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چکیده

در آیة  93سورة مبارکة بهره موضوع خالقت مطرم ولی دربهارة مسهتخلفعنه سهکوت
شده است ب موجب این مسئل  ،مفسران و قرآنپژوهان پیرو مکتب اهل بیت ،در اینبهاره
با هم اختالف نمودهاند و اقوال گوناگونی مطرم شده است ،اما قول راجم نزد بسیاری از
مفسران شیعی آن است ک مراد از خلیف در ایهنجها یضهرت آدم(ع) اسهت و مهصهود از
خالقت وی نیز «جانشینی خدا» برروی زمهین بهوده اسهت آرای دیگهر چهون جانشهینی

یآدم از قرشتگان و اجنّ نیز مطرم شده است برخی نیز صرقاً ب عنوان یک نظهر بهدون
بن 
ادلّة متّهن ب وجود انسانهای پیشاز آدم اشاره کردهاند در این مجهال ،ضهمن نههد آرا و
تبیین ادلّة قائالن این اقوال ،با بررسی سیاق آیات و با رویکهرد تفسهیر قهرآن به قهرآن و
سنّت ،نظریة خالقت و جانشینی از خدا و دیگر آرا ،تضعیف و رأی خالقت یضرت آدم
و ذرینة او از انسانهای پیشین تهویت میشود در این مهال ضهمن بررسهی دیهدگاهههای
متفاوت دربارة متعلق خالقت ،پس از گ ری بر مفهوم واژة خلیف  ،مفههوم جعهل خلیفه
ب معنای خلهت آدم و قرار دادن او در زمین ب جای نسلهای پیش مطرم شده است
واژگان کلیدی :آدم ،جعل ،خالقت ،قرشتگان ،قرآن
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مقدّمه
در سوره ها و آیات متعددی از قرآن به داستان حضرت آدم اشاره شمده اسمت( .بقمره93 /مم
90؛ اعراف63 /مم 50؛ حجمر51 /مم 15؛ اسمراء13 /مم 11؛ کهمف603 /؛ طمه660/مم  659و
ص06/م  )09اما آیة  93سورة بقمره سمرآغاز آیمات دهگانمهای اسمت کمه بمهعنموان یکمی از
جریانهای مهم در قرآن ذکر شده است؛ بهطوریکه رابطة تاریخ اجتمماعی بشمر را بما عموالم
دیگر تعریف میکند﴿ .وَ إِذْ قةلَ رَبُّکَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّی جةعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَةةلُوا أَ تَجْعَةلُ فيهةة
(ع)

مَنْ یُفْسِدُ فيهة وَ یَسْفِکُ الدِّمةءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قةلَ إِنِّی أَعْلَمُ مةة ال تَعْلَمُةونَ﴾

«و چون پروردگارت به فرشمتگان گفمت همانما ممن قراردهنمدة جانشمینی در زممین هسمتم
[فرشتگان] گفتند :آیا کسی را در زمین قرار میدهی که در آن فساد کند و خون هما بریمزد؟»
حال آنکه ما بهوسیلة ستایشت [تو را] تنزیه میکنیم و برایت تقدی ممینمماییم[ .خداونمد]
فرمود بهراستی من میدانم آنچه را شما نمیدانید» (بقره.)80 /
ابهامات و پیچیدگیهایی نشئتگرفته از اختالف مفسران در سورة بقره سبب شد سمؤاالت
متعددی از باب معنی جعل خلیفه در زمین مطرح شود؛ سمؤاالتی از ایمن دسمت کمه «انگیمزة
پرسش و شکلگیری گفت وگوی فرشتگان با خداوند و حقیقت اسماء تعلیمشده به آدم(ع) چمه
(ع)
بوده و اینکه «آیا از ابتدای خلقت آدم مدّنظر بوده اسمت؟» «منظمور از جعمل حضمرت آدم
بهعنوان خلیفه چیست؟» «مستخلفٌعنه کیست؟» «آیا پمیشاز حضمرت آدم(ع) انسمان همای
دیگری در زمین میزیستهاند؟» و. ...
دراینباره عموم کتب تفسیری با ارا مة نظمر تفصمیل دربمارة معنمای خالفمت بمه تبیمین
مصادی .خلفا پرداختهاند .برخی از مقاالت و نگاشتهها همم بمهصمورت اخمص بمه ایمن مسمئله
پرداختهاند .برای مثال مقالة «خالفت انسان در قرآن» از محمدهاشم زمانی بمه تفصمیل ایمن
مطالب اهتمام داشته و سرانجام رأی غالب یعنی جانشینی انسان از خدا را قوت بخشیده است.
از دیگر پژوهش ها مقالة «انسان و خالفت الهی» از احممد شمجاعی اسمت .نمام مقالمه خمود
گویای تبیین نظریة مشهور و تقویت آن از موض کالمی و عرفانی است .از پژوهشهای دیگمر
که به روش نقادانه به این موضوع نگریسته است مقالمة «چیستی انسان و چگونگی تبیین
خالفت الهی در اندیشة ابنتیمیه» از فاطمه علمی و مهدی فرمانیان است که بهطور غالب
به بررسی جایگاه انسان در تفکر ابنتیمیه پرداخته و آن را مورد نقادی قرار داده اسمت .البتمه
در انتهای مقاله در فرازی بسیار محدود به تبیین و نقد ابن تیمیه دربارة خالفت آدم پرداخته
است .در اینباره و با پیش فر دارا بودن انسان از خالفمت الهمی در وجموه و ابعماد گونماگون
مقاالتی متنوع نوشته شده است؛ مقاالتی چون «انسان و خالفت الهی» از احممد شمجاعی کمه
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ازمنظر کالمی به موضوع نگریسته است و یا مقالة «خالفت الهی ،انسـان جهـانی ،والیـت
تکوینی (با تکیه بر دیدگاه مالصدرا)» که با تأمالتی فلسفی موضوع را دنبال نمموده اسمت.
برشمردن اینگونه مقاالت از حوصلة این تقریر خارج است افزون بر آنکه بهنحو مستقیم بمه
موضوع اصلی این مقاله ارتباطی ندارد .این نگارش با رویکرد تفسیر قرآن به قرآن بمه کنکماش
در حقیقت و تبیین معنای مستخلفعنه پرداخته است.
مفهومشناسی واژة «خلیفه»
واژة «خلیفه» کلیدی ترین واژه در آیة مرکور است .بنابراین ابتدا به معنای ایمن واژه در کتمب
لغت و نیز کتب غریباللغة میپردازیم تا صحیح ترین معنا را برای ایمن واژه اسمتخراج کنمیم.
«خلیفة» بر وزن «فعلیة» و جم آن خال ف است« .خلفاء» جم «خلیفه» اسمت بنمابراین در
معنای خلیفه بهسبب تاء مبالغه معنایی زا د و نیز در مفهوم «خال ف» صفتی زا د و تأکیمدی
بیشتر نسبت به «خلفاء» وجود دارد .لفظ «خلیفه» دو بار (بقره 93 /و ص« )51/خلفاء» سه
بار (اعراف 13 /و  01و نمل )15 /و «خال ف» چهار بار (انعام601 /؛ یون  09 /و 61و فاطر/
 )93در قرآن تکرار شده است .
فراهیدی و زمخشری ذیل واژة «خَلَفَ» دربارة لفظ «خلیفة» میگویند« :خلیفه کسی است

که بهجای شخص پیش از خود مینشیند و جای او را ممیگیمرد» (فراهیمدی 6161ق .ج :6
053؛ زمخشری بیتا .)663 :راغب اصفهانی «خالفت» را بهمعنای نیابت و جانشینی گرفته و
«خلیفه» را همان جانشین دانسته است (راغب اصفهانی 6161ق .)539 : .ابنفمارس معتقمد
است:
«این واژه سه اصل دارد :یکی از این سه اصل این است که یک چیز دیگر آیمد و در جمای
آن قرار گیرد اصل دوم معنایش ضد «قُدّام» [جلو] میباشمد و اصمل سموم بمهمعنمای تغیّمر و
دگرگونی است .اصل اول «الخَلَفَ» به معنای چیزی است که پ از چیز دیگر ممیآیمد؛ ممثالً
میگویند« :هو خَلَفُ صدقٍ من أبیه» و یا «هو خَلَفُ سموءٍ ممن أبیمه» [او جانشمین پمدرش در
راستی و درستی و یا در بدی و بدکرداری است] (ابنفارس 6153ق .ج .)561 :6
ابنمنظور ذیل واژة «خلف» مینگارد:
«خَلَفَ فالن فالناً» .یعنی فالنی جانشین فالنی شد .گفته ممیشمود« :خَلَفَمه ممن قوممه
خالفةً» یعنی او را در قومش بهجای خود گماشت« .خلیفه» کسمی اسمت کمه بمهجمای
شخص پیشاز خودش مینشیند .جمم کلممة «خلیفمة» «خال مف» اسمت« .خلیفمة»
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بهمعنی «خلیف» است که جم آن «خلفاء» میباشمد» (ابمنمنظمور 8811ق .ج 9
ذیل مادّة خلف).
طریحی نیز آیات و روایاتی را ذیل «خلف» مورد بحث و بررسی قرار داده و معنای همرکمدام از
اشتقاقات ریشة «خلف» را بیان نموده است .او ذیل عنوان «خلیفة» مینگارد:
«خلیفه بهمعنای سلطان اعظم و پادشاه بسیار بزرگمقام است ...خلیفه کسی اسمت کمه
به جای شخص رونده می نشیند و مکان او را پُر میکند« .تماء» در خلیفمه بمرای مبالغمه
است و جمعش «خلفاء» میباشد» (طریحی 8182ق .ج  .19 :5شرتونی 8181ق.
ج  .852 :2مصطفوی 8810ق .ج  .)80809بنابر آنچه تا اینجا بیان شد «خلیفمه»
یعنی کسی که جای شخص دیگر در غیاب او مینشیند.
مفهومشناسی واژة جعل خلیفه
واژة جعل در آیه نیز از مواضعی است که مفسمران در ترجممه و تفسمیر آن اخمتالف نمموده
برخی آن را بهمعنای «تصییر» یعنی گردانیدن دانسته (زمخشری بیتا ج  )651 :6و عدهای
معنای «خَلَ»َ.یعنی آفریدن را برای آن برگزیمدهانمد (اندلسمی 6153ق .ج  .)500 :6کمه در
حالت اول معنای جمله بهصورت «من خلیفمهای در زممین قمرار ممیدهمم» و در حالمت دوم
بهصورت «من در زمین خلیفهای میآفرینم» خواهد بود (جوادی آملی 6900ش .ج .)50 :9
مصداق خلیفه
در تعیین مصداق خلیفه احتمالهای متعددی مطرح است:
الف) شخص حقیقی آدم(ع) :در این نظر واژة خلیفه اختصماص بمه حضمرت آدم(ع) داشمته و
نمی توان دیگران و ذریّة او حتمی انبیما را مشممول آن دانسمت (طبرسمی 66903ش .ج :6
( .)01کشاف  6905ج .)651 :6نقد این رأی در ضمن مطالب در ادامة بحث خواهد آمد.
ب) آدم(ع) و ذریّة او :بیشتر علمای اهل سنّت و شیعه برآنند که مراد از خلیفمه آدم و ذریّمة
ایشان است .این گروه معتقدند هرچند در این آیه «خلیفه» بهصمورت مفمرد آممده و بمهنظمر
می رسد تنها بر آدم (ع) انطباق دارد ولی خداوند نهفقط آدم بلکه نوع انسمان را بمرای خالفمت
اراده کرده است (طباطبایی 6903ش .ج .)600 :6سلیمانبن احمدبن ایموب طبرانمی (قمرن
 )9شهابالدین یحیی سهروردی (قرن  )0عبداهللبن عمر بیضاوی (قمرن  )0محمیالمدینبمن
عربی (قرن  )0سید حیدر آملی (قرن  )0مالمحسمن فمیض کاشمانی (قمرن  )63محممدتقی
مجلسی (قرن  ) 63صدرالدین شیرازی (قمرن  )63مالهمادی سمبزواری (قمرن  )65محممد
ثناءالدوله مظهری (قرن  )69همگی به این رأی قا لاند.
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ج) آدم(ع) و همة انبیا :برخی مراد از خلیفه را نوع انسان ندانسته بلکمه آن را در ارتبماط بما
مقام نبوت و امامت می دانند .در این دیدگاه منظور از خلیفه حضمرت آدم(ع) و دیگمر انبیمای
الهی است؛ چراکه آنها در اداره و هدایت بندگان م بهجهت دوری مراتب بندگان از فیض الهی
م خلفای خداوندند (طنطاوی 6330م .ج .)6335ازاینرو آدم(ع) بهعنوان یک نمونه از انبیمای
الهممی مممورد مثممال الهممی قممرار گرفتممه اسممت (عسممکری 6165ق .ج 566 :6؛ مجلسممی
6139ق .) 039:.که این وجه هم با ادلة متعددی قابمل نقمد اسمت .و برخمی همم بمه نقمد آن
مبادرت ورزیدند.
د) نفس یا نوع انسانی :برخی دیگر با اشاره به آیة ﴿اِنّی جاعِلٌ فـی االرضِ خليفةةٌ﴾ و تعلّمم
اسماء حسنی توسط آدم همة حیوانات و نباتات را مظهر اسمماء الهمی و نیمز انسمان کاممل را
مظهر کلّ اسماء حسنای الهی دانستهاند و بر این باورند نف و یا انسان نوعی خلیفة خداونمد
در زمین است (سهروردی 6900ش .ج .)30 :1
تضارب آرا در بیان مستخلفٌعنه
علما و مفسران در اینکه مستخلفٌعنه کیسمت و جانشمینی ایمن خلیفمه از کیسمت اخمتالف
کردهاند .در تعیین مصداق مستخلفٌعنه اقوال فراوانی بیان شده است .اغلب مفسمران شمیعی
انسان را خلیفه و جانشین خداوند دانسته و وجوه دیگر ازنظر آنمان ممردود اسمت (طباطبمایی
6160ق .ج 661 :6؛ مکممارم شممیرازی 6156ق .ج 605 :6؛ قرا ت می 6909ش .ج 03 :6؛
میرزاخسروانی 6933ش ج 01 :6؛ قمی مشمهدی  6910ج .956 :6؛ حسمینی شمیرازی
6195ق .ج .)60 :6برخی دیگر نیز جانشینی آدم و فرزندانش از فرشتگانی که پیشازایمن در
زمین ساکن بودهاند یا جانشینی او از طرف تممامی فرشمتگان را ممراد دانسمتهانمد (طبرسمی
6903ش .ج 91 :6؛ فممیض کاشممانی 6160ق .ج .)630 :6در پاسممخ بممدین نظممرات کممه از
خاستگاه قرآنی و علمی قوی ای برخوردار نیست با چشمپوشی از شرایط سنخیت و همگونی
بین فرشته و انسان م که فرشته آسمانی و انسان زمینی است م باید گفت کارگزاری فرشتگان
هرگز تعطیلبردار نیست تا جانشینی انسانی بخواهند و اگر هم تعطیملبمردار بمود فرشمتگانی
دیگر جانشین این فرشتگان میشدند اضافهبر آنکه فرشتگان آفریدگانی پمیشازایمن انسمان
بودهاند .ضمن آنکه بخش عمده ای از کارگزاری فرشتگان برای امور انسانی است .لرا در مقمام
واق چنین جانشینی اتفاق نیفتاده است .و جانشینی انسان از فرشتگان بیمعناست اما طب.
آیات قرآن جانشینی مال که از انسانها اگرچه در عمل چنین اتفاقی نیفتاده ولی احتمال آن
از سوی خداوند رد نشده است﴿ :وَ لَو نَشَا ُ لجَعَلْنَا مِـنکُم مَّالئكَةةً فـىِ الْـأَرضِ یخَْلُفُـون﴾
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(زخرف)13 /؛ و اگر بخواهیم قطعاً بهجماى شمما فرشمتگانى کمه در (روى) زممین جانشمین
(شما) گردند قرار میدهیم.
بنابراین کسانی که میگویند مال که از خدا خواستند که آنها را جانشین خدا نماید همیچ
شاهد قرآنی ندارد و اشکاالت فراوانی هم دارد ولی جانشین شدن مال که بهجای انسان شاهد
قرآنی دارد.
خالفت انسان از جنّیان پیشاز خودم که به سبب عصیان و طغیمان خمویش گرفتمار عمراب
الهی شدندم نیز به عنموان وجمه ممورد نظمر برخمی تفاسمیر ذکمر شمده اسمت (حسمینی شماه
عبدالعظیمی 6919ش .ج .)630 :6جانشینی از جن م که بیشترشمان زمینمی هستندمم نیمز
معنا ندارد؛ زیرا طب .آیة ﴿وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبلُ مِنْ نارِ السَّـمُوم﴾ (حجمر )50/جنّیمان
پیش از انسان آفریده شدهاند و تا پایان هم موجودند .از سمویی دیگمر ماهیتشمان بما ماهیمت
انسان متفاوت است .پ جانشین بودن انسان از آنان نیز بیمعناست.
برخی دیگر خالفت انسان از انسانهای پیشاز خود را مراد خداونمد از ایمن جعمل خالفمت
دانستهاند (مراغی 6300م .ج 03 :6؛ صادقی تهرانی ج13 :6م  .)10و برای این رأی ادلّهای
مطرح است که با مراجعه به قرآن و روایات بهخوبی آنها را بازخواهیم شناخت.
ادلة خلیفه بودن انسان از انسانهای پیش از خود
برای خالفت انسان از انسان های پیش از حضرت آدم ادلّه و قرا ن بسیاری موجمود اسمت کمه
بخشی از آن ادلّمه بما توجمه بمه قمرآن و برخمی دیگمر بمه عنایمت بمه روایمات لغمت و تماریخ
قابل شناسایی است .در این بخش اهمّ این ادلّه را فهرست و موارد دیگمر را در اداممه درضممن
ارزیابی قا الن خالفت الهی عرضه میکنیم.
 .6اولین و بهترین استدالل در اینباره با مراجعه به قرآن حاصل میشود .واژة خلیفه بما دیگمر
واژگان متحدالمضمون خود  61بار در قرآن به کار رفته است .این واژگان شامل خلیفه (بقمره/
 93و ص )51 /خال ف (انعام610 /؛ یون  61 /و  09و فاطر )93 /خلفاء (اعراف 13 /و 01
و نمل ) 15 /یستخلف (انعام699 /؛ اعراف653 /؛ همود00 /؛ نمور 00 /و حدیمد )0 /و یخلمف
(زخرف 13 /و مریم )03 /است .برخی از این واژگان با حرف جارّة «فی» (بقمره93 /؛ اعمراف/
653؛ یون 61 /؛ نور00 /؛ فاطر93 /؛ ص 51 /و حدید )0 /و برخی موارد بما حمرف جمارّة
«من» (انعام699 /؛ اعمراف 13 /و  01و ممریم )03 /و در بقیمة مموارد (انعمام610 /؛ یمون /
0909؛ هود00 /؛نمل 15 /و زخرف )13 /مطل .آمده است .در 63ممورد کمه واژة «خالفمت»
آمده منظور صراحت در جانشینی افمراد از یکمدیگر اسمت( :انعمام699 /؛ اعمراف 13 /و  01و
653؛ یون 61 /و 09؛ هود00 /؛ مریم 03 /و زخرف .)13 /در این آیات خداوند به جانشینی
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انسانها از پیشینیان خود چون عاد و ثممود و نموح و ...اشماره نمموده و اذعمان داشمته اسمت
همانگونه که شما از ذریّة پیشینیان خل .شدهاید خداوند هم میتواند شما را از میمان ببمرد و
هرچیز دیگر اعم از انسان و غیرانسان مانند مال که و اجنّه و حتی حیوانات را جانشمین شمما
گرداند که این خبر از قدرت الهی دارد .و نیز در برخی موارد صمراحت بمر آن دارد کمه شمما
جانشین اقوام و پدران و نسلهای پیش از خود هستید .از  1آیة باقی مانده واژة خلیفه در آیمة
 51سورة ص نیز به معنای خالفت از انبیای دیگر است ﴿یـا داوُدُ إِنَّـا جَعَلْنـاکَ خليفةة فِـی

الْأَرض﴾ .دلیل ما بر این سخن آن است که پیش از ماجرای حضرت داوود خداوند دربمارة قموم
عاد و نوح سخن گفته و ستمهای آنها را بر انبیا برشمرده است .پ از آن بمه نقمل مماجرای
تعلیم داوود به عنوان مقدّمة نبوت اشاره و سس داوود را خلیفه یعنی جانشین انبیای گرشته
و پیامبر خدا معرفی نموده است .دیگر آن که طب .آیات قرآن ازجمله آیة ﴿هُوَ الَّذِی جَعَلَکُم
خَالئِفَ فِی الْأَرض﴾ (فاطر« )93/خداوند همة انسانها را به عنوان خلیفه معرفی نموده اسمت»
نمیتوان گفت صرفاً اولیا و انبیای الهی خلیفة خدا هستند که اگر این خالفت و جانشمینی از
خدا باشد متعل .به همة مردم است؛ زیرا آیات متعدد (انعام610 /؛ نمل15 /؛ حدید0 /؛ نمور/
00؛ یون 61 /؛فاطر )93 /به صیغة جم و خطماب بمه همگمان بمه عنموان منتمی از آن یماد
میکند و وجهی ندارد که فقمط خطماب بمه حضمرت داود بموده باشمد و پم از آن تکمالیف
خاصّ ایشان را به حضرتش ابالغ نماید.
در تمام موارد یادشده در قرآن که از خالفت یاد شده است همه به خالفت انسانها و یما
انسانی از انسان دیگر اشاره دارد .به بیان دیگر همسانی خلیفه و مستخلفٌعنمه در تممام ایمن
موارد لحاظ شده است.
 .5در  0آیة دیگر (بقره93 /؛ انعام610 /؛ نمل15 /؛ فاطر 93 /؛ حدید )0 /در سه مورد؛ ﴿وَ إِذْ
قا َ رَبُّکَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرضِ خَلِيفَة﴾ (بقره﴿ )93/هُوَ الَّذِی جَعَلَکُم خَالئِفَ فِـی

الْأَرض﴾ (فاطر )93 /و ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُستَخْلَفِینَ فِیهِ﴾ (حدیمد/
 .)0ماجرای خالفت با حرف جارّة «فی» آمده است که معنای ظرفیت مکانی را میرساند .و در
دو مورد باقیمانده ﴿وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَکُم خَالئِفَ الْأَرضِ﴾ (انعمام﴿ .)610 /أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ
إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّو َ وَ یَجعَلُکُم خُلَفا َ الْأَرض﴾ (نمل )15 /به صورت مطل .بدون حمرف
«فی» آورده است .در این دو مورد معنای اولیة آیه اینگونه ممیشمود کمه شمما را «جانشمین
زمین» قرار دادیم .واضح است که این معنا نمیتواند مفهومی صحیح داشته باشد؛ زیمرا زممین
قابلیت جانشین داشتن را ندارد .پ یا باید مظروف واقعی که قابلیت جانشینی داشته باشمد
در اینجا محروف شده باشد مانند «ناس» و «امه» .یا آن که خالفمت در معنمای واقعمی کلممه
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نباشد که به نظر می رسد با توجه به  0آیه از قرآن که صراحت در ارث بمردن زممین از سموی
اقوام یکی پ از دیگر دارد خالفت زمین در این جا معنای ارث بردن زممین را دارد .در آیمات
متعددی (اعراف 650 /و 633؛ مریم13 /؛ انبیاء630 /؛ قصمص0 /؛ احمزاب50 /؛ زُمَمر 01 /و
دخان )50 /زمین را ارثی معرفی نموده است که اقموام یکمی پم از دیگمری بنما بمر قابلیمت
خواست و ارادة خداوند از همدیگر به ارث میبرند .بر همین اساس میتوانیم بگوییم خلیفه در
این آیات در معنای ارث بردن زمین و سکونت گزیدن در آن است .در آن دسته از آیماتی همم
که با حرف جارّة «فی» آمده با توجه به این آیات و مطالمب گرشمته یما بمدین معناسمت کمه
«می خواهم در زمین وارثی برای انسان های پیشین قرار دهم» یا آن که «جانشینانی برای اقوام
و انسانهای پیش قرار دهم» که حاصل معنای هر دو یکی است.
 .9دلیل دیگر روایاتی است که در آن به وجود انسانهای پیش از آدم و خالفت بنیآدم از آنان
حکایت دارد .ازجمله روایتی است که صدوق در خصال از امام باقر(ع) نقل کرده است:
«خداى عزوجل از روزى که زمین را آفریده هفت عالم را در آن خل( .و سس منقر
کرده است) که هیچ یک از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبودهاند و خمداى تعمالى هممة
آنها را از پوستة روى زمین آفرید و نسلى را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و براى هر یک
عالمى بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر آدم ابوالبشر را بیافریمد و ذریّمهاش را از او
منشعب ساخت» (صدوق  8818ج.)152 :2
 .1روایت دیگر نیز ابنبابویه و عیاشی از محمدبن مسلم از امام محممد بماقر(ع) کمه گفمت :بمه
تحقی .که خدا از روزی که زمین را خل .کرده هفت عالم آورده است کمه ایشمان از فرزنمدان
آدم نیستند .ایشان را از ادیم ار یعنی از روی زمین خلم .کمرده اسمت .پم ایشمان را در
زمین یکی بعد از دیگری ساکن گردانید( .مجلسی بیتما .)191 :عبمارتِ نسملی پم از نسمل
دیگر و یکی پ از دیگری در این روایات صراحت از خالفت نسلها در پی هم و بمهتبم آن
بنیآدم از انسانهای پیشین دارد.
ممکن است در اینجا پرسشی مهم ایجاد شود مبنی بمر آن کمه در روایمات ممأثور از عتمرت
طاهره به عنوان مفسّر و مبیّن راستین قرآن از واژة خلیفة خدا بسیار سخن به میان آمده است.
ضمن اذعان به اهمیت بررسی همة آنها و عرضة آنها بر قران و سنّت و دیگر مبانی تأییدشمده
از سوی واضعان علم حدیث باید بگوییم در صورت صحت اسناد صدوری و متنمی آن روایمات
قطعاً اضافة «خلیفة اهلل» اضافة تشریفی اسمت ماننمد «بیمت اهلل» و «روح اهلل» .و همدف از ایمن
اضافه اعتبار بخشیدن و ارزش دادن به مقام کرامت و فضل انسانی است نه آن که انسان به واق
جانشین خداوند در روی زمین باشد.
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 .0دلیل دیگر توجه به معنای لغوی خلیفه است .همانگونه که در ابتدای این تقریر آمد عموم
لغویون برآنند که در این واژه جانشینی از دیگری که غایب بوده را مراد دانستهانمد .و خالفمت
انسان از انسانهای پیشاز خود میتواند بهترین مصمداق باشمد؛ چراکمه در ایمن خالفمت همم
جانشینی با وجود غیبت مستخلفعنه بالمان اسمت و همم اشمتراکات بسمیار میمان خلیفمه و
مستخلفٌعنه لحاظ شده است .امری که در دیگر احتماالت ممکن نبود.
 .1بنا بر شواهد علمی طوفان نوح در حدود  ۰۷۳۳سال پیش از میالد مسمیح و نیمز در ۰۵۳
سالگی حضرت نوح(ع) به وقوع پیوسمت و نیمز بمین نموح و آدم(ع)  ۰۵۳۳سمال فاصمله بموده و
حضرت آدم(ع)  ۰۰۹سال عمر کرده است .با محاسبة ارقام فوق خلقمت آدم(ع) در  ۹۵۵۹سمال
پیش از میالد مسیح به وقوع پیوسته است .این تاریخ در تورات آمده و با بعضی محاسبات عقلی
نیز متناسب است و عالمه طباطبایی نیز آن را پریرفتمهانمد (طباطبمایی  6903ج .)611 :1
این در حالی اسمت کمه ازنظمر مطالعمات تماریخی و کماوشهمای باسمتانشناسمی نیمز وجمود
انسانهایی پیشاز حضرت آدم امری اثباتشده و غیرقابلانکار است .کشف آثار تمدن و بقایای
انسانی نئاندرتال مربوط به دورة پارینه سمنگی کمه حمدود چهمل همزار سمال پمیش منقمر
گشتهاند حکایت از وجود انسانهایی قبل از حضرت آدم برروی زمین دارد .علّاممه طباطبمایی
نیز افزون بر تأیید مشاهدات تاریخی از آیة  93سورة بقره این اسمتنباط را دارنمد کمه قبمل از
خلقت آدم(ع) انسان هایی زندگی میکردند که فرشتگان با سابقة ذهنی که از آن ها داشمتند از
خداوند میپرسند :آیا کسی را خل .میکنی که فساد و خونریزی میکند (طباطبمایی 6903
ج .)610 :1حال با این شواهد علمی و قرآنی آیا خالفت بنیآدم از انسانهای پمیش بما سمیاق
آیات اعترا مال که و اوصاف خدا سازگاری بیشتری ندارد؟
تبیین دالیل قائالن خالفت الهی و ارزیابی آن
از میان آرای بهدست آمده آنچه بیشتر از همه مورد عنایت مفسّران اسمت خالفمت حضمرت
آدم از خداوند متعال است که قا الن با توجه به استنادات روایی و قرآنی و عرفانی آن را تبیین
میکنند .ادلة قا الن این رأی و ارزیابی آن بدین قرار است:
 6م این دیدگاه اولین دلیل را قدرتمندی انسان و ترقی و پیشرفت او در جهان هستی با وجمود
ضعیف بودن دانسته است بدین معنا که انسان بهمرور زمان هرچه بیشتر خداصمفت شمود و
مظهر بیشتر آن در زندگی پدیدار گردد زندگی برای او چون بهشتی خواهد بود که انسان بما
ارادة خود ایجاد نموده است و به همین دلیل است که باید منتظر ترقیات عجیب بشر در دنیا
بود که این موجود مرموز و خلیفةاهلل چه کارهایی انجام خواهمد داد و ظهمور آن کارهما دلیمل
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خلیفةاهلل و مظهر صفات ح ّ.بودن و درعینحال معمرّف کممال قمدرت خداونمد اسمت .انسمان
بااینهمه نیرو و موهبت از حیث استعداد و آرزو و علم و عمل غیرمحدود است .خداونمد ایمن
مواهب را به او داده تا به واسطة او اسرار خلقت آشکار شود .خداوند او را با این مواهب خلیفمه
و جانشین خود در زمین قرار داده است .درواق او عجایب صن خدا و اسمرار خلقمت و بمدای
حکمت او را آشکار میسازد (قرشی  6906ج503 :5؛ رشیدرضا بیتا ج.)519 :6
اگر دلیل خلیفةاللهی انسان را صنعت و فناوری بدانیم قبل از هرچیز باید بگوییم صنعت و
فناوری ازجمله دستاوردهای جهان نوین هستند .در گرشتههای نه چندان دور زنمدگی کمامالً
ساده و بهدوراز هرگونه فناوری برای مردم مهیا بوده است .و همین اکنون هم هستند بسمیاری
از جوام غیرمترقی که از ابتداییترین صنای و فناوری بیبهرهاند .حال اگر ممالک خالفمت از
خدا پیشرفتهای نوین باشد بیبهرگان از آن در حمال و گرشمته از ایمن خالفمت برخموردار
نیستند .و بعید است که قا الن به این تفکر به این ملزومات کالم خویش قا ل باشند.
افزون بر آن اگر بسریریم انسان بهدلیل داشتن صنعت و قدرت انجام بیشتر کارها خلیفةاهلل
است چنان چه روزی کشف شود که در این جهان هستی موجودات دیگمری همم هسمت کمه
شاید علم و فناوری و صنعت آنها از انسان ها هم بیشمتر باشمد بایمد بسمریریم آن موجمودات
فرازمینی که دارای هوش و فناوری هستند هم خلیفةاهلل باشمند؛ و یما حتمی فرشمتگانی کمه
مسئولیت بعضی از کارها مثل میراندن و ...را دارند باید آنهما را خلیفمة خمدا در آسممانهما
بدانیم .و اجنّه نیز در نوع و ساختار خود از قدرتی بسیار بیشتر از انسانهما برخوردارنمد پم
آنها نیز خلیفة خدا هستند .بنابراین چنین دلیلی بر خالفت انسان برای خدا دارای اشمکاالت
فراوانی است و نمیتوان بهراحتی آن را پریرفت.
5م دلیل دیگر که صاحبنظران بدان اشاره میکنند نظمر بمه کراممت و کممال انسمان اسمت.
کرامتی که نیاز به زمینة مناسبی چون علم بمه اسمماء دارد و مال کمة مکمرّم از زمینمة مزبمور
محروماند .لرا اینچنین کمال و کرامتی در صورتی محق .میشود که انسان خلیفة خدا بموده
و قلمرو خالفت و حوزة تصرف او آسمانها و زمین باشد و زمین تنها مسکن او باشد .بنابراین
فر خالفت انسان از جن و نسناس کرامتی برای او بهحساب نمیآید و نیمازی همم بمه علمم
اسماء و یا برخورداری از مقام تسبیح و تقدی ندارد تا سبب سؤاالت فرشتگان شود (جوادی
آملی 6900ش .ج .)00 :9
در اینکه انسان د ارای کرامت و فضیلت است حرفی نیست اما بایمد توجمه داشمت انسمان
هراندازه که از کرامت برخوردار باشد شایستگی جانشینی کرامت خدا را ندارد .با ایمن تفاسمیر
اگر بگوییم « چون انسان دارای چنین کرامتی در هستی است بایمد خلیفمه و جانشمین خمدا
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باشد» این نتیجهگیری دارای اشکال است؛ چراکه در هستی غیر از انسان مخلوقات دیگمری
هم که دارای کرامت و فضیلت باشند وجود دارند ولی همیچکمدام بمهعنموان جانشمین خمدا
محسوب نمیشوند.
ضمن آن که این استدالل که انسان از همة مخلوقاتی که خداوند آفریده از کراممت بماالتری
برخوردار است به همین دلیل خلیف ة خداست کامالً با قرآن انطباق ندارد؛ چراکمه خداونمد از
تفضیل بنی آدم بر بیشتر موجودات و نمه هممة آنهما سمخن گفتمه و از اکمرم بمودن بمر هممة
مخلوقات سخنی بهمیان نیاورده است .و بین تفضیل و تکریم در ضمن یمک آیمه تفماوت قا مل
شده است﴿ :وَ لَقَد کَرَّمنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُم فِی الْبَرِّ وَ الْبَحرِ وَ رَزَقْناهُم مِنَ الطَّیِّبـاتِ وَ
فَضَّلْناهُم عَلى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیالً﴾ (اسرا)03 /؛ «و ما همواره فرزندان آدم را بهراستی
گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب) حمل کمردیم و از پماکیزههما بمه ایشمان
روزی دادیم و آن هما را بمر بسمیاری از کسمانی کمه آفریمدیم برتمری دادیمم (آن همم) برتمری
(ویژهای)».
دیگر آنکه خداوند فقط فرموده بنیآدم را مکرّم گردانیدهام﴿ :وَ لَقَـد کَرَّمنـا بَنِـی آدَمَ﴾
شاید این هم یک تفاوت آدم و بنیآدم از مستخلفٌعنه باشد کمه موجبمات پرسمش مال کمه را
فراهم نموده است .پ اوالً خداوند آدم و بنی آدم را نه بر همة مخلوقات که بر بسیاری از آنها
برتری داده است؛ ثانیاً خداوند بنیآدم را فقط تکریم کرده نه آنکه بر هممة موجمودات اکمرم
گردانیده باشد .لرا میتوانیم استنباط کنیم که در بین مخلوقات خدا غیر از انسان مخلوقمات
دیگری هم هستند که انسان در کرامت و برتری و تفضّل بمر آنهما برتمری نمدارد .حمال اگمر
بگوییم انسان بهدلیل داشتن کرامت بیشتر خلیفةاهلل است بایمد بسمریریم آنهما همم بمهدلیمل
داشتن کرامت خلیفةاهلل باشند.
و نکتة مهمتر آنکه پرسش و اعترا فرشتگان بر خمدا ناشمی از کراممت و فضمیلت ایمن
موجود یعنی آدم نبود بلکه ناشی از خونریزی و فساد او بود﴿ .قالُوا أَ تَجعَلُ فیها مَنْ یُفْسِـدُ
فیها وَ یَسفِکُ الدِّما َ﴾ .که قطعاً با کرامت و خالفت الهی ناسازگار است.
9م دلیل دیگری که برای خالفت حضرت آدم از خداوند مطرح میکننمد آن اسمت کمه ظماهر
جمله ﴿إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرضِ خَلِيفَة﴾» این افاده را دارد که متکلم بمرای خمود خلیفمه تعیمین

میکند نه برای دیگران (جوادی آملی 6900ش .ج .)659 :9
ص صمریح قمرآن اسمت کمه خداونمد انسمانهما را و اقموام
در وهلة اول این دلیل خمالف نم ّ
وگروههایی را به عنوان خلیفه برای همدیگر تعیین میکند .برای نمونمه آیمة ﴿أَ وَ عَجِبـتُم أَنْ
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جا َکُم ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُم عَلى رَجُلٍ مِنْکُم لِیُنْذِرَکُم وَ اذْکُرُوا إِذْ جَعَلَکُم خُلَفا َ مِنْ بَعدِ قَـو ِم
نُوحٍ﴾ (اعمراف﴿ .)13/وَ اذْکُرُوا إِذْ جَعَلَکُم خُلَفا َ مِنْ بَعدِ عادٍ وَ بَوَّأَکُم فِی الْـأَرض﴾ (اعمراف/
.)0
نکتة دیگر اینکه واژة بهکار رفته در آیة «خليفة» بهمعنای جانشین است نمه «خلیفتـی»
به معنای جانشین من .حتی اگر هم (خلیفتی) بود بهمعنمای جانشمین ذات و صمفات و افعمال
ربوبی نبود بلکه همچون واژگان (روحی خلقی و )...بود که مضاف هرگز سنخیتی با خدا م که
مضافالیه است م ندارد و این کلمات متشابه با ﴿لیَسَ کَمِثلِهِ شَـی ٌ﴾ پاسمخ داده ممیشموند
(صادقی تهرانی 6130ق .ج .)506 :6
افزون بر آن این استدالل در همهجا صحیح نیست چون ما با قراینی که هست میفهممیم
این خلیفه برای متکلم است یا دیگری .در مورد خدا ما با مراجعه به آیات قرآن میفهمیم که
این خلیفة خدا نیست؛ زیرا جانشینی شرایط و زمینههمایی چمون سمنخیت همگمونی عمدم
توانایی مستخلفٌعنه و مرگ و نابودی او را میطلبد بهویژه «ة» که در «خلیفةً» برای مبالغمه
است؛ بدین معنی که این جانشین با تالش تمام برای جانشینی از مستخلفٌعنه بکوشد که در
این میدان برابر او یا کمتر از او نباشد .یا اینکه م مانند اینجام بیشتر از او جانشین او باشمد.
لرا اگر هم قبول نداشته باشیم صفات و افعال خدا با مخلوقاتش تباین کلمی دارد ولمی ایمن را
میدانیم کمه «هماء» خلیفمه بمرای مبالغمه اسمت؛ یعنمی ایمن جانشمینی بما تممام شمرایط از
مستخلفٌعنه و حتی بیشتر و باالتر از خود مستخلفٌعنه است .اگر آدم(ع) خلیفة خدا باشمد بمه
این معنی است که او از همه جهات و در همة صفات و اسماء اگر نگموییم بماالتر از خمدا بایمد
باشد باید همردیف او باید باشد .و طب .آیة قرآنی ﴿لَیسَ کَمِثلِهِ شَی ﴾ (اسراء )03 /تمام این
استدالالت باطل میشود (صادقی تهرانی 6130ق .ج  .)509 :6پ خداوند در همة صمفات
افعال و ذات خود با همة مخلوقاتش تباین کلی دارد .بنابراین چیزی و کسی حتی یک صفتش
هم مثل صفت خدا نیست تا بتواند حتی در یک صفت جانشین و خلیفة خدا باشد .افمزون بمر
آن اگر هم بسریریم که مال که از این گفتة خدای سبحان ﴿إِنِّی جاعِلٌ فِـی الْـأَرضِ خليفةة﴾
مستخلفٌ عنه را خدای تبارک و تعالی فهمیده باشند پ چرا گفتنمد ﴿أَ تَجعَـلُ فیهـا مَـنْ
یُفْسِدُ فیها وَ یَسفِکُ الدِّما َ﴾ .مگر نعوذ باهلل خدای تبارک و تعالی فسادگمر و خمونریز اسمت
که جانشین او به فساد و خونریزی بسردازد؟ یا مال که خمدا را نشمناختند و فکمر ممیکردنمد او
فساد میکند؟ آیاتی بسیار در قرآن دربارة میزان معرفت الهی مال کمه وجمود دارد کمه همگمی
متضمن شناخت تنزیهی مال که از خداوند اسمت﴿ .یُسَبِّحُونَ اللَّیـلَ وَ النَّهـارَ ال یَفْتَـرُونَ»
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(انبیاء﴿ .)53 /وَ تَرَى الْمَالئِكَةَ حَافِّینَ مِنْ حَو ِ الْعَرْشِ یُسَـبِّحُونَ بِحَمـدِ رَبِّهِـم وَ قُضِـیَ

بَینَهُم بِالْحَقِّ وَ قِیلَ الْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ﴾ (زُمَر.)00 /
آری مال که خدا را تسبیح میکنند و او را از هر عیبی بهویمژه فسماد دور ممیداننمد .پم
اینکه بگوییم مال که مستخلفٌعنه را خدا دانسته دارای اشکاالت و ایرادات فراوانی است.
و خدا هم در جواب مال که بُعد فسادگری و خونریزی این جانشین را رد نکمرد و بمه آنهما
نفرمود که شما اشتباه میکنید چون این جانشین فساد و خونریزی نمیکند تا فهمیمده شمود
که خلیفه و جانشین خودش است بلکه فرموده﴿ :إِنِّی أَعلَمُ ما ال تَعلَمُونَ﴾ (بقره)93 /؛ یعنمی
آن بُعد علم مال که (فساد و خونریزی) به این جانشین را رد نکمرد بلکمه جنبمة علمم نداشمتن
مال که به این جانشین را مورد اشاره قرار داد .به عبارتی ساده خدا خواست به مال که بفهماند
اگرچه این مخلوق را بهجای همة انسمان همای گرشمته کمه در زممین بمه فسماد و خمونریزی
می پرداختند قرار دادم ولی این مخلوق دارای بُعد و جنبة مثبت هم هست که شما مال که از
آن کامالً ناآگاه هستید.
شگفتی و اعترا مال که نیز بر این اساس بود که اگمر ایمن انسمان جانشمین انسمانهمای
پیشین است پ در افساد و خمون ریمزی بمه هممان شمیوه اسمت و روی هممین اصمل همم
پرسیدند﴿ :أتَجَعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فِیها وَ یَسفِکُ الدِّما َ﴾ (بقره)93 /؛ لیکن با ﴿إنِّـی أعلَـمُ
ما ال تَعلَمونَ﴾ و همچنین ﴿وَ عَلَّمَ آدَمَ االسما َ کُلَّهـا﴾ (بقمره)96 /؛ پاسخشمان را بمهخموبی
دریافت کردند که این جانشین گرچه در هیبت انسانی مانند انسانهای منقر شمدة پیشمین
است اما ازنظر استعداد و عملکردش بسی برتر از آنان است.
اگر هم گفته شود سؤال مال که براساس علم آنها به آینده بود پاسخشان همان است کمه:
﴿إنِّی أعلَمُ ما ال تَعلَمونَ﴾ ولی طب .آیة  93سورة بقره آنمان از روی علمم بمه آینمده چنمین
سؤالی نکردند بلکه با علم به گرشته زبان به این پرسش گشودند .ممکن است پرسمیده شمود
چرا نسل قبل منقر شده است؟ در پاسخ می گموییم در ممورد نسمل حاضمر نیمز تهدیمد بمه
انقرا وارد شده است چنانکه آیة  699سورة نساء میفرماید« :ای مردم ! اگر خمدا بخواهمد
شما را میبرد و بعد از شما هرکه را بخواهد خلیفه و جانشین شما خواهد ساخت».
1م دلیل دیگر را در باب خالفت انسان از خداوند مطرح کمردهانمد .بمدین مضممون اسمت کمه
نسل های فراوان یکی پ از دیگری آمدند و هرکدام جانشمین دیگمری بمود و آفریمدگار هممة
آن ها خدای سبحان بود ولی هنگام آفریدن هیچ یک فرشمتگان را در جریمان آفمرینش نسمل
جدید قرار نداد و از آن بهعنوان خلیفه یاد نکرد وگرنه فرشمتگان مسمبوق بمه جعمل خالفمت
بودهاند .و این گونه از جعل خالفت تعجب نمیکردند .غر آن که «خالفت تماریخی» فمراوان
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بود لیکن هرگز خداوند از هیچیک بهعنوان «خلیفه» یاد نکرد .پ معلوم میشود که خالفت
انسان جریان تاریخی و طبیعمی انسمانی نیسمت بلکمه مطلبمی الهمی اسمت (جموادی آملمی
6900ش .ج.)659 :9
در پاسخ این دلیل اوالً ما اطالعی مبنی بر آنکه خدا در خلقت آنها مال که را در جریمان
نگراشته باشد در دست نمداریم .ایمن اممری اسمت کمه قمرآن و روایمات آن را مسمکوت بماقی
گراشتهاند و نیافتن دلیل بر نبودن نیست .ثانیاً شاید بتوان گفت بر فر صحّت ادعما چمون
نسلهای پیشاز آدم(ع) که در توالی یکدیگر میآمدند هیچ امتیاز خاصی بر یکدیگر نداشمتند؛
یعنی یک نوع تکرار در خلقت با همان خصوصیات نسل قبل بود که فسماد و خمونریزی از آن
جمله بود ولی در این مخلوق و جانشینی که خدا خل .کرده و بهجای نسل قبلی قمرار دهمد
یک جنبة مثبت دیگری هم درنظر گرفته که همان جنبة معنوی و ملکوتی این خلیفه است .و
به همین خاطر مال که را در جریان این خلقت قرار داد (ندا ی .)6939
 0م دلیل آخر قا الن خالفت الهی آن است که جریان سجده برای خلیفه نیز نشان میدهد که
او خلیفة خداست نه خلیفة شخص دیگر (جوادی آملی 6900ش .ج .)659 :9در پاسمخ بمه
این دلیل هم باید عر کرد که اوالً سجده برای خدا طب .آیة شریفه دستور سمجده پم از
تعلیم اسماء به آدم و انباء آن به مال که صورت گرفته است نه پ از خلقت که مورد استفهام
مال که بود .و نیز سجدة مال که در ماجرای حضرت آدم برای خدا بهخاطر انباء این اسمماء بمه
دستِ آدم(ع) به مال که بوده نه اینکه آدم مسجود مال که باشد.20
نتیجهگیری
معرفی شدن حضرت آدم به عنوان خلیفه چالش مبحث حاضر بود که با بررسی لغوی و قرآنمی
آن این نتایج حاصل شد:
 .6در این که آدم(ع) جانشین چه کسی در زمین بود چهار احتمال مطرح شده است:
الف) موجوداتی از قبیل جن و نسناس؛ ب :خداوند متعمال؛ ج :مال کمه؛ د :موجموداتی از سمنخ
انسان پیشاز آدم(ع).
احتمال آخر با تعابیر درونی آیه و بررسی تمام واژگان خالفت و واژگان متحدالضممون آن و
سیاق آیات تأیید میشود.

 .20اثبات این مقلب هم به یاری خدا در تقریری مجزا خواهد آمد.
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 .5در تمام کاربردهای قرآنی از واژة خلیفه و مشتقات آن خالفت انسانی از انسمان دیگمر و یما
گروهی از گروه دیگر مطرح بوده است و پیوسته میان خلیفه و مستخلفٌعنمه همسمانی لحماظ
شده است.
 .9خالفت انسان از خدا با اوصاف خدا سیاق آیات و اعترا

مال که ناسازگار است.

 .1روایات متعدد و تاریخ نیز به وجود انسانهای پیشاز حضرت آدم اشاره دارند کمه ایمن اممر
خالفت بنیآدم از انسانهای پیشین را تقویت میکند.
 . 0ادلة قا الن به آرای دیگر نیز همگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتمه و بما شمواهد قرآنمی
تضعیف گشتهاند.
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