را هم شامل می

توبه همان بازگشت است به سوي . ،  توبه و رجوع إلی اهللا بود)ع(و اسباب برگزیدگی و اجتباء آدم

در واقع ) 100،ص1ج:ش 1368انصاریان، . (خداوند و کلید وصال و شرط قبول و سرّ همه شادیها است

  )122/طه( » هدى و علَیه فَتَاب ربه اجتَباه    ثم«): ع(اي شد براي اجتبا و برگزیدگی آدم این توبه مقدمه

  ترادفات و تقابالت با مفهوم کانونی خلیفه   -8

ست تا از تطابق و مقابله غرض و هدف معناشناسی در سطحی دیگر، بررسی ترادفات و تقابالت ا

واژة خلیفه با واژگان دیگر در تمام بافتها و سطوح معنایی نشان دهد  مفهوم کانونی خلیفه در کنار 

واژگـانی کـه در   . انجامـد  یابد که به تعیین حدود واژه مـی  معنایی خاص میهاي معنایی،  این مؤلفه

خواهـد  » تفضـل «و » اجتبا«، »اصطفا«ان گیرند، واژگ ترادف معنایی با این مفهوم کانونی قرار می

 چکیده گرفتن معناى به »اصطفا « )184،ص6ج:ش 1371میبدي، / 157،ص3ج:ق 1412طبري، ( .بود

در . شـود  جـدا  آنهـا  از دیگـر  چیزهاى با آن اختالط از بعد که به طورى است،  چیز هر خالص و

ر خـارج از محـدوده اختیـار بنـده     اصطفا تکوین وتأیید به همراه یکدیگر قرار می گیرند و این ام

 ،1ج:طباطبایی، همـان  / 488ص :ق1412راغب، / 259-257،ص 6ج:ش 1360مصطفوي، ( .باشد می

به این معنا است که او اولین مخلوق و پدیده از بنی نوع بشر است کـه  ) ع(اصطفاي آدم. )453ص

آن حضرت اولین کسی است که باب توبه  و» خَلیفَۀ الْأَرضِ فىِ جاعلٌ   إِنى «:در زمین جا داده شده 

: فرماید طه می 123و  122برایش باز شد  و اولین کسی که براي وي دین تشریع شد که در آیات 

»ثم    اهتَباج هبر فَتَاب هلَیع ى ودبِطَا قَالَ  ها اهنْهاً میعمج  ضُکُمعضٍ بعبل ودا عنَّ فَإِمیأْتکُمی نىى    مـده 

اسـت و مقـام   ) ع(این خصوصیات از مختصات حضـرت آدم » یشْقَى لَا و یضلُّ فَلَا هداى اتَّبع فَمنِ

را خلیفۀ خود در زمین قرار ) ع(خداوند آدم. بسیار بزرگی است که کسی داراي چنین فضایلی باشد

. ن امر جز به صفوت امکـان پـذیر نبـود    داد و او را براي خود خالص نمود تا مرآت او باشد و ای

؛ از سوي دیگر او را مجتبی براي » ءادم اصطَفَى اللَّه إِنَّ«: آل عمران می فرماید 33خداوند متعال در آیۀ 

چرا که او مجتمع تمام اسماي الهی بود ) 122/طه( »هدى و علَیه فَتاب ربه اجتَباه ثُم«: خویش قرار داد

علم به اسماء، افضل همۀ فضایل است،  پس خداوند او را بر ملکوتیان تفضل و برتري داد و امر  و چون
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؛ از )34/بقره( »فَسجدوا الَدم اسجدواْ للْملَئکَۀِ قُلْنَا إِذْ و «:نمود تا آن جناب مسجود فرشتگان قرار گیرد

گیرد که منجر به تعیین حدود  ت قرار میدر این جا در تقابل کامل با این خالف» ابلیس«سوي دیگر 

) ع(از آن جا که آدم» إبلیس إِلَّا فَسجدواْ«: فرماید بقره می 34خداوند در آیۀ . گردد  مفهوم کانونی می

خلیفۀ خدا و مظهر تمامی اسماي الهی بود،  به این سبب بر ملکوتیان افضلیت یافت و مسجود فرشتگان 

چیزي را  دارا است که آنان تازه نسبت ) ع(مالئکه فهمیدند آدم. اسماء گردیدواقع شد و معلم به تعلیم 

: زمانی که امر به سجده صادر شد،  همگان گفتنـد . اند و آن علمِ به حقایق اسماء بود به آن دانا شده

به جز ابلیس که استکبار کرد و شروع به قیاس نمود که من برترم و دچار خودبینیِ  »سمعاً و طاعۀً«

آیینۀ تمام نماي حق ) ع(از آن جا که آدم. د که عین جهل و ضاللت بود و همین مانع سجده او شد ش

و فناي در او است، عداوت آشکار با خلیفۀ خدا مساوي عداوت با خدا است از این رو خلیفه و ابلیس 

   .گیرند در دو قطب مختلف و تقابل کامل با یکدیگر قرار می

  ضاي این گزینشاسماي الهی حاکم بر ف -9

و » حکـیم «و » علیم«اند ،  دو اسم  اسماي الهی که این برگزیدگی و خالفت را به همراه داشته

 ربه اجتَباه    ثم« : طه 122و » الح�کیم الْعلیم «: بقره 32است که در آیۀ »  هادي«و » تواب«دو اسم 

فَتَاب هلَیع ى ودنقـش اساسـی در   » علـیم  «، اسم مبـارك  در این بین به آن اشاره شده است و» ه

: دارد، زیرا خداي سبحان در جواب اجمالی فرشتگان سخن از علم بـه میـان آورده  ) ع(خالفت آدم

»إِنى   لَما أَعونَ لَا ملَمو در مقام برهان تفصیلی، تعلیم اسماء را مطرح نموده است؛ بـه  ) 30/بقره( »تَع

ل براي خالفت الهی، خصوصیتی دارد که شما فاقد آن هستید و آن این کـه  این معنا که انسان کام

سـاز و   خالفت انسان دایر مدار علم او است و سایر اسماء زمینـه . دانید داند که شما نمی او چیزي می

داند خالفت را براي چه کسـی قـرار    که خداوند بهتر می» حکیم«همچون اسم . متمم کمال او است

جـوادي  ( .دهـد  تر است خالفت الهی را بهتر نشـان مـی   اساس، هر انسانی که عالمپس بر این . دهد

  )192، ص3ج:آملی، همان
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  نتیجه گیري

، این امکان را فراهم ساخت تا با بررسی مفهـوم  )ع(استفاده از دانش معناشناسی در داستان آدم

تر از ایـن   ه مفهومی وسیعهاي معنایی قرآن ب در کنار دیگر مؤلفه ها، در عمق الیه» خلیفه«کانونی 

از تعلیم اسماء که خـود مقدمـۀ   ) ع(بحث خالفت الهی آدم. رسید» عشق الهی«داستان یعنی مفهوم 

خطیئـۀ او توجـه بـه    . گردیـد، آغـاز شـد   ) ع(توجه به کثرات و مقدمـۀ عصـیان و غوایـت آدم   

) ع(گردیـد آدم و بعد آن، متوجه لوازم اسماء شدن بود و همین عامل باعث ) درخت منهیه(کثرات

مکروه » قانون عشق الهی«نظر خود را از محبوب خویش قطع نماید و از آن جا که توجه به غیر در

است و خداوند به دلیل عشق به خویشتن، انسان کامل را خلق نمود و او را خلیفه و جانشین خود در 

عشق واجـدیت صـفت   زمین قرار داد تا خویشتن خویش را در مرآت و آیینۀ او بنگرد، الزمۀ این 

) ع(بنابراین خداوند کلماتی را به آدم. رضا و تسلیم براي محبوب و توجه به غیر عین عصیان است

تلقین نمود و آموخت و او به واسطۀ آن کلمات توبه کرد و چون فهمیدکه توجه به غیر،  عامل بعد 

بـا اظهـار خطـاي     و دوري از محبوب و عین خسران و زیان و خالف رضاي او اسـت، خداونـد را  

   .خویش خطاب قرار داد و از او طلب غفران و آمرزش نمود
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