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 مقدمه 

خاص دانست  یمعناشناسي را مي توان عبارت از مطالعه علمي معنای مراد و لوازم آن در گذر تاریخي و متن و دوره

نظر از باورهای  كسي صرفآن است طوری كه هر داوری و تعصب بودن شمنظور از علمي بودن مطالعه صریح بدون پی

مراد از معنا نیز دو . روشني به معنا دست یابد و صحت و سقم آن نیز قابل ارزیابي و محک زدن باشد دیني و مذهبي به

ق به ذهن اهل یكي مصداقي است كه لفظ برای اشاره به آن بكار رفته و دیگر تصوری است كه از آن مصدا: چیز است

معناشناسي روشي جدید برای تبیین و بررسي مفاهیم و كشف معاني و  .(11 :ش 1904)نكونام،  زبان متبادر مي شود

 هانشیني بین واژهعلوم قرآن و تفسیر است. یكي از مباحث معناشناسي بررسي روابط هم یروشي نو پدید در عرصه

یک واحد ، ها صورت مي گیرد؛ یعني در اثر انتقال معناانتقال معنا بین آنواحدهایي هستند كه ، نشینواحدهای هم ست.ا

مفهوم واحد مجاور خود را در بر مي گیرد و گاه این انتقال تا جایي است كه حضور واحد مجاور را حشو مي سازد 

ه روشن شود، در تحقیق حاضر تالش شده است مفهوم و گستره معنایي مشتقات این ماد(. 201-202ش: 1910، )صفوی

لفه های معنایي این الفاظ تبیین گردد. آنچه در ؤسپس با بررسي روابط معنایي واژگان همنشین با مشتقات ماده خلف م

بر -2مفهوم ماده خلف و مشتقات آن در گفتمان آیات قرآن كریم چیست؟  -1نوشتار حاضر محل سوال است این كه: 

بر اساس آیات الهي، -9با الفاظ متعدد برگرفته شده از ماده خلف كدامند؟ ترین واژگان همنشین اساس آیات الهي، مهم

 نشیني كدام است؟های معنایي این مشتقات بر پایه روابط هممولفه

  پیشینه پژوهش
در قرآن كریم، « عزم»های متعدد معناشناسي مانند مقاله معناشناسي توصیفي واژه درباره واژگان قرآن كریم پژوهش

نشیني و جانشیني، بر مبنای روابط هم« حمیم»ا صرفي و فتحیه فتاحي زاده، مقاله مطالعه معنایي واژه قرآني نوشته زهر

در قرآن كریم، نوشته « عقل»نوشته مرتضي قائمي، صالح الدین عبدی و ابراهیم احمدی، مقاله حوزه معنایي واژه 

در قرآن « خلیفه» معناشناسيتوان از مقاله پژوهش حاضر ميترین اثر با افالطون صادقي، انجام شده است. اما از مرتبط

در قرآن و ارتباط  «خلیفه»معناشناسي واژه  و همچنین مقاله مهدی جاللي، فهیمه جمالي راد، سهیال پیروز فر، نوشته كریم

وجب تفاوت مقاله نام برد. آنچه م علیرضا طبیبي و فاطمه دست رنج، نوشته هاآن با موضوع امامت با تاكید بر همنشین

كه تا كنون با است  مادهاین همه واژگان مشتق از و « خلف» وجوه معنایي مادهبررسي ، ها گردیدهحاضر با این پژوهش

 تحقیق قرار نگرفته است. بررسي و نگاه معناشناسانه مورد 

 .معنا شناسی قرآن1

قرآن . پردازد ني نهفته آن در متون مختلف ميجمله علومي است كه به شناخت دقیق واژگان و كشف معا شناسي از امعن

های زباني  رساني از تكنیک ناع مخاطب و تاثیر پیامقجهت ا، كریم به دلیل زایش معاني باطني و وسعت حوزه معنایي

مطالعه علمي درباره كلمات كلیدی زبان  شناسي را تحقیق و امعن، شناسي علم زبان یدر گستره. متنوعي بهره برده است

مراد از معناشناسي شناخت معنای مفردات و تركیبات اعم از معنای تاریخي و  (.91ش: 1910، )صفویدكننیف ميتعر

مقصود از معناشناسي . معناشناسي تاریخي و معناشناسي توصیفي: دیگر معناشناسي دو نوع است  عبارت به. توصیفي است

شود كه  بررسي مياین روش در . خود داشته است ایخ بتاریخي شناخت معنایي است كه یک واژه یا تركیب در طي تار
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معنای اولیه واژه یا تركیب چه بوده و چه تطوراتي در آن از آغاز تاكنون پدید آمده است. منظور از معناشناسي توصیفي 

ز آن یا قبل ا كه بعد نظر از این صرف، شناخت معنایي است كه یک واژه یا تركیب در مقطع تاریخي خاصي داشته است

ش: 1904، شود كه معنای اصلي یا مراد گوینده چیست )نكونام معناشناسي توصیفي بررسي مي در. چه معنایي داشته است

10-10.) 

 نشینی هم. مولفه های معنایی در گستره روابط 2

سخن،  های ممیز مفاهیم را نشان مي دهند، به دیگر آیند كه ویژگي های به حساب مي های معنایي، مشخصه مؤلفه

تواند برای توصیف  ها مي . این مؤلفهگرددمي پذیر های معنایي امكان تشخیص معنای یک واژه از طریق عناصر یا مؤلفه

تعبیر به  مراد از حوزه معناشناختي یک واژه(. 101ش: 1901 تر روابط معنایي كارآیي مطلوبي داشته باشند )پالمر، دقیق

از ها با آن واژه یا  رود و نحوه ارتباط آنكار ميه ن در یک وجه معنایي با آن بواژگاني است كه در استعماالت آ، كلي

كند كه معنای آن واژه ترادف است یا تضاد یا اضافه یا توصیف و یا اسناد. بررسي حوزه معنایي یک واژه كمک مينوع 

، های معنایي ود جهت تشخیص مؤلفهاز جمله راهكارهای موج(. 912ش: 1904، تر بشناسیم )نكونام تر و گسترده را روشن

عنوان زنجیره مرتب  نشین اغلب كالم محورانه هستند و به عناصر هم. یک واژه است نشیني موجود در توجه به روابط هم

بررسي روابط هم نشیني بین واژه ، یكي از مباحث معناشناسي(. 191ش: 1910 شوند )چندلر،مند تعریف ميیا زمان

یک واحد ، گیرد؛ یعني در اثر انتقال معناها صورت ميشین واحدهایي هستند كه انتقال معنا بین آننواحدهای هم هاست.

. مفهوم واحد مجاور خود را در بر مي گیرد و گاه این انتقال تا جایي است كه حضور واحد مجاور را حشو مي سازد

، بایستي طبق روال خاصي بر یک محور افقي كه واژگان موجود در یک متن حامل پیام برای مخاطبان باشند برای این

 )صفوی، نشیني نامند نشیني گویند و رابطه واحدهای آن با یكدیگر رابطه هم كنار هم قرار گیرند این محور را محور هم

ای از نوع تركیب میان الفاظي است كه در یک زنجیره  نشیني، رابطه به عبارت دیگر، رابطه هم(. 201-202ش: 1910

بنابراین با آشكار ساختن روابط معنایي در واژگان (. 910ش: 1910 گیرند )صفوی،دیگر قرار مير كنار یکكالمي د

توان به  مولفه های معنایي لفظ مورد جستجو دست یافت و ابعادی جدید از مفهوم واژه مورد بحث همنشین یک واژه مي

 را كشف نمود.

 . مفهوم شناسی ماده خلف3

كه چیزی در پي چیز دیگر آید و جایگزین آن شود، دوم به معنای پشت نایي دارد: اول اینریشه خلف سه اصل مع

یعنى پشت، نقطه مقابل قدّام به معنای   خَلْف(. 214: 2ق، ج1040 )مقابل جلو( و سوم به معنای تغیر است )ابن فارس،

كاربرد دارد كه به ذكر چند نمونه از  های مختلفاین ماده به صورت(. 209ق: 1012اصفهاني، )راغب  پیشاروى و جلو

 مشتقات آن مي پردازیم:

( 11:)رعد ﴾لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِه و ﴿ :یعنى: پشت، نقطه مقابل قدّام)جلو(، مانند قول خدای تعالي  خَلْف    

 (.221ق: 1012اصفهاني،)راغب 

إنَّ اللَّهَ ﴿ي: رار، وعدنى فاخلفنى: یعنى وعده كرد و وفا نكرد. مانند قول خدای تعالیعنى: مخالفت در وعده و ق  خُلْف     

 (.291ق: 1012، ( )راغب اصفهاني0)آل عمران/﴾الْمِیعادَ  ال یُخْلِفُ
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( )راغب 22:)فرقان ﴾خِلْفَةًهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ  وَ﴿ شدن، مانند قول خدای تعالي: دیگرجانشین یک  :یعنىخِلْفَة      

 (.220ق: 1012 اصفهاني،

؛ این معنى است كه: هركس راه و روشى غیر از راه و روش دیگرى در كار یا سخن برگزینده بو مُخَالَفَة   اخْتالف     

بنابراین به طور (. 291 ق:1012 )راغب اصفهاني، (2:)یونس ﴾اللَّیْلِ وَ النَّهارِ  اخْتاِلفِ  إِنَّ فِي﴿:مانند قول خدای تعالي

مفهوم هر كدام از باشد كه  تغییر ميو  گفت ریشه خلف دارای سه اصل معنایي: جایگزین، پشتتوان  خالصه مي

 گردد. يمشتقات این ماده به یكي از سه اصل معنایي ذكر شده برم

 در قرآن کریم «خلف». بررسی معنایی ماده 4

سوره و  04كه مجموعا در به كار رفته  بار در قرآن كریم 121 رد تكراری،احتساب موا با« خلف»مشتقات مختلف ماده 

با توجه به مطالب گذشته و تقسیم  اسم و مصدر مي باشد. فعل ماضي، مضارع، امر،آمده كه به اشكال گوناگون  آیه 112

 توان آیات قرآن كریم را در همین سه دسته بررسي كرد:ریشه خلف در سه اصل معنایي مي

 با مفهوم جایگزین« خلف».آیات در بردارنده ریشه 1. 4

، یَسْتَخْلِف،  خَلَفَ، اخْلُفْنيهای فعلي و اسمي به صورت، مشتقات ماده خلف در این اصل معنایي در قرآن كریم

به در ادمه ةً، خَلْفٌ به كار رفته است كه یُخْلِفُهُ، خِلْفَ ، ، یَخْلُفُون خَلَفْتُمُوني اسْتَخْلَفَ، خَلیفَةً، خاَلئِفَ، خُلَفاءَ، مُسْتَخْلَفینَ،

 بررسي چند نمونه از این مشتقات مي پردازیم:

 اصفهاني، شود )راغب اطالق مى، كند مى راه و روش او را سدّ و گیرد  خَلَف: به كسى كه جاى دیگرى قرار مى     

 (. 200ق: 1012

وَ یَقُولُونَ سَیُغْفَرُ لَنا وَ إِنْ یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأْخُذُوهُ أَ   یَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ﴿     

لِلَّذینَ یَتَّقُونَ أَ فاَل آخِرَةُ خَیْرٌ لَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ میثاقُ الْكِتابِ أَنْ ال یَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فیهِ وَ الدَّارُ الْ

اند و خواسته این دنیا  به جا ماندند كه كتاب آسمانى را به میراث برده يها جانشیناناز پس آن؛ (120:)اعراف ﴾ تَعْقِلُون

مگر از ایشان در تورات  د.بگیرن، اى نظیر آن پیششان آید و اگر خواسته به رشوه گیرند و گویند ما را خواهند بخشید

سراى آخرت براى كسانى كه . كه درباره خدا جز حق نگویند اند اند پیمان نگرفته درجات آن را آموختهكه من

 كنید. بهتر است چرا خردورزى نمى، كنند پرهیزكارى مى

 وَ هُوَ﴿خِلْفَةٌ یعنى كارشان پى در پى و منظّم است.  گویند: أمرهم خِلْفَة: یعنى جانشین یكدیگر شدن، در اصطالح مى     

او كسى است كه با ایجاد نظامى در آفرینش از روى حكمت و نظام ؛ (22:)فرقان ﴾الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً

 دیگر قرار داد.هستى شب و روز را جانشین یک

إِنْ یَشَأْ ﴿ (.210: 2ش، ج1911شي، )قر  یَسْتَخْلِف: استخالف جانشین گذاشتن است و معنى طلب در آن ملحوظ است    

بخواهد را كه برد و از پس شما آناگر بخواهد شما را مي ؛(199 :)انعام ﴾مِنْ بَعْدِكُمْ ما یَشاءُ  یُذْهِبْكُمْ وَ یَسْتَخْلِفْ

 كند.جانشین مي
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 با مفهوم پشت « خلف».آیات در بردارنده ریشه 2. 4

خَلْفَها، خَلْفَهُمْ، خَلْفِهِمْ، های رت اسم و در حالتمشتقات ریشه خلف در اصل معنایي پشت مفهوم مقابل جلو به صو

 خَلْفَکَ، خَلْفِهِ، خاِلفَکَ، خَلْفَكُمْ در آیات قرآن كریم به كار رفته است كه به ذكر نمونه ای از این مشتقات مي پردازیم:

 (.209 ق:1012  ،: یعنى پشت، نقطه مقابل قدّام یعنى پیشاروى و جلو )راغب اصفهاني خَلْف     

هاست پشت سر آنها و آنآنچه را در پیش روى ؛ (12:)حج ﴾یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُور﴿     

 گردد.  مى سوى خدا بازه و همه امور ب داند مى

ولى امروز، ؛ (02: )یونس ﴾إِنَّ كَثیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیاتِنا لَغافِلُون آیَةً وَ فَالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ﴿     

  دهیم، تا عبرتى براى آیندگان باشى! و بسیارى از مردم، از آیات ما غافلند. بدنت را )از آب( نجات مى

 خلف در آیه فوق با اصل معنایي پشت به معنای آیندگان بیان شده است.     

 با مفهوم تغیر« خلف». آیات در بر دارنده ریشه 3. 4

باین معنى است كه هر كس راه و روشى غیر از راه و روش دیگرى : اختالف كردن و مُخَالَفَة: مخالفت كردن  اختالف

و از آنجا كه در انتخاب راه و روشي دیگر تغییر و دگرگوني ( 200ق، 1012  اصفهاني، در كار یا سخن برگزینند )راغب

آیات مشتمل بر معنای سومین بنابراین  تغیر باز مي گردد.یعني عین است، معنای این دو مفهوم به اصل سوم ماده خلف، م

اصل این ریشه در قرآن كریم خود به دو گونه مخالفت نمودن و اختالف كردن به كار رفته است كه به بررسي هریک از 

 این معاني مي پردازیم:

 مودن. مفهوم مخالفت ن1. 3. 4

یُخْلِفُ، تُخْلِفُ، خاِلفٍ،  :های اسمي و فعليبا مفهوم مخالفت نمودن با صورت مشتقات ریشه خلف در اصل معنایي تغیر

در آیات ، لَّفینَنا، تُخْلَفَ،مُخَأَخْلَفُوا، مُخَلَّفُونَ، الخالِفین، الْخَوالِفِ، خُلِّفُوا، یَتَخَلَّفُوا، أُخالِفَ،أَخْلَفْتُ، مُخْلِفَ، نُخْلِفُ، أَخْلَفْ

 قرآن كریم به كار رفته است كه به بررسي معنایي چند نمونه از این مشتقات مي پردازیم:

  یعنى: وعده كرد و وفا نكرد )راغب اصفهاني،،وعدنى فاخلفنى: شود : یعنى مخالفت در وعده و قرار، گفته مى خُلْف     

آن است و فعل آن همه از باب افعال هدر وعده و وفا نكردن ب معنى مخالفتهخُلْف: )بر وزن قفل( ب(. 201ق: 1012

 (.200: 2ش، ج1911)قرشي،  بكار رفته است

مردم را در آن  اى پروردگار ما! تو؛ (0:)آل عمران ﴾رَبَّنا إِنَّکَ جامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ ال رَیْبَ فیهِ إِنَّ اللَّهَ ال یُخْلِفُ الْمیعادَ﴿   

 كنى. آورى. به یقین كه خلف وعده نمى ر آن نیست، گرد مىروزى كه هیچ شكى د

اش غیر از  شود، و یا بخاطر اینكه منظره اى است كه از آن تصوّر مى : درختى است كه ظاهرش بر عكس منظره خِلَاف     

ن بنابر تعریف راغب از واژه خالف معنای مخالف از آن به ذه(. 202ق: 1012 حقیقت آن است )راغب اصفهاني،

 متبادر مي شود كه در آیه ذیل بر همین معنا حمل شده است.

سَبیلِ اللَّهِ وَ قالُوا ال تَنْفِرُوا فِي   فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خاِلفَ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَرِهُوا أَنْ یُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ في﴿     

جویان )از جنگ تبوك،( از مخالفت با رسول خدا  تخلف؛ (01:)توبه ﴾أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا یَفْقَهُون الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ

دیگر و به مؤمنان( هاى خود، در راه خدا جهاد كنند؛ و )به یکو كراهت داشتند كه با اموال و جان خوشحال شدند
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اگر « تر است!آتش دوزخ از این هم گرم»آنان( بگو: )به « سوى میدان( حركت نكنید!ه در این گرما، )ب»گفتند: 

 دانستند!  مى

خاطر قصور و سستى و یا نقصان و كمبود از دیگران باز مانده و همچون متخلّف است هاى كه یا ب عقب مانده:  خَالِف     

 (.201ق: 1012  )راغب اصفهاني،

اسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضیتُمْ طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَ  فَإِنْ رَجَعَکَ اللَّهُ إِلى﴿     

و از تو اجازه  سوى گروهى از آنان بازگردانده هرگاه خداوند تو را ب؛ (09:)توبه ﴾بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفین

هرگز همراه من، با دشمنى  هیچ گاه با من خارج نخواهید شد! و»سوى میدان جهاد( بخواهند، بگو: ه ج )بخرو

  «گیرى راضى شدید، اكنون نیز با متخلفان بمانید! نخواهید جنگید! شما نخستین بار به كناره

صورت سرزنش بیان ه كه آیه ببا كسانى كه براى آمدن جنگ كوتاهى كردند و متخلّف شدند همراه باشید  یعنى:     

 (.201ق: 1012 شده است )راغب اصفهاني،

 . مفهوم اختالف کردن2. 3. 4

اخْتاِلفِ، اخْتَلَفُوا،  یَخْتَلِفُون، :های اسمي و فعليمشتقات ماده خلف در اصل معنایي تغیربا مفهوم اختالف كردن با صورت

صورت ثالثي مزید و در باب افتعال است در آیات قرآن كریم به كار هكه همه ب ،اخْتَلَفَ، تَخْتَلِفُون، مُخْتَلِف، اخْتَلَفْتُمْ

 كه به بررسي معنایي ماده خلف در این مفهوم مي پردازیم: رفته است

الف( اختالف: هر گاه در میان مردم اختالف در قول، و سخن باشد در حكم تنازع است و بطور استعاره بجاى منازعة     

  (.200ق: 1012 شود )راغب اصفهاني، ظى است، اختالف گفته مىو مجادلة كه لف

و خداوند در روز قیامت، میان شما در آنچه اختالف  ؛(20:)حج ﴾ اللَّهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فیما كُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُون﴿     

 كند! كردید، داورى مى مى

 (.201ق، 1012 شان )راغب اصفهاني،دیگر و پى در پى بودنجاى یکهشب و روز ب ب( نیز اختالف به معنای: آمدن     

مسلما در آمد و شد ؛ (2:)یونس ﴾ اخْتاِلفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُون  إِنَّ في﴿    

 هایى( است براى گروهى كه پرهیزگارند. ها و زمین آفریده، آیات )و نشانهسمانچه خداوند در آو آن شب و روز

بنابراین ماده خلف در آیات قرآن كریم با مفاهیمي چون جانشیني، پشت در مقابل جلو، آیندگان، مخالف، خلف      

مي معاني این ماده دیگر به كار رفته است كه تمایک اختالف نمودن، آمدن شب وروز درپي وعده، تخلف جویان،

 با سه اصل معنایي جایگزین، پس، تغیر رابطه معنایي دارد.

 با محوریت روابط همنشینی« خلف»معنایی مشتقات ماده های . کشف مولفه5

با بررسي مجموعه آیات مشتقات ریشه خلف مالحظه میشود الفاظ جعل، كتاب، ارض، حكم، علم، وعد، انفاق واژگاني 

نشیني صورت همنشین با كلمات ریشه خلف قرار گرفته است و با آشكار شدن روابط همهای افقي باست كه در زنجیره

نشیني مي گردد لذا به بررسي معنایي این روابط هممي   های معنایي واژگان این ریشه روشن مولفه، بین این الفاظ

 پردازیم:
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 با جعل « خلف». رابطه معنایی مشتقات ماده 1. 5

ء از شئ، چهارم  ء، سوم در ایجاد شي رود: اول به معني شروع، دوم در ایجاد شي كار ميهر پنج وجه معنایي بماده جعل د

ش، 1911 مثالً حكم بر شخصي با پیامبری )قرشي،، ء از حالتي به حالتي، پنجم حكم بر چیزی با چیزی دگرگوني شي

 90اعراف،  10و  20انعام،  121آل عمران،  11سوره بقره،  94بار در آیه  11ماده جعل در قالب اسمي و فعلي (. 90: 2ج

نمل با مشتقات  22طه،  10نحل،  120فرقان،  22هود،  110زخرف،  24ص،  22یس،  0یونس،  19و 10مائده،  00فاطر، 

 نشین شده است.این ماده هم

ةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلیفَ﴿    

و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین ؛ (94:)بقره ﴾بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ

كه ما به ستایش  ها بریزد، و حال آن جا فساد كند و خون ى كه در آنآفرین آفرینم، گفتند: آیا كسى را مى اى مى خلیفه

 دانید. دانم شما نمى كنیم؟ گفت: آنچه من مى گوییم و تو را تقدیس مى تو تسبیح مى

إني جاعل في  ﴿ و معناى جمله به معنى جانشین است، جاعل از جعل دو مفعولى، و به معناى مصیر است« خلیفه»    

 (.92: 1ق، ج1012  من آدم را در زمین جانشین قرار دادم )طبرسي، ین است كها ﴾األرض خلیفة

 ﴾ فَانْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرینفَكَذَّبُوهُ فَنَجَّیْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْکِ وَ جَعَلْناهُمْ خاَلئِفَ وَ أَغْرَقْنَا الَّذینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا ﴿    

و آنان را  ها او را تكذیب كردند! و ما، او و كسانى را كه با او در كشتى بودند، نجات دادیماما آن ؛(19:)یونس

و كسانى را كه آیات ما را تكذیب كردند، غرق نمودیم! پس ببین عاقبت  جانشین )و وارث كافران( قرار دادیم

 د!كاركسانى كه انذار شدند )و به انذار الهى اهمیت ندادند(، چگونه بو

هایى را كه در كشتى نوح فرماید: قوم نوح )ع( او را تكذیب كردند و ما آن مى. است« خلیفه»جمع « خالئف»كلمه      

خلف اسالفشان كردیم، تا قائم مقام اسالف خود باشند  و هایى در زمین قرار داده خلیفه، قرار گرفتند و نجات یافتند

 (.149: 14ق، ج1904، )طباطبایي

مْ إِالَّ مَقْتاً وَ ال یَزیدُ الَّذی جَعَلَكُمْ خاَلئِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَیْهِ كُفْرُهُ وَ ال یَزیدُ الْكافِرینَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِهُوَ ﴿    

افر شود، كفر او به اوست كه شما را جانشینانى در زمین قرار داد؛ هركس ك؛ (90:)فاطر ﴾الْكافِرینَ كُفْرُهُمْ إِالَّ خَساراً 

و)نیز( كفرشان  افزاید و كافران را كفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیزى نمى زیان خودش خواهد بود

 كند. ها اضافه نمىجز زیان وخسران چیزى بر آن

جانشین سابق و خلیفه بودن مردم در زمین به این معنا است كه هر الحقى از ایشان  جمع خلیفه است« خالئف»كلمه      

شود و سلطه و توانایى بر دخل و تصرف و انتفاع از زمین داشته باشد، همان طور كه سابقین بر این كار توانایى و 

. اسم فاعل جاعل و فعل جعل در یک محور افقي همنشین با واژگان خلیفه و خالئف قرار گرفته اندداشتند.تسلط 

و به همین  پذیرد ى است آمیخته با خلقت كه از آن انفكاك نمىخلیفه قرار دادن در زمین، خود یک نوع تدبیر

كند بر یگانگى خداى تعالى در ربوبیت، چون چنین خلقت و تدبیرى مختص او  جهت از این طریق استدالل مى

در غالب كاربردهای قرآني (. 12: 11ق، ج1904 تواند آن را براى غیر او ادعا كند)طباطبایي، است، كسى نمى

تعال جعل و آفرینش جانشین در زمین را به خود نسبت داده است. بنابراین مي توان گفت یكي از مولفه خداوند م

 های معنایي خلیفه جعل و آفرینش و ایجاد آن توسط خداوند است.
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 با کتاب « خلف». رابطه معنایی مشتقات ماده 2. 5

داللت « جمع چیزی بر چیز دیگر»نایي دارد و بركتاب از ماده )ك ت ب( به معنای نوشتن است، این واژه ریشه تک مع

هاى درون كتاب هم كتاب نامیده شده  سپس نوشتهت. در اصل مصدر اس  كتاب(. 110: 1ق، ج1040 ابن فارس،)كند  مي

: ش1910و هم چنین كتاب در اصل اسمى است براى صحیفه یا مطالبى كه در آن نوشته شده است )راغب اصفهاني، 

 20هود،  114اعراف،  120مائده،  00آل عمران،  10سوره بقره،  219و  112و  119بار در آیات  0 واژه كتاب(. 200

 فصلت با مشتقات این ماده همنشین شده است. 01نحل، 

زیرا كه خدا كتاب را به ؛ (112:)بقره ﴾شِقاقٍ بَعیدٍ  ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفي﴿    

 كنند، در مخالفتى دور از صوابند. كه در كتاب خدا اختالف مى حق نازل كرد و كسانى

كتاب آسمانى  به خاطر این است كه خداوند، هاى عذاب كه براى كتمان كنندگان حق بیان شده تهدیدها و وعده     

ذلک بأن اهلل )گونه شبهه و ابهامى براى كسى باقى نماند رده تا جاى هیچقرآن را به حق و توام با دالئل روشن نازل ك

علمای یهود( به خاطر حفظ منافع كثیف خویش دست به توجیه و تحریف )حال گروهىبا این .( نزل الكتاب بالحق

آن ماهى گیرند آلود كنند و از   آورند تا به اصطالح آب را گل ها به وجود مىزنند و در كتاب آسمانى اختالف مى

 (.101: 1ش، ج1911  )مكارم،

 ﴾شَکٍّ مِنْهُ مُریب   لَفيوَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فیهِ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ﴿     

و اگر فرمانى از ناحیه پروردگارت در این  شد ما به موسى كتاب آسمانى دادیم؛ سپس در آن اختالف؛ (01:)فصلت

)و به كیفر  شد ها داورى مىمیان آن در باره صادر نشده بود )كه باید به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود(

 انگیز دارند. آن شكى تهمت یها هنوز دربارهرسیدند(؛ ولى آن مى

ولى در آن اختالف نمودند كه قومى ، موسى تورات را فرستادیم یعنى: براى ﴾و لقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فیه﴿     

این آیه نوعى تسلیت و دلدارى است نسبت به پیامبر اسالم )ص( كه از . بدان ایمان آورده و قومى تكذیبش كردند

 (.22: 0ش، ج1912، سرپیچى و انكار قومش بسیار ناراحت نشود )طبرسي

تلف همنشین شده و در تعیین مولفه های معنایي آن موثر است. در بررسي علت با در آیات فوق واژه كتاب با فعل اخ     

ها و هم آیي این واژه و فعل اختالف روشن مي گردد یكي از مصادیق مهم اختالف و تفرقه در بین برخي از گروه

 اقوام، در كتاب آسماني نازل شده از ناحیه خداوند است.

 با ارض« خلف». رابطه معنایی مشتقات ماده 3. 5

صورت جمع نیامده هدر قرآن ب. است  جمع آن أَرَضُونو زمین یا جرم و جسمى كه در مقابل آسمان قرار دارد   أَرْض

 ارض به معنای آن چیزی است كه مردم بر آن زندگي مي كنند )ابن منظور،(. 19ق: 1012اصفهاني، )راغب   است

و  10انعام،  121مائده،  99آل عمران،  104سوره بقره،  211و 120و   94بار در آیات  24این واژه (. 111: 1ق، ج1010

 24ص،  22فاطر،  90سباء،  0روم،  22نمل،  22نور،  29االسراء،  12النحل،  19یونس،  10و  2توبه،  110اعراف،  120

 نشیني قرار گرفته است. زخرف با مشتقات ماده خلف در محور افقي هم
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نُ نُسَبِّحُ کَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ وَنَحْوَ إِذْ قالَ رَبُّ﴿    

زمین  و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در؛ (94:)بقره﴾بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ

كه ما به ستایش  و حال آن ها بریزد جا فساد كند و خون آفرینى كه در آن آفرینم، گفتند:آیا كسى را مى اى مى خلیفه

 دانید. دانم شما نمى كنیم؟ گفت: آنچه من مى گوییم و تو را تقدیس مى تو تسبیح مى

له رهبرى و خالفت انسان را تشریح أا مسخدا همه مواهب زمین را براى انسان آفریده است و در این آیات رسم     

 (.111، 1ش، ج1911 )مكارم، سازد روشن مى، همه مواهب است و موقعیت معنوى او را كه شایسته این كند مى

إِنَّ رَبَّکَ سَریعُ الْعِقابِ وَ ما آتاكُمْ   وَهُوَ الَّذی جَعَلَكُمْ خاَلئِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَبْلُوَكُمْ في﴿     

و درجات  و او كسى است كه شما را جانشینان )و نمایندگان( خود در زمین ساخت؛ (121:)انعام﴾ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحیم

ن بیازماید؛ به یقیاست، بعضى از شما را باالتر از بعضى دیگر قرار داد، تا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده 

)كیفركسانى را كه از بوته امتحان نادرست درآیند، زود  مهربان است.ی پروردگار تو سریع العقاب و آمرزنده

 و نسبت به حق پویان مهربان است. دهد مى

-كند تا بحث در این آیه كه آخرین آیه سوره انعام است به اهمیت مقام انسان و موقعیت او در جهان هستى اشاره مى     

هاى توحید و مبارزه با شرك، تكمیل گردد، یعنى انسان ارزش خود را به عنوان  ه در زمینه تقویت پایههاى گذشت

 شانهاى گوناگون دیگر سجده نكند و اسیربرترین موجود در جهان آفرینش بشناسد تا در برابر سنگ و چوب و بت

فرماید: او كسى است كه شما را جانشینان )و  لذا در جمله نخست مى ها امیر باشد و حكومت كند.نگردد، بلكه بر آن

انسانى كه نماینده خدا در روى زمین  (األرض  و هو الذی جعلكم خالئف)نمایندگان خود( در روى زمین قرار داد 

و فرمان فرمانروائیش بر تمام این موجودات از طرف پروردگار  و تمام منابع این جهان در اختیار او گذارده شده است

تر گردد و در برابر آن سجده كند  است، نباید آن چنان خود را سقوط دهد كه از جمادى هم پست صادر شده

 (.20-20: 2ش، ج1911، )مكارم

به معنای آن است كه انسان نماینده و جانشین خدا در ، همنشیني ارض با خلیفه و خالئف در كنار هم در این آیات     

 اسطه اعطای این مقام تفوق و برتری دارد.زمین است و بر سایر موجودات زمین به و

 با حکم« خلف». رابطه معنایی مشتقات ماده 4. 5

ماده حكم ریشه تک معنایي دارد و آن بازداشتن و منع مي باشد و اولین معنا از آن، حكم كردن است كه باعث 

بنابراین اگر (. 01: 2ق، ج1040 ،جلوگیری از ظلم  مي شود و حكمت بازدارنده جهل و ناداني از انسان است )ابن فارس

حكم و داوری مي گویند برای آن است كه این كار، مانع از فساد و سبب اصالح است. ماده حكم در ، به قضاوت كردن

 02و  9ص،  22حج،  20نحل،  120مائده،  00آل عمران،  11سوره بقره،  219و  119بار در آیات  11قالب فعلي و اسمي

 نشین شده است.رف با مشتقات این ریشه همزخ 29شوری،  14زمر، 

ما هُمْ   إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ في  لَّهِ زُلْفىأَال لِلَّهِ الدِّینُ الْخالِصُ وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِالَّ لِیُقَرِّبُونا إِلَى ال﴿     

ها كه و آن آگاه باشید كه دین خالص از آن خداست؛ (9:)الزمر ﴾للَّهَ ال یَهْدی مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارفیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ ا

كه ما را به خداوند خاطر اینه پرستیم مگر ب ها را نمىاین»شان این بود كه: غیر خدا را اولیاى خود قرار دادند و دلیل
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كند؛ خداوند آن كس را كه  آنچه اختالف داشتند داورى مى، خداوند روز قیامت میان آنان در «نزدیک كنند

 كند!  كننده است هرگز هدایت نمى دروغگو و كفران

بعضي گفته اند : ضمیر جمع در آن به مشركین و اولیاى آنان،  (إن اهلل یحكم بینهم في ما هم فیه یختلفون)در جمله      

خدا بین مشركین و بین اولیاى ایشان، در آنچه اختالف دارند و معنایش این است كه  گردد یعنى همان خدایان برمى

 (.290: 11ق، ج1904  ،طباطبایي) كند حكم مى

با صورت فعلي . نشیني با واژگان ماده خلف قرار گرفته استدر بسیاری از آیاتي كه اسم و افعال حكم در زنجیره هم     

های مختلف كفران كننده این آیات از اختالف بین گروه اختالف به معنای تضاد و دوگانگي مي باشد. در مجموعه

در آسماني و  چون یهودیان و مسیحیان و مشركان به خاطر انحراف از حق و ستمگری و انحصار طلبي در كتاب

سخن به میان آمده است و پایان این تضادهای ساختگي و داوری میان اختالف كنندگان را حكم خداوند در روز 

موده است. از با هم آیي این دو واژه مولفه معنایي دیگری از فعل اختالف تبیین مي شود داور و حكم قیامت تعیین ن

 كننده اختالف كافرین خداوند متعال در روز قیامت است.

 با علم« خلف». رابطه معنایی مشتقات ماده 5. 5

دارد و به واسطه آن از غیر خود تمییز داده  این واژه ریشه تک معنایي دارد و بر آثاری داللت مي كند كه در اشیاء وجود

و ادراك حقیقت چیزی ( 011: 12ق، ج1010 منظور، )ابن علم خالف جهل(، 140: 0ق، ج1040، فارس ابن)مي شود 

 نحل، 90یونس،  09نساء،  111آل عمران،  10بقره،  94بار در آیات  0این واژه (. 104ق: 1012 است )راغب اصفهاني،

 نشین شده است.جاثیه  با مشتقات  این ماده  هم 11زمر،  02حج، 12طه،  114

 بَغْیاً بَیْنَهُمْ وَ مَنْ یَكْفُرْ بِآیاتِ اللَّهِ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِساْلمُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْكِتابَ إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ﴿    

و كسانى كه  دین در نزد خدا، اسالم )و تسلیم بودن در برابر حق( است؛ (10:)آل عمران ﴾ سَریعُ الْحِسابفَإِنَّ اللَّهَ 

)در آن( ایجاد نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ظلم و  كتاب آسمانى به آنان داده شد، اختالفى

رسد؛ زیرا( خداوند، سریع الحساب  اب او مىو هر كس به آیات خدا كفر ورزد، )خدا به حس ستم در میان خود

 است.

شان كه آگاهى و علم به سراغدر آن اختالف نكردند مگر بعد از آن، داده شده بودایشان ها كه كتاب آسمانى به آن     

هم العلم ها بود )و ما اختلف الذین أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءآمد و این اختالف به خاطر ظلم و ستم در میان آن

اى جز طغیان و ظلم و حسد نداشت  بنابراین ظهور اختالف اوال بعد از علم و آگاهى بود و ثانیا انگیزه(.  بینهم بغیاً

 (.012: 2ش، ج1911، )مكارم

بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فیما كانُوا   یْنَهُمْ إِنَّ رَبَّکَ یَقْضيآتَیْناهُمْ بَیِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِالَّ مِنْ بَعْدِ ماجاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَ وَ)    

ها اختالف نكردند دالیل روشنى از امر نبوت و شریعت در اختیارشان قرار دادیم؛ آن و (11:)الجاثیه( فیهِ یَخْتَلِفُونَ

-ا پروردگارت روز قیامت در میان آنجویى آنان بود؛ ام و این اختالف بخاطر ستم و برترى مگر بعد از علم و آگاهى

 كند. ها در آنچه اختالف داشتند داورى مى
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و   ریاست شان آمد و سرچشمه این اختالف همان حبّكه علم و آگاهى به سراغها اختالف نكردند مگر بعد از آنآن     

 (.212: 21ش، ج1911، )مكارم ﴾ فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم﴿برترى جویى بود 

مي شود كه اختالف كنندگان كفران كننده با علم و عامدانه ، روشن آیي واژگان اختالف و علم در این آیاتاز باهم     

آگاهي و انگیزه و علت اختالف در حقایق همواره جهل و عدم علم و  و به ستم به اختالف و تفرقه افكني پرداختند

برتری جویي و حفظ منافع در اختالط حق و ، ریاست طلبي، حسادت، دشمني، ظلمانگیزه هایي چون ، بلكه نبوده

 باطل و ایجاد اختالف موثر بوده است.

 با وعد« خلف». رابطه معنایی مشتقات ماده 5. 6

یعنى : كه سه مصدر دارد، وَعْداً و مَوْعِداً و مِیعَاداً رٍو ضُ بنفعٍ  وَعَدْتُهُ :. گویند، كاربرد داردوَعْد هم در خوبى و هم در بدى

)راغب  مُعَاوَدَة و تَوَاعُد است ر آنمصادو او را به سود و زیان وعده دادم. اما  وَعِید فقط در بدى و شر و زیان است 

وعید فقط در وعده شر گفته مي ، اما بنابراین وعد در وعده خیر و شر هر دو به كار مي رود(. 011: ق1012اصفهاني، 

 11آل عمران،  100و  0بقره،  04های میعاد، موعد، وعد، عهد در آیات بار با صورت10این ریشه  شود. اشكال مختلف

صورت همنشین ه ب« خلف»زمر با مشتقات 24روم،  2حج،  01طه،  01و  01و  02و  10ابراهیم،  01و 22رعد، 91توبه،

 آمده است.

اى را كه به  پس گمان مبر كه خدا وعده؛ (01:)ابراهیم ﴾ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ ذُو انتِقامفاَل تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴿    

 پیامبرانش داده، تخلف كند! چرا كه خداوند قادر و انتقام گیرنده است.

 كند و كند، اگر وعده نصرت داده وفا مى اى كه بر نصرت فرستادگان خود داده خلف مى خیال نكن كه خدا از وعده     

كه او عزیز و داراى انتقام و چطور ممكن است وفا نكند و حال آن كند اگر وعده عذاب به متخلفین داده نیز وفا مى

و الزمه عزت مطلقه او نیز همین است كه خلف وعده نكند، چون خلف وعده یا بدین جهت است كه  شدید است

رگشته و وضعى برایش پیش آمده كه او را مجبور تواند وعده خود را وفا كند و یا بدین سبب است كه رأیش ب نمى

و هیچ  و خداوند، عزیز على االطالق است و عجز و ناتوانى در او تصور ندارد كرده بر خالف حال قبلیش رفتار كند

ق، 1904، طباطبایي) چون واحد و قهار استد، كن خالف حالت قبلى نمى بر يحالتى او را مقهور و مجبور به عمل

 (.01: 2ج

آنان از تو ؛ (01:)حج ﴾ونَیَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ وَ لَنْ یُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّ﴿     

كنند؛ در حالى كه خداوند هرگز از وعده خود تخلف نخواهد كرد! و یک روز نزد  تقاضاى شتاب در عذاب مى

 شمرید.  هایى است كه شما مىرت، همانند هزار سال از سالپروردگا

كردند و از در استهزاء استعجال  داد تكذیب مى شان مىمشركین عهد رسول خدا )ص( آن جناب را وقتى وعده عذاب     

با شود؟ خداى تعالى  آورى آن عذاب را؟ چه وقت این وعده تو عملى مى گفتند: پس چرا نمى نمودند، یعنى مى مى

: 0ق، ج1904 كند )طباطبایي، ( هرگز خداوند خلف وعده نمى این جمله ایشان را پاسخ گفته كه )لن یخلف اهلل وعده

900.) 
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های معنایي این فعل در قرآن كریم عدم یكي از مولفهكه نشیني وعد و تخلف در این آیات نشان دهنده آن است هم     

علت عجز از وعده خویش تخلف هیرا خداوند عزیز نه ناتوان است كه بز؛ صدق تخلف از ناحیه خداوند متعال است

 نماید و نه مقهور و مجبور است كه بر خالف رای خود عمل كند.

 با انفاق« خلف»نشینی مشتقات ماده . هم5. 7

(. 010: 1ق، ج1040 پوشاندن است )ابن فارس، مشتق شده و به معنای كم شدن، مخفي كردن و)ن ف ق( انفاق از ریشه

شود گذشتن هر چیز و از بین رفتن آن با تمام شدن آن چیز كه با فروختن تمام ميبه گفته راغب نفق در لغت به معنای 

حدید با فعل یخلف و  1سباء و  90بار و به صورت فعلي در دو آیه  9این واژه (. 010ق: 1012 )راغب اصفهاني،

 نشین شده است.مستخلفین هم

به خدا ؛ (1:)الحدید ﴾بیرٌهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفینَ فیهِ فَالَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَآمِنُوا بِاللَّ﴿    

كه از و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده )خود( در آن قرار داده انفاق كنید؛ )زیرا( كسانى 

 شما ایمان بیاورند و انفاق كنند، اجر بزرگى دارند.

مند ساخته  ها خلیفه خود قرار داده و شما را از آن بهرههایى كه خداوند شما را از نظر تصرف كردن در آناز مال     

هستید و باید  است انفاق كنید، بنابراین این اموال در حقیقت مال شما نیست و شما فقط از سوى خدا وكیل در اموال

بخشیدن آنها بر شما آسان باشد چنان كه بخشیدن مال دیگران در صورتى كه اذن انفاق بدهد آسان است، یا شما را با 

ها به شما چرا كه مال آن؛ ها عبرت بگیریدپس از حال آن، ها قرار داده استارث بردن از گذشتگان جانشین آن

پس به مال بخل نكنید و به طور كامل از آن بهره ، از شما منتقل خواهد شدزودى از شما به اشخاص بعد هرسیده و ب

 (.200: 0ق، ج1012 ببرید پیش از آن كه مال دیگران شود )طبرسي،

چه از های معنایي استخالف گفت آنتوان در بیان مولفهبا توجه به رابطه معنایي انفاق و استخالف در آیه فوق مي     

در حقیقت مالک اصلي آن خداوند است و انسان را در تصرف آن مواهب ، اختیار انسان استها و اموال در نعمت

لذا زماني كه صاحب و موكل ، و شما تنها وكیل از سوی او در تصرف آن اموال هستیداست جانشین خود ساخته 

اشد. بنابراین با چنین اعتقادی ها امر بر كم و انفاق نمودن آن نماید بخشش اموالتان نیز باید بر شما آسان بهمه نعمت

مند از این مواهب خواهند شد. لذا مومنین با گشادگي بخشش بیشتری انفاق خواهند نمود و جامعه مسلمین بهره

های الهي، جانشیني انسان در هایي معنایي: اعتراف به مالک حقیقي انسان و دارایي های او، امانت بودن نعمتمولفه

ای، از این رابطه معنایي های الهي و اموال عاریهخودشناسي، انفاق و بخشش از امانت تصرف اموال، خداشناسي،

 حاصل مي شود.
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 گیری نتیجه

بار تكرار  121آیه از قرآن كریم  112سوره و  04های مختلف اسمي و فعلي در ماده خلف در قرآن كریم با صورت-1

 .است ن، پشت مقابل قدام)جلو(، تغیرشده است. این ریشه دارای سه اصل معنایي جایگزی

مشتقات مختلف این ماده در كاربست آیات قرآن كریم دارای معاني متعددی چون خلف وعده، مخالفت نمودن، -2    

تخلف جویان، اختالف، آمدن شب و روز در پي یكدیگر،پشت در مقابل جلو، آیندگان، جانشیني مي باشد كه همه 

 یي ذكر شده مرتبط است.این مفاهیم با سه اصل معنا

با بررسي آیاتي كه مشتقات ماده خلف در آن به كار رفته است روشن مي گردد واژگاني چون: جعل، كتاب، -9    

ارض، حكم، علم، وعد، انفاق در محوری افقي همنشین این الفاظ گردیده است و با بررسي رابطه معنایي بین آنها 

 بیین گردید.های معنایي مشتقات این ماده تمولفه

های معنایي: جعل و ایجاد جانشین وخلیفه توسط خداوند، تفوق و برتری انسان بر سایر موجودات ومولفه مفاهیم– 0    

زمین به واسطه مقام خلیفه اللهي و جانشیني او از سوی خداوند، اختالف نمودن در حق و كتب آسماني نازل شده از 

اختالف در كاربست آیات الهي، ایجاد این اختالف از روی علم و عامدانه با  های كفران كننده از مصادیقسوی گروه

-جویي، داوری و حكم خداوند و پایان این اختالفطلبي و برتریهای ظلم و ستم، دشمني و حسادت، منفعتانگیزه

ي در اختیار انسان و ها و مواهب الههای الهي، جانشیني و امانت نعمتافكني در روز قیامت، عدم صدق تخلف در وعده

ها و در نهایت انفاق این اموال به آساني وبا اعتراف بر این حقیقت یاد شده در مالكیت حقیقي خداوند بر همه این دارایي

گفتمان آیات الهي پس از بررسي روابط معنایي بین مشتقات ماده خلف با واژگان همنشین ذكر شده روشن و تبیین 

 .گردید
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 فی القرآن الکریم بناء على عالقات الرفقة "خلف"الدالالت الوصفیة لمادة 
 

 نبذة:

داللة  حالة ، إال أنها لم تدرس حتى اآلن 121ومشتقاتها في القرآن الكریم هو  "خلف"بالرغم من أن تكرار كلمة 

تحلیلي ، إلى تحدید هذه الكلمة في -كأسلوب متماسک في تحلیل المفاهیم القرآنیة. تهدف هذه المقالة ، بمنهج وصفي

القوامیس في عملیة منهجیة ثم تحلیل واسترجاع الشبكة الداللیة للمادة الالحقة مع عرض شامل لنص القرآن بأكمله، 

لنتائج البحث، فإن المادة الالحقة لها ثالثة مبادئ داللیة: أوالً، أن یتبع الشيء شیئًا باالعتماد على العالقات المصاحبة. وفقًا 

آخر ویحل محله، وثانیًا، یعني الخلف )األمامي( والثالث، یعني التغییر. وتأتي هذه الكلمة أیضًا في القرآن الكریم بعدة 

واالختالف، والذهاب والنهار لیلًا ونهارًا ، وكل هذه  معانٍ مثل الخالفة، والتخلف، والمستقبل، والمضاد، ونقض الوعد،

المفاهیم مرتبطة بالمبادئ الداللیة الثالثة المذكورة. أیضًا، من خالل الدراسة الوصفیة للكلمات الموجودة في المحور 

والحقائق   لخلیفةاألفقي للرفقة مع مشتقات المادة الموجودة خلفها، تم الحصول على المكونات الداللیة التالیة: خلق اهلل

اإللهیة والكتب المقدسة التي أنزلها اهلل من أمثلة االختالفات بین الجماعات الكافرة ، تفوق اإلنسان على الكائنات األخرى 

من خالل منح اهلل الخالفة على األرض، وحكم اهلل تعالى للكافرین یوم القیامة، وخلق ثنائیة من قبل الجماعات الكافرة، 

 .اهلل تعالى واإلقرار بملكیة اهلل الحقة على النعم ء بالوعد ووزیف الوفا

 رفقةالدالالت، القرآن، الالحق، عالقات الالکلمات المفتاحیة: 

 
 



 

 
 
 

Descriptive semantics of the material "خلف" in the Holy Quran 

based on companionship relations 

 

Although the frequency of the word "خلف" and its derivatives in the Holy Qur'an is 127 cases, 

but so far it has not been studied semantically as a coherent method in analyzing Qur'anic 

concepts. The present article, with a descriptive-analytical method, intends to identify this 

word in dictionaries in a systematic process and then to analyze and retrieve the semantic 

network of the posterior material with a comprehensive view of the entire text of the Qur'an, 

relying on companion relations. According to the research findings, posterior matter has three 

semantic principles: first, that one thing follows another and replaces it, second, it means 

back (front) and third, it means change. This word also comes in the Holy Quran with several 

meanings such as succession, backwardness, future, opposite, breaking the promise, 

disagreeing and coming and going day and night, and all these concepts are related to the 

three mentioned semantic principles. Also, by descriptive study of the words that are in the 

horizontal axis of companionship with the derivatives of the material behind, the following 

semantic components were obtained: creation of a successor by God, divine truths and 

scriptures revealed by God from examples of differences among disbelieving groups, 

superiority Man's superiority over other beings through the granting of succession on earth by 

God, the judgment of the disbelievers by God Almighty on the Day of Judgment, the creation 

of dichotomy by the disbelieving groups, the falsity of the fulfillment of the promise by God 

Almighty and the acknowledgment of God's true ownership of To the blessings. 
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