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چکیده 
درباره خلیفة اللهی انسان است .شفافترین آیه در ایـن زمینـه ،آیـه سـیام سـوره مبارکـه
بقره است .خلیفة اللهی انسان همان جانشینی آدمـی در زمـین اسـت کـه نشـانه برتـرین
موجودات و واسطه فیض میان خالق و مخلوق است .ایـن مقـام شایسـته افـرادی اسـت
که با اختیار عاشقانه خود بتوانند ُمظهر اسمای الهی شـوند کـه خداونـد آنـان را بـه مقـام
خلیفة اللهی منصوب مینماید.
مفسران فریقین به خالفت الهـی انسـان کامـل ،هـم از جهـت تشـریعی و هـم از جهـت
تکوینی اذعان دارند .مفسران در بیان مصادیق خلیفة الله با یکدیگر اختالف نظـر دارنـد.
اهل سنت پیامبران الهی را جانشینان خداوند میدانند اما شیعه عالوه بر پیامبران الهـی
ائمه معصوم

را نیز جانشینان و خلفای الهی ذکر مینمایند.
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این پژوهش عهدهدار بررسی تطبیقی اهـم نظـرات برخـی مفسـران شـیعه و اهـل سـنت

کلیدواژه:انسان ،تفسیر ،خلیفة الله ،سنی ،شیعه.


مقدمه 

موضوع خلیفة اللهی انسان از موضوعات بسیار مهمی است که همیشه مورد توجه بوده است
و مفسران نیز در ذیل آیات مربوگ به هدف خلقت و دارای واژۀ «خلیفة» و دیگـر کلمـات متـرادف
 .1کارشناسارشد دانشگاه قرآن و حدیثsaghi_z1@yahoo.com ،

 .2عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

523

ً
آن ،به این موضوع پرداختهاند .مثال خداوند در سوره بقره آیه  31میفرماید:
َْ
ِّ
َ َ ً
إِِّن جاعِل ِي اْل ْر ِض خلِیفة ؛

(همانا من در زمین جانشینی خواهم گماشت)

و در آیه  1۶۵انعام میخوانیم:

ُ َّ
َ ََ ُ َ َ
ه َو اَّلِي جعلك ْم خلئ ِف ؛

(او کسی است که شما را در زمین خلیفه قرار داد).

خلیفة الله به معنی جانشین خداست؛ در آیـات زیـادی 5در قـرآن کـریم بـه مسـئله خالفـت و
خلیفه اشاره شده است که در همه این موارد ،معنای «جانشینی» مشهود است .خواه این خالفت
حسی باشد:
ْ
َّ ْ
لف اللی ِل َو انلَّهار ؛
َو اختِ ِ

(جانشینی شب و روز به جای یکدیگر) (بقره،)935/
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یا نشاندهنده خالفت تشریعی و اعتباری باشد:

ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ً
ْ َ ِّ
َْْ
َ ْ ُ ْ ََْ
اْلق
یا
داود إِنا جعلناك خلِیفة ِي اْلر ِض فاحكم ب انلَّ ِ
اس ب ِ

(ای داوود ما تو را در زمـین جانشـین قـرار دادیـم پـس بـین مـردم بـه حـق داوری کـن)
(ص،)23/

خواه خالفت تکوینی و حقیقی باشد:

َْ
َ ِّ
َ َ ً
ْ َ ُّ َ ْ َ
َو إِذ قال َربك ل ِلملئ ِك ِة إِِّن جاعِل ِي اْل ْر ِض خلِیفة

(و چون پروردگار تـو بـه فرشـتگان گفـت« :مـن در زمـین جانشـینی خـواهم گماشـت»)
(بقره)67/؛

اما بحث خلیفة اللهی انسان از نـوع خالفـت تکـوینی و حقیقـی اسـت کـه در بـین آیـاتی کـه
برشمردیم تنها آیه  31سوره بقره به روشنی به خالفت الهی انسان اشاره دارد.
در رابطه با موضوع خلیفة اللهی انسان چندین نظریه تفسیری در تفاسیر شیعه و اهـل تسـنن
یافت میشود که در این مقاله به تطبیق و بررسی آنها پرداختـه میشـود ،مـا در ضـمن اسـتخراج
نظرات مفسران پیگیر یافتن پاسخهای روشنی برای سؤاالت زیر هستیم؛ از آن جمله آیا منظور از
 .1آیاتی که ماده «خلف» در آنها وجود دارد :آیات  31و  1۶۴بقـره 133 ،و  1۶۵انعـام ۶9 ،و  129و  1۴9و  1۵1و 1۶9
اعراف 1۴ ،و  73یونس ۵7 ،هود ۵9 ،مریم ۵۵ ،نور ۶2 ،فرقان ۶2 ،نمـل 39 ،سـبا 39 ،فـاطر 2۶ ،ص 7 ،حدیـد.
(نکته :در میان آیاتی که دربارۀ اختالف شب و روز بود ،تنها یک مورد ذکر گردید).

خلیفه در آیه  31سوره بقره جانشین خداست؟ اگر چنین اسـت؛ آیـا منظـور تنهـا حضـرت آدم
است؟ آیا نوع انسان خلیفة الله است و یا انسانهایی معدود توانایی و لیاقت این مقـام را دارنـد؟ و
اگر انسانهایی خاص قادر به ایفای این مقاماند ،این افراد چه کسانی هستند؟
البته باید گفت در رابطه با این موضوع و اینگونه سؤالها و پاسخهـای آنهـا تحقیقـاتی انجـام
شده است ،ولی از رویکرد تطبیق نظرات مفسران شیعه و سنی لزوم بررسی و تحقیق دارد .با توجه
به اینکه قرآن در تمام اعصار جاری است میتوان با تدبر در آن ،نکات تازهای را ارائه کرد .در ابتدا
به بررسی معنای لغوی و اصطالحی واژۀ خلیفه میپردازیم و پس از آن نظریههای مفسـران را بـا
تحلیل کوتاهی ذکر کرده و در پایان با تطبیق بـین ایـن نظریـهها بـر اسـاس قـرآن ،نتـایج عرضـه
میگردد.
بررسیمعنایلغویواژۀخلیفه 

«خلیفة» بر وزن فعیلة از ماده «خلف» میباشد .لغت شناسان در معنای این واژه بسیار سخن
گفتهاند:
مبالغه به آن اضافه شده مانند :عالمة« .ضد رو به رو»( .التحقیذقفذیکغمذا القذرآن
الکریم،ج،6ص)970

از کالم فراهیدی چنین برمیآید که «الخلیفة» یعنی کسی را جانشین دیگری قرار دادن هـم

ِّ
از جهت مکان و هم از جهت مقـام .همچنـان کـه خداونـد در قـرآن میفرمایـد :إِِّن جاعِرل ِي
َْ
ُ َّ
َ َ ً
َ ََ ُ َ َ
ك ْم خلئ ِف (ایعام )934/یعنـی
اْل ْر ِض خلِیفة (بقره)67/؛ و قال الله تعالی :ه َو اَّلِي جعل
جانشین در زمین( .کتابالعیو،ج،5ص)234

طریحی در ذیل این کلمه به شواهد قرآنی نیـز اشـاره میکنـد :خداونـد در آیـه  2۶سـوره ص
َّ

َْ

َ

َ ً

َْ

ُُ
َ
َ
نراك خلِیفرة ِي اْل ْر ِض  .خلیفـه در عـرف بـه دو معنـی اسـت :یـا
داود إِنرا جعل
میفرماید :یا
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واژۀ (خلیفة) از ریشه خلف به معنی پشت و صـفت مشـبهه بـر وزن خلیـف اسـت و تـای

جانشینی به نیابت از رسول و یا به نیابت از دیگری تدبیر امور را به دست گرفتن( .مجمعالبحریو،

ج،4ص.)51
میتوان گفت راغب معتقد است که این نیابت و جانشینی یا به خاطر غیبت مستخلف عنه و یا
مرگ وی و یا ناتوانی او و یا به دلیل شرافت بخشیدن به مستخلف صورت گرفته است؛ و بر طبـق

12۵

همین وجه اخیر [شـرافت] اسـت کـه خداونـد اولیـای خـود را در زمـین خلیفـه قـرار داده اسـت.
(المفردا فیغری القرآن،ج،9ص.)216

از جستجو در منابع لغوی و معانیای که ارائه کردهاند چنـین برمیآیـد کـه خلیفـه بـه معنـای
جانشین و نائبی میباشد که در جهت پیونـد بـا مسـتخلف عنـه همراهـی شایسـته نمایـد و عامـل
سربلندی او و خود شود.
سورهمبارکهبقره 

نگاهیبهآیات 21و20

با توجه به اینکه مفسران در ذیل این دو آیه بیش از هر مورد دیگـر بـه نکـات تفسـیری اشـاره
کرده اند ،این دو آیه را در اولویت قرار داده و پیش از ارائه نظرات مفسران به متن آیات و ترجمه آن
اشاره میشود.
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َْ
َ ِّ
ُ َ َْ َ ُ
َ َ
ْ َ ُّ َ ْ َ
َ
َوإِذ قال َربك ل ِلملئ ِك ِة إِِّن جاعِل ِي اْل ْر ِض خلِیفة قالوا أ َتعرل فِیهرا مرن
َ ِّ َ ْ َ
د َ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ
َ
ُ ُ
فسد فیها و یس ِفکُ ا ِ
ماء َو َن ُن نساح ِِبَمدِك َو نقدس لك قال إِِّن أعل ُم ما ال
ِل
ی ِ
َْ
َ َ َ َْ ُ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َْ َُ
وِن بِأسرماءِ
تعلمون .وعلم آدم اْلسماء َكها ثم عرضهم َع الملئ ِكة فقال أنبِئ ِ
ُ
ْ ُُْْ
هؤالءِ إِن كنتم صا ِدقِ ؛ 

(و چون پروردگار تـو بـه فرشـتگان گفـت« :مـن در زمـین جانشـینی خـواهم گماشـت»،

[فرشتگان] گفتند« :آیا در آن کسی را مـیگمـاری کـه در آن فسـاد انگیـزد ،و خـونهـا
بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو[ ،تو را] تنزیه مـیکنـیم و بـه تقدیسـت مـیپـردازیم».
فرمود« :من چیزی میدانم که شما نمیدانید ».و [خدا] همه [معانی] نـامهـا را بـه آدم
آموخت سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود« :اگر راست میگویید ،از اسـامی
اینها به من خبر دهید)».

همان گونه که مشاهده می شود موضوع اصلی این آیات خلیفة اللهی آدم در روی زمین
است .از آنجا که این موضوع دارای ابعاد مختلفی بوده ،نیازمند بررسی های مناسـبی پیرامـون
آن است.
نظریههایتفسیریفریقینپیرامونخلیفه 


12۶

در آیات  12و  11سوره بقره به صراحت از جانشینی آدم در زمین سخن به میان آمده است ،و
در تمامی تفاسیر شیعه و اهل تسنن ،به آن تصـریح شـده اسـت؛ امـا در چیسـتی خلیفـه ،نظـرات

متفاوتی را ارائه شده است؛ لذا بیان دیدگاه مفسران شیعه و اهل سـنت پیرامـون مـراد از خلیفـه و
اینکه جانشینی از گذشتگان است و یا جانشینی خدا؟ و مراد از جانشین خدا (خلیفة الله) چیست؟
ضروری است.
نظریهاول:جانشینیازگذشتگان 

اگر منظور جانشینی آدم از گذشتگان باشد موارد زیر محتمل است:
 .1جانشینی آدم پس از جنیان و یا مالئکهای بوده که در زمین سکونت داشتند و به دلیل
فساد و خونریزیهایی که انجام دادند خداوند بوسیله مالئکه آنها را نابود ساخت و پس
از آن ،آدم را جانشین آنان در زمین کرد و به این دلیل به او خلیفه گفتـه شـد( .تفسذیر
سورآبادی،ج،9ص49؛مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج،9ص900؛مفاتیحالةی ،ج،2
ص)671؛

 .2آدم جانشین گروهی از انسانها بوده که قبل از وی در زمـین سـکونت داشـتند کـه از
آنها تعبیر به نسناس شده است(.جامعالبیانفیتفسیرالقرآن،ج،9ص940؛موهدی
است که

 .6خلیفه در این آیه به معنای جانشین است؛ و مراد از آن ذریه حضرت آدم
بعضی جانشین بعضی دیگر و نسلی جانشین نسلی دیگر در زمیناند( .مفذاتیحالةیذ ،
ج،2ص671؛تفسیرالقرآنالعظیم،ج،9ص925؛الدرالموثورفذیتفسذیرالمذأثور،ج،9
ص .)54

در نظریه اول مراد از خالفت آدم در آیه  31سـوره بقـره ،جاشـینی آدم و یـا ذریـه او بـه جـای
ساکنان قبلی زمین است.
لحن بیان صاحبان این تفاسیر به گونهای است که گویا این مفسران این نظریه را قبول دارند،
پس جا دارد که تحلیلی بر این نظریه ارائه شود.
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القرآن،ج،9ص)967؛

تحلیلوبررسینظریهاول 

آنان که میگویند «به آدم خلیفه گفته شد ،به این خـاطر کـه او پـس از جنیـانی کـه در زمـین
ً
سکونت داشتهاند و به دلیل فساد و طغیان نابود شدند» سخن به خطا رفتهاند؛ چرا که اوال انسان
سنخیتی با جنیان ندارد که پس از آنها جانشین آنان شود .در حالی که در جانشینی باید سـنخیت

127

ً
باشد .دوما جنیان نابود نشده و هم اکنون در زمین در عرض انسان به عنـوان موجـوداتی مکلـف
زندگی میکنند( .خالفتایساندرقرآن،ص)674
و این احتمال که انسان جانشین مالئکه زمین شده است نیز مردود است از آن جهت که بین
فرشتگان و آدم چندان سنخیتی نیست ،در حالی کـه در جانشـینی بایـد سـنخیت باشـد (همـان،
ص )38۴و در این حالت چنین متصور میشود که فرشتگان جانشـین جنیـان هسـتند و آدمیـان
جانشین فرشتگان ،و این معقول به نظر نمیرسد( .خالفتالهی؛باتأکیدبردیدگاهآیتاهللجوادی
آمغی،ص)959-957
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این احتمال هم که منظور از خلیفه در آیه  31سوره بقره ،جانشین نسناس [انسانهایی قبـل
از حضرت آدم در زمین] و در ادامه نسل قبل باشد ،درست به نظر نمیرسد چراکه با توجه بـه آیـه
مورد نظر و آیاتی که در ادامه آمده است مراد خداوند از خلیفه مقامی باالتر از یک جانشینی ساده
از گذشتگان میباشد ،از آن جهت که جانشینی از گذشتگان نمیتواند باعث ارزشمندی و شرافت
آدم قرار گیرد و او به این دلیل مسجود مالئکه مقرب درگاه باری تعالی قرار گیرد!
نقدسخنصاحبتفسیر ِمنهدیالقرآن

ُ
نظر صاحب تفسیر ِم لهد لالقرآن مبن ی بر اینکه «خلیفـه در ایـن جـا نمیتوانـد بـه معنـی
ً
جانشین و نائب خدا باشد زیرا خدا که نمرده است تـا جانشـین بخواهـد» سـخنی کـامال نادرسـت
است؛ زیرا با تکیه بر ابعاد تحقق خالفـت میتـوان گفـت خلیفـه در مـوارد زیـر میتوانـد جانشـین
مستخلف عنه قرار گیرد:
1ـ غیبت مستخلف عنه 2ـ مرگ یا ناتوانی مستخلف عنه 3ـ بـه جهـت شـرافت بخشـیدن بـه
خلیفه ،که در اینجا مورد سوم صحیح میباشد( .المفردا فیغری القرآن،ج،9ص.)216
از طرف دیگر جانشینی انسان از خداونـد بـه جهـت قصـور عمـوم انسانهاسـت کـه از قبـول
بیواسطه فیض الهی عاجزند و برای رسیدن به کمال ،نیازمند به خلیفة الله هستند( .روحالمعایی
فیتفسیرالقرآنالعظیم،ج،9ص222ذ )226

نظریهدوم:جانشینیآدمبهنیابتازخداوندمتعال 
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در جانشینی انسان از خداوند  3احتمال وجود دارد:
1ـ مراد از خلیفه بودن آدم در این آیه خلیفة اللهی نوع انسان (تمامی انسانها) است.

است.

2ـ مراد از خلیفة الله در این آیه فقط حضرت آدم
3ـ مراد از خلیفة الله در این آیه انسان کامل است.
هر یک از این احتماالت میتواند به عنوان نظریه مناسبی مطرح گردد .هر چند سه احتمـال
یاد شده در عنوان جانشینی از خدا ،مشـترک هسـتند ولـی در ایـن جانشـینی ،اخـتالف نظرهـایی
وجود دارد؛ لذا از این سه احتمال به عنوان نظریه ،یاد میکنیم.
قائلیننظراولودالیلآنان 

بررسیتطبیقیخغیف الغهیایساندراهمتفاسیرفریقیو

چندی است که این نظریه در کتابهای تفسیری دیـده میشـود .ایـن نظـر بـا بیانـات برخـی
مفسران که خالفت الهی را دارای درجه و رتبه میدانند متفاوت است؛ و نتیجه اعتقاد بـه خلیفـة
اللهی نوع انسان یعنی تمامی انسانها ،این است که فرد مفسد و خونریز هم در زمره خلفای الهی
قرار میگیرد!
ابن کثیر در تفسیر خود از قول قرطبـی آورده اسـت« :خلیفـه در اینجـا فقـط حضـرت آدم
نیست بلکه مراد جنس انسان است به جهت قول مالئکه در رابطـه بـا فسـاد و خـونریزی آدم کـه
مربوگ به افرادی از این جنس است( ».تفسیرالقرآنالعظیم،ج،9ص.)925
صاحب تفسیر الکاشف آورده است :مراد [از خلیفه] آدم ابوالبشر است و هر انسـانی از نسـل
او .وجه تسمیه آن نیز به این خاطر است که خداوند زمام امور زمین را به انسان داد تا از نیروهـا و
منافع آن استفاده کند( .الکاشف،ج،9ص )77و در تفسیر مبین از همین نویسنده ،مراد از خلیفـه،
آدم و ذریهاش بدون هیچ قیدی بیان شده است( .التفسیرالمبیو،ج،9ص.)0
صاحب تفسیر المن ر نیز بر این عقیده است که نوع انسان خلیفه خداوند در زمین اسـت .وی
برای خالفت و جانشینی انسان در زمین ،دو نوع تشریعی و تکوینی را ترسیم نموده است؛ خالفت
تشریعی را برای افرادی خـاص قائـل اسـت امـا خالفـت تکـوینی را بـرای نـوع انسـان میدانـد و
مینویسد« :چنانکه سنت خداوند در عالم تشریع و در محدوده افراد انسان ،بر این جاری شده که
به وسیله یک فرد از برگزیدگان خدا در میان بشر احکام تشریعی خود را اعالم کند و در میان آنان
به اجرا در آورد پس او در واقع خلیفه و جانشین خدا در میان بشر است.
و از طرفی ،سنت خدا در احکام تکوینی و در گستره مجموع عالم نیز بر این قـرار گرفتـه کـه
قوانین و سنتهای تکوینی عالم را به وسیله یک نوع برتر از انواع مخلوقهایش آشکار کنـد و آن
نوع انسان است؛ از این رو نوع انسان را برگزید و به او امتیازها و کرامتهایی عطا کرد و عصاره آن
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امتیازها همان جامعیت او نسبت به سایر مخلوقها است؛ چون سایر مخلوقها حتـی فرشـتگان،
از هستی محدودی برخوردارند و تنها مظهر اسم معینی از اسمای الهی هسـتند و شـاید آنچـه در
روایات آمده که گروهی از فرشتگان تا قیامت فقط راکع و گروه دیگر فقط ساجدند ،اشاره به همین
محدود بودن مظهریت آنان باشد»( .الموار،ج،9ص.)290-294
در تفسیر احس لالحدیث آمده است« :مراد از خلیفه یک نفر نیست و عمـوم انسانهاسـت و
گرنه یفسد فیها و یسفک الدماء معنی ندارد که این کار ،انسـانها الزم دارد و فسـاد و سـفک هـم
کار خلیفه است ،پر روشن اسـت کـه مـراد از خلیفـه ،جانشـینی خداسـت نـه جانشـینی انسـان از
انسانی» (لحسوالحدیث،ج،9ص.)19
تحلیلوبررسی 
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قائلین این نظریه سؤال فرشتگان را (مبن ی بر فساد و خونریزی نوع انسانها) دلیل نظریـه
ً
خود میدانند اما با کمی دقـت میتـوان دریافـت کـه اوال چگونـه برخـی افـراد بشـر بـا ایـن همـه
ً
خونریزی و جنایت میتوانند قائم مقام خداوند عادل و رحمن و رحـیم باشـند؟! ثانیـا بـا توجـه بـه
معنای خلیفه که به آن اشاره شد خلیفه کسی است که جانشین دیگری قرار میگیرد و بایـد آیینـه
تمامنمای مستخلف عنه باشد و در اینجا خلیفه الهی باید نمایانگر اوصـاف حـق تعـالی باشـد ،بـه
عبارت دیگر وقتی کسی میخواهد برای خود جانشینی برگزیند ،شخصی را انتخاب میکند که از
همه به او نزدیکتر باشد و از همه جهات بتواند خواستههای او را محقق سازد .
پس خداوند باری تعالی چگونه نوع انسان را به جانشینی خود برمیگز یند در حالی که برخـی
َ ْ َْ
َ ْ ُ ْ َ َ
رم أضررل همچــون چهارپایانانــد بلکــه پســتتر
از آنهــا مفســد و خونریزنــد و اكْلنعررام بررل هر
(اعراف)901/؛ و این با حکمت و عدالت خداوند ناسازگار است .پس این نظریه نیز مردود است.
قائلیننظردومودالیلآنها 

فخر رازی در تفسیر مف تیحلال یب از اقـوال دیگـران نقـل کـرده کـه خلیفـه آدم اسـت امـا
کسانی که در زمین فساد میکنند ذریه اویند نه خود او؛ و دو وجـه تسـمیه بـرای آن آورده اسـت،
وجه اول از آن جهت که خداوند آدم را جانشـین جنیـان قبـل از او قـرار داد ،کـه ایـن وجـه از
ابن عباس روایت شده است .وجه دوم :از آن جهت که خلیفه خداست تا بین مکلفـین از خلقـش
حکم کند ،این وجه از ابن عباس و ابن مسعود و سدی روایت شده است و آیه  2۶سوره ص مؤکد

َْ
ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ً
َ ْ ُ
ك ْم َبر ْ َ
داود إِنا جعلناك خلِیفة ِي اْل ْر ِض فاح
این مطلب اسـت یا

ْ ِّ

َّ
راس ب َ
راْلق( .مفذاتیح
انل ِ ِ

الةی ،ج،2ص.)671

مرح وم طبرسی در تفسیر خود به صراحت از خلیفه بودن آدم

سخن گفته اسـت (مجمیعل

البی ن ،همان ،ص ،)11۶البته در برخی از تفاسیر (التبیان،ج،9ص969؛سذورآبادی،ج،9ص51؛

الکشاف،ج،9ص924؛روحالمعایی،ج،9ص222؛تفسیرالجاللذیو،ج،9ص )1ایـن نظریـه را ذکـر
کردهاند اما اینکه خود قائل به این مطلب باشند یا خیر ،قرینهای یافت نشد.
تحلیلوبررسی 

دلیل قائلین این نظریه ،وجود نام آدم

به عنوان خلیفه در این آیه است ،اما به طور واضح،

در روایات امامیه ،به طور مثال در نهجلالبالغه ،حکمت  1۴7سـاختار آیـه بـر اسـتمرار خالفـت و
لزوم وجود خلیفه به عنوان حجت خداوند بیان شده است ،که میتوانـد بـه نادرسـتی ایـن نظریـه
ِّ

َْ

َ

َ ً

منجر شود و نیز جمله اسـمیه إِِّن جاعِرل ِي اْل ْر ِض خلِیفرة و اسـم فاعـل جاعـل مشـخص

میرساند) و همچنین یک خلیفه در ابتدای آفرینش نیز نمیتواند بـرای تمـام بشـریت تـا قیامـت
کافی باشد و زمین نمیتواند هیچگاه از حجت و خلیفه خدا خالی باشد؛ زیرا خداوند حکیم و عادل
بر اساس حکمت و عدالت خود ،هیچگاه انسانها را بدون راهنما و واسطه فیض رها نکرده است
و آنها در هر زمانی نیاز به رهنما و واسطه فیض دارند .پس با توجه به دالیل قرآنی و روایی که ذکر
گردید ،این نظریه نمیتواند صحیح باشد.
قائلیننظرسومودالیلآنها 

عالمه طباطبائی پس از ذکر معنای لغوی خلیفه 1چنین نتیجه میگیرد که این جانشینی پس
از حضرت آدم

هم ادامه دارد و این مقام به برخی از فرزندان او میرسد نه همه ،بلکه آنهـا کـه

بررسیتطبیقیخغیف الغهیایساندراهمتفاسیرفریقیو

مینماید که این خالفت استمرار دارد (از آن جهت که جمله اسمیه و اسم فاعل هر دو استمرار را

در راه هدایت قرار گرفته باشند و برای این مقام شایسته باشـند؛ و ایـن خالفـت ،جانشـینی بـرای
خداست نه جانشینی انسان برای موجوداتی دیگر (المیزان،ج،9ص.)907
ََ َ
 .1خلیفه :یعنی جانشینی ،یکی بعد از دیگری آمدن ،گروهی بعد از گروهی ،در نتیجـه ،همیشـگی اسـت و «خلـف» بـه
معنی پشت سر هم آمدن است.
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مراد از خالفت ،حقیقت جامع آن است که درجات فراوانی را بـه همـراه دارد ،گرچـه مصـداق
عینی مطرح در آیه محل بحث ،دارای خالفت مطلق و کامل است که بهـره انسـان کامـل اسـت
(تسویم،ج،9ص.)12

مراد از خلیفه در آیه مورد نظر جانشین خداوند متعال میباشد و ایـن جانشـینی از طـرف ذات
اقدس اوست و خلیفـه واسـطه فـیض میـان خـالق و مخلـوق اسـت (تفسذیراثوذیعشذری،ج،9
ص971؛الکشافعوحقائقغوامضالتوزیذل،9ج،9ص924؛لیذوارالتوزیذلواسذرارالتأویذل،ج،9
ص37؛تفسیرروشو،ج،9ص937؛تفسیریمویه،ج،9ص906؛المحررالوجیزفذیتفسذیرالکتذاب

العزیز ،2ج،9ص990؛روحالمعاییفیتفسیرالقرآنالعظیم 3،ج،9ص222ذ.)226
تحلیلوبررسی 
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ً
با توجه به آیات  31و  31سوره بقره و تفاسیر این آیات بدیهی است که اوال منظور از خلیفه در
ِّ
آیه  31سوره بقره همان خلیفة الله است؛ و از جمله اسمیه إِِِّن جاعِل (بـی تردیـد مـن [خـدا]
ّ
قرار دهنده هستم) و تأکید إن و ضمیر یای متکلم وحده و همچنین مخاطب قرار گرفتن مالئکه،
میتوان به اهمیت موضوع پی برد .وقتی خداونـد میفرمایـد میخـواهم در زمـین جانشـین قـرار
ً
دهم ،بدون هیچ قید دیگری واضح است که جانشین خود را معرفی مینماید .ثانیا همانطور که در
آیه  3۴سوره بقره میبینیم که آن خلیفه مسجود مالئکه قرار میگیرد پس جانشینی آدمی از جـن
و انس و ملک نمیتواند چنین شایستگی و منزلتی را در او ایجاد کند؛ پس منظور از خلیفه در آیه
 31سوره بقره ،جانشین خداست.
البته باید گفت که رسیدن به مقام خالفت الهی در فطرت همـه انسـانها وجـود دارد و همـه
انسانها ،بالقوه ،استعداد و قابلیت رسیدن به این مقام را دارند و این به خاطر روح الهی است کـه
در همگان به ودیعه قرار داده شده است و فطرت نمادی از همان روح الهی است و خداونـد از آن
جهت که نهایت خیر و صالح انسان را میخواهد و کمال نیز مجموعه خیرات است پس استعداد
 .1زمخشری آورده است :اگر «منکم» در تقدیر باشد ،پس خلیفه در اینجا جانشین گذشتگان است ولی اگـر « ّمنـي» در
تقدیر باشد خلیفه در اینجا جانشین خداوند است.
 .2در این کتاب سخنی از واسطه فیض بودن میان خالق و مخلوق دیده نشد.
 .1در این کتاب آمده است :و خداوند نیازی به خلیفه ندارد ولکن این نیاز از جانب مخلوقات است به جهت قصوری کـه
در مخلوقات از دریافت بیواسطه فیوضات الهی وجود دارد و وجود انسان کامل در این عـالم همچـون وجـود روح
در بدن است و هر گاه انسان کامل از این عالم مفارقت کند عالم میمیرد.

بررسیمصادی خلفایالهی 

بررسیتطبیقیخغیف الغهیایساندراهمتفاسیرفریقیو

رسیدن به کمال را در فطرت همه انسانها قرار داده است تا هر کس به اندازه ظرف وجودی خود
از آن برخوردار شود و به درجهای از معرفت اسمای الهی دست یابد و به همان اندازه نیـز از مقـام
خلیفةاللهی برخوردار گردد (تسویم،ج،9ص )12و در میان همین افراد ،انسانهایی که بتوانند این
قوه را به طور کامل به فعلیت برسانند ،و به تمام اسمای الهی دسـت یابنـد ،انـدک هسـتند و آنهـا
همان خلیفه حقیقی خدا در زمین هستند پسآن فرد که به تمام اسماء دست یافت همان انسان
کامل یا خلیفة الله است (همان) ،و از آن جهت که او خلیفه خداست پس به اذن خداوند ،قادر بـه
انجام کارهایی خدایی است (روحالمعاییفیتفسیرالقرآنالعظیم،ج،9ص222ذ.)226
پس به طور خالصه نتیجه آنچه تا کنون در این مقاله مـورد بررسـی قـرار گرفـت بـدین شـرح
است:
خلیفه در این آیه به عنوان جانشین خداوند است و همان طـور کـه تحلیلـی عقلـی شـد همـه
انسانها (نوع انسان) به دلیل وجود افراد کافر و فاسد نمیتوانند جانشین خداوند در زمین باشـند
چون که خلیفه باید از جهت صفات و شؤون نزدیکترین افراد به مستخلف عنه باشد (المیزان،ج،9
ص .)907و همچنین حضرت آدم تنها خلیفه خداوند نیست بلکه یکی از مصادیق خلفای الهی
است ،و به دلیـل اسـتمراری کـه در آیـه  31سـوره بقـره در رابطـه بـا خالفـت الهـی وجـود دارد و
همچنین به جهت اینکه زمین نمیتواند هیچگاه از خلیفه و حجت خداوند خالی باشد زیرا چنانچه
خلیفه خدا در عالم نباشد جهان نابود گردد (روحالمعاییفیتفسیرالقرآنالعظیم،ج،9ص222ذذ
)226؛ در نتیجه در هر دوره ،برخی افراد که شایستگی و لیاقت خالفت الهی را دارا هستند به این
مقام رسیده و مورد تأیید خداوند قرار میگیرند که از آنها به انسان کامل نیز تعبیر شده است ،اما در
بین مفسران در مصادیق ایـن خلفـای الهـی ،اخـتالفنظرهـایی وجـود دارد ،کـه بـه بررسـی آنهـا
میپردازیم.

 .1تنها مؤمنان وارسته و پرهیزگار
این گروه چنین بیان میکنند که هر فرد تا هر اندازه حامل علـم األسـماء باشـد و در راسـتای
صفات الهی آن را حفـظ کـرده و رشـد دهـد بـه درجـهای از خلیفـة اللهـی میرسـد (تسذویم،ج،6
ص ،)54که این حالت در مسیر پرهیزکاری و روی آوری عملی به اعمال نیک امکانپذیر میشود.
اما در اینباره میتوان گفـت کـه حرکـت نسـبی انسـانها در جهـت دارا بـودن علـم السـماء،
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نمیتواند به طور شایسته ،جایگاه ارزشمند خلیفةاللهی را به مـا نشـان دهـد؛ چـرا کـه هـر یـک از
پرهیزگاران ،در درجاتی از آگاهی به علماألسماء قرار دارند حال آیا این همان مقـام واالی خلیفـة
اللهی است یا نه ،جای تأمل دارد؛ و در جهت شفاف سازی مصادیق خلفای الهـی میتـوان گفـت
که بر این اساس مقام خلیفة اللهی مخصوص کسانی است که آگاهی همه جانبه به تمام اسمای
الهی داشته باشند شاید بتوان گفت که این نوع آگاهی همان علم لدنی باشد که در قرآن نیز از آن
ً
َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َّ
ِلنرا
به شکلهای مختلف یاد شده است ،مثال در سوره کهف آیه  ۶۵میفرمایـد و علمناه مِرن
ْ

َ َّ

ْ

ْ

ْ
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عِلما و یا در سوره نمل آیه  ۴1میفرماید قال اَّلِي عِن َدهُ عِلم م َِن الكِتاب .
به اعتقاد مفسران ،تفسیر سوره کهف «علم لدنی و غیراکتسابی و مخـتص بـه اولیـاء اسـت»
(المیزان،ج96ص )505و تفسیر سوره نمل «علم مذکور از سـنخ علـوم فکـری و اکتسـابی و تعلـم
بردار نبوده است» (همان،ج،94ص ،)497همان علـم لـدنی اسـت؛ کـه منظـور از ایـن دو ،یکـی
حضرت خضر و دیگری آصف برخیاست ،اینان به دلیل بهره داشتن مناسبی از علم ،کارهای
شایسته و حتی خارقالعاده انجام میدادند؛ اما در آیه  31سوره بقره ،سخن از جانشـین خداسـت
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ
ماء َكها (و [خدا] همه [معانی] نامها را به آدم آموخـت) از آن یـاد
که با تعبیر و علم آدم اْلس
شده است ،پس آن کس که همه این علم را از خدا گرفته و علم لنی را کامال دریافت کـرده باشـد
لیاقت مقام خلیفة اللهی را دارد.
 .2حجتهای خدا در روی زمین خلفای الهی هستند.
در شرح و توضیح این نظر میتوان گفت که مفسران قائل به این هستند که با توجه به ساختار
آیه  31سوره بقره ،استمرار خالفت الهـی در روی زمـین الزامـی اسـت و هیچگـاه زمـین خـالی از
خلیفه و حجت خدا نخواهـد بـود امـا در اینکـه ایـن حجـت الهـی کیسـت؟ و شـامل چـه کسـانی
میشود؟ و چه کسانی را دربر نمیگیرد؟ اختالف نظرهایی وجود دارد.
مفسران اهل سنت تنها پیـامبران و در نهایـت پیـامبر گرامـی اسـالم را خلیفـه و حجـت خـدا
معرفی میکنند 1،اما در نگاه شیعه تمامی انبیـا و ائمـه معصـومین مصـادیق خلفـای الهـی و
حجتهای خدا در روی زمیناند و زمین هیچگاه از وجود حجت الهی خالی نمیگردد و اگر مرگ
یکی فرا رسد ،دیگری باید جایگزین آن شود مگر آنکه مرگ زمین فرا رسیده باشـد( .البرهذان،ج،9
ص،04ح69؛یورالثقغیو،ج،9ص،42ح)77
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 .1صاحبان تفاسیرأنرارلالتن یل ،ج ،1ص۶8؛ راحلالمع نی ،ج ،1ص222ـ 223؛ اثن ل شیر  ،ج ،1ص ،119مصـادیق
خلفای الهی را انبیا دانستهاند.

ارزیابیکلیپیرامونمصادی خلفایالهی 

 .1امام باقر فرمودند ....« :خداوند عزوجل به واسطه او دینش را ظاهر میکند .هر چند مشرکان بـه آن کراهـت داشـته باشـند.
روی زمین جای خرابی نیست مگر آن که آباد میشود و روح الله عیسی بن مریم فرود میآید و پشت سر او اقامـه نمـاز خواهـد
کرد( .بح را لنرار ،ج ،۵2ص ،191ح.(2۴

بررسیتطبیقیخغیف الغهیایساندراهمتفاسیرفریقیو

بر اساس آنچه از قرائن قرآنی و روایی اسـتنتاج میشـود میتـوان گفـت کـه بیتردیـد خلفـای
الهی ،پیامبران و ائمه معصومین هستند که از طرف خداوند مقـام خالفـت الهـی آنـان مـورد
تأیید قرار گرفته و به عنوان حجت خدا به مردم معرفی میشوند؛ اما برخی از این حجـج الهـی بـه
عنوان نهایت و کمـال از هـدف خلقـت اوج شـکوفایی مقـام خلیفـة اللهـی را در زمـین بـه ظهـور
میرسانند و دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند ،تا آن حد کـه در روایـات میخـوانیم کـه
حضرت عیسی به ایشان اقتدا میکند 1و شخصیتی همچون حضرت علی آرزوی دیدارشان
را دارد( .یهجالبالغه،حکمت.)950
َ ُ ُ َ ْ
قرائن قرآنی بر این موضوع نیز داللت میکند آیاتی همچون آیه  ۵سوره قصص و ن ِریرد أن
ْ َْ
َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ
َّ ُ
َ ََ ْ ََ
اس ُت ْضع ُفوا ي ْاْلَ ْ
رور مِرن بعر ِد
ب
الز
ي
ا
نب
ت
ك
د
ق
ل
و
انبیا
سوره
11۵
آیه
و
ض
ر
نمن َع اَّلِین
ِ
ِ ِ
ِ
ِّ َ
ُ
َّ
َ
َ
َّ
اَّل ْكر أ َّن ْاْلَ ْرض یرثها عِااد َِي الص ِ ُ
اْلون را میتوان برشمرد و آیـه تطهیـر(احذزابِ )66/إِنمرا
ِ
ِ
ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ
ی ِرید اَّلل ِیلذهِب عنكم الرجَ أهل اْلی ِت و يطهرركم تط ِهرریا  ،کـه اراده الهـی را بـه شـکل
ّ
مستمر جهت تطهیر اهلبیت و به صورت فعل مضارع آورده است ( ُیرید ـ ُی ّ
طهر) و وجود إنمـا
ً
در اول جمله به عنوان ادات حصر چنین میفهماند که اوال این مقام عصمت که با خالفت الهـی
ً
مالزم است ،ویـژه اهلبیـت میباشـد ،ثانیـا هـر چـه بـه انتهـای دوران آخـر الزمـان نزدیـک
میشویم تجلی این مقام ضروریتر و منحصرتر میگردد ،یعنـی وجـود حجـت و خلیفـه الهـی بـه
عنوان انسان کامل که کمال سعادت دنیا و آخرت را ضمانت کند و حق سجده فرشتگان بر انسان
را نشان دهد در این چهارده نفس مقدس به ویژه حضرت مهدی و یاران پـاکش قـرار دارد؛ بـا
وجود اوست که هستی تداوم مییابد و اهداف اسالم به ظهور میرسد و خلیفة الله با تمام صفات
و شؤونش در زمین تجلی پیدا می کند و با توجه به روایاتی که در این زمینه وجود دارد ،ایـن گـروه
ترین انسانها هستند ،برای مثال در روایتی میخوانیم که امام باقر به
در علم خداوند ،شایسته ِ
جابر فرمود« :ای جابر! خداوند بود و هیچ چیز غیر از او نبود و هیچ پیدا و ناپیدایی وجود نداشت.
سپس اولین خلقتی را که آغاز کرد ،این بود که محمد را خلق نمود و ما اهلبیت را همراه
وی از نور و عظمت او آفرید» (بحاراألیوار،ج،24ص،90ح.)69
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13۶

اهل سنت نیز به طرق خود از ابوهریره نقل میکنند:
رسول خدا فرمود« :هنگامی که خدای تعالی حضـرت آدم ابوالبشـر را آفریـد و از روح
خود در او بدمید ،آدم به جانب راست عرش نظر افکند ،آنجا پنج شـبح غرقـه در نـور بـه حـال
سجده و رکـوع مشـاهده کـرد ،عـرض کـرد :خـدایا قبـل از آفریـدن مـن ،کسـی را از خـاك خلـق
کردهای؟ خطاب آمد :نه ،نیافریده ام .عرض کرد :پس این پنج شبح که آنها را در هیئت و صورت
همانند خود می بینم چه کسانی هستند؟ خدای تعالی فرمود :این پنج تن از نسل تو هستند ،اگر
آنها نبودند ،ترا نمی آفریدم ،نامهای آنان را از اسامی خود مشتق کردهام ،اگر این پنج تن نبودند،
نه بهشت و دوزخ را می آفریدم و نه عرش و کرسی را ،نه آسمان و زمـین را خلـق مـی کـردم و نـه
فرشتگان و انس و جن را( ».همان،ج،20ص.)4
پس همانطور که در آیات و روایات آمده اسـت ،قبـل از آفـرینش انسـان بـه هیبـت خـاکی،
خداوند انوار مطهر چهارده معصوم را آفرید و به واسطه آنها انبیا و رسوالن خود را خلفای خود
در زمین قرار داد؛ هر چند که از نظر ظهور جسمانی در دنیا حضرت محمد پس از همه انبیای
الهی و اهلبیت طاهرینش آخرین خلفای الهی روی زمین هستند.
وجوهاشتراکنظراتمفسرانفریقیندربابخلیفةاللهیانسان 

آنچه از مجموع تفاسیر م ورد مطالعه در باب این موضوع بدست آمد ،این است که همگـی در
مورد خلیفةاللهی انسان اظهار نظر کردهاند و قائلین به نظریههای چهارگانه ـ که بیان شد ـ در بین
شیعه و اهل سنت وجود دارند و نمیتوان گفت که این نظرات ،خاص شیعه و یا خاص اهل سنت
است .هر دو گروه خلیفة الله را جانشین خداوند و منصوب از طرف او میدانند و اگـر بـا دقـت در
ً
نظریههای پیرامون خلیفةاللهی انسان بن گریم میبینیم که مثال در نظریـه دوم (خالفـت الهـی
نوع انسان) که صاحب تفسیرلالمن ر قائل به آن است در واقع قائل بـه خالفـت تشـریعی شـخص
برگزیدهای از جانب خداوند است و خالفت تکوینی را از برای نوع انسان میداند که در حـد تـوان
نقد آن نیز ذکر شد .و در نظریه چهارم (خالفت الهی انسانهای برگزیـده) بیشـتر مفسـران اهـل
سنت و برخی از مفسران شیعه قائل به خالفت تشریعی انسان از طرف خداوند هستند نه خالفـت
تکوینی؛ زیرا خالفت را همان «به حق حکومت کردن» و «ارائه کردن حکم در میان مردم» تفسیر
کردهاند که خالفت را به نوع تشریعی آن تفسیر نمودهاند .در ضمن از سـخنان آلوسـی و صـاحب
أنرارلالتن یل چنین برمیآید که آنان نیز مانند برخی مفسران شیعه ،هم قائل به خالفـت تشـریعی

انسان و هم قائل به خالفت تکوینی او از جانب خداوند هستند؛ یعنی انسان کامل یا همان خلیفة
الله عالوه بر اینکه پیشوا و رهبر الهی و حجـت خـدا میـان انسـانها در حـدود و احکـام شـریعت
است ،قادر است به اذن خداوند در کائنات نیز تصرف کرده و همان کارهایی را انجـام دهـد کـه از
شئون و صفات خداوند است با این تفاوت که خداوند باری تعالی خالق و خلیفه مخلـوق اوسـت و
صفات خداوند عین ذات اویند اما خلیفه ،تجلی صفات خداونـد اسـت کـه ایـن صـفات بـه اذن و
تدبیر حق تعالی ـ در عین حفظ اختیار ـ در خلیفه الهی متجلی میشود.
خلیفةاللهیانسان 

وجوهافتراقنظراتمفسرانفریقیندرباب

نتیجهگی ری


در کتابهای تفسیری شیعه و اهل تسنن چند نظریه پیرامون خالفت انسان یافـت میشـود،
که همه آن موارد ناظر به جانشینی انسـان از خداونـد در روی زمـین اسـت و تنهـا یـک نظریـه در
رابطه با جانشینی انسان از غیر خداست .همه آن نظرات را در چهار مورد میتـوان خالصـه کـرد:
 .1جانشینی آدم و ذریه او به جای ساکنان قبلی؛  .2خلیفه خداوند بودن تمام انسانها در زمـین؛
 .3خلیفة اللهی حضرت آدم ؛  .۴در نهایت خلیفة اللهی انسان کاملی کـه توانـایی و لیاقـت بـه
ظهور رساندن تمام اسمای الهی را داشته باشد؛ چهار نظریهای است که پیرامـون آن توضـیحاتی
ارئه شد و نقد و بررسیهایی برای هر کدام ذکر گردید.

بررسیتطبیقیخغیف الغهیایساندراهمتفاسیرفریقیو

ً
مفسران اهل تسنن در بیان مصادیق خلیفة الله با مفسران شیعه اختالف نظرهایی دارند مثال
آنها فقط انبیای الهی را مصداق خلیفةاللهی میدانند بـا آنکـه اذعـان دارنـد کـه زمـین نمیتوانـد
هیچگاه از حجت خدا خالی باشد؛ و با توجه به ساختار آیه  31سـوره بقـره خالفـت الهـی اسـتمرار
دارد و هر گاه انسان کامل از این جهان مفارقت کند و بمیرد جهان نیز میمیرد.
پس نظر مفسران شیعه منطقیتر اسـت آنجـا کـه میگوینـد پـس از خـتم رسـل بایـد افـرادی
جانشین خداوند و رسول او باشند تا واسطه فیض میان خالق و مخلوق باشند (همانطور که بیان
شد خداوند به جان شین نیاز نـدارد و ایـن از قصـور مخلوقـات در دریافـت فـیض الهـی اسـت ،نـه
برخاسته از نقص الهی) و خلیفه کسی است که مظهر مستخلف عنه و آیینه تمـام نمـای او یعنـی
خداوند است؛ پس باید از هر اشتباه و خطائی به دور باشد و این افراد همان نفوس مقدس چهارده
معصوم هستند.
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جان کالم آنکه جانشینی آدم و ذریه او به جای سـاکنان قبلـی در آیـه  31سـوره بقـره منظـور
نیست و باید مقامی باالتر مراد باشد چرا که خلیفه در ایـن آیـه چنـان شـرافت یافـت کـه مسـجود
مالئک گردید؛ و یا خلیفة الله بودن همه انسانها چنـدان مقبـول بـه نظـر نمیرسـد و سـادهترین
دلیل نادرستی آن همان بیان فرشتگان میتواند باشد که افراد فاسق و خونریز و جنایتکار در نـوع
انسانها نمیتواند برای خداوند حکیم چنان باشد که جانشین او در میان انسانها قرار گیرد؛ امـا
منحصر بودن خلیفةاللهی برای حضرت آدم با توجه به قرائن و سیاق عبارت نیز چندان مقبول
نیست؛ زیرا خداوند عبارت «في االرض» را بدون قید زمان و کلمه جاعل که استمرار را میرسـاند
آورده است و اینها از جمله قرائنی است که این نظریه را رد مینماید .پس میتوان گفت که وقتی
خلیفة الله نه فقط یک شخص خاص است و نه همه انسانها ،پس در اینجا حد وسـطی مطـرح
است که همان خالفت برخی انسانهای پاک و وارستهای است که توانایی و لیاقت چنین مقامی
را دارند و از طرف دیگر از میان همین انسانهای شایسته کسانی که برگزیده خدا و مـورد تأییـد او
به عنوان حجت الهی قرار میگیرند همچون انبیا ـ با توجه به تفاسیر اهل تسنن ـ مصادیق خلفای
الهی هستند.
در همین راستا ـ بر طبق تفاسیر شیعه ـ میتوان گفت که با توجـه بـه خـالی نبـودن زمـین از
حجت خدا و ختم نبوت توسط حضرت محمد و تداوم خلقت در روی زمـین بـرای انسـانها و
سیر به سوی تحقق اهداف اسالم ،همه و همه ما را به این مسأله رهنمون میسازد که وجود پاک
و مقدس ائمه معصوم از مصادیق خلفای الهی هسـتند کـه آخـرین آنهـا حضـرت مهـدی
پیشوای معصوم و تنها ذخیره باقیمانده الهی معرفی شده است و به عنوان خلیفه خـدا و مسـجود
مالئک و واسطه فیض بین خـالق و مخلـوق میباشـد کـه هـم خالفـت تشـریعی و هـم خالفـت
تکوینی را در اوج خود به ظهور میرساند.
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