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اطاعت از خليفه و امير
خداوند متعال در قرآن عظيم الشأن )آيت  ٣٠سورۀ البقره( می فرمايد ْ ِ َ »:
األرض
قال َرب َ
وإذ َ َ
للمالئکة ِ ﱢإنی َ ِ
ﱡک ِ ْ َ َ ِ َ ِ
جاع ٌل ِفی ْ َ ْ ِ
َِ َ
خليفةً ) « ...و ياد کن که چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمين خليفهای خواھم گماشت (...
در ترجمه وتفسير اين آيت مبارکه مفسرين نطريات مختلفی را ارائه داشته اند ازجمله :
تفسير نور خرمدل:
تفسير نور » َ ِ َ
خليفةً«  :را جانشين معنا کرده .ولی ھستند عداه از مفسرين که کلمۀ »خليفه« را جانشين ﷲ در روی
زمين ترجمه وتفسير می کنند ،كه اين ترجمه و يا اين تفسير و تعبير چندان چنگي به دل نمي زند.
برخي از مفسران خليفة فی االرض را جانشين يك ديگر مردمان گرفته اند كه اين تعبير و تفسير بالمفھوم سخنی اصح،
وارد ،مقبول و پسنديده است )وﷲ اعلم بالصواب(.
و اما تفسير جاللين در مورد کلمۀ »خلفيه« می نويسد :من در زمين خليفه ای خواھم گماشت که در اجرای احکامم
جانشين من باشد در زمين و او آدم است.
در تفسير صفوةالتفاسير در مورد کلمۀ »خليفه« می نويسند :ھمانا من در زمين جانشينی را خلق کرده و آن را نمايندۀ
خود قرار می دھم که در انجام دادن احکام در زمين جانشينم باشد .اين جانشين عبارت است از آدم .يا جمعی که در
قرون بعد و در ميان نسلھای آينده جانشين يک ديگر باشند.
در تفسير معارف در مورد کلمۀ »خالفات « می نويسد :يعنی او جانشين من می شود و وظيفۀ اجرای احکام شرعی
خويش را به او می سپارم.
امام قرطبی رحمة ﷲ با يک تعداد ديگری از مفسران در مورد اين آيت می گويند» :معنی خالفت مذکور در اين آيت،
يعنی جانشينی ﷲ تعالی در زمين با تنفيذ و اجرای احکام و قوانين وی و آبادانی زمين و سياست مردم )با اجرای
احکامش( حاصل مي شود«.
تعدادی ديگری از مفسران گفته اند:
 معنی خليفه يعنی جانشينان جنيانی که قبالً در زمين بودند. معنی خليفه يعنی بعضی از انسانھا جانشين انسانھای نسل ماقبل خود می شوند. -جانشين مالئک می شوند.
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امام ابنکثير در تفسير خويش »تفسير القرآن العظيم« می نويسد» :يعنی قومی را در زمين مقيم خواھم ساخت که برخی
از پی برخی ديگر ،قرنی پس از قرنی و نسلی بعد از نسلی ،در آن جايگزين میشوند«.
امام قرطبی وغيره ،با اين آيت بر وجوب نصب خليفه و امام )رئيس دولت( در جامعۀ اسالمیاستدالل کردهاند تا آن
امام ،اختالفات ميان مردم را حل و فصل نموده ،داد مظلومانشان را از ظالمانشان بستاند ،حدود را برپا دارد و ساير
شؤون مھمی را کهجز با نصب حاکم ،عملی نمیشود ،به سامان آورد زيرا آنچه که واجب جز با آنتمام نشود؛ خود نيز
واجب است.
ابن کثير میگويد» :واجب است که امام :مرد ،آزاد ،بالغ ،عاقل ،مسلمان ،عادل ،مجتھد ،بينا به امور ،سالم األعضا،
آگاه بهآراء و انديشهھا و امور جنگی و قريشی نسب باشد ،اما ھاشمی بودن و معصوم بودن وی شرط نيست«.
در اين رابطه الزم به تذکر می دانم که به فھم من تذکر و اشاره کلمۀ قريشی و خانوادۀ ھاشميان در اينجا مورد نصب و
خانوادۀ پيامبر اسالم نيز اشاره است که باز می گردد تا جانشين حضرت پيامبر اسالم محمد مصطفی از ھر مسلمان
شايسته از خانواده و يا خارج از خانوادۀ پيامبر اسالم باشد و باز خانواده چه چيز را احتوا می کند؟ )مانند ابوبکر
صديق( و يا از خانوادۀ پيامبر شخص شايسته باشد )حضرت علی کرم ﷲ وجه( ،مسأله ای که از ھمان آغاز تا امروز
در ملت اسالم موجب فتنه ھای زياد شده و اين فتنه ھا ادامه دارند .
بنابراين معنای خليفه اين است که خداوند متعال انسان را خليفۀ يکديگر برای اجرای حکم شرعی قرار داده است ،زيرا
خداوند ھمۀ انسانھا را در زمين جايگزين می کند تا آنھا را در يک مدت بس کوتاه ابتالء و امتحان که ضرورت بشر
است نه ﷲ تعالی ،بيآزمايد که دراين دنيای انتخاب و عالم اسباب چگونه عمل خواھند کرد ،ھمانطوری که در حديث
وإن ﱠ
فيھاُ ْ ،
إن ﱡ ْ
ِ ٌَ
حلوةٌ
خضرة ،ﱠ
صحيح آمده است که پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم فرمودند » :ﱠ
کيف
فينظر َ ْ َ
کم ِ َ
مستخلفُ ُ ْ
ﷲَ ُ ْ َ ْ ِ
الدنيا ُ ْ َ
َْ َُ
الدنيا ﱠ ُ
إسرائيل َ َ ْ
تعملون َ ،ﱠ
النساء ِ َ ،ﱠ
النساء « )روايت مسلم(
کانت فی َ
بنی ْ َ َ
فإن َ ﱠ َ
فاتقوا ﱡ ْ َ
فتنة َ ِ
أول ِ ْ ِ
واتقوا ﱢ َ ِ
ـ ھمانا دنيا شيرين و سبز است )زرق و برق دارد( ،و خداوند شما را در آن خليفه ساخته است تا ببيند که چگونه عمل
می کنيد ،پس بترسيد از دنيا و از زنھا ،چرا که اولين ابتالی بنی اسرائيل در بارۀ زنھا بود«.
اما برخی از مفسرين که استدالل می نمايند که  :انسا ن » خليفة ﷲ « در زمين است ترجمه وتفسير صحيح ودقيق را از
اين کلمه نياورده اند زيرا :
 -١در ھيچ روايتی نه صحيح و نه ضعيف وارد نشده است که انسان خليفة خداوند است در زمين ،و حتی اين آيت نيز
األرض َ ِ َ
خليفةً « )من
دليل نمی شود که انسان خليفة ﷲ در زمين است ،زيرا خداوند متعال فرموده استِ » :ﱢإنی َ ِ
جاع ٌل ِفی ْ َ ْ ِ
األرض َ ِ َ
خليفةً « )من در زمين خليفهای برای خودم
در زمين خليفهای خواھم گماشت( و نفرمود ِ » :ﱢإنی َ ِ
جاع ٌل لی ِفی ْ َ ْ ِ
خواھم گماشت(.
 -٢خليفه بر کسی مطلق می شود که جای ديگری را پس از مرگش و يا به علت غيابش بگيرد ،مثالً می گوئيم ابوبکر
رضی ﷲ عنه خليفه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم بعد از وی شد ،و يا می گوئيم ھارون رضی ﷲ عنه خليفه و جانشين
موسی عليه السالم در غيابش شد و آن ھنگامی بود که موسی عليه السالم برای مناجات و دريافت تورات به کوه طور
رفته بود ولی خداوند متعال حی ال يموت است و ھيچ وقت غائب نيست و ھميشه عليم و خبير است ،لذا معنائی ندارد که
بگوئيم آدم عليه السالم جانشين و يا خليفۀ خداوند اليزال است ).در اين مورد غرض تکميل بحث می توانيد به  .سايت
جامع فتاوای اھل سنت و جماعت .مراجعه فرمائيد (
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اما در تحليل نھائی درين مبحث بس مھم و اساسی که تعداد بيشمار مشاکل و فتنه ھا در حل درست ھمين مسأله نيز نھفته
است .مسلما ً بحث بس طويل و عريض و دارای ابعاد و باريکی ھای بس مھم نيز است اما من ناگزير به علت عوامل
متعدد به صورت مختصر می نگارم:
مسلمانان و ساير جوامع بشری در جامعه و عالم اساب به مدير و تنظيم کنندۀ امور نيز ضرورت دارند .بھترين طريق
انتخاب خليفه و منظم ) به ضمۀ ميم  ،فتحۀ نون و کسرۀ ظ( امور مسلمان بايد توسط ملت با خبر مسلمان به شخص و
فرد مسلمان و آگاه مانند انتخاب حضرت ابوبکر که به نحوی از ترکيب نامزد کردن از جانب پيامبر اسالم و در حالت
ما نخبگان مسلمان ،و علماء و انتخاب ملت و امت مسلمان باشد ،خواھد بود .
ھرنوع تالش برای تصاحب حاکميت و خالفت مسلمانان با افراط و تفريط در حق علماء و عام ملت خالف فرمول
متذکره به جز به قتل و خونريزی و بغاوت به جای ديکری نخواھد رسيد و نخواھد انجاميد و فھم درست از شرع
اسالمی به شناخت اصح نيست .وﷲ اعلم بالصواب .
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