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 چکیده

 یخلقتـ  دگاهید ،ینید علوم ژهیو به ،یانسان علوم و هیپا علوم در مطر  و مشترک اتینظر از یکی
 متـأثر  دیـ با را هینظر نیا ،یكل نگاه در .است یكنون بشر نسل از ریغ گرید یانسان ای نما انسان انسان، شبه
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 و اتیـ آ از یریـ گ بهـره  بـا . داخـت پر آن بـاب  در بحـث  بـه  ،«ادوار و اكـوار » اصطال  وضع با و نمود
 موجـود  عـالم  از قبل یعالم در انسان خلقت مشابه، یخلقت امکان دربارة اتیروا كنار در ها آن یبررس
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 متعـال  خداوند مدام ضیف و نشیآفر با هینظر نیا. تسین یمنتف )ع(آدم حضرت از قبل ییها انسان نیچن
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 مقدمه

تراز او  یا موجود هوشمند هم )ع(بررسی فرایند فهم خلقت انسانی همچون حضرت آدم
تواند ما را به این سمت رهنمون كند كه خداوند پیش از خلقت سرسلسلة نسل بشر، بـه   می

تعقل و اختیار، دارای جزا، پـاداش و  هایی دیگر نیز آفریده كه با داشتن قوة  اصطال  انسان
اكنون خبری تاریخی یا مسـتندی   های فراگیر همچون این عالم جاری بودند، ولی هم سنت

 علمی از موجودات هوشمند ماقبل تاریخ در دست نیست.

نمـای   جستار پیش رو، در مقام بررسی و تحلیل طر  موضوع خلقت موجودات انسـان 
توان با استناد به منقوالت، همچون روایات با همراهـی   یا میهوشمند است؛ به بیان دیگر، آ

ردپایی از آنان در تاریخ پیدا كرد؟ آیا شواهد موجود در روایات، همچـون   قرآنآیاتی از 
، شَـأَنٍ  کُلّ یَو مٍ هُـوَ فِـی   ، مثل تجدید خلقت، قرآنتنوع خلقت و اشارات موجود در 

ضوع باشد؟ موضوعی كـه عقـل را نیـز درگیـر خـود      تواند در راستای تبیین این مو دابّه می
اسـت و   است و به عنوان مبحثی چالشی در فضای علمی جایگاهی برای خود رقم زده كرده

ای نقلـی از آن بـه    هـای افسـانه   های اولیه كه در داستان آیا موضع صرفاً تخیلی خلقت انسان
ویـژه علـم    علـوم پایـه، بـه   های مطر  در حـوزة   میان آمده، از سوی دانشمندان و اندیشگاه

 است؟ فیزیک نیز تأیید شده

هایی كه یقیناً ساخت نوع بشـر   ها و مجسمه های كهن، سنگواره با وجود بناها و معماری
هـای دیگـری روی همـین كـرة خـاكی       كنونی نیستند، آیا قبل از نسـل كنـونی بشـر، نسـل    

توان سوژة نقل محافل  آیا می ها را پدید آورده باشند؟ ها و مجسمه اند كه این معماری بوده
ای قـوی تلقـی بـه قبـول      اندک به عنوان نظریه را با عبور از فرضیة محتمل و معقول، اندک
هـای مبنـای مـّد نظـر و بـا اسـتفاده از تحقیقـات         نمود؟ همچنـین، آیـا بـرای تقویـت بنیـان     

تـوان بـه    ای از متـون مقـدس، مـی    شناسی، معماری و پـاره  ای، مثل فیزیک، زمین رشته میان
 عنوان موضوعی علمی آن را به اثبات رساند؟

سرسلسـلة   )ع(آید كـه حضـرت آدم   دست می و روایات چنین به قرآناز مجموع آیات 
اسـت.   خیل انسان امروزی بوده كه نسل بشر كنونی پس از او و به واسطة او به وجود آمـده 
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آیـد كـه او از خـاک     یدسـت مـ   چنـین بـه   قرآنچگونه پیدا شده، از  )ع(اما اینکه خود آدم
 گل چسبنده طِینٍ لحازِبٍ:است و پس از طیّ مراحلی و با انجام تحوالتی از  آفریده شده
( و تبـدیل آن بـه   61)المؤمنـون/   ای از گـل  چکیـده  مِّن طِینٍ: سُلَالَةٍ( و 66)الصافات/ 

:ِگلِ خشکیده صَل صَالٍ کَال فَخحار  /( بوده كه با 69)الرّحمنَا سَوَّی تُهُ وَنَفَخ تُ فِیهِ مِن فَِِذ

( پس از تکمیل اندام جسمانی، ظرفیـت و شایسـتگی دمیـدن رو  را    16)الحجر/  رُّوحِی
است و به صورت موجودی كامل درآمد كه تحسـین خداونـد را نیـز بـه همـراه       پیدا كرده
خیـر و بركـت اسـت او كـه     پس آفرین بـر خـدا و پر  فَتَبَارَکَ اللحهُ أَح سَنُ ال خَالِقِینَ:دارد: 

 (.69)المؤمنون/  نیکوترین آفرینندگان است

كنـیم كـه دربـارة ارزش و مقـام انسـان نـازل        از سوی دیگر، وقتی آیاتی را بررسی می
انسان را یک نوع مجـزا از حیـوان و بـه عنـوان      قرآنرسیم كه  است، بدین حقیقت می شده

ات دیگر، حتّی فرشتگان دارد؛ مثل: كند كه اختالف ماهوی با موجود موجودی مطر  می
َهـای او ایـن اسـت كـه      از نشانه: وَمِن  آیَاتِهِ أَن  خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَر: تَنتَشِرُون

 هـایی شـدید و روی زمـین گسـترش یافتیـد       شما را از خاک آفرید. سنس بناگـاه انسـان  
: دَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُـونُ إِنح مَثَلَ عِیسَى عِن(؛ 18)الـروم/  

محققاً مَثَل عیسی نزد خداوند نظیر مَثَل آدم است كه خدا از خـاكش خلـم كـرد و آنگـاه     
الحذِی أَح سَـنَ کُـلح شَـی ءٍ خَلَقَـهُ     (؛ 96عمران/  )آل و او وجود یافت "باش"فرمان داد 

ِنسَانِ مِن طِینٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَس لَهُ مِن وَبَدَأَ خَ او همان كسـی اسـت    مِّن مَّاءٍ مَّهِینٍ: سُلَالَةٍل قَ الِ 
كه هرچه را آفرید، نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گِل آغاز كـرد. * سـنس نسـل او را    

ـ  (؛ 3ــ 7)السجده/  قدر آفرید ای از آب ناچیز و بی از عصاره ا ال ِِنسَـانَ مِـن   وَلَقَـد  خَلَق نَ

(؛ 61)المؤمنـون   ای از گِـل آفریـدیم   و همانـا مـا آدمیـان را از خالصـه     مِّن طِـینٍ:  سُلَالَةٍ
لُ مِـن   ْوَال جَـآنح خَلَق نَـاهُ مِـن   *  صَل صَالٍ مِّن  حَمٍَِ مَّس نُونٍ ْوَلَقَد  خَلَق نَا اإلِنسَانَ مِن نحـارِ   ْقَبـ 

صَل صَالٍ مِّن  حَمٍَِ مَّس نُونٍ * فَِِذَا سَوَّی تُهُ  ْإِنِّی خَالِق: بَشَرًا مِّن لِلْمَیَئِکَةِ السَّمُومِ * وَإِذ  قَالَ رَبُّکَ

تحقیـم مـا انسـان را از گِلـی خشـکیده از       : و بـه وَنَفَخ تُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا  لَهُ سَـاجِدِینَ 
آفریــده بــودیم. چــون ای ســیاه آفریــدیم و جــن را قبــل از وی، از آتشــی زهــرآگین  الیــه

ای سیاه خلم كـنم.   خواهم بشری از گِلی خشکیده از الیه پروردگارت به مالئکه گفت: می
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پس چون كار او را به پایان رساندیم و از رو  خود در او دمیدم، باید كه برایش به سجده 
ــد ــر/ افتی ــ11)الحج ــ78: 6876( )ر.ک؛ نصــری، 16ـ ــویزی، 36ـ ؛ 133: 6، ج 6831؛ ح

 (.119ـ119: 9و همان، ج  833ـ839: 61ق.، ج 6967، طباطبائی

هـایی قبـل از حضـرت     این موضع، جدا از نظریاتی است كه دربارة وجود )شبه( انسـان 
 باشد؛ از جمله: بیان شده می )ع(آدم

دفعتاً و  )ع(نمایی وجود نداشت و آدم ، هیچ انسان یا انسان)ع(الف( پیش از حضرت آدم
 به طور مستقل خلم شد.

موجوداتی شبیه انسان و جن وجود داشتند، اما در طول زمان، یـا از   )ع(پیش از آدم ب(
 دارند، ولی دیدنی نیستند.اند و یا اینکه هنوز هم وجود  بین رفته

انـد و آنگـاه حضـرت     اند، ولی منقرض شده ای وجود داشته نایافته های تکامل ج( انسان
 ها آفریده شد. بدون ارتباط با آن )ع(آدم

دهندة درگیری اذهـان   ای كهن نشان ریة چگونگی خلقت انسان یا تکامل آن با سابقهنظ
است؛ به طـور مثـال، در یونـان باسـتان،      دانشمندان در شناخت چگونگی خلقت انسان بوده

توییــر  ( بــه Imperdeles( و امنــدكلس )Anaximanderاناكســیماندر )دانشــمندانی نظیــر  
و در قرون وسـطی نیـز ایـن اعتقـادات تأییـد شـد و        تدریجی موجودات زنده معتقد بودند

 9و  9( در قـرن  Augustine the saint( و آگوستین قدیس )Grigory Nisaگریگوری نیسا )
میالدی معتقد به تکامل عالم بودند، با این تفاوت كه تکامـل جهـان و انسـان تحـت امـر و      

من اعتقـاد بـه تکامـل    ارادة الهی صورت گرفت. در همـین راسـتا، برخـی از مسـلمانان ضـ     
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  

ای  هالصـفا در رسـال   ، و اخـوان فوزاألصور، و األخالق تهذیبمسکویه در  رشد، ابن كه از ابن
: 66، ج 6818اسـت )ر.ک؛ مکـارم شـیرازی،     به منظور تبیین خلقت انسان به یادگار مانـده 

هایی هم مواجه شـد، همچـون نظـرات ابـوعلی      (. ولی نظریة تکامل تدریجی با مخالفت36
 (.611: 6878)ر.ک؛ همان،  اسفار اربعهو مالصدرا در  شفاسینا در 
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خلـم   هایی قبل از خلقت زمین، آدم و نسـل او  ندر این نوشتار، در پی آنیم كه آیا انسا
ها و مقاالت متعـددی   شده، كتاب های انجام شایان ذكر است بر اساس بررسی اند یا نه. شده

 6ن و نیز موافقت یا مخالفت با نظریة تکامل دارویـن ، انساحیواناتبه موضوع خلقت عالم، 
بـه موضـوع خلقـت انسـانی شـبیه       اند، ولی متأسفانه در هیچ یک از ایـن نوشـتارها   پرداخته
 )ع(های كنونی یا موجـودات هوشـمند و عاقـِل صـاحب اختیـار قبـل از حضـرت آدم        انسان

و روایـی،   قرآنـی  است و این پژوهش با بررسی دالیلی و با عنایت به شـواهد  پرداخته نشده
 است. به روشی توصیفی و تحلیلی سامان یافتهدر پی كشف این موضوع 

 . بحث و بررسی1

های عاقـل دیگـر    انسان بررسی سیر تاریخی پژوهش دربارة تصور یا تصویر خلقت شبه
است كه اختصاص بـه عرفـان، دیـن یـا      گیری بوده دهد كه این اندیشه، تجربة همه نشان می

مکتب و برهة خاصی ندارد و نباید آن را محصل تفکر فلسفی و صرفاً ذهنی دانست، بلکـه  
های آگاهی بر مجموعة حیات بار یافـت )ر.ک؛ ایزوتسـو،    بهای است زنده كه از جن تجربه
(. هندوان باستان بر اساس عقیدة تناسخ، به نوعی به تناسخ ادوار و اكوار معتقد 696: 6838

علمـی و دینـی نیـز در     ای (. در نتیجه، برخی جریان686: 6868كوب،  شدند )ر.ک؛ زرین
كائنات و خلقت موجودات در هر دوره  تکرار چرخة  پی اثبات این نظریة مبتنی بر وجوب

باشند تا جایی  (. بر اساس مبانی فکری خود می693ـ699: 6869و كور )ر.ک؛ مصطفوی، 
هـای دیگـر در ورای    های دینی ایجاد شده، طر  موضـوع همسـان   كه با توجه به حساسیت

شـد.  داری در مجـامع علمـی و دینـی فرانسـه      این جهان در كلیسا سبب شیوع مباحث دامنه
ویـژه ریاضـی و    هـای مختلفـی همچـون علـوم پایـه، بـه       همچنین، از این موضوع در دانـش 

یـاد  « جهان حبـابی »و « دنیاهای چندگانه»، «چندجهانی»های مختلفی چون  فیزیک به عنوان
هـای تخیلـی نیـز قـرار گرفـت       شود تا جایی كه این فرضیة علمی موضوع برخـی رمـان   می
(Ellis & Kirchner, 2004: 921  با استحکام مبانی علمی فرضیة وجود جهانی دیگر، بـه )

های متناوب یا كائنات بسته در متافیزیک و فیزیـک نجـوم در قالـب     موضوع تئوری جهان
 ( اشاره شد و رسمیت یافت.166ـ111: 6869میچیو كاكو، ) Mارائة نظریة ریسمان یا 
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خلـم  »بحـث شـد؛ ماننـد:    از این موضوع با اسامی متعدد دیگری نیز در عرفان اسالمی 
 :6879قونـوی،  )ر.ک؛ « تجدّد )تبـدّل( امثـال  »(، 811 :8 جتا،  عربی، بی )ر.ک؛ ابن« جدید
تـا:   جنـدی، بـی  )ر.ک؛ « تجدیـد الخلـم  »(، 696: 6838)ر.ک؛ ایزوتسو، « خلم مدام»(، 36
ی، عربـ  )ر.ک؛ ابـن « تبدیل عالم»( و 11: 9 جتا،  عربی، بی )ر.ک؛ ابن« تجدید عالم»(، 911
« ادوار و اكـوار »(. در فلسفة اسالمی نیز از آن بـه گونـة دیگـری بـا عنـوان      997: 8 جتا،  بی

انـد   مورد عنایت قرار گرفت. حکیمانی مانند حکیم سبزواری كه متأثر از شیخ اشراق بـوده 
به تکرارپـذیری   اسرارالحکم(؛ در عبارتی از كتاب 181: 9ق.، ج 6911)ر.ک؛ سبزواری، 
 است: ای چنین اشاره نموده قالب منظومه جریان هستی در

 قیــــل نفــــوس الفلــــک الــــدوّار»
 فما انقضی العام الربوبی الیـوم كالــ  

 

 التّکــــــرار واجبةةةةةةةنقوشــــــها  
ــر  ــس آخـ ــام وأنفـ ــال األجسـ  «أمثـ

 (.181: 9ق.، ج 6911)سبزواری،     

شـوند، چـون    اند كه نفوس و موجودات عالم )اجـرام كیهـانی( تکـرار مـی     گفته»یعنی؛ 
به محض تمـام شـدن، تکـرارش شـروع     * سال ربوبی استها ضروری  های آن نقش تکرار
 «.مثل تکرار اجسام و اروا  ؛شود می

، آن را امـری مرسـوم و طبیعـی در     از این نیز سهروری بر این اندیشه متمایل شده  پیش
اســت و بــه آن جایگــاه و اعتبــاری عــادی و قــانونی  آفــرینش عــالم )عــوالم( تصــور كــرده

بدان كه نقوش كائنـات از ازل تـا ابـد در اجـرام آسـمانی منقـوش اسـت و        »است:  بخشیده
تکرار این نقوش نیز واجب است؛ زیرا اگـر نقـوش حـوادث غیرمتنـاهی در نفـوس فلکـی       

(. در ایـن  187: 1، ج 6838)سهروردی، « دهد كه محال است مرسوم باشد، تسلسل ر  می
هـای متقـدمانی چـون بابلیـان، حکمـای       ندیشـه نوع فهم از جهان نیز وی خـود را متـأثر از ا  

 (.968: 6دانست )ر.ک؛ همان، ج  خسروانی، هندی و مصری می

در تفکر مبتنی به مبانی اسالمی، با عنایت به آیات و روایـات نیـز ایـن اندیشـه معتبـر و      
آسـمان،  : سـوگند بـه   وَالسَّمَاء ذَاتِ الرحج عِشود؛ مثالً مالصدرا با استناد به آیات  تأیید می

وَالـرُّوحُ إِلَی ـهِ فِـی یَـو مٍ کَـانَ       الْمَلَائِکَتةُ تَع رُجُ ( و 66)الطارق/  محل تحوالت شگرف
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فَ   : فرشـتگان و رو  فرشـتة مقـرّب خداونـد بـه سـوی او عـروج        سَتنَةٍ مِق دَارُهُ خَم سِینَ أَلـ 
ره به مدت (، با اشا9)المعارج/  هزار سال است  كنند در آن روزی كه مقدارش پنجاه می

گوید پس از سرآمدن این مدت، تمام اوضاع به حالـت   هزار سال( می عمر هر دوره )پنجاه
(. در جریـان عرفـان اسـالمی كـه     69ـ68: 6818گردد )ر.ک؛ صدرای شیرازی،  اول بازمی

تـوان ردّ پــایی از تأییــد ایــن نظریــه جســتجو نمــود.   اســت نیــز مــی قــرآنالهـامی از آیــات  
فهـم پیچیـدگی تنـوع خلقـت را، گرچـه بـرای ذهـن فلسـفی سـخت          القضات همدانی  عین
القضـات   نمایـد )ر.ک؛ عـین   نیاز از تکلف می داند، ولی این موضوع در نگاه عارفانه بی می

(. در همین راستا، مالصدرا نیز نظریة خلم مدام را بر مبنـای كشـف و   613: 6839همدانی، 
پردازد )ر.ک؛  وهری به اثبات آن میاست و بر اساس حركت ج شهود عارفانه مسلم دانسته

 تکـرار تجلـی  (. این تکرار خلقت گاهی با عنـوان عـدم   668: 8، ج 6868صدرای شیازی، 
 منظومـة اش بـر شـر     (. محمدتقی آملی در تعلیقـه 136 تا: قیصری، بیشود )ر.ک؛  یاد می

سبزواری، طبیعی (، به همراه مالهادی 998تا:  )ر.ک؛ آملی، بی دُرَرُ الفوائدسبزواری به نام 
بودن تجدید امثال را بر اساس حركت جوهری تشریح، و حركت جوهری را به مثابة یکی 

 (:811تا:  كنند )ر.ک؛ سبزواری، بی از دالیل تجدید امثال تبیین می

ــری  » ــا ناصـ ــال كونـ ــدّد األمثـ  تجـ
 

ــوهر   ــی جـ ــوهر فـ ــود جـ  «إذ الوجـ
 (.196)همان:                                                

آیـد؛ زیـرا وجـود كـه      در اثبات حركت جوهری، تجدد امثال به كمک من می»یعنی؛ 
دائمًا متجدد است، در جوهر، همان جـوهر اسـت؛ همچنـان كـه در َعـَرض، همـان َعـَرض        

انـد، شایسـتة    (. مثال ملموسی كه در این زمینـه ذكـر كـرده   696: 6836)شجاری، « باشد می
هـای   ة موجودات عـالم، هماننـد نـور چـرا     عرفا بر این باورند كه همتوجه و جالب است. 

رسند، اما چهـرة دیگـر ایـن     ظاهر اموری ثابت به نظر می نفتی و یا برقی است كه اگرچه به
لحظـه مـدد فـیض     بـه  های متوالی اسـت و لحظـه   ثبات، توییر و تحول دائمی و ایجاد خلقت

ها را مسـتدام و   آنرسد و  الهی )بسان چراغدانی(، از طریم نَفَس رحمانی به موجودات می
پشـت   بـه  شود و پشـت  دم فیض مصرف می به دارد و به بیان دیگر، دم الوجود نگاه می ممکن

 (.989ـ969تا:  نژاد، بی امینیباید مدد تازه برسد تا عالم باقی بماند )ر.ک؛ 
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ای، قیامـت   توان معتقـد بـود كـه در هـر دوره     های ابوالبشر زیادی می بدین سان، به آدم
عربـی،   شـوند )ر.ک؛ ابـن   اند و آنگاه عالم مجدداً بازسازی می ص خود را داشتهكبرای خا

در ردّ سخن قیصری بـر تکرارپـذیری عـالم، بـا توجـه بـه        )ره((. امام خمینی996: 8تا، ج  بی
(، بـا اسـتناد بـه    31تـا:   ضرورت ختمیت عالم بر اساس حادث بودن آن )ر.ک؛ قیصری، بی

اریـت خداونـد در كنـار صـفاتی همچـون رحیمـت و       صفات ثبوتی همچون مالکیـت و قه 
خرابـی و زوال دنیـا منـافی بقـای سـلطنت در عـالم ملـک        »افزایـد:   ربوبیت باری تعالی می

و در  قـرآن نیست؛ چراكه رحمانیت، رحیمیت، ربوبیت و مالکیتی كـه در ابتـدای كتـاب )   
« باشـند  مـی  محـیط هسـتند كـه دائمـاً در حـال تجلـی      هـایی   اند، اسم سورة حمد( ذكر شده

 (.11ق.: 6981)خمینی، 

شـود نیـز    بـر ایشـان حمـل مـی     1گرایـی  در میان اندیشمندان اسماعیلی كه عنـوان بـاطن  
شـود )ر.ک؛ ذكـاوتی    موضوع ادوار و اكوار كه گاه از آن بـه عنـوان تناسـخ نیـز یـاد مـی      

اهر ظـ  ای دیگر داشت. اسماعیلیان بـرای آنکـه میـان جهـان بـه      (، واگویه8: 6838قراگزلو، 
هـا قائـل    مند بودن انسان آشتی دهند، به سلسلة بزرگتر و نامحدودتری از دوره ابدی و زمان

شــدند و بــر پایــة تفکــرات و مالحظــات اخترشناســی نجــومی، آنــان دور عظیمــی )الکــور 
شد و هر یـک بـه هفـت     شماری می های بی اند كه شامل دوره األعظم( را به تصویر كشیده
شـدند   مجموعة این اكـوار بـه قیامـت كبـرای مشـتركی خـتم مـی        دور تقسیم و در نهایت،

 (.619: 6879)ر.ک؛ دفتری، 

العـوام فـی    تبصةرة توجه تاریخی به این موضوع نیز شایان توجه است. نویسندة كتـاب  
در قرن ششم نیز از اكوار و ادوار یـا خلقـت مجـدد و مـدام بـه عنـوان        مقاالت األنام معرفة

كند كه مقاالت زیادی در این موضـوع دارنـد و    ود یاد مییکی از مباحث چالشی عصر خ
گروهی معتقدند كه خداوند هفت آدم بیافرید، یکی پـس از دیگـری،   »افزاید:  در ادامه می

حسـنی  « )هزار سال در زمین مقام كند... سنس قیامت به ایشان برخیـزد  و آن اول قدر پنجاه
 (.68: 6819رازی، 
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سانی در مکان و زمانی ماورای انسـان سـاكن در   نصوص وارده حول موضوع خلقت ان
قـرآن  از جمله مواردی است كه بایـد بـر اسـاس     )ع(حضرت آدم كرة زمین، قبل از خلقت

ارزیابی و بررسی شوند. برآیند روایـات و برخـی متـون ایـن      )ع(و روایات معصومین كریم
روایات پا را فراتر توان این موضوع را به دیدة تأیید نگریست و یا حتی برخی  است كه می

 اند. اند و برای این موضوع به چندین انسان و عالم، عالوه بر زمین، اشاره كرده نهاده

 و تجدید خلقت قرآن .2

انـد. امـا    كنیم كه در ایـن زمینـه وارد شـده    ابتدا با توجه به تقدم شأنی، آیاتی را نقل می
ای گـذار   اینکه خداوند تنها اشـاره نباید از آن غافل بود،  قرآننکتة اصلی كه دربارة آیات 

ــه جزئیــات امــور وارد    ــه موضــوعات دارد و در اغلــب مــوارد، مطــابم روال ب و اجمــالی ب
است. پس ضرورتاً برای شناخت بهتر و رسیدن به كنه امـور بایـد از روایـات كمـک      نشده

 گرفت:

  َیُف سِـدُ   ْقَالُوا  أَتَج عَلُ فِیهَا مَـن  لِيفَةًخَإِنِّی جَاعِل: فِی األَر ضِ  لِلْمَیَئِکَةِوَإِذ  قَالَ رَبُّک

و چـون   فِیهَا وَیَس فِکُ الدِّمَاء وَنَح نُ نُسَبِّحُ بِحَم دِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَع لَمُ مَا الَ تَع لَمُونَ:
خواهم در زمین جانشینی بیافرینم، گفتند: در آنجـا   پروردگارت به فرشتگان گفت: من می

هـا بریزنـد؟ بـا اینکـه مـا تـو را بـه پـاكی          آوری كه تباهی كننـد و خـون   وقی پدید میمخل
 (.88)البقره/  دانید دانم كه شما نمی گوییم؟ گفت: من چیزها می ستاییم و تقدیس می می

است و مفهـوم آن   از جمله آیاتی كه از سوی مفسران در مستند این دیدگاه قرار گرفته
(. آیة مربوط به 118ـ111ق.:  6967اند )ر.ک؛ طباطبائی،  ار دادهرا همسو با این موضوع قر

اسـت.   )ع(و امر خـدای متعـال بـه سـجدة فرشـتگان بـه حضـرت آدم        )ع(داستان خلقت آدم
پرسش اساسی و شایستة طر  در ارتباط با مفهوم آیه این است كه فرشتگان قبل از خلقت 

ساد خواهند نمود؟ فحوای آیـه داللـت   از كجا دانستند كه او و نسلش خونریزی و ف )ع(آدم
دارد بر اینکه با توجه به نوع سؤال فرشتگان از درگاه باری تعالی، قبل از خلقـت حضـرت   

كردنـد كـه در نهایـت، بـه      هایی در زمین یا در جایی دیگر زنـدگی مـی   ، باید انسان)ع(آدم
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، 6838دی آملـی،  فساد آلوده شدند و سرانجام، با سرآمدن آنان از بین رفتند )ر.ک؛ جـوا 
 )ع(انگـاری آدم  (. موضوعی كه سبب شد بـا همسـان  97: 6، ج 6838و عیاشی،  631: 67ج 

هایی برای ایشان به وجود آیـد. در   های عهد دیرین از سوی فرشتگان، چنین سؤال به انسان
اند و بـر   برخی از تفاسیر، برای توضیح و تبیین آیة فوق، روایاتی برای درک آیه بیان كرده

اولـین نمونـة انسـانی نبـوده كـه خلـم شـدند و         )ع(های حاضر از ذریة آدم ساس آن، انسانا
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  

ها، فرشـتگان ایـن سـؤال را بـه منظـور دفـع شـبهة علـت          ر نسل آنطبع فساد و خونریزی د
خلقت و قبل از سجده بر آدم در پیشگاه خدای متعال طر  نمودند )ر.ک؛ فیض كاشانی، 

 (.687: 6ق.، ج 6989

 ٍکُلح یَو مٍ هُوَ فِی شَأ ن  /(16)الرّحمن 

ئلة عـدم تکـرار در   گـردد. مسـ   عربـی برمـی   ریشة اولیة دیدگاه خلم مدام به پیش از ابن
عربـی خـود را    تجلی نزد عرفا امری جاافتاده و رای  بود، تا جـایی كـه در ایـن زمینـه، ابـن     

 :6 تـا، ج  عربـی، بـی   دانـد )ر.ک؛ ابـن   می قوت القلوبوامدار بیانات ابوطالب مکّی مؤلف 
او هـر روز در  : و کُلح یَو مٍ هُوَ فِی شَأ نٍبا تأویل كریمة  فتوحات مکّیهعربی در  ابن(. 111

(، اصل الهی را اقتضـای تبـدیل، توییـر و تحـول دائمـی      16)الرّحمن/  شأن و كاری است
(. 183: 1تـا، ج   عربـی، بـی   كند )ر.ک؛ ابـن  معرفی می« خالّق بردوام»داند و خداوند را  می

لَ )»بدین سان، وی داستان تخت ملکة سبأ )عرش بلقیس( را در سورة نمل   أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبـ 

)النمـل/  « پیش از آنکه چشم برهم زنی، آن را نزد تو خواهم آورد  أَن یَر تَدَّ إِلَی کَ طَر فُکَ:
عربـی،   كنـد )ر.ک؛ ابـن   (( و در فص سلیمانی، بر اساس نظریة خلقت جدید توجیه مـی 98

 (.699ق.: 6988

 است: موضوع عادی دانستن خلم مدام و تجدید امثال در ادب فارسی نیز رسو  كرده
 العینطرفةجهان كلّ است و در هر »

ــانی   ــدا جهــ ــود پیــ ــاره شــ  دگربــ
 

ــی زمـــانَین     ــردد و الیبقـ ــدم گـ  عـ
 «بــه هــر لحظــه زمــین و آســمانی    

 (.69: 6876)شبستری،                              
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های تجلی را در هر لحظه بـا   بدین سان، خداوند توان خلقت تعداد نامتناهی از صورت
 (:991: 8تا، ج  ، بیعربی یَدِ قدرتش دارد )ر.ک؛ ابن

ــالی » ــیض و فضــل حــم تع  همیشــه ف
ــل   ــاد و تکمی ــوَد ایج ــب بُ  از آن جان

 

 بُـــوَد از شـــأن خـــود انـــدر تجلـــی  
 «وَز این جانب بُوَد هر لحظـه تبـدیل  

 (.69: 6876)شبستری،                              

 «دابة» . بررسی واژة1ـ2

اسـت و در   بر آن حمل شـده ای  این واژه از جمله مفرداتی است كه بار معنایی گسترده
است و نیز روایاتی كـه در تفسـیر ایـن مفـرده وارد      آمده« دابة»بررسی آیاتی كه در معرفی 

تواند موجودی عظیم باشـد كـه    شود كه مصداق اصلی این واژه می استنباط می شده، چنین 
كـه در   ()صهاست؛ مثل این روایت پیامبر ها تسلط دارد و مشرف بر احوال آن بر تمام انسان

الَ یُدْرِكُهَا طالِبٌ وَ ال یَفُوتُهَـا هـارِبٌ فَتَسِـمُ المُـؤْمِنَ بَـیْنَ عَیْنَیْـهِ و       »است:  تفسیر آن بیان شده
مُوسـی  یَکْتُبُ بَیْنَ عَیْنَیهِ مُؤْمِن  وَ تَسِمُ الْکافِرَ بَیْنَ عَیْنَیِهِ وَ تَکْتُبُ بَیْنَ عَیْنَیهِ كـافِر  وَ مَعَهـا عَصَـا    

او بـه قـدری نیرومنـد اسـت كـه هـیچ كـس بـه او          السّـالم:  لساّلم وَ خَاتَمُ سُلَیْمانَ علیـه ا علیه
گـذارد و   تواند فرار كند. در پیشـانی مـؤمن عالمـت مـی     رسد و كسی از دست او نمی نمی
نویسد: كافر  عصـای موسـی و    گذارد و می نویسد: مؤمن، و در پیشانی كافر عالمت می می

 (.198: 9، ج 6839)طبرسی، « تانگشتر سلیمان با اوس

ای نیز در نظـر   توان ورای جامعة انسانی و شامل هر جنبنده عالوه، این اصطال  را می به
را باید فراتـر از انسـان   « دابّه»، مفاهیمی تبیین شده كه عنوان قرآنگرفت. در بررسی آیات 

كنـد. اولـین آیـه     می فرض كرد؛ زیرا خداوند در تبیین دابه، به مصادیقی ورای انسان اشاره

آیَـاتٌ لِّقَـو مٍ    دَابَّتةٍ وَفِی خَل قِکُم  وَمَا یَبُـثُّ مِـن   سورة جاثیه است:  9در این زمینه، كریمة 

گردانـد، بـرای    و در آفرینش خودتان و آنچه از ]انـواع[ جنبنـده]ها[ پراكنـده مـی     یُوقِنُونَ:
سـورة فـاطر،    99چنـین، در آیـة   هم(. 9)الجاثیه/  هایی است مردمی كه یقین دارند، نشانه

وَلَـو  یُؤَاخِـذُ اللحـهُ    اسـت:   خداوند با معرفی انسان و دابه، آن دو را از یکدیگر جدا نموده

وَلَکِن یُؤَخِّرُهُم  إِلَى أَجَلٍ مُّسَـمًّى فَـِِذَا جَـاءَ     دَابَّةٍالنحاسَ بِمَا کَسَبُوا مَا تَرَکَ عَلَى ظَه رِهَا مِن 
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و اگرخداونـد مـردم را بـه سـبب كارهـایی كـه انجـام         اللحهَ کَانَ بِعِبَادِهِ بَصِـیرًا:  أَجَلُهُم  فَِِنح
ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت  ولی بـه لطـف او    اند، مجازات كند، جنبنده داده
دهـد، امـا هنگـامی كـه اجـل       اندازد و مهلت اصال  مـی  ها را تا سرآمد معیّنی تأخیر می آن

دهـد. او نسـبت بـه بنـدگانش      خداوند هر كس را به مقتضای عملش جزا میآنان فرارسد، 
 .بیناست و از اعمال و نیّات همه آگاه است

وَلِلّـهِ یَس ـجُدُ مَـا    سورة نحل ) 96ذیل كریمة  المیزانبا توجه به نظر عالمه طباطبائی در 

هـا و   و آنچه در آسمانوَهُم  الَ یَس تَک بِرُونَ:  وَالْمَآلئِکَةُ دَآبَّةٍ ْفِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی األَر ضِ مِن
كننـد، و تکبـر    آنچه در زمین از جنبندگان است و نیز فرشتگان بـرای خداونـد سـجده مـی    

به معنای هر چیزی است كه از جایی به جایی تحرک و انتقال داشـته باشـد   « دابه»ندارند(، 
ــه تلقــی شــده   ــد )ر.ک؛ طبا و هــم انســان و هــم جــن جــزو داب ــائی، ان : 61ق.، ج 6967طب

ترین مسـتندات در طـر  موضـوع     توان یکی از محکم (. در نتیجه، این آیه را می837ـ831
اند. حاصل آنکـه   حیات فرازمینی دانست؛ چراكه در این آیه، فرشتگان از دابه مستثنی شده

چـه   نـی قرآ از منظـر « دابه: جنبندگان»در اینجا سؤال مهمی وجود دارد و آن اینکه مراد از 
 دهندة آنان از چیست؟ موجوداتی هستند؟ شاكلة تشکیل

فرمایـد:   است و می های كلی دابه اشاره نموده خداوند در سورة نور به برخی از ویژگی

 مَّاءٍ فَمِن هُم مَّن یَم شِی عَلَى بَط نِهِ وَمِن هُم مَّن یَم شِـی عَلَـى رِج لَـی نِ     ْمِن دَابَّةٍوَاللحهُ خَلَقَ کُلح

: و خداست كـه  مِن هُم مَّن یَم شِی عَلَى أَر بَعٍ یَخ لُقُ اللحهُ مَا یَشَاءُ إِنح اللحهَ عَلَى کُلِّ شَی ءٍ قَدِیر:وَ
ای  روند و پاره ها روی شکم راه می ای از آن ای را ]ابتدا[ از آبی آفرید. پس پاره هر جنبنده

رونـد. خـدا هرچـه بخواهـد،      اه مـی ها روی دو پا و بعضی از آنهـا روی چهـار ]پـا[ ر    از آن
 (.99)النور/  آفریند. در حقیقت، خدا بر هر چیزی تواناست می

است. پس اگـر بـا    در این آیه، نیاز خلقت جنبندگان )دابه( به آب را قطعی دانسته شده
ای به حضور جنبندگان در خـارج از سـیارة زمـین     ای بیابیم كه اشاره ، آیهقرآنجستجو در 
ها( داشته باشد، آب كه شرط  ا اقمار موجود در منظومة شمسی یا سایر منظومه)سیارات و ی

ای را از آب آفریـدیم(   : و هر چیـز زنـده  وَجَعَل نَا مِنَ ال مَاءِ کُلح شَی ءٍهاست ) الزم حیات آن
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ــاء/  ــه    88)األنبی ــن منظوم ــانی دیگــر ورای ای ــا جه ــة شمســی ی ــرات دیگــر منظوم (( در كُ
 .شدنی است اثبات

هـا،   رخی از آیات، خداوند خبر از حضور جنبندگانی داده كه مسکن و مـأوای آن در ب
وَمِن  آیَاتِـهِ خَل ـقُ   است:  ها و سایر سیارات و اقمار معرفی شده عالوه بر زمین، در آسمان

ـ  دَابَّةٍالسَّمَاوَاتِ وَال أَر ضِ وَمَا بَثح فِیهِمَا مِن  هـای   و از نشـانه  دِیر::وَهُوَ عَلَى جَم عِهِم  إِذَا یَشَاء قَ
هـا و زمـین، و آنچـه از ]انـواع[ جنبنـده در میـان آن دو        ]قدرت[ اوسـت آفـرینش آسـمان   

 (.16)الشوری/ پراكنده است و او هرگاه بخواهد، بر گرد آوردن آنان تواناست

انـد؛   به خطا رفتـه « دابة»با وجود نصّ آیه، كتب معاجم و فرهنگ لوت در تعریف واژة 
لب این كتب از آن به عنوان موجودی )چهارپا( كه تحـت سـیطرة انسـان بـود و     زیرا در غا

: 6871و دهخدا،  6898: 1، ج 6839است )ر.ک؛ معین،  كند، معرفی شده در زمین سیر می
 (.699: 6831، و راغب اصفهانی، «دابة»ذیل 

حضـور   ، عنوان موجودی كه عالوه بر زمین در آسمان نیز«دابه»با توجه به نوع كاربرد 
توانـد مصـداق زمینـی داشـته باشـد، امـا        شـده در معـاجم لوـوی تنهـا مـی      دارد، معنای ارائه

های سماوی آن چگونه خواهد بود؟ چند نکته در این فراز به منظـور پاسـخگویی بـه     نمونه
ها چیسـت؟ مـوارد زیـر شایسـتة طـر        سؤال اصلی و اولی، منظور از جنبندگان در آسمان

 است:

وَمَا بَثح فِیهِمَـا  گردد:  تلقی می قرآنت خارج از زمین، امر عادی در ـ وجود مخلوقا6

 (.16)الشوری/  است : آنچه از جنبندگان درآسمان و زمین منتشر نمودهدَابَّةٍمِن 

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

 داوند اگر بخواهد بر اجتماع جنبندگان در زمین و آسمان قادر اسـت : و خإِذَا یَشَاء قَدِیر:
 )همان(.

، وجود دارد این است كه ایـن مفـرده بـا بیـانی دقیـم      وَمَا بَثحـ نکتة مهمی كه در 8
كند؛ زیرا در ابتدا با عبارت  ها تعبیر می ها و كهکشان ها و بین سیاره انتشار حیات در آسمان
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َل قُ السَّمَاوَاتِ وَال أَر ضِوَمِن  آیَاتِهِ خ    همان(، بر اصل وجود حیات هستی قبـل از انسـان(
انتشـار حیـات در آسـمان و زمـین      به)همان(  دَابَّةٍوَمَا بَثح فِیهِمَا مِن تأكید دارد. سنس، 

 كند. اشاره می

ای یـا   پس از اثبات حضور جنبنـدگانی دیگـر در سـماوات )سـیارات و اقمـار منظومـه      
های دیگر(، خداوند با توجه به نیاز موجودات به ادامة حیات، بـه ارتـزاق آنـان نیـز      همنظوم

: و لَا تَح مِلُ رِز قَهَا اللحهُ یَر زُقُهَا وَإِیَّاکُم  وَهُوَ السَّـمِیعُ ال عَلِـیمُ   دَابَّةٍوَکَأَیِّن مِن كنـد:   اشاره می
هـا و شـما را    د. خداست كـه آن توانند متحمل روزی خود شون چه بسیار جاندارانی كه نمی

ای دیگـر و بـا اثبـات شـعور      (. در آیه18)العنکبوت/  دهد و اوست شنوای دانا روزی می

فِـی األَر ضِ وَالَ طَـائِرٍ یَطِیـرُ     دَآبَّتةٍ وَمَـا مِـن   اسـت:   آنان، وعدة حشر را نیز به ایشان داده

و هـیچ   شَـی ءٍ ثُـمَّ إِلَـى رَبِّهِـم  یُح شَـرُونَ:      ْا فِی الکِتَابِ مِنبِجَنَاحَی هِ إِالح أُمَمٌ أَم ثَالُکُم مَّا فَرحط نَ
كنـد، مگـر آنکـه     ای كه با دو بال خود پرواز مـی  ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده جنبنده
هایی مانند شما هستند. ما هیچ چیزی را در كتاب ]لو  محفو [ فروگذار  ها ]نیز[ گروه آن

(. بـر  83)األنعـام/   سوی پروردگارشان محشور خواهند گردیدایم. سنس ]همه[ به  نکرده
« دابةة »در آیه، اگر سموات را آسمان زمین در نظـر بگیـریم،   « طائر»و « دابة»اساس تفاوت 

تواند در آسمان زندگی نماید و از طرف دیگر، شعور جنبندگان و پرندگان بار دیگـر   نمی
 یگر(، حشر و نشر دارند.های پیشین )د گردد. با این وضع، امت بیان می

و غیـره،  « طیـر »، «دابةة »، شعور جنبندگان آسمانی و زمینی، مانند قرآن كریمطبم نص 
أَلَم  تَرَ أَنح اللحهَ یُسَـبِّحُ  هستند:   خوبی بر صالت و تسبیح آنان عالم آنچنان هویداست كه به

کُلٌّ قَد  عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَس ـبِیحَهُ وَاللحـهُ عَلِـیمٌ بِمَـا      لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَال أَر ضِ وَالطحی رُ صَافحاتٍ

هـا و زمـین اسـت، تسـبیح خـدا       ای كـه هـر كـه ]و هرچـه[ در آسـمان      آیا ندانسـته  یَف عَلُونَ:
گوینـد[.   انـد، ]تسـبیح او مـی    گویند و پرندگان ]نیز[، در حالی كه در آسمان پر گشوده می

 (.96)النور/ كنند، داناست دانند و خدا به آنچه می همه ستایش و نیایش خود را می

سـورة   99گیرد، كریمـة   ای كه برای اثبات این موضوع مورد استناد قرار می سومین آیه
فِیهِنح وَإِن مِّن شَـی ءٍ إِالح   ْتُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّب عُ وَاألَر ضُ وَمَن فرماید: اسرا است كه می
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هـای هفتگانـه و زمـین و هـر كـس كـه در        آسمان دَهِ وَلَکِن الح تَف قَهُونَ تَس بِیحَهُم :یُسَبِّحُ بِحَم 
گویند و هیچ چیز نیست، مگـر اینکـه در حـال سـتایش اسـت و       هاست، او را تسبیح می آن

« چـه »، واژگان ْ«مِن». در معنای؛ یابید ها را درنمی گوید، ولی شما تسبیح آن تسبیح او می
را « هـای هفتگانـه و زمـین اسـت     آنکه )آنچه( در آسمان»اند.بنابراین، معنای  دهآور« كه»یا 

باید بازشناسی نمود. مصداق ایـن دو واژه در زمـین روشـن اسـت، امـا آنچـه یـا آنکـه در         
هـای هفتگانـه زنـدگی     آسمان هفتگانه است، یعنی چـه؟ در واقـع، كیسـت كـه در آسـمان     

 كند؟ می

 . لبس یا خلق جدید2ـ2

بَرَد و خلم جدیدی  اگر بخواهد شما را می یَشَأ  یُذ هِب کُم  وَیَأ تِ بِخَل قٍ جَدِیدٍ: ْنإِ الف(
 (.61)فاطر/  آورد می

: آیا ما از آفرینش نخستین أَفَعَیِینَا بِال خَل قِ ال أَوَّلِ بَل  هُم  فِی لَب سٍ مِّن  خَل قٍ جَدِیدٍ ب(
ها )با این همه دالیل روشـن(   نباشیم(؟  ولی آن عاجز ماندیم )كه قادر بر آفرینش رستاخیز

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

 وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَل نَا فِی ال أَر ضِ أَئِنحا لَفِی خَل قٍ جَدِیدٍ بَل  هُـم بِلِقَـاءِ رَبِّهِـم  کَـافِرُونَ:    ج( 
ای خـواهیم   م، آفـرینش تـازه  ها گفتند: آیا هنگامی كه ما مـردیم و در زمـین گـم شـدی     آن

خواهند با انکار معـاد، آزادانـه    كنند و می یافت؟  ولی آنان لقای پروردگارشان را انکار می
 (.68)السجده/  به هوسرانی خویش ادامه دهند

قٍ إِنحکُـم  لَفِـی   وَقَالَ الحذِینَ کَفَرُوا هَل  نَدُلُّکُم  عَلَى رَجُلٍ یُنَبِّئُکُم  إِذَا مُزِّق تُم  کُلح مُمَزح د(

دهـد   و كافران گفتند: آیا مردی را به شما نشـان دهـیم كـه بـه شـما خبـر مـی        خَل قٍ جَدِیدٍ:
ای خواهیـد   هنگامی كه ُمردید و سـخت از هـم متالشـی شـدید، بـار دیگـر آفـرینش تـازه        

 (.7)سبأ/  یافت؟ 

کـه مـراد از   اسـت و فهـم این   در تمام این آیات، سخن از خلقت جدیدی به میـان آمـده  
توانـد   ای است كه تنها مختص معـاد جسـمانی و روحـانی نمـی     خلقت جدید چیست، نکته
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باشد و شبهة كفار از عدم امکان اعادة اجساد به همراه اروا  در عالم قیامـت چگونـه بـود،    
: 9، ج 6831نیـز قـرار گرفـت )ر.ک؛ جـوادی آملـی،       )ع(مورد سؤال برخی اصحاب ائمـه 

 كند: وایت میجابربن یزید ر(. 981

دربارة تفسیر سـخن خداونـد در ایـن آیـه پرسـیدم. فرمودنـد:        )ع(از امام باقر»
تأویل آیه این است كه خداونـد متعـال چـون همـة آفـرینش و ایـن جهـان را بـه         

آفرینـد و خلقـی    سرمنزل پایانی رساند و... جهان دیگری غیـر از ایـن جهـان مـی    
آفریند كه  ن زمینی غیر از این زمین میآورد... . همچنین، برای آنا دیگر پدید می

كنند. نیز آسمانی غیر از این آسمان بـر ایشـان سـایه خواهـد      روی آن زندگی می
: سـوگند بـه آسـمان    وَالسَّـمَاء ذَاتِ الرحج ـعِ  افکند، آنچنان كه برخی در تفسـیر  

لموضع إلی ا دورةٍاند؛ ترجعُ فِی كلِّ  ( بدان اشاره داشته66)الطارق/  انگیز بارش
الّذی تحركت عنه: هر دوره به جایگاهی كه حركتش را از آن آنجا آغاز كرده، 

ــی ــردد برم ــانی،  « گ ــیض كاش ــان، ج 6969و  6988: 1، ج 6898)ف ؛ 869: 9؛ هم
ــی889: 9ق.، ج 6963و بیضــاوی،  678ق.: 6911ســبزواری،  ــداری  (. شــاید م پن

ا بشــری خلــم اســت و غیــر از شــم خداونــد ـ عــزّ و جــلّ ـ یــک جهــان آفریــده    
است؟ چنین نیست. سوگند به خداونـد، او هـزاران هـزار جهـان و هـزاران       نکرده

)حـویزی،  « ای هـا قـرار گرفتـه    هـا و آدم  هزار آدم آفریده كه تـو در پایـان جهـان   
: 3ق.، ج  6988و مجلســی،  191ق.: 6988بابویــه قمــی،  ؛ ابــن7 683: 9، ج 6831
879.) 

خداوند ـ عـزّ   »است:  و با زبانی دیگر نیز نقل شده )ع(قشبیه این روایت به بیان امام صاد
و جلّ ـ هشتاد هزار عالم آفریده كه هر عالم از آن بزرگتر از هفت آسمان و زمین اسـت و   

و  191ق.: 6988بابویـه قمـی،    )ابـن « بینـی، غیـر از عـالم دیگـر اسـت      ها را می آنچه از عالم
كند كه هنگام زیارت خانة خدا بـه   د میای یا از جریان خلسه فتوحات مکیه(. صاحب 186

وی دست داد: فردی را دیدم كه چهل و اندی سال قبل مرده بود، در حالی كه ایـن زمـان   
گویـد، بـه یـاد روایتـی از      است. در ادامه، با توجه بـه مشـاهدة او مـی    )ع(قبل از خلقت آدم

: 1 تـا، ج  عربـی، بـی   ابـن افتادم كه فرمودند خداوند صدهزار آدم آفریـد )ر.ک؛   )ص(پیامبر
138.) 
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اسـت كـه امـام     محمدبن مسلم نیز در همین راستا، در فهم معنای آیة فوق روایت كرده
 فرمود: )ع(باقر

خداوند از روزی كه در زمـین بنـای آفـرینش را نهـاد، هفـت عـالم )دوره(       »
هـا را از زمـین آفریـد و     رفتنـد. آن  ها از فرزندان آدم به حساب نمی آفرید كه آن

پی بر آن ساكن شدند و سرانجام، منقـرض گشـتند. سـنس آدم ابوالبشـر را      رد پی
است و آتش  گاه بهشت از اروا  مؤمنان خالی نبوده آفرید... به خدا سوگند  هیچ

پنـداری كـه    گونـه مـی   است. شاید ایـن  از اروا  كافران و گنهکاران خالی نمانده
هـا همـراه    را بـا اروا  آن های اهل بهشـت   چون قیامت بر پا گردد و خداوند بدن

های اهل دوز  را همراه اروا  آنان در جهنم یکی سازد، دیگر او  گرداند و بدن
آفرینـد تـا او را    گیـرد؟ همچنـین، خلقـی نمـی     در شهرها مورد پرستش قرار نمـی 

بنرستند و به یکتایی و بزرگی او بنردازند؟ چنین نیست. به خدا سوگند  آفرینشی 
آفریند كه آنان را حمل كنـد و آسـمانی بیافرینـد     زمینی می خواهد داشت... و او

یَـو مَ تُبَـدَّلُ األَر ضُ غَی ـرَ    فرماید:  بینی خداوند می اش باشند. آیا نمی كه در سایه

هـا ]بـه غیـر ایـن      روزی كه زمین به غیر ایـن زمـین و آسـمان   األَر ضِ وَالسَّمَاوَاتُ: 
)ابراهیم/  خدای یگانة قهار ظاهر شوندها[ مبدل گردد و ]مردم[ در برابر  آسمان
 (.683: 9ج ، 6831حویزی، )ر.ک؛ (« 93

 بعـد  كه است خلقتی مراد»عالمه مجلسی در باب تفسیر آیه و خلقتی نو معتقد است: 

 (.188 تا: مجلسی، بی« )به وقوع خواهد پیوست از قیامت

 . خلقتی شبیه انسان3ـ2

 ذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَر ضَ قَادِرٌ عَلَى أَن یَخ لُقَ مِث لَهُم  وَجَعَلَ أَوَلَم  یَرَو ا  أَنح اللّهَ الح

آیا ندیدند و ندانسـتند كـه آن خـدایی كـه     لَهُم  أَجَالً الح رَی بَ فِیهِ فَأَبَى الظحالِمُونَ إَالح کُفُورًا: 
بـر ایشـان وقتـی معـین     زمین و آسمان را آفرید قادر است كه مانند اینها را باز خلم كنـد و  

 پیماینـد  قرار دهد )ولی با همة این آیات روشن(، باز ستمکاران جز راه كفر و عنـاد نمـی  
 (.66)اإلسراء/ 
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  وَ هُوَ الْخَالَّقُ أَوَلَیسَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ ال أَر ضَ بِقادِرٍ عَلی أَن  یخ لُقَ مِث لَهُم  بَلی
شـده   های خاک تواند همانند آنان انسان ها و زمین را آفرید، نمی آیا كسی كه آسمانالْعَلیم: 

 (.36)یس/  تواند و او آفریدگار داناست را بیافریند؟  آری می

ها نیز یافـت )ر.ک؛ طبرسـی،    توان اشاراتی در باب خلقتی شبیه انسان در این آیات، می
ــان، ج 1ق.: 6963 ــری، 97: 8؛ هم ــوكان 161: 1ق.، ج 6963؛ زمخش ــیو ش ــا، ج  ی، ب : 8ت
(؛ زیرا خداوند در احتجاج با مخالفان مبنی بر عدم امکان خلقت دو بار انسـان در روز  868

هـا را   دهد. خداوند قادر است مثل آن ها را می قیامت با خلقتی نو و مثل خودشان پاسخ آن
رسـی حاضـر كنـد     خلم كند، حال چه رسد به اینکه عین خودشان را دوباره بـرای حسـاب  

با تکرارپـذیر دانسـتن    هُوَ ال خَالَّق(. همو در تفسیر 167: 69، ج 6839؛ طبرسی، )ر.ک
آفرینـد خلقـی را بعـد خلقـی و بـا       كند و می خداوند خلم می»ها معتقد است:  خلقت انسان
)همـان، ج  « دانـد  اش بر خلقت آنی، این موضوع را در سنت الهی عادی می بیان تعلم اراده

18 :999.) 

 روایی تنوع خلقت خداوند . تحلیل4ـ2

هـای   از منظر روایات، هم ایـن موضـوع امـری بـدیع نیسـت و خداونـد بـا خلقـت آدم        

ای  ، بـه مقالـه  شـیعه  المعـارف دائرةگوناگون، خلقت خود را تجدید كرد. بر این اساس، در 
اسـت. بـر طبـم روایـات،      ها به رشتة تحریر درآمـده  ها و عالم خوریم كه به عنوان آدم برمی
حـاج سـیدجوادی،   انـد )ر.ک؛   هـای دیگـر بـوده    اولین بشر نیست و پـیش از او آدم  )ع(آدم
كند كه  اشاره می )ع(، روایتی آمده كه به زمان خلقت آدمبحاراألنوار(. در 18: 6ج ، 6879
اسـت )ر.ک؛ مجلسـی،    هزار سال پس از خلقت جن و نسناس در زمـین معرفـی شـده    هفت
مسـئول و مکلّـف بودنـد، چـون      )ع(قبل از حضـرت آدم های  (. انسان688: 66ق.، ج 6988

بهشت و جهنم كه نشانة ایمان و كفـر هسـتند و ایمـان و كفـر نیـز نشـانة اندیشـه، اختیـار و         
هـا تمـام شـده باشـد، وگرنـه       تکلیف آنان، پس آنان پیامبرانی داشتند تا حجت الهی بر آن

، ج 6838جـوادی آملـی،   و  188تا:  سخن از بهشت و جهنم معنا ندارد )ر.ک؛ مجلسی، بی
اسـت كـه خداونـد     (. در برخی روایات نیز به سنت تکرار خلقت عالم اشاره شـده 637: 67
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اسـت و ایـن نیسـت مگـر قـول بـه        قبل از این عالم هزاران هزار عالم و آدم ابوالبشر آفریده
 )ع(( و در همین راستا، امام جعفـر صـادق  693ـ699: 6869تناوب جهان )ر.ک؛ مصطفوی، 

خداوند غیر از این عالم عالمی دیگر و با زمینی دیگر نیز تجدید »طاب به جابر فرمودند: خ
تـوان بـه فیـاض بـودن خداونـد نیـز        (. این موضـوع را مـی  116: 1تا، ج  )قمی، بی« بنا كرده

نسبت دارد؛ زیرا ذات باری تعالی دارای فیضی دائم است كه پیوسته بـر مخلوقـات افاضـه    
(. با توجه به اینکه اسـمای الهـی دائمـاً    813: 7، ج 6868ی شیرازی، صدراشود )ر.ک؛  می

یَا »(؛ 683: 6836شود )ر.ک؛ شجاری،  طلبد، فیض دائم موجب آفرینش دائم می مظهر می

)كفعمـی،  « : ای خـدایی كـه فضـل و كرمـت بـر خلـم دائـم اسـت        الب رِیَّةٍدَائِمَ الفَضلِ عَلَی 
حم  كنم به لُکَ مِن مَنِّکَ بِأَقدَمِهِ: خدایا از تو درخواست میاللهمَّ إِنَّی أَسئَ»(؛ 399ق.: 6969
(. فیض مستمر الهی به جهان طبیعت، نه در 891ق.: 6969)طاووس، « ترین احسانت قدیمی

است و نه در آینده قطع خواهد شد. در همـین راسـتا، بایـد فقـر وجـودی       گذشته قطع شده
سـتمرار نیـاز بـه وجـود بـه خداونـد غنـی دانسـت         ممکنات را نیز به مثابة دلیلی فلسفی در ا

دم  بـه  الـدّوام اسـت )و دم   خداوند خالّق عَلَی(، 888: 1، ج 6868صدرای شیرازی، )ر.ک؛ 
گیرد(. بنـابراین، همـة    دم فیض می به كند( و عالم همیشه فقیر و محتاج است )و دم خلم می

و ایـن اسـتمرارِ نیـاز،    ( 138 :1 تـا، ج  عربـی، بـی   وجود دائماً در حركت اسـت )ر.ک؛ ابـن  
تأییدی است بر فیض مدام كـه همـان افعـال و تجلیـات اسـماء بـاری تعـالی اسـت )ر.ک؛         

 (.138و  9: 7، ج 6868صدرای شیرازی، 

روایتی به این مضمون نقل شده كه قبـل   )ع(و امام باقر )ع(، امام سجاد)ع(از قول امام علی
: 66ق.، ج 6988اسـت )ر.ک؛ مجلسـی،    اشـته های دیگر نیز وجـود د  ها و عالم از آدم، آدم

كه بود؟ فرمـود: آدم.   )ع(در پاسخ كسی كه پرسید قبل آدم )ع((. همچنین، حضرت علی67
فرمـود: اگـر صـد بـار بنرسـی، خـواهم        )ع(آن شخص سؤال خود را تکرار كـرد. حضـرت  

دانیدن این فرمودند: خداوند پس از فانی گر )ع(. یا روایتی كه در آن امام باقر)ع(گفت: آدم
آورد...آنگاه در ادامه فرمودنـد: آیـا    خلم و این عالم، عالمی دیگر و خلقی دیگر پدید می

است؟ چنین نیست، بلکه هزارهزار عالم و هزارهزار  پنداری خدا جز شما بشری نیافریده می
و  116: 1تـا، ج   هـای هسـتی )ر.ک؛ قمـی، بـی     هـا و آدم  آدم آفریده كه تو آخر آن عـالم 
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(. البته شایان ذكر اینکه با توجه به نبودِ عدد بیشـتر از میلیـون در قـدیم،    173تا:  بیصدوق، 
و « هزارهـزار »یـا  « الـف  الـف »توان اشاره به كثرت دانست. باالترین عدد،  این ادبیات را می

بیشتر است؛ مثل اشارة خداونـد در طلـب اسـتوفار    « میلیون»بود. تأكید عدد « میلیون»معادل 
 ْاس ـتَغ فِر  لَهُـم  أَو  الَ تَس ـتَغ فِر  لَهُـم  إِن    فرمایـد:   سورة توبه كه می 38ین در كریمة برای منافق

هـا را   اگـر هفتـاد مرتبـه بـرای منـافقین طلـب آمـرزش بکنـی، خـدا هرگـز آن           تَس تَغ فِر  لَهُم :
اسـت كـه اكنـون در ورای     بـه ایـن مضـمون رسـیده     )ع(. یا روایتی از امام رضابخشد نمی
ب زبرجدی آسمان، هفتـاد هـزار عـالم هسـت بـا نفوسـی بـیش از عـدد جـن و انـس           حجا

(. مجلسی ضمن بیان روایات بیانگر تعدد علم و آدم در بیـان  116: 1تا، ج  )ر.ک؛ قمی، بی
بدان كه این احادیث را اكابر محدثین در كتب معتبره »افزاید:  نتیجة مجموعة این اخبار می

اند و منافات با ادلة  مامیه متعرض این مطلب به نفی و اثبات نشدهاند و متکلمان ا ایراد كرده
« اسـت كـه مـورث قطـع و جـزم باشـد       عقلیه و اصول قطعیه ندارد و امـا بـه حـدی نرسـیده    

 (.188تا:  مجلسی، بی)

 فرماید: پاسخ جابر را كه از اصحاب سرّ حضرت است، می )ع(امام باقر

نی را فانی كرد و از بـین بـرد و اهـل    خدای ـ عزّ و جلّ ـ آنگاه كه عالم كنو  »
جنّت را در بهشت و ساكنان آتش را در دوز  جای داد، عالمی دیگر غیر از این 

ها  آنکه نخستین پدر و مادر آن آفریند، بی عالم و نسل دیگری غیر از این نسل می
را بـدون پـدر و مـادر از     )ع(فرزند پدر و مادری باشند؛ یعنی همان گونـه كـه آدم  

های دیگر كه پس از انقراض این عصـر و نسـل    آفرید، مبداء پیدایش نسلخاک 
هـا از پـدر و مـادری نشـئت      توانـد خـاک باشـد. آن    آینـد، مـی   موجود به دنیا می

 (.668: 67، ج 6838)جوادی آملی، « گیرد نمی

هـای   بندی روایت ناظر به خلقت عوالم مختلف بـا نسـل   اهلل جوادی آملی در جمع آیت
 ویسد:ن متنوع می

پس از برپا شدن قیامت و سنری شدن دوران نسل كنونی بشـر، ذات اقـدس   »
آفریند و این سلسله ادامه خواهد یافـت.   الهی دیگربار آسمان، زمین و انسانی می

روایات دربارة آفرینش عوالم دیگر، گرچه با هم اخـتالف دارنـد )هفـت عـالم،     
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ستند تا به جمع روایی نیاز داشته هزار عالم و...( با هم مخالف و معارض نی دوازده
هیچ یک در مقـام تحدیـد نیسـت تـا مفهـوم داشـته باشـد و موجـب          باشند؛ زیرا

ای از مراتـب قـدرت    تعارض با دیگر روایات باشد، بلکه هر یک نـاظر بـه مرتبـه   
است و هر یک به دیـدگاهی از   های گوناگون بیان شده الهی است كه به مناسبت
 (.637: 67، ج 6838جوادی آملی، « )ها نظر دارد آفرینش و پرورش انسان

 گیری نتیجه

كنند و خلقت خدای ازلـی )بـه معنـای     های عقلی برای خداوند حدی فرض نمی برهان
نهایت خود و نیز فیض مدام الهی، محدود به چند هـزار   دقیم و وسیع آن( با آن عظمت بی

با این ذیل هماهنگ نباشـد و در   رسد كه آن صدر تا زمان ماست  به نظر می )ع(سال از آدم
 به لحا  عقلی منتفی نیست. )ع(هایی، قبل از حضرت آدم نتیجه، احتمال وجود انسان

داننـد كـه    را مـردود نمـی   )ع(های قبل از آدم هم احتمال وجود انسان قرآن كریمآیات 
آدم  های قبل از حضـرت  هایی از آن بیان گردید. در روایات، تصریح به وجود انسان نمونه

هـا تقریبـاً صـفر اسـت،      بیشتر است و از آنجا كه انگیزة جعل روایت و كذب در این زمینـه 
هـای قبـل از حضـرت     ها و عالم توان اطمینان حاصل كرد كه روایات دال بر وجود آدم می
هـای قبـل از آدم داللـت دارد و ایـن      ها و عـالم  و نسل فعلی بر حقیقت وجود انسان )ع(آدم

نیست. بین این دو مطلـب و دو نظریـه در كلمـات علمـا و عرفـا تفـاوت        امری دور از ذهن
 اساسی وجود دارد:

ـ اینکه بر همین عـالم موجـود و نسـل كنـونی آدم، فـیض مـدام و حركـت جـوهری         6
 حاكم است.

 اند. هایی قبل از آدم وجود داشته ـ اینکه عوالمی و آدم1

توان فـرض كـرد    لی است. پس مینباید بین این دو مطلب خلط كرد و دومی اعمّ از او
های متعدد و بسیار زیاد، بر تمـام آن عـوالم فـیض مـدام و      رغم وجود عوالم و آدم كه علی

األبـد   حركت جوهری حاكم باشد یا اینکه فـیض مـدام را از حضـرت آدم تـاكنون و إلـی     
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بدانیم؛ به عبارت دیگر، ممکن است كسی معتقـد بـه فـیض مـدام و حركـت جـوهری در       
هـای قبــل از   الم و نســل كنـونی از آدم تـاكنون باشــد، ولـی وجـود عــوالم و آدم    همـین عـ  

را منکــر گــردد. متأســفانه در كلمــات اندیشــمندان بــین ایــن دو تفکیــک  )ع(حضــرت آدم
 است. صورت نگرفته

هـای ممکـن و حبـابی و یـا عـوالم مـوازی عـالم فعلـی كـه در           كه وجود جهان همچنان
هـایی در كُـرات و سـیارات     وجود موجـودات و انسـان   شود و یا احتمال فیزیک مطر  می

 )ع(هـایی قبـل از حضـرت آدم    هـا و آدم  دیگر نیز تالزمی با انکار و یا اعتقاد به وجود عـالم 
هـای مـوازی و حبـابی     های ممکن یا جهـان  ندارند؛ یعنی ممکن است كسی اعتقاد به جهان
و عـالم كنـونی    )ع(حضـرت آدم های قبل  داشته باشد، ولی در عین حال، وجود عالم و آدم

 را انکار نماید و برعکس.

است كـه خـدای متعـال بعـد از پایـان ایـن        آمده قرآن كریمصراحت در آیات  اینکه به
، احتمـال وجـود   تُبَدَّلُ ال أَر ضُ غَیرَ ال أَر ضِ وَ السَّماواتُآفرینـد:   جهان، عالم دیگری می

كنـد و بـا تصـریح آن در روایـات      ویـت مـی  را تق )ع(های قبل از حضـرت آدم  عوالم و آدم
نهایت  شود؛ به عبارت دیگر، با توجه به قدرت و عظمت بی اطمینان و یقین به آن بیشتر می

هـایی خواهنـد    خدای متعال و یقین به اینکه بعد از این عالم و این نسل آدم، عوالم و انسان
 اند. لم و آدمیانی بودهای باشد بر اینکه قبل از این نیز عوا تواند قرینه بود، می

هـای فراوانـی در پهنـة زمـین وجـود دارنـد كـه         هـا و معمـاری   به عالوه، ابنیه، مجسـمه 
ها را بـه هـیچ    ها ندارند و این پدیده دانشمندان معموالً هیچ توجیه پذیرفتنی برای وجود آن

اهد تواننـد شـو   كنونی دانست. این امور مـی  )ع(توان محصول و دستاورد نسل آدم وجه نمی
تـوان پـذیرفت    در زمـین باشـند و مـی    )ع(های قبل ازحضرت آدم بسیار خوبی بر وجود آدم

هـا   رغـم اینکـه نسـل آن    ها را ساخته باشند و علـی  ها و مجسمه ها این ابنیه و معماری كه آن
هـا را   شـده بـه دسـت آن    هـای سـاخته   هـا و مجسـمه   است و ابنیه، معماری كلی از بین رفته به
 روی كرة زمین مشاهده كرد.توان هنوز  می
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هایی قبل از نسـل كنـونی    است كه برای اثبات وجود انسان ، آیاتی آمدهقرآن كریمدر 
اسَ   از بشریت و عوالمی قبل از این عالم شایستة توجه هستند؛ مانند آیة شریفة  تَنـزِعُ النـح

 كند  شده از جا برمی كن ل ریشههای نخ : كه مردم را همچون تنهکَأَنحهُم  أَع جَازُ نَخ لٍ مُّنقَعِرٍ

: و اگـر آنجـا بـودی،    خَاوِیَتةٍ فَتَرَى ال قَو مَ فِیهَا صَر عَى کَأَنحهُم  أَع جَازُ نَخ لٍ ( و یا 18)القمر/ 
های پوسیده و توخالی درختان نخل در میـان ایـن تنـدباد     دیدی كه آن قوم همچون تنه می

(. در این آیات، تصریح به این معناست 7/ لحاقةا) اند  اند و هالک شده روی زمین افتاده
اند كه وقتـی افتادنـد، همچـون درخـت خرمـای از ریشـه درآمـده         هایی قبالً بوده كه انسان

شود و یـا   كار برده نمی بودند و این در حالی است كه برای بشر كنونی، تنة درخت خرما به
 قَب لِهِم  وَمَا بَلَغُـوا مِع شَـارَ مَـا آتَی نَـاهُم :     ْنوَکَذحبَ الحذِینَ مِاست:  آمده قرآن كریماینکه در 
كه پیش از آنان بودند نیز آیـات الهـی را تکـذیب كردنـد، در حـالی كـه اینهـا بـه          كسانی
دهـد كـه كـامالً     (. ایـن آیـه نشـان مـی    99)سبأ/  رسند دهم آنچه به آنان دادیم، نمی یک

های ماقبل حضرت آدم را نداشته  نساندهم امکانات ا های كنونی یک انسان»محتمل است: 
 ...اسـت:   ها را امـروز تبـدیل بـه داسـتان و افسـانه كـرده       باشند  ولی خدای متعال همة آن

پـی بـر    در گـاه پیومبرانـی پـی    فَأَت بَع نَا بَع ضَهُم بَع ضًا وَجَعَل نَاهُم  أَحَادِیثَ فَبُع دًا لِّقَو مٍ لحا یُؤ مِنُونَ:
ها آمد، او را تکذیب كردند مـا نیـز یکـی     هر قومی كه رسولی بر آنخلم گسیل داشتیم و 
ایمـان از رحمـت    ها را به سرگذشت و داستان تبدیل كردیم؛ كه قوم بی پس از دیگری آن

حـد و   ها نشـان از عظمـت و قـدرت الیـزال و بـی      (. تمام این99)المؤمنون/  خدا دور باد
 حصر الهی است.

 ها نوشت پی

)علـی   قـرآن تکامـل در  هایی كه در این زمینه تـألیف شـده، بایـد بـه      از جمله كتابـ 6
 داروینیسـم و تکامـل  )حسن یوسـفی اشـکوری(،    بازخوانی قصة خلقتمشکینی اردبیلی(، 
)چارلز رابرت داروین به ترجمـة   منشاء انواع)یداهلل سحابی(،  خلقت انسان)محمود بهزاد(، 

 نورالدّین فرهیخته( اشاره كرد.
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بـه ظـاهر و بـاطن     قرآنه وجه آن باور به برخورداری احکام دین و آیات ـ عنوانی ك1
تـا،   ها برتر است )ر.ک؛ شهرسـتانی، بـی   داشتن است و وجه باطن آیات از جنبة ظاهری آن

 (.17ـ19: 6ج  ،تا موربی، بیو  696: 6868نی داعی، ؛ حس676ـ673: 6ج 

 منابع

 .قرآن کریم

. قـم:  للسـبزواری  متة المنظو علـی شـرح   تعليقتة ، ئـد درر الفواتـا(.   آملی، محمدتقی. )بی
 اسماعیلیان.

جامعـة مدرسـین حـوزة     قـم: نشـر   .توحیدتا(.  بن علی )صدوق(. )بی ابن بابویه قمی، محمد
 علمیه.

ـــ . )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالق.(. 6988ـــ ــة   خص ــارات جامع ــم: انتش . ق
 مدرسین حوزة علمیه.

 . بیروت: نشر احیاء التراث العربی.الفتوحات المکیهتا(.  بداهلل. )بیعربی، ابوع ابن
دار نشر تعلیقات ابوالعالء عفیفی. بیروت:  فصوص الحکم.ق.(. 6988ـــــ . )ـــــــــــــــــــ

 الکتب العربی.

د های عرفان نظری استاد سـیّ  حکمت عرفانی؛ تحریری از درس (.6869. )علی ،نژاد امینی

 .ه()رآموزشی و پژوهشی امام خمینی ةسسؤم. قم: پناه نیداهلل یزدا

داری. تهران:  . ترجمة مهدی سررشتهآفرین ، وجود و زمان(. 6838ایزوتسو، توشیهیکو. )
 مهراندیش.نشر 

 . تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.نامه لغت (.6871اكبر. ) دهخدا، علی

. 6. چ األنـس  الحکم و مصباح یقات علی شرح فصوصتعلق.(. 6981اهلل. ) خمینی، سـید رو  
 اسالم. تهران: نشر مؤسسة پاسدار

ــوار التنزیــل و أســرار التأویــلق.(. 6963بــن عمــر. ) بیضــاوی عبــداهلل . تحقیــم محمــد أن
 دار احیاء التراث العربی.نشر . بیروت: 6عبدالرّحمن المرعشلی چ 

 نا. جا: بی بی .الحکم شرح فصوصتا(.  جندی، مؤیدالدّین. )بی
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 .اسراء نشر . قم:قرآن کریمتسنیم تفسیر (.6838جوادی آملی، عبداهلل. )

. تصحیح عبـاس  مقاالت األنام معرفةالعوام فی  تبصرة(. 6819حسنی رازی، سیدمرتضی. )
 اقبال آشتیانی. تهران: نشر اساطیر.

 .1تـی. چ  . تصـحیح سیدهاشـم رسـولی محال   تفسیر نورالثقلین(. 6831جمعه. ) حویزی، ابن
 العلمیه. المطبعة قم: نشر

. تهـران:  9ای. چ  . ترجمة فریـدون بـدره  تاریخ و عقاید اسماعیلیان(. 6879دفتری، فرهاد. )
 نشر فرزان روز.

کتاب «. تناسخ نقطویه و كتاب میزان محمود پسیخانی(. »6838ذكاوتی قراگزلو، علیرضا. )

 .1ـ8. صص 98و  96. ش ماه دین

. مشـهد:  قـرآن روض الجنان و روح الجنان فی تفسـیر ال (. 6871سین. )رازی، ابوالفتو  ح
 چاپ محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح.

. 6نیـا. چ   . ترجمـة مصـطفی رحیمـی   مفـردات (. 6831بـن محمـد. )   راغب اصفهانی، حسین
 تهران: نشر سبحان.

 . تهران: نشر سروش.9. چ در قلمرو وجدان(. 6868كوب، غالمحسین. ) زرین

ــ ــود. ) زمخش ــاراهلل محم ــاف عق.(. 6963ری، ج ــت وام ق غ ائ ق ن ح الکش ون  ی ل و ع زی ن ض ال

 ان. ک بی ع ه آل ب کت اض: نشر م . ریأویل ل فی وجوه الت اوی األق

 الکریم. قرآن. قم: دار ال6. چ منشور جاوید(. 6816سبحانی، جعفر. )

 .دارالعلم رنش جا: مه. بیشرح المنظوتا(.  . )بی سبزواری، مالّ هادی

نشـر  . تهـران:  1. تصحیح ابراهیم میـانجی. چ  الحکم اسرارق.(. 6911ــــــــــــــــــــــــ . )
 كتابفروشی اسالمی.

. تصـحیح و مقدمـة   مجموعة مصـنفات شـیخ اشـراق   (. 6838بن حـبش. )  سهروردی، یحیی
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.نشر . تهران: 8هانری كربن. چ  

 نشر به اهتمام صمد موحد. تهران: مجموعة آثار شیخ شبستری.(. 6876بستری، محمود. )ش
 طهوری.
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. نامــة «عربــی و حکمــت متعالیــه خلــم مــدام در عرفــان ابــن(. »6836شــجاری، مرتضــی. )

 .699ـ666. صص 19. ش 68. س پژوهشی فلسفه و کالم

. مـن علـم التفسـیر    الدرایتة و  الروایةفتح القدیر بین فنی تا(.  شوكانی، محمدبن علی. )بی

 .دار المعرفةبیروت: نشر 

اهلل بـدران. چ   . تخری  محمدبن فتحالملل والنحلتا(.  شهرستانی، محمدبن عبدالکریم. )بی
 رضی.نشر . تهران: 1

. تصـحیح محمـد خواجـوی.    اسـرار اییـات  (. 6818بن ابـراهیم. )  صدرای شیرازی، محمد
 المی.تهران: نشر انجمن حکمت و فلسفة اس

. األربعة العقليةفی األسفار  الحکمة المقعالية (.6868ــــــ . )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دار احیاء التراث العربی.نشر بیروت: 

 دائتترة(. 6879فــانی و بهاءالــدّین خرمشــاهی. )صــدر حــاج ســیدجوادی، احمــد، كــامران 

 .جا . تهران: بی1. شهید سعید محبی. چ المعارف تشیع

دفتـر تبلیوـات   نشـر  . قـم:  6. چ علی اقبال األعمـال ق.(. 6969الدّین. ) طاووس، سید رضی
 اسالمی.

 األعلمـی  نشـر  . بیـروت: قرآنالمیزان فی تفسیر الق.(. 6967طباطبائی، سید محمدحسین. )
 للمطبوعات.

 . تهران: اسوه.البیان مجمع(. 6831بن حسن. ) طبرسی، فضل

 النشر اإلسالمی. مؤسسة. قم: 6. چ جوامع الجامعق.(. 6963. ) ــــــــــــــــــــــــــــ

 .اإلسالمیة العلمیة مکتبةنشر . تهران: تفسیر عیّاشیق.(. 6838عیاشی، محمدبن مسعود. )

كوشش عفیـف عسـیران.    به الحقایق. زبدة (.6839بن محمد. ) القضات همدانی، عبداهلل عین
 دانشگاهی. نشر : مركزتهران

 قـرآن . تحقیـم هیئـت علمـی دارال   قـرآن ترجمة ق.(. 6963د محمدمهدی. )فوالدوند، سی
 الکریم. تهران: نشر دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.

 . تهران: نشر صفا.تفسیر صافیق.(. 6989فیض كاشانی، مالمحسن. )

 نا. جا: بی . بیتفسیر األصفی(. 6898ــــ . )ــــــــــــــــــــــــــــ
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 .. بیروت: نشر دار المرتضیالحکم وایثار مدینةالبحار و  سفينةا(. ت قمی، عباس. )بی

 . تهران: مولی.6. ترجمة محمد خواجوی. چ نفحات الهیه(. 6879قونوی، صدرالدّین. )

 . قم: بیدار.الحکم علی فصوصشرح القیصری تا(.  قیصری، داود. )بی

. 68و علـی هادیـان. چ    . ترجمـة سـارا ایزدیـار   های مـوازی  جهان(. 6869كاكو، میچیـو. ) 
 تهران: نشر مازیار.

. 6. چ و الصـلوات والزیـارات   األدعيتة المصباح فـی   ق.(.6969بن علـی. )  كفعمی، ابراهیم
 بیروت: األعلمی.

 . تهران: نشر علمیة اسالمیه.حق الیقینتا(.  مجلسی، محمدباقر. )بی

. 1. چ )ع(األطهـار  االئمتة رَر أخبار لدُ الجامعةبحاراألنوار؛ ق.(. 6988ــــ . ) ــــــــــــــــــــ
 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

نظریة ادوار و اكوار از فیزیک تا متافیزیـک بـا رویکـردی بـر     (. »6869مصطفوی، نفیسه. )
. صـص  17. ش 67. س پژوهشـنامة متـین  «. )ره(عربـی و امـام خمینـی    هـای ابـن   اندیشـه 
 .693ـ699

 . تهران: نشر ثامن.6چ  .فرهنگ فارسی(. 6839معین، محمد. )

تحقیـم عـارف تـامر. بیـروت:     . التأویـل  اسـاس  تـا(.  )بـی بن محمـد.   موربی )قاضی(، نعمان
 .الثقافةدار

 نا. . تهران. بیتوحید و تکامل(. 6878مکارم شیرازی، ناصر. )

 .اإلسالمیةتهران: دارالکتب . تفسیر نمونه(. 6818و دیگران. ) مکارم شیرازی، ناصر

مؤسسة فرهنگی دانـش و   نشر. تهران: قرآنشناسی در  انسان مبانی(. 6876. )نصری عبداهلل
 اندیشة معاصر.
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