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مقدمه
بررسی فرایند فهم خلقت انسانی همچون حضرت آدم(ع) یا موجود هوشمند همتراز او
می تواند ما را به این سمت رهنمون كند كه خداوند پیش از خلقت سرسلسلة نسل بشر ،بـه
اصطال انسانهایی دیگر نیز آفریده كه با داشتن قوة تعقل و اختیار ،دارای جزا ،پـاداش و
سنتهای فراگیر همچون این عالم جاری بودند ،ولی هماكنون خبری تاریخی یا مسـتندی
علمی از موجودات هوشمند ماقبل تاریخ در دست نیست.
جستار پیش رو ،در مقام بررسی و تحلیل طر موضوع خلقت موجودات انسـاننمـای
هوشمند است؛ به بیان دیگر ،آیا میتوان با استناد به منقوالت ،همچون روایات با همراهـی
آیاتی از قرآن ردپایی از آنان در تاریخ پیدا كرد؟ آیا شواهد موجود در روایات ،همچـون

تنوع خلقت و اشارات موجود در قرآن ،مثل تجدید خلقت ،کُلّ یَومٍ هُـوَ فِـی شَـأَنٍ،
دابّه میتواند در راستای تبیین این موضوع باشد؟ موضوعی كـه عقـل را نیـز درگیـر خـود
كردهاست و به عنوان مبحثی چالشی در فضای علمی جایگاهی برای خود رقم زدهاسـت و
آیا موضع صرفاً تخیلی خلقت انسانهای اولیه كه در داستانهـای افسـانهای نقلـی از آن بـه
میان آمده ،از سوی دانشمندان و اندیشگاههای مطر در حـوزة علـوم پایـه ،بـهویـژه علـم
فیزیک نیز تأیید شدهاست؟
با وجود بناها و معماریهای كهن ،سنگوارهها و مجسمههایی كه یقیناً ساخت نوع بشـر
كنونی نیستند ،آیا قبل از نسـل كنـونی بشـر ،نسـلهـای دیگـری روی همـین كـرة خـاكی
بودهاند كه این معماریها و مجسمهها را پدید آورده باشند؟ آیا میتوان سوژة نقل محافل
را با عبور از فرضیة محتمل و معقول ،اندکاندک به عنوان نظریهای قـوی تلقـی بـه قبـول
نمود؟ همچنـین ،آیـا بـرای تقویـت بنیـان هـای مبنـای مـ ّد نظـر و بـا اسـتفاده از تحقیقـات
میانرشتهای ،مثل فیزیک ،زمینشناسی ،معماری و پـارهای از متـون مقـدس ،مـیتـوان بـه
عنوان موضوعی علمی آن را به اثبات رساند؟
از مجموع آیات قرآن و روایات چنین بهدست می آید كـه حضـرت آدم(ع) سرسلسـلة
خیل انسان امروزی بوده كه نسل بشر كنونی پس از او و به واسطة او به وجود آمـدهاسـت.

اکوار و ادوار در قرآن /محسن پورمحمد و حمید کوهپیما

111

اما اینکه خود آدم(ع) چگونه پیدا شده ،از قرآن چنـین بـهدسـت مـیآیـد كـه او از خـاک

آفریده شدهاست و پس از طیّ مراحلی و با انجام تحوالتی از طِینٍ لحازِبٍ :گل چسبنده

(الصافات )66 /و سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ :چکیـدهای از گـل( المؤمنـون )61 /و تبـدیل آن بـه

صَلصَالٍ کَالفَخحارِ :گلِ خشکیده( الرّحمن )69 /بوده كه با فَِِذَا سَوَّیتُهُ وَنَفَختُ فِیهِ مِن

رُّوحِی( الحجر )16 /پس از تکمیل اندام جسمانی ،ظرفیـت و شایسـتگی دمیـدن رو را
پیدا كرده است و به صورت موجودی كامل درآمد كه تحسـین خداونـد را نیـز بـه همـراه
دارد :فَتَبَارَکَ اللحهُ أَحسَنُ الخَالِقِینَ:پس آفرین بـر خـدا و پرخیـر و بركـت اسـت او كـه
نیکوترین آفرینندگان است( المؤمنون.)69 /

از سوی دیگر ،وقتی آیاتی را بررسی میكنـیم كـه دربـارة ارزش و مقـام انسـان نـازل
شدهاست ،بدین حقیقت میرسیم كه قرآن انسان را یک نوع مجـزا از حیـوان و بـه عنـوان
موجودی مطر میكند كه اختالف ماهوی با موجودات دیگر ،حتّی فرشتگان دارد؛ مثل:
وَمِن آیَاتِهِ أَن خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَر :تَنتَشِرُونَ :از نشانههـای او ایـن اسـت كـه

شما را از خاک آفرید .سنس بناگـاه انسـانهـایی شـدید و روی زمـین گسـترش یافتیـد 
(الـروم)18 /؛ إِنح مَثَلَ عِیسَى عِندَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُـونُ:
محققاً مَثَل عیسی نزد خداوند نظیر مَثَل آدم است كه خدا از خـاكش خلـم كـرد و آنگـاه

فرمان داد "باش" و او وجود یافت( آلعمران)96 /؛ الحذِی أَحسَـنَ کُـلح شَـیءٍ خَلَقَـهُ

وَبَدَأَ خَلقَ الِِنسَانِ مِن طِینٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِینٍ :او همان كسـی اسـت
كه هرچه را آفرید ،نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گِل آغاز كـرد * .سـنس نسـل او را

از عصارهای از آب ناچیز و بیقدر آفرید( السجده7 /ــ)3؛ وَلَقَـد خَلَقنَـا الِِنسَـانَ مِـن

سُلَالَةٍ مِّن طِـینٍ :و همانـا مـا آدمیـان را از خالصـهای از گِـل آفریـدیم( المؤمنـون )61؛
وَلَقَد خَلَقنَا اإلِنسَانَ مِنْ صَلصَالٍ مِّن حَمٍَِ مَّسنُونٍ * وَالجَـآنح خَلَقنَـاهُ مِـنْ قَبـلُ مِـنْ نحـارِ
السَّمُومِ * وَإِذ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَیَئِکَةِ إِنِّی خَالِق :بَشَرًا مِّنْ صَلصَالٍ مِّن حَمٍَِ مَّسنُونٍ * فَِِذَا سَوَّیتُهُ

وَنَفَختُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَـاجِدِینَ :و بـهتحقیـم مـا انسـان را از گِلـی خشـکیده از
الیــهای ســیاه آفریــدیم و جــن را قبــل از وی ،از آتشــی زهــرآگین آفریــده بــودیم .چــون
پروردگارت به مالئکه گفت :میخواهم بشری از گِلی خشکیده از الیهای سیاه خلم كـنم.
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پس چون كار او را به پایان رساندیم و از رو خود در او دمیدم ،باید كه برایش به سجده

افتیــد( الحجــر11/ـــ( )16ر.ک؛ نصــری78 :6876 ،ـــ36؛ حــویزی ،6831 ،ج 133 :6؛
طباطبائی6967 ،ق ،.ج 839 :61ـ 833و همان ،ج 119 :9ـ.)119
این موضع ،جدا از نظریاتی است كه دربارة وجود (شبه) انسـانهـایی قبـل از حضـرت

آدم(ع) بیان شده میباشد؛ از جمله:

الف) پیش از حضرت آدم(ع) ،هیچ انسان یا انساننمایی وجود نداشت و آدم(ع) دفعتاً و
به طور مستقل خلم شد.
ب) پیش از آدم(ع) موجوداتی شبیه انسان و جن وجود داشتند ،اما در طول زمان ،یـا از
بین رفتهاند و یا اینکه هنوز هم وجود دارند ،ولی دیدنی نیستند.
ج) انسانهای تکاملنایافتهای وجود داشتهاند ،ولی منقرض شدهانـد و آنگـاه حضـرت
آدم(ع) بدون ارتباط با آنها آفریده شد.
نظریة چگونگی خلقت انسان یا تکامل آن با سابقهای كهن نشاندهندة درگیری اذهـان
دانشمندان در شناخت چگونگی خلقت انسان بودهاست؛ به طـور مثـال ،در یونـان باسـتان،
دانشــمندانی نظیــر اناكســیماندر ( )Anaximanderو امنــدكلس ( )Imperdelesبــه توییــر
تدریجی موجودات زنده معتقد بودند و در قرون وسـطی نیـز ایـن اعتقـادات تأییـد شـد و
گریگوری نیسا ( )Grigory Nisaو آگوستین قدیس ( )Augustine the saintدر قـرن  9و 9
میالدی معتقد به تکامل عالم بودند ،با این تفاوت كه تکامـل جهـان و انسـان تحـت امـر و
ارادة الهی صورت گرفت .در همـین راسـتا ،برخـی از مسـلمانان ضـمن اعتقـاد بـه تکامـل
تدریجی انسان كوشیدند با مرتبط دانستن آن با حركت جوهری از دیدگاه فلسـفی ،اقـدام
به توجیه خلقت انسان نمایند و در این راستا ،دست به نگارش آثاری نیز زدند؛ مثل آثـاری
كه از ابنرشد ،ابنمسکویه در تهذیباألخالق ،و فوزاألصور ،و اخـوانالصـفا در رسـالهای
به منظور تبیین خلقت انسان به یادگار مانـدهاسـت (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی ،6818 ،ج :66
 .)36ولی نظریة تکامل تدریجی با مخالفتهایی هم مواجه شـد ،همچـون نظـرات ابـوعلی
سینا در شفا و مالصدرا در اسفار اربعه (ر.ک؛ همان.)611 :6878 ،
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در این نوشتار ،در پی آنیم كه آیا انسانهایی قبل از خلقت زمین ،آدم و نسـل او خلـم
شدهاند یا نه .شایان ذكر است بر اساس بررسیهای انجامشده ،كتابها و مقاالت متعـددی

6

به موضوع خلقت عالم ،حیوانات ،انسان و نیز موافقت یا مخالفت با نظریة تکامل دارویـن
پرداخته اند ،ولی متأسفانه در هیچ یک از ایـن نوشـتارها بـه موضـوع خلقـت انسـانی شـبیه

(ع)

ل صـاحب اختیـار قبـل از حضـرت آدم
انسان های كنونی یا موجـودات هوشـمند و عاقـ ِ

پرداخته نشدهاست و این پژوهش با بررسی دالیلی و با عنایت به شـواهد قرآنـی و روایـی،
در پی كشف این موضوع به روشی توصیفی و تحلیلی سامان یافتهاست.

 .1بحث و بررسی
بررسی سیر تاریخی پژوهش دربارة تصور یا تصویر خلقت شبهانسانهای عاقـل دیگـر
نشان میدهد كه این اندیشه ،تجربة همهگیری بودهاست كه اختصاص بـه عرفـان ،دیـن یـا
مکتب و برهة خاصی ندارد و نباید آن را محصل تفکر فلسفی و صرفاً ذهنی دانست ،بلکـه
تجربهای است زنده كه از جنبههای آگاهی بر مجموعة حیات بار یافـت (ر.ک؛ ایزوتسـو،
 .)696 :6838هندوان باستان بر اساس عقیدة تناسخ ،به نوعی به تناسخ ادوار و اكوار معتقد
شدند (ر.ک؛ زرینكوب .)686 :6868 ،در نتیجه ،برخی جریانای علمـی و دینـی نیـز در
پی اثبات این نظریة مبتنی بر وجوب تکرار چرخة كائنات و خلقت موجودات در هر دوره
و كور (ر.ک؛ مصطفوی699 :6869 ،ـ .)693بر اساس مبانی فکری خود میباشند تا جایی
كه با توجه به حساسیتهای دینی ایجاد شده ،طر موضـوع همسـانهـای دیگـر در ورای
این جهان در كلیسا سبب شیوع مباحث دامنهداری در مجـامع علمـی و دینـی فرانسـه شـد.
همچنین ،از این موضوع در دانـشهـای مختلفـی همچـون علـوم پایـه ،بـهویـژه ریاضـی و
فیزیک به عنوانهای مختلفی چون «چندجهانی»« ،دنیاهای چندگانه» و «جهان حبـابی» یـاد
می شود تا جایی كه این فرضیة علمی موضوع برخـی رمـانهـای تخیلـی نیـز قـرار گرفـت
( )Ellis & Kirchner, 2004: 921با استحکام مبانی علمی فرضیة وجود جهانی دیگر ،بـه
موضوع تئوری جهان های متناوب یا كائنات بسته در متافیزیک و فیزیـک نجـوم در قالـب
ارائة نظریة ریسمان یا ( Mمیچیو كاكو111 :6869 ،ـ )166اشاره شد و رسمیت یافت.
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از این موضوع با اسامی متعدد دیگری نیز در عرفان اسالمی بحـث شـد؛ ماننـد« :خلـم
جدید» (ر.ک؛ ابنعربی ،بیتا ،ج « ،)811 :8تجدّد (تبـدّل) امثـال» (ر.ک؛ قونـوی:6879 ،
« ،)36خلم مدام» (ر.ک؛ ایزوتسو« ،)696 :6838 ،تجدیـد الخلـم» (ر.ک؛ جنـدی ،بـیتـا:
« ،)911تجدید عالم» (ر.ک؛ ابنعربی ،بیتا ،ج  )11 :9و «تبدیل عالم» (ر.ک؛ ابـنعربـی،
بیتا ،ج  .)997 :8در فلسفة اسالمی نیز از آن بـه گونـة دیگـری بـا عنـوان «ادوار و اكـوار»
مورد عنایت قرار گرفت .حکیمانی مانند حکیم سبزواری كه متأثر از شیخ اشراق بـودهانـد
(ر.ک؛ سبزواری6911 ،ق ،.ج )181 :9؛ در عبارتی از كتاب اسرارالحکم به تکرارپـذیری
جریان هستی در قالب منظومهای چنین اشاره نمودهاست:
«قیــــل نفــــوس الفلــــک الــــدوّار
نقوشــــــها واجبةةةةةةة التّکــــــرار
فما انقضی العام الربوبی الیـوم كالــ
أمثـــال األجســـام وأنفـــس آخـــر»
(سبزواری6911 ،ق ،.ج .)181 :9
یعنی؛ «گفتهاند كه نفوس و موجودات عالم (اجـرام كیهـانی) تکـرار مـیشـوند ،چـون
تکرار نقشهای آنها ضروری است* سال ربوبی به محض تمـام شـدن ،تکـرارش شـروع
میشود؛ مثل تکرار اجسام و اروا ».
پیش از این نیز سهروری بر این اندیشه متمایل شده ،آن را امـری مرسـوم و طبیعـی در
آفــرینش عــالم (عــوالم) تصــور كــردهاســت و بــه آن جایگــاه و اعتبــاری عــادی و قــانونی
بخشیدهاست « :بدان كه نقوش كائنـات از ازل تـا ابـد در اجـرام آسـمانی منقـوش اسـت و
تکرار این نقوش نیز واجب است؛ زیرا اگـر نقـوش حـوادث غیرمتنـاهی در نفـوس فلکـی
مرسوم باشد ،تسلسل ر میدهد كه محال است» (سهروردی ،6838 ،ج  .)187 :1در ایـن
نوع فهم از جهان نیز وی خـود را متـأثر از اندیشـههـای متقـدمانی چـون بابلیـان ،حکمـای
خسروانی ،هندی و مصری میدانست (ر.ک؛ همان ،ج .)968 :6
در تفکر مبتنی به مبانی اسالمی ،با عنایت به آیات و روایـات نیـز ایـن اندیشـه معتبـر و
تأیید میشود؛ مثالً مالصدرا با استناد به آیات وَالسَّمَاء ذَاتِ الرحجعِ :سـوگند بـه آسـمان،
محل تحوالت شگرف( الطارق )66 /و تَعرُجُ الْمَلَائِکَتةُ وَالـرُّوحُ إِلَیـهِ فِـی یَـومٍ کَـانَ

133

اکوار و ادوار در قرآن /محسن پورمحمد و حمید کوهپیما

مِقدَارُهُ خَمسِینَ أَلـفَ سَتنَةٍ  :فرشـتگان و رو فرشـتة مقـرّب خداونـد بـه سـوی او عـروج

میكنند در آن روزی كه مقدارش پنجاههزار سال است ( المعارج ،)9 /با اشاره به مدت
عمر هر دوره (پنجاههزار سال) می گوید پس از سرآمدن این مدت ،تمام اوضاع به حالـت
اول بازمیگردد (ر.ک؛ صدرای شیرازی68 :6818 ،ـ .)69در جریـان عرفـان اسـالمی كـه
الهـامی از آیــات قــرآن اســت نیــز مــیتـوان ردّ پــایی از تأییــد ایــن نظریــه جســتجو نمــود.

عینالقضات همدانی فهـم پیچیـدگی تنـوع خلقـت را ،گرچـه بـرای ذهـن فلسـفی سـخت
میداند ،ولی این موضوع در نگاه عارفانه بینیاز از تکلف مینمایـد (ر.ک؛ عـینالقضـات
همدانی .)613 :6839 ،در همین راستا ،مالصدرا نیز نظریة خلم مدام را بر مبنـای كشـف و
شهود عارفانه مسلم دانستهاست و بر اساس حركت جوهری به اثبات آن میپردازد (ر.ک؛
صدرای شیازی ،6868 ،ج  .)668 :8این تکرار خلقت گاهی با عنـوان عـدم تکـرار تجلـی

یاد میشود (ر.ک؛ قیصری ،بیتا .)136 :محمدتقی آملی در تعلیقـهاش بـر شـر منظومـة
سبزواری به نام دُرَرُ الفوائد (ر.ک؛ آملی ،بیتا ،)998 :به همراه مالهادی سبزواری ،طبیعی
بودن تجدید امثال را بر اساس حركت جوهری تشریح ،و حركت جوهری را به مثابة یکی
از دالیل تجدید امثال تبیین میكنند (ر.ک؛ سبزواری ،بیتا:)811 :
«تجـــدّد األمثـــال كونـــا ناصـــری

إذ الوجـــود جـــوهر فـــی جـــوهر»
(همان.)196 :

یعنی؛ «در اثبات حركت جوهری ،تجدد امثال به كمک من میآیـد؛ زیـرا وجـود كـه
دائم ًا متجدد است ،در جوهر ،همان جـوهر اسـت؛ همچنـان كـه در عَـرَض ،همـان عَـرَض
میباشد» (شجاری .)696 :6836 ،مثال ملموسی كه در این زمینـه ذكـر كـردهانـد ،شایسـتة
توجه و جالب است .عرفا بر این باورند كه همة موجودات عـالم ،هماننـد نـور چـرا هـای
نفتی و یا برقی است كه اگرچه بهظاهر اموری ثابت به نظر میرسند ،اما چهـرة دیگـر ایـن
ثبات ،توییر و تحول دائمی و ایجاد خلقتهای متوالی اسـت و لحظـهبـهلحظـه مـدد فـیض
الهی (بسان چراغدانی) ،از طریم نَفَس رحمانی به موجودات میرسد و آنها را مسـتدام و
ممکنالوجود نگاه میدارد و به بیان دیگر ،دمبهدم فیض مصرف میشود و پشـتبـهپشـت
باید مدد تازه برسد تا عالم باقی بماند (ر.ک؛ امینینژاد ،بیتا969 :ـ.)989
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بدین سان ،به آدمهای ابوالبشر زیادی میتوان معتقـد بـود كـه در هـر دورهای ،قیامـت
كبرای خاص خود را داشته اند و آنگاه عالم مجدداً بازسازی میشـوند (ر.ک؛ ابـنعربـی،
بیتا ،ج  .)996 :8امام خمینی(ره) در ردّ سخن قیصری بـر تکرارپـذیری عـالم ،بـا توجـه بـه
ضرورت ختمیت عالم بر اساس حادث بودن آن (ر.ک؛ قیصری ،بیتـا ،)31 :بـا اسـتناد بـه
صفات ثبوتی همچون مالکیـت و قهاریـت خداونـد در كنـار صـفاتی همچـون رحیمـت و
ربوبیت باری تعالی میافزایـد « :خرابـی و زوال دنیـا منـافی بقـای سـلطنت در عـالم ملـک
نیست؛ چراكه رحمانیت ،رحیمیت ،ربوبیت و مالکیتی كـه در ابتـدای كتـاب (قـرآن و در
سورة حمد) ذكر شدهاند ،اسمهـایی محـیط هسـتند كـه دائمـاً در حـال تجلـی مـیباشـند»
(خمینی6981 ،ق.)11 :.
در میان اندیشمندان اسماعیلی كه عنـوان بـاطنگرایـی 1بـر ایشـان حمـل مـیشـود نیـز
موضوع ادوار و اكوار كه گاه از آن بـه عنـوان تناسـخ نیـز یـاد مـیشـود (ر.ک؛ ذكـاوتی
قراگزلو ،)8 :6838 ،واگویهای دیگر داشت .اسماعیلیان بـرای آنکـه میـان جهـان بـهظـاهر
ابدی و زمانمند بودن انسان آشتی دهند ،به سلسلة بزرگتر و نامحدودتری از دورههـا قائـل
شــدند و بــر پایــة تفکــرات و مالحظــات اخترشناســی نجــومی ،آنــان دور عظیمــی (الکــور
األعظم) را به تصویر كشیدهاند كه شامل دورههای بیشماری میشد و هر یـک بـه هفـت
دور تقسیم و در نهایت ،مجموعة این اكـوار بـه قیامـت كبـرای مشـتركی خـتم مـیشـدند
(ر.ک؛ دفتری.)619 :6879 ،

توجه تاریخی به این موضوع نیز شایان توجه است .نویسندة كتـاب تبصةرة العـوام فـی
معرفة مقاالت األنام در قرن ششم نیز از اكوار و ادوار یـا خلقـت مجـدد و مـدام بـه عنـوان
یکی از مباحث چالشی عصر خود یاد میكند كه مقاالت زیادی در این موضـوع دارنـد و
در ادامه میافزاید« :گروهی معتقدند كه خداوند هفت آدم بیافرید ،یکی پـس از دیگـری،
و آن اول قدر پنجاههزار سال در زمین مقام كند ...سنس قیامت به ایشان برخیـزد» (حسـنی
رازی.)68 :6819 ،
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نصوص وارده حول موضوع خلقت انسانی در مکان و زمانی ماورای انسـان سـاكن در

كرة زمین ،قبل از خلقت حضرت آدم(ع) از جمله مواردی است كه بایـد بـر اسـاس قـرآن
كریم و روایات معصومین(ع) ارزیابی و بررسی شوند .برآیند روایـات و برخـی متـون ایـن
است كه میتوان این موضوع را به دیدة تأیید نگریست و یا حتی برخی روایات پا را فراتر
نهادهاند و برای این موضوع به چندین انسان و عالم ،عالوه بر زمین ،اشاره كردهاند.

 .2قرآن و تجدید خلقت
ابتدا با توجه به تقدم شأنی ،آیاتی را نقل میكنیم كه در ایـن زمینـه وارد شـدهانـد .امـا
نکتة اصلی كه دربارة آیات قرآن نباید از آن غافل بود ،اینکه خداوند تنها اشـارهای گـذار
و اجمــالی بــه موضــوعات دارد و در اغلــب مــوارد ،مطــابم روال بــه جزئیــات امــور وارد
نشده است .پس ضرورتاً برای شناخت بهتر و رسیدن به كنه امـور بایـد از روایـات كمـک
گرفت:
 وَإِذ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَیَئِکَةِ إِنِّی جَاعِل :فِی األَرضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجعَلُ فِیهَا مَـنْ یُفسِـدُ

فِیهَا وَیَسفِکُ الدِّمَاء وَنَحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعلَمُ مَا الَ تَعلَمُونَ :و چـون
پروردگارت به فرشتگان گفت :من میخواهم در زمین جانشینی بیافرینم ،گفتند :در آنجـا
مخلوقی پدید می آوری كه تباهی كننـد و خـون هـا بریزنـد؟ بـا اینکـه مـا تـو را بـه پـاكی
میستاییم و تقدیس میگوییم؟ گفت :من چیزها میدانم كه شما نمیدانید( البقره.)88 /

از جمله آیاتی كه از سوی مفسران در مستند این دیدگاه قرار گرفتهاست و مفهـوم آن
را همسو با این موضوع قرار دادهاند (ر.ک؛ طباطبائی 6967 ،ق111 :.ـ .)118آیة مربوط به
داستان خلقت آدم(ع) و امر خـدای متعـال بـه سـجدة فرشـتگان بـه حضـرت آدم(ع) اسـت.
پرسش اساسی و شایستة طر در ارتباط با مفهوم آیه این است كه فرشتگان قبل از خلقت
آدم(ع) از كجا دانستند كه او و نسلش خونریزی و فساد خواهند نمود؟ فحوای آیـه داللـت
دارد بر اینکه با توجه به نوع سؤال فرشتگان از درگاه باری تعالی ،قبل از خلقـت حضـرت
آدم(ع) ،باید انسانهایی در زمین یا در جایی دیگر زنـدگی مـیكردنـد كـه در نهایـت ،بـه
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فساد آلوده شدند و سرانجام ،با سرآمدن آنان از بین رفتند (ر.ک؛ جـوادی آملـی،6838 ،
(ع)

ج  631 :67و عیاشی ،6838 ،ج  .)97 :6موضوعی كه سبب شد بـا همسـانانگـاری آدم

به انسانهای عهد دیرین از سوی فرشتگان ،چنین سؤالهایی برای ایشان به وجود آیـد .در
برخی از تفاسیر ،برای توضیح و تبیین آیة فوق ،روایاتی برای درک آیه بیان كردهاند و بـر

اساس آن ،انسانهای حاضر از ذریة آدم(ع) اولـین نمونـة انسـانی نبـوده كـه خلـم شـدند و
خدای متعال موارد مشابهی از آدمیان را در گذشته و قبل از حضرت آدم خلم كرده بـود،
بر این اساس و با توجه به مسبوق به سابقه بودن جریان خلقت نوعی از بشر ،و عجین بـودن
طبع فساد و خونریزی در نسل آن ها ،فرشـتگان ایـن سـؤال را بـه منظـور دفـع شـبهة علـت
خلقت و قبل از سجده بر آدم در پیشگاه خدای متعال طر نمودند (ر.ک؛ فیض كاشانی،
6989ق ،.ج .)687 :6
 کُلح یَومٍ هُوَ فِی شَأنٍ( الرّحمن)16 /
ریشة اولیة دیدگاه خلم مدام به پیش از ابنعربـی برمـیگـردد .مسـئلة عـدم تکـرار در
تجلی نزد عرفا امری جاافتاده و رای بود ،تا جـایی كـه در ایـن زمینـه ،ابـنعربـی خـود را
وامدار بیانات ابوطالب مکّی مؤلف قوت القلوب میدانـد (ر.ک؛ ابـنعربـی ،بـیتـا ،ج :6

 .)111ابنعربی در فتوحات مکّیه با تأویل كریمة کُلح یَومٍ هُوَ فِی شَأنٍ :و او هـر روز در

شأن و كاری است( الرّحمن ،)16 /اصل الهی را اقتضـای تبـدیل ،توییـر و تحـول دائمـی
میداند و خداوند را «خالّق بردوام» معرفی میكند (ر.ک؛ ابـنعربـی ،بـیتـا ،ج .)183 :1
بدین سان ،وی داستان تخت ملکة سبأ (عرش بلقیس) را در سورة نمل («أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبـلَ

أَن یَرتَدَّ إِلَیکَ طَرفُکَ :پیش از آنکه چشم برهم زنی ،آن را نزد تو خواهم آورد » (النمـل/
 ))98و در فص سلیمانی ،بر اساس نظریة خلقت جدید توجیه مـیكنـد (ر.ک؛ ابـنعربـی،
6988ق.)699 :.
موضوع عادی دانستن خلم مدام و تجدید امثال در ادب فارسی نیز رسو كردهاست:
عـــدم گـــردد و الیبقـــی زمـــانَین
«جهان كلّ است و در هر طرفةالعین
بــه هــر لحظــه زمــین و آســمانی»
دگربــــاره شــــود پیــــدا جهــــانی
(شبستری.)69 :6876 ،
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بدین سان ،خداوند توان خلقت تعداد نامتناهی از صورتهای تجلی را در هر لحظه بـا
یَدِ قدرتش دارد (ر.ک؛ ابنعربی ،بیتا ،ج :)991 :8
«همیشــه فــیض و فضــل حــم تعــالی
از آن جانــب بُــوَد ایجــاد و تکمیــل

بُـ ـوَد از شـــأن خـــود انـــدر تجلـــی
وَز این جانب بُوَد هر لحظـه تبـدیل»
(شبستری.)69 :6876 ،

2ـ .1بررسی واژة «دابة»
این واژه از جمله مفرداتی است كه بار معنایی گستردهای بر آن حمل شـدهاسـت و در
بررسی آیاتی كه در معرفی «دابة» آمدهاست و نیز روایاتی كـه در تفسـیر ایـن مفـرده وارد
شده ،چنین استنباط میشود كه مصداق اصلی این واژه میتواند موجودی عظیم باشـد كـه
بر تمام انسانها تسلط دارد و مشرف بر احوال آنهاست؛ مثل این روایت پیامبر(ص) كـه در
تفسیر آن بیان شدهاست« :الَ یُدْرِكُهَا طالِبٌ وَ ال یَفُوتُهَـا هـارِبٌ فَتَسِـمُ المُـؤْمِنَ بَـیْنَ عَیْنَیْـهِ و
یَکْتُبُ بَیْنَ عَیْنَیهِ مُؤْمِن وَ تَسِمُ الْکافِرَ بَیْنَ عَیْنَیِهِ وَ تَکْتُبُ بَیْنَ عَیْنَیهِ كـافِر وَ مَعَهـا عَصَـا مُوسـی
علیهالسّالم وَ خَاتَمُ سُلَیْمانَ علیـهالسّـالم :او بـه قـدری نیرومنـد اسـت كـه هـیچ كـس بـه او
نمیرسد و كسی از دست او نمیتواند فرار كند .در پیشـانی مـؤمن عالمـت مـیگـذارد و
مینویسد :مؤمن ،و در پیشانی كافر عالمت میگذارد و مینویسد :كافر عصـای موسـی و
انگشتر سلیمان با اوست» (طبرسی ،6839 ،ج .)198 :9
بهعالوه ،این اصطال را می توان ورای جامعة انسانی و شامل هر جنبندهای نیز در نظـر
گرفت .در بررسی آیات قرآن ،مفاهیمی تبیین شده كه عنوان «دابّه» را باید فراتـر از انسـان
فرض كرد؛ زیرا خداوند در تبیین دابه ،به مصادیقی ورای انسان اشاره میكنـد .اولـین آیـه
در این زمینه ،كریمة  9سورة جاثیه است :وَفِی خَلقِکُم وَمَا یَبُـثُّ مِـن دَابَّتةٍ آیَـاتٌ لِّقَـومٍ

یُوقِنُونَ :و در آفرینش خودتان و آنچه از [انـواع] جنبنـده[ها] پراكنـده مـیگردانـد ،بـرای

مردمی كه یقین دارند ،نشانههایی است( الجاثیه .)9 /همچنـین ،در آیـة  99سـورة فـاطر،
خداوند با معرفی انسان و دابه ،آن دو را از یکدیگر جدا نمودهاسـت :وَلَـو یُؤَاخِـذُ اللحـهُ

النحاسَ بِمَا کَسَبُوا مَا تَرَکَ عَلَى ظَهرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَکِن یُؤَخِّرُهُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَـمًّى فَـِِذَا جَـاءَ
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أَجَلُهُم فَِِنح اللحهَ کَانَ بِعِبَادِهِ بَصِـیرًا :و اگرخداونـد مـردم را بـه سـبب كارهـایی كـه انجـام
دادهاند ،مجازات كند ،جنبندهای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت ولی بـه لطـف او
آنها را تا سرآمد معیّنی تأخیر میاندازد و مهلت اصال مـیدهـد ،امـا هنگـامی كـه اجـل
آنان فرارسد ،خداوند هر كس را به مقتضای عملش جزا میدهـد .او نسـبت بـه بنـدگانش
بیناست و از اعمال و نیّات همه آگاه است.

با توجه به نظر عالمه طباطبائی در المیزان ذیل كریمة  96سورة نحل (وَلِلّـهِ یَسـجُدُ مَـا

فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األَرضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَالْمَآلئِکَةُ وَهُم الَ یَستَکبِرُونَ :و آنچه در آسمانهـا و
آنچه در زمین از جنبندگان است و نیز فرشتگان بـرای خداونـد سـجده مـیكننـد ،و تکبـر
ندارند)« ،دابه» به معنای هر چیزی است كه از جایی به جایی تحرک و انتقال داشـته باشـد
و هــم انســان و هــم جــن جــزو دابــه تلقــی شــدهانــد (ر.ک؛ طباطبــائی6967 ،ق ،.ج :61
831ـ .)837در نتیجه ،این آیه را میتوان یکی از محکمترین مسـتندات در طـر موضـوع
حیات فرازمینی دانست؛ چراكه در این آیه ،فرشتگان از دابه مستثنی شدهاند .حاصل آنکـه
در اینجا سؤال مهمی وجود دارد و آن اینکه مراد از «دابه :جنبندگان» از منظـر قرآنـی چـه
موجوداتی هستند؟ شاكلة تشکیلدهندة آنان از چیست؟
خداوند در سورة نور به برخی از ویژگیهای كلی دابه اشاره نمودهاست و میفرمایـد:
وَاللحهُ خَلَقَ کُلح دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنهُم مَّن یَمشِی عَلَى بَطنِهِ وَمِنهُم مَّن یَمشِـی عَلَـى رِجلَـینِ

وَمِنهُم مَّن یَمشِی عَلَى أَربَعٍ یَخلُقُ اللحهُ مَا یَشَاءُ إِنح اللحهَ عَلَى کُلِّ شَیءٍ قَدِیر ::و خداست كـه
هر جنبندهای را [ابتدا] از آبی آفرید .پس پارهای از آنها روی شکم راه میروند و پارهای
از آنها روی دو پا و بعضی از آنهـا روی چهـار [پـا] راه مـیرونـد .خـدا هرچـه بخواهـد،
میآفریند .در حقیقت ،خدا بر هر چیزی تواناست( النور.)99 /
در این آیه ،نیاز خلقت جنبندگان (دابه) به آب را قطعی دانسته شدهاست .پس اگـر بـا
جستجو در قرآن ،آیهای بیابیم كه اشارهای به حضور جنبندگان در خـارج از سـیارة زمـین
(سیارات و یا اقمار موجود در منظومة شمسی یا سایر منظومهها) داشته باشد ،آب كه شرط
الزم حیات آنهاست (وَجَعَلنَا مِنَ المَاءِ کُلح شَیءٍ :و هر چیـز زنـدهای را از آب آفریـدیم)
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(األنبیــاء ))88 /در كُــرات دیگــر منظومــة شمســی یــا جهــانی دیگــر ورای ایــن منظومــه
اثباتشدنی است.
در برخی از آیات ،خداوند خبر از حضور جنبندگانی داده كه مسکن و مـأوای آنهـا،
عالوه بر زمین ،در آسمانها و سایر سیارات و اقمار معرفی شدهاست :وَمِن آیَاتِـهِ خَلـقُ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَمَا بَثح فِیهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمعِهِم إِذَا یَشَاء قَـدِیر ::و از نشـانههـای
[قدرت] اوسـت آفـرینش آسـمان هـا و زمـین ،و آنچـه از [انـواع] جنبنـده در میـان آن دو
پراكنده است و او هرگاه بخواهد ،بر گرد آوردن آنان تواناست( الشوری.)16/

با وجود نصّ آیه ،كتب معاجم و فرهنگ لوت در تعریف واژة «دابة» به خطا رفتـهانـد؛
زیرا در غالب این كتب از آن به عنوان موجودی (چهارپا) كه تحـت سـیطرة انسـان بـود و
در زمین سیر میكند ،معرفی شدهاست (ر.ک؛ معین ،6839 ،ج  6898 :1و دهخدا:6871 ،
ذیل «دابة» ،و راغب اصفهانی.)699 :6831 ،
با توجه به نوع كاربرد «دابه» ،عنوان موجودی كه عالوه بر زمین در آسمان نیز حضـور
دارد ،معنای ارائهشـده در معـاجم لوـوی تنهـا مـیتوانـد مصـداق زمینـی داشـته باشـد ،امـا
نمونههای سماوی آن چگونه خواهد بود؟ چند نکته در این فراز به منظـور پاسـخگویی بـه
سؤال اصلی و اولی ،منظور از جنبندگان در آسمانها چیسـت؟ مـوارد زیـر شایسـتة طـر
است:
6ـ وجود مخلوقات خارج از زمین ،امر عادی در قرآن تلقی میگردد :وَمَا بَثح فِیهِمَـا

مِن دَابَّةٍ :آنچه از جنبندگان درآسمان و زمین منتشر نمودهاست( الشوری.)16 /

1ـ آیه بر احتمال اجتماع این مخلوقات فضایی با ما تأكید دارد :وَهُـوَ عَلَـى جَمعِهِـم

إِذَا یَشَاء قَدِیر ::و خداوند اگر بخواهد بر اجتماع جنبندگان در زمین و آسمان قادر اسـت
(همان).
8ـ نکتة مهمی كه در وَمَا بَثح ،وجود دارد این است كه ایـن مفـرده بـا بیـانی دقیـم
انتشار حیات در آسمانها و بین سیارهها و كهکشانها تعبیر میكند؛ زیرا در ابتدا با عبارت
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وَمِن آیَاتِهِ خَلقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ( همان) ،بر اصل وجود حیات هستی قبـل از انسـان
تأكید دارد .سنس ،وَمَا بَثح فِیهِمَا مِن دَابَّةٍ( همان) به انتشـار حیـات در آسـمان و زمـین
اشاره میكند.
پس از اثبات حضور جنبنـدگانی دیگـر در سـماوات (سـیارات و اقمـار منظومـهای یـا
منظومه های دیگر) ،خداوند با توجه به نیاز موجودات به ادامة حیات ،بـه ارتـزاق آنـان نیـز
اشاره میكنـد :وَکَأَیِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحمِلُ رِزقَهَا اللحهُ یَرزُقُهَا وَإِیَّاکُم وَهُوَ السَّـمِیعُ العَلِـیمُ :و
چه بسیار جاندارانی كه نمیتوانند متحمل روزی خود شوند .خداست كـه آنهـا و شـما را
روزی میدهد و اوست شنوای دانا( العنکبوت .)18 /در آیهای دیگـر و بـا اثبـات شـعور
آنان ،وعدة حشر را نیز به ایشان دادهاسـت :وَمَـا مِـن دَآبَّتةٍ فِـی األَرضِ وَالَ طَـائِرٍ یَطِیـرُ

بِجَنَاحَیهِ إِالح أُمَمٌ أَمثَالُکُم مَّا فَرحطنَا فِی الکِتَابِ مِنْ شَـیءٍ ثُـمَّ إِلَـى رَبِّهِـم یُحشَـرُونَ :و هـیچ
جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرندهای كه با دو بال خود پرواز مـیكنـد ،مگـر آنکـه
آنها [نیز] گروههایی مانند شما هستند .ما هیچ چیزی را در كتاب [لو محفو ] فروگذار
نکردهایم .سنس [همه] به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید( األنعـام .)83 /بـر

اساس تفاوت «دابة» و «طائر» در آیه ،اگر سموات را آسمان زمین در نظـر بگیـریم« ،دابةة»
نمی تواند در آسمان زندگی نماید و از طرف دیگر ،شعور جنبندگان و پرندگان بار دیگـر
بیان میگردد .با این وضع ،امتهای پیشین (دیگر) ،حشر و نشر دارند.
طبم نص قرآن كریم ،شعور جنبندگان آسمانی و زمینی ،مانند «دابةة»« ،طیـر» و غیـره،

آنچنان هویداست كه بهخوبی بر صالت و تسبیح آنان عالم هستند :أَلَم تَرَ أَنح اللحهَ یُسَـبِّحُ
لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَالطحیرُ صَافحاتٍ کُلٌّ قَد عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسـبِیحَهُ وَاللحـهُ عَلِـیمٌ بِمَـا

یَفعَلُونَ :آیا ندانسـتهای كـه هـر كـه [و هرچـه] در آسـمانهـا و زمـین اسـت ،تسـبیح خـدا
می گویند و پرندگان [نیز] ،در حالی كه در آسمان پر گشودهانـد[ ،تسـبیح او مـیگوینـد].
همه ستایش و نیایش خود را میدانند و خدا به آنچه میكنند ،داناست( النور.)96/

سومین آیهای كه برای اثبات این موضوع مورد استناد قرار میگیرد ،كریمـة  99سـورة

اسرا است كه میفرماید :تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبعُ وَاألَرضُ وَمَنْ فِیهِنح وَإِن مِّن شَـیءٍ إِالح
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یُسَبِّحُ بِحَمدَهِ وَلَکِن الح تَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم :آسمانهـای هفتگانـه و زمـین و هـر كـس كـه در
آنهاست ،او را تسبیح می گویند و هیچ چیز نیست ،مگـر اینکـه در حـال سـتایش اسـت و

تسبیح او می گوید ،ولی شما تسبیح آنها را درنمییابید .در معنای؛ «مِنْ» ،واژگان «چـه»
یا «كه» آوردهاند.بنابراین ،معنای «آنکه (آنچه) در آسمانهـای هفتگانـه و زمـین اسـت» را
باید بازشناسی نمود .مصداق ایـن دو واژه در زمـین روشـن اسـت ،امـا آنچـه یـا آنکـه در
آسمان هفتگانه است ،یعنی چـه؟ در واقـع ،كیسـت كـه در آسـمانهـای هفتگانـه زنـدگی
میكند؟

2ـ .2لبس یا خلق جدید
ن یَشَأ یُذهِبکُم وَیَأتِ بِخَلقٍ جَدِیدٍ :اگر بخواهد شما را میبَرَد و خلم جدیدی
الف) إِ ْ

میآورد( فاطر.)61 /

ب) أَفَعَیِینَا بِالخَلقِ الأَوَّلِ بَل هُم فِی لَبسٍ مِّن خَلقٍ جَدِیدٍ :آیا ما از آفرینش نخستین
عاجز ماندیم (كه قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم)؟ ولی آنها (با این همه دالیل روشـن)

باز در آفرینش جدید تردید دارند ( ق.)69 /

ج) وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلنَا فِی الأَرضِ أَئِنحا لَفِی خَلقٍ جَدِیدٍ بَل هُـم بِلِقَـاءِ رَبِّهِـم کَـافِرُونَ:

آنها گفتند :آیا هنگامی كه ما مـردیم و در زمـین گـم شـدیم ،آفـرینش تـازهای خـواهیم
یافت؟ ولی آنان لقای پروردگارشان را انکار میكنند و میخواهند با انکار معـاد ،آزادانـه
به هوسرانی خویش ادامه دهند( السجده.)68 /
د) وَقَالَ الحذِینَ کَفَرُوا هَل نَدُلُّکُم عَلَى رَجُلٍ یُنَبِّئُکُم إِذَا مُزِّقتُم کُلح مُمَزحقٍ إِنحکُـم لَفِـی

خَلقٍ جَدِیدٍ :و كافران گفتند :آیا مردی را به شما نشـان دهـیم كـه بـه شـما خبـر مـیدهـد
هنگامی كه مُردید و سـخت از هـم متالشـی شـدید ،بـار دیگـر آفـرینش تـازهای خواهیـد
یافت؟ ( سبأ.)7 /
در تمام این آیات ،سخن از خلقت جدیدی به میـان آمـدهاسـت و فهـم اینکـه مـراد از
خلقت جدید چیست ،نکته ای است كه تنها مختص معـاد جسـمانی و روحـانی نمـیتوانـد

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،8شمارة  ،31زمستان 1316

111

باشد و شبهة كفار از عدم امکان اعادة اجساد به همراه اروا در عالم قیامـت چگونـه بـود،

مورد سؤال برخی اصحاب ائمـه(ع) نیـز قـرار گرفـت (ر.ک؛ جـوادی آملـی ،6831 ،ج :9
 .)981جابربن یزید روایت میكند:
«از امام باقر(ع) دربارة تفسیر سـخن خداونـد در ایـن آیـه پرسـیدم .فرمودنـد:
تأویل آیه این است كه خداونـد متعـال چـون همـة آفـرینش و ایـن جهـان را بـه
سرمنزل پایانی رساند و ...جهان دیگری غیـر از ایـن جهـان مـیآفرینـد و خلقـی
دیگر پدید میآورد . ...همچنین ،برای آنان زمینی غیر از این زمین میآفریند كه
روی آن زندگی می كنند .نیز آسمانی غیر از این آسمان بـر ایشـان سـایه خواهـد
افکند ،آنچنان كه برخی در تفسـیر وَالسَّـمَاء ذَاتِ الرحجـعِ :سـوگند بـه آسـمان

بارشانگیز( الطارق )66 /بدان اشاره داشتهاند؛ ترجعُ فِی كلِّ دورةٍ إلی الموضع
الّذی تحركت عنه :هر دوره به جایگاهی كه حركتش را از آن آنجا آغاز كرده،
برمــیگــردد» (فــیض كاشــانی ،6898 ،ج  6988 :1و 6969؛ همــان ،ج 869 :9؛
ســبزواری6911 ،ق 678 :.و بیضــاوی6963 ،ق ،.ج  .)889 :9شــاید مــیپنــداری
خداونــد ـ عـزّ و جـلّ ـ یــک جهــان آفریــدهاســت و غیــر از شــما بشــری خلــم
نکرده است؟ چنین نیست .سوگند به خداونـد ،او هـزاران هـزار جهـان و هـزاران
هزار آدم آفریده كه تـو در پایـان جهـانهـا و آدمهـا قـرار گرفتـهای» (حـویزی،
 ،6831ج 7 683 :9؛ ابــنبابویــه قمــی6988 ،ق 191 :.و مجلســی 6988 ،ق ،.ج :3
.)879

شبیه این روایت به بیان امام صادق(ع) و با زبانی دیگر نیز نقل شدهاست« :خداوند ـ عـزّ
و جلّ ـ هشتاد هزار عالم آفریده كه هر عالم از آن بزرگتر از هفت آسمان و زمین اسـت و
آنچه از عالمها را میبینـی ،غیـر از عـالم دیگـر اسـت» (ابـنبابویـه قمـی6988 ،ق 191 :.و
 .)186صاحب فتوحات مکیه از جریان خلسهای یاد میكند كه هنگام زیارت خانة خدا بـه
وی دست داد :فردی را دیدم كه چهل و اندی سال قبل مرده بود ،در حالی كه ایـن زمـان
قبل از خلقت آدم(ع) است .در ادامه ،با توجه بـه مشـاهدة او مـیگویـد ،بـه یـاد روایتـی از

پیامبر(ص) افتادم كه فرمودند خداوند صدهزار آدم آفریـد (ر.ک؛ ابـنعربـی ،بـیتـا ،ج :1

.)138
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محمدبن مسلم نیز در همین راستا ،در فهم معنای آیة فوق روایت كردهاسـت كـه امـام

باقر(ع) فرمود:

« خداوند از روزی كه در زمـین بنـای آفـرینش را نهـاد ،هفـت عـالم (دوره)
آفرید كه آنها از فرزندان آدم به حساب نمیرفتنـد .آنهـا را از زمـین آفریـد و
پیدر پی بر آن ساكن شدند و سرانجام ،منقـرض گشـتند .سـنس آدم ابوالبشـر را
آفرید ...به خدا سوگند هیچگاه بهشت از اروا مؤمنان خالی نبودهاست و آتش
از اروا كافران و گنهکاران خالی نماندهاست .شاید ایـنگونـه مـیپنـداری كـه
چون قیامت بر پا گردد و خداوند بدنهای اهل بهشـت را بـا اروا آنهـا همـراه
گرداند و بدن های اهل دوز را همراه اروا آنان در جهنم یکی سازد ،دیگر او
در شهرها مورد پرستش قرار نمـیگیـرد؟ همچنـین ،خلقـی نمـیآفرینـد تـا او را
بنرستند و به یکتایی و بزرگی او بنردازند؟ چنین نیست .به خدا سوگند آفرینشی
خواهد داشت ...و او زمینی میآفریند كه آنان را حمل كنـد و آسـمانی بیافرینـد
كه در سایهاش باشند .آیا نمیبینی خداوند میفرماید :یَـومَ تُبَـدَّلُ األَرضُ غَیـرَ
األَرضِ وَالسَّمَاوَاتُ :روزی كه زمین به غیر ایـن زمـین و آسـمانهـا [بـه غیـر ایـن
آسمانها] مبدل گردد و [مردم] در برابر خدای یگانة قهار ظاهر شوند( ابراهیم/
( »)93ر.ک؛ حویزی ،6831 ،ج .)683 :9

عالمه مجلسی در باب تفسیر آیه و خلقتی نو معتقد است« :مراد خلقتی است كه بعـد
از قیامت به وقوع خواهد پیوست» (مجلسی ،بیتا.)188 :

2ـ .3خلقتی شبیه انسان
 أَوَلَم یَرَوا أَنح اللّهَ الحذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرضَ قَادِرٌ عَلَى أَن یَخلُقَ مِثلَهُم وَجَعَلَ

لَهُم أَجَالً الح رَیبَ فِیهِ فَأَبَى الظحالِمُونَ إَالح کُفُورًا :آیا ندیدند و ندانسـتند كـه آن خـدایی كـه
زمین و آسمان را آفرید قادر است كه مانند اینها را باز خلم كنـد و بـر ایشـان وقتـی معـین
قرار دهد (ولی با همة این آیات روشن) ،باز ستمکاران جز راه كفر و عنـاد نمـیپیماینـد
(اإلسراء.)66 /
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 أَوَلَیسَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَرضَ بِقادِرٍ عَلی أَن یخلُقَ مِثلَهُم بَلی وَ هُوَ الْخَالَّقُ

الْعَلیم :آیا كسی كه آسمانها و زمین را آفرید ،نمیتواند همانند آنان انسانهای خاکشـده
را بیافریند؟ آری میتواند و او آفریدگار داناست( یس.)36 /

در این آیات ،میتوان اشاراتی در باب خلقتی شبیه انسانها نیز یافـت (ر.ک؛ طبرسـی،
6963ق1 :.؛ همــان ،ج 97 :8؛ زمخشــری6963 ،ق ،.ج  161 :1و شــوكانی ،بــیتــا ،ج :8
)868؛ زیرا خداوند در احتجاج با مخالفان مبنی بر عدم امکان خلقت دو بار انسـان در روز
قیامت با خلقتی نو و مثل خودشان پاسخ آنها را میدهد .خداوند قادر است مثل آنهـا را
خلم كند ،حال چه رسد به اینکه عین خودشان را دوباره بـرای حسـابرسـی حاضـر كنـد
(ر.ک؛ طبرسی ،6839 ،ج  .)167 :69همو در تفسیر هُوَ الخَالَّق با تکرارپـذیر دانسـتن
خلقت انسانها معتقد است« :خداوند خلم میكند و میآفرینـد خلقـی را بعـد خلقـی و بـا
بیان تعلم ارادهاش بر خلقت آنی ،این موضوع را در سنت الهی عادی میدانـد» (همـان ،ج
.)999 :18

2ـ .4تحلیل روایی تنوع خلقت خداوند
از منظر روایات ،هم ایـن موضـوع امـری بـدیع نیسـت و خداونـد بـا خلقـت آدمهـای
گوناگون ،خلقت خود را تجدید كرد .بر این اساس ،در دائرةالمعـارف شـیعه ،بـه مقالـهای
برمیخوریم كه به عنوان آدمها و عالمها به رشتة تحریر درآمـدهاسـت .بـر طبـم روایـات،
آدم(ع) اولین بشر نیست و پـیش از او آدمهـای دیگـر بـودهانـد (ر.ک؛ حـاج سـیدجوادی،

 ،6879ج  .)18 :6در بحاراألنوار ،روایتی آمده كه به زمان خلقت آدم(ع) اشاره میكند كه
هفتهزار سال پس از خلقت جن و نسناس در زمـین معرفـی شـدهاسـت (ر.ک؛ مجلسـی،
6988ق ،.ج  .)688 :66انسانهای قبل از حضـرت آدم(ع) مسـئول و مکلّـف بودنـد ،چـون
بهشت و جهنم كه نشانة ایمان و كفـر هسـتند و ایمـان و كفـر نیـز نشـانة اندیشـه ،اختیـار و
تکلیف آنان ،پس آنان پیامبرانی داشتند تا حجت الهی بر آنهـا تمـام شـده باشـد ،وگرنـه
سخن از بهشت و جهنم معنا ندارد (ر.ک؛ مجلسی ،بیتا 188 :و جـوادی آملـی ،6838 ،ج
 .)637 :67در برخی روایات نیز به سنت تکرار خلقت عالم اشاره شـدهاسـت كـه خداونـد
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قبل از این عالم هزاران هزار عالم و آدم ابوالبشر آفریدهاسـت و ایـن نیسـت مگـر قـول بـه

(ع)

تناوب جهان (ر.ک؛ مصطفوی699 :6869 ،ـ )693و در همین راستا ،امام جعفـر صـادق

خطاب به جابر فرمودند« :خداوند غیر از این عالم عالمی دیگر و با زمینی دیگر نیز تجدید
بنا كرده» (قمی ،بیتا ،ج  .)116 :1این موضـوع را مـیتـوان بـه فیـاض بـودن خداونـد نیـز
نسبت دارد؛ زیرا ذات باری تعالی دارای فیضی دائم است كه پیوسته بـر مخلوقـات افاضـه
میشود (ر.ک؛ صدرای شیرازی ،6868 ،ج  .)813 :7با توجه به اینکه اسـمای الهـی دائمـاً
مظهر میطلبد ،فیض دائم موجب آفرینش دائم میشود (ر.ک؛ شجاری)683 :6836 ،؛ «یَا
دَائِمَ الفَضلِ عَلَی البرِیَّةٍ  :ای خـدایی كـه فضـل و كرمـت بـر خلـم دائـم اسـت» (كفعمـی،
6969ق)399 :.؛ «اللهمَّ إِنَّی أَسئَلُکَ مِن مَنِّکَ بِأَقدَمِهِ :خدایا از تو درخواست میكنم بهحم
قدیمیترین احسانت» (طاووس6969 ،ق .)891 :.فیض مستمر الهی به جهان طبیعت ،نه در
گذشته قطع شده است و نه در آینده قطع خواهد شد .در همـین راسـتا ،بایـد فقـر وجـودی
ممکنات را نیز به مثابة دلیلی فلسفی در ا سـتمرار نیـاز بـه وجـود بـه خداونـد غنـی دانسـت
(ر.ک؛ صدرای شیرازی ،6868 ،ج  ،)888 :1خداوند خالّق عَلَیالـدّوام اسـت (و دمبـهدم
خلم میكند) و عالم همیشه فقیر و محتاج است (و دمبهدم فیض میگیرد) .بنـابراین ،همـة
وجود دائماً در حركت اسـت (ر.ک؛ ابـنعربـی ،بـیتـا ،ج  )138 :1و ایـن اسـتمرارِ نیـاز،
تأییدی است بر فیض مدام كـه همـان افعـال و تجلیـات اسـماء بـاری تعـالی اسـت (ر.ک؛
صدرای شیرازی ،6868 ،ج  9 :7و .)138
از قول امام علی(ع) ،امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) روایتی به این مضمون نقل شده كه قبـل
از آدم ،آدمها و عالمهای دیگر نیز وجـود داشـتهاسـت (ر.ک؛ مجلسـی6988 ،ق ،.ج :66
 .)67همچنین ،حضرت علی(ع) در پاسخ كسی كه پرسید قبل آدم(ع) كه بود؟ فرمـود :آدم.

آن شخص سؤال خود را تکرار كـرد .حضـرت(ع) فرمـود :اگـر صـد بـار بنرسـی ،خـواهم
گفت :آدم(ع) .یا روایتی كه در آن امام باقر(ع) فرمودند :خداوند پس از فانی گردانیدن این
خلم و این عالم ،عالمی دیگر و خلقی دیگر پدید میآورد...آنگاه در ادامه فرمودنـد :آیـا
میپنداری خدا جز شما بشری نیافریدهاست؟ چنین نیست ،بلکه هزارهزار عالم و هزارهزار

آدم آفریده كه تو آخر آن عـالمهـا و آدمهـای هسـتی (ر.ک؛ قمـی ،بـیتـا ،ج  116 :1و

پژوهشنامة معارف قرآنی؛ سال  ،8شمارة  ،31زمستان 1316

116

صدوق ،بیتا .)173 :البته شایان ذكر اینکه با توجه به نبودِ عدد بیشـتر از میلیـون در قـدیم،
این ادبیات را میتوان اشاره به كثرت دانست .باالترین عدد« ،الـفالـف» یـا «هزارهـزار» و
معادل «میلیون» بود .تأكید عدد «میلیون» بیشتر است؛ مثل اشارة خداونـد در طلـب اسـتوفار

برای منافقین در كریمة  38سورة توبه كه میفرمایـد :اسـتَغفِر لَهُـم أَو الَ تَسـتَغفِر لَهُـم إِنْ

تَستَغفِر لَهُم :اگـر هفتـاد مرتبـه بـرای منـافقین طلـب آمـرزش بکنـی ،خـدا هرگـز آنهـا را

نمیبخشد .یا روایتی از امام رضا(ع) بـه ایـن مضـمون رسـیدهاسـت كـه اكنـون در ورای
حجا ب زبرجدی آسمان ،هفتـاد هـزار عـالم هسـت بـا نفوسـی بـیش از عـدد جـن و انـس
(ر.ک؛ قمی ،بیتا ،ج  .)116 :1مجلسی ضمن بیان روایات بیانگر تعدد علم و آدم در بیـان
نتیجة مجموعة این اخبار میافزاید« :بدان كه این احادیث را اكابر محدثین در كتب معتبره
ایراد كردهاند و متکلمان امامیه متعرض این مطلب به نفی و اثبات نشدهاند و منافات با ادلة
عقلیه و اصول قطعیه ندارد و امـا بـه حـدی نرسـیدهاسـت كـه مـورث قطـع و جـزم باشـد»
(مجلسی ،بیتا.)188 :
امام باقر(ع) پاسخ جابر را كه از اصحاب سرّ حضرت است ،میفرماید:
«خدای ـ عزّ و جلّ ـ آنگاه كه عالم كنونی را فانی كرد و از بـین بـرد و اهـل
جنّت را در بهشت و ساكنان آتش را در دوز جای داد ،عالمی دیگر غیر از این
عالم و نسل دیگری غیر از این نسل میآفریند ،بیآنکه نخستین پدر و مادر آنها
فرزند پدر و مادری باشند؛ یعنی همان گونـه كـه آدم(ع) را بـدون پـدر و مـادر از
خاک آفرید ،مبداء پیدایش نسلهای دیگر كه پس از انقراض این عصـر و نسـل
موجود به دنیا میآینـد ،مـیتوانـد خـاک باشـد .آنهـا از پـدر و مـادری نشـئت
نمیگیرد» (جوادی آملی ،6838 ،ج .)668 :67

آیتاهلل جوادی آملی در جمعبندی روایت ناظر به خلقت عوالم مختلف بـا نسـلهـای
متنوع مینویسد:
« پس از برپا شدن قیامت و سنری شدن دوران نسل كنونی بشـر ،ذات اقـدس
الهی دیگربار آسمان ،زمین و انسانی می آفریند و این سلسله ادامه خواهد یافـت.
روایات دربارة آفرینش عوالم دیگر ،گرچه با هم اخـتالف دارنـد (هفـت عـالم،
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دوازده هزار عالم و )...با هم مخالف و معارض نیستند تا به جمع روایی نیاز داشته
باشند؛ زیرا هیچ یک در مقـام تحدیـد نیسـت تـا مفهـوم داشـته باشـد و موجـب
تعارض با دیگر روایات باشد ،بلکه هر یک نـاظر بـه مرتبـهای از مراتـب قـدرت
الهی است كه به مناسبتهای گوناگون بیان شدهاست و هر یک به دیـدگاهی از
آفرینش و پرورش انسانها نظر دارد» (جوادی آملی ،6838 ،ج .)637 :67

نتیجهگیری
برهانهای عقلی برای خداوند حدی فرض نمیكنند و خلقت خدای ازلـی (بـه معنـای
دقیم و وسیع آن) با آن عظمت بینهایت خود و نیز فیض مدام الهی ،محدود به چند هـزار

سال از آدم(ع) تا زمان ماست به نظر میرسد كه آن صدر با این ذیل هماهنگ نباشـد و در
نتیجه ،احتمال وجود انسانهایی ،قبل از حضرت آدم(ع) به لحا عقلی منتفی نیست.
آیات قرآن كریم هم احتمال وجود انسانهای قبل از آدم(ع) را مـردود نمـیداننـد كـه
نمونههایی از آن بیان گردید .در روایات ،تصریح به وجود انسانهای قبل از حضـرت آدم
بیشتر است و از آنجا كه انگیزة جعل روایت و كذب در این زمینـههـا تقریبـاً صـفر اسـت،
میتوان اطمینان حاصل كرد كه روایات دال بر وجود آدمها و عالمهـای قبـل از حضـرت
آدم(ع) و نسل فعلی بر حقیقت وجود انسانها و عـالمهـای قبـل از آدم داللـت دارد و ایـن

امری دور از ذهن نیست .بین این دو مطلـب و دو نظریـه در كلمـات علمـا و عرفـا تفـاوت
اساسی وجود دارد:
 6ـ اینکه بر همین عـالم موجـود و نسـل كنـونی آدم ،فـیض مـدام و حركـت جـوهری
حاكم است.
1ـ اینکه عوالمی و آدمهایی قبل از آدم وجود داشتهاند.
نباید بین این دو مطلب خلط كرد و دومی اعمّ از اولی است .پس میتوان فـرض كـرد
كه علیرغم وجود عوالم و آدمهای متعدد و بسیار زیاد ،بر تمـام آن عـوالم فـیض مـدام و
حركت جوهری حاكم باشد یا اینکه فـیض مـدام را از حضـرت آدم تـاكنون و إلـیاألبـد
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بدانیم؛ به عبارت دیگر ،ممکن است كسی معتقـد بـه فـیض مـدام و حركـت جـوهری در
همـین عـالم و نســل كنـونی از آدم تـاكنون باشــد ،ولـی وجـود عــوالم و آدمهـای قبــل از
حضــرت آدم(ع) را منکــر گــردد .متأســفانه در كلمــات اندیشــمندان بــین ایــن دو تفکیــک
صورت نگرفتهاست.
همچنانكه وجود جهان هـای ممکـن و حبـابی و یـا عـوالم مـوازی عـالم فعلـی كـه در
فیزیک مطر میشود و یا احتمال وجود موجـودات و انسـانهـایی در كُـرات و سـیارات
دیگر نیز تالزمی با انکار و یا اعتقاد به وجود عـالمهـا و آدمهـایی قبـل از حضـرت آدم

(ع)

ندارند؛ یعنی ممکن است كسی اعتقاد به جهانهای ممکن یا جهـانهـای مـوازی و حبـابی
داشته باشد ،ولی در عین حال ،وجود عالم و آدمهای قبل حضـرت آدم(ع) و عـالم كنـونی
را انکار نماید و برعکس.
اینکه بهصراحت در آیات قرآن كریم آمدهاست كـه خـدای متعـال بعـد از پایـان ایـن

جهان ،عالم دیگری میآفرینـد :تُبَدَّلُ الأَرضُ غَیرَ الأَرضِ وَ السَّماواتُ ،احتمـال وجـود
عوالم و آدمهای قبل از حضـرت آدم(ع) را تقویـت مـیكنـد و بـا تصـریح آن در روایـات
اطمینان و یقین به آن بیشتر میشود؛ به عبارت دیگر ،با توجه به قدرت و عظمت بینهایت
خدای متعال و یقین به اینکه بعد از این عالم و این نسل آدم ،عوالم و انسانهـایی خواهنـد
بود ،میتواند قرینهای باشد بر اینکه قبل از این نیز عوالم و آدمیانی بودهاند.
به عالوه ،ابنیه ،مجسـمههـا و معمـاری هـای فراوانـی در پهنـة زمـین وجـود دارنـد كـه
دانشمندان معموالً هیچ توجیه پذیرفتنی برای وجود آنها ندارند و این پدیدهها را بـه هـیچ
وجه نمیتوان محصول و دستاورد نسل آدم(ع) كنونی دانست .این امور مـیتواننـد شـواهد
بسیار خوبی بر وجود آدمهای قبل ازحضرت آدم(ع) در زمـین باشـند و مـیتـوان پـذیرفت
كه آنها این ابنیه و معماریها و مجسمهها را ساخته باشند و علـیرغـم اینکـه نسـل آنهـا
بهكلی از بین رفتهاست و ابنیه ،معماریهـا و مجسـمههـای سـاختهشـده بـه دسـت آنهـا را
میتوان هنوز روی كرة زمین مشاهده كرد.
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در قرآن كریم ،آیاتی آمدهاست كه برای اثبات وجود انسانهایی قبل از نسـل كنـونی

از بشریت و عوالمی قبل از این عالم شایستة توجه هستند؛ مانند آیة شریفة تَنـزِعُ النحـاسَ

کَأَنحهُم أَعجَازُ نَخلٍ مُّنقَعِرٍ :كه مردم را همچون تنههای نخل ریشهكنشده از جا برمیكند 
(القمر )18 /و یا فَتَرَى القَومَ فِیهَا صَرعَى کَأَنحهُم أَعجَازُ نَخلٍ خَاوِیَتةٍ :و اگـر آنجـا بـودی،
میدیدی كه آن قوم همچون تنههای پوسیده و توخالی درختان نخل در میـان ایـن تنـدباد
روی زمین افتادهاند و هالک شدهاند ( الحاقة .)7 /در این آیات ،تصریح به این معناست

كه انسانهایی قبالً بوده اند كه وقتـی افتادنـد ،همچـون درخـت خرمـای از ریشـه درآمـده
بودند و این در حالی است كه برای بشر كنونی ،تنة درخت خرما بهكار برده نمیشود و یـا
ن قَبلِهِم وَمَا بَلَغُـوا مِعشَـارَ مَـا آتَینَـاهُم:
اینکه در قرآن كریم آمدهاست :وَکَذحبَ الحذِینَ مِ ْ

كسانی كه پیش از آنان بودند نیز آیـات الهـی را تکـذیب كردنـد ،در حـالی كـه اینهـا بـه
یکدهم آنچه به آنان دادیم ،نمیرسند( سبأ .)99 /ایـن آیـه نشـان مـیدهـد كـه كـامالً
محتمل است« :انسانهای كنونی یکدهم امکانات انسانهای ماقبل حضرت آدم را نداشته

باشند ولی خدای متعال همة آنها را امـروز تبـدیل بـه داسـتان و افسـانه كـردهاسـت... :

فَأَتبَعنَا بَعضَهُم بَعضًا وَجَعَلنَاهُم أَحَادِیثَ فَبُعدًا لِّقَومٍ لحا یُؤمِنُونَ :گـاه پیومبرانـی پـیدرپـی بـر
خلم گسیل داشتیم و هر قومی كه رسولی بر آنها آمد ،او را تکذیب كردند مـا نیـز یکـی
پس از دیگری آنها را به سرگذشت و داستان تبدیل كردیم؛ كه قوم بیایمـان از رحمـت

خدا دور باد( المؤمنون .)99 /تمام اینها نشـان از عظمـت و قـدرت الیـزال و بـیحـد و
حصر الهی است.

پینوشتها
6ـ از جمله كتابهایی كه در این زمینه تـألیف شـده ،بایـد بـه تکامـل در قـرآن (علـی
مشکینی اردبیلی) ،بازخوانی قصة خلقت (حسن یوسـفی اشـکوری) ،داروینیسـم و تکامـل
(محمود بهزاد) ،خلقت انسان (یداهلل سحابی) ،منشاء انواع (چارلز رابرت داروین به ترجمـة
نورالدّین فرهیخته) اشاره كرد.
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1ـ عنوانی كه وجه آن باور به برخورداری احکام دین و آیات قرآن بـه ظـاهر و بـاطن
داشتن است و وجه باطن آیات از جنبة ظاهری آنها برتر است (ر.ک؛ شهرسـتانی ،بـیتـا،
ج 673 :6ـ676؛ حسنی داعی 696 :6868 ،و موربی ،بیتا ،ج 19 :6ـ.)17
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بیروت :نشر دار احیاء التراث العربی.

صــدر حــاج ســیدجوادی ،احمــد ،كــامران فــانی و بهاءال ـدّین خرمشــاهی .)6879( .دائتترة
المعارف تشیع .شهید سعید محبی .چ  .1تهران :بیجا.
طاووس ،سید رضیالدّین6969( .ق .).علی اقبال األعمـال .چ  .6قـم :نشـر دفتـر تبلیوـات
اسالمی.
طباطبائی ،سید محمدحسین6967( .ق .).المیزان فی تفسیر القرآن .بیـروت :نشـر األعلمـی
للمطبوعات.
طبرسی ،فضلبن حسن .)6831( .مجمعالبیان .تهران :اسوه.
ــــــــــــــــــــــــــــ 6963( .ق .).جوامع الجامع .چ  .6قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
عیاشی ،محمدبن مسعود6838( .ق .).تفسیر عیّاشی .تهران :نشر مکتبة العلمیة اإلسالمیة.
عینالقضات همدانی ،عبداهللبن محمد .)6839( .زبدة الحقایق .بهكوشش عفیـف عسـیران.
تهران :مركز نشر دانشگاهی.
فوالدوند ،سید محمدمهدی6963( .ق .).ترجمة قـرآن .تحقیـم هیئـت علمـی دارالقـرآن
الکریم .تهران :نشر دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.
فیض كاشانی ،مالمحسن6989( .ق .).تفسیر صافی .تهران :نشر صفا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ  .)6898( .تفسیر األصفی .بیجا :بینا.
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قمی ،عباس( .بیتا) .سفينة البحار و مدینة الحکم وایثار .بیروت :نشر دار المرتضی.
قونوی ،صدرالدّین .)6879( .نفحات الهیه .ترجمة محمد خواجوی .چ  .6تهران :مولی.
قیصری ،داود( .بیتا) .شرح القیصری علی فصوصالحکم .قم :بیدار.
كاكو ،میچیـو .)6869( .جهانهای مـوازی .ترجمـة سـارا ایزدیـار و علـی هادیـان .چ .68
تهران :نشر مازیار.
كفعمی ،ابراهیمبن علـی6969( .ق .).المصباح فـی األدعيتة و الصـلوات والزیـارات .چ .6
بیروت :األعلمی.
مجلسی ،محمدباقر( .بیتا) .حق الیقین .تهران :نشر علمیة اسالمیه.
ــــــــــــــــــــــــ 6988( .ق .).بحاراألنوار؛ الجامعة لدُرَر أخبار االئمتة األطهـار(ع) .چ .1
بیروت :دار احیاء التراث العربی.
مصطفوی ،نفیسه« .)6869( .نظریة ادوار و اكوار از فیزیک تا متافیزیـک بـا رویکـردی بـر
اندیشـههـای ابـنعربـی و امـام خمینـی(ره)» .پژوهشـنامة متـین .س  .67ش  .17صـص
699ـ.693
معین ،محمد .)6839( .فرهنگ فارسی .چ  .6تهران :نشر ثامن.
موربی (قاضی) ،نعمان بن محمـد( .بـیتـا) .اسـاسالتأویـل .تحقیـم عـارف تـامر .بیـروت:
دارالثقافة.
مکارم شیرازی ،ناصر .)6878( .توحید و تکامل .تهران .بینا.
مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران .)6818( .تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
نصری عبداهلل .)6876( .مبانی انسانشناسی در قرآن .تهران :نشر مؤسسة فرهنگی دانـش و
اندیشة معاصر.
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