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 خدا  ۀبشر یا خلیف ۀخلیف، «آدم و انسان»
 *السالم و انساندم علیهبه خالفت آ« سلیمانی»نقد دیدگاه انتقادِی 

 1محمدرضا امين
 چکیده

شناسایی موجودی است که آدم ، سوره بقره 30یکی از نکات اختالفی در مورد موضوع خالفت در آیه 
ای هانسان، نسناس، فرشتگان، جن، خدا»در معرفی این موجود به . شوداش میالسالم )و انسان( جانشینعلیه

، انیای به قلم کمال سلیماما دیدگاهی انتقادی در قالب مقاله. اشاره شده است، «یا حتی تمامی موجودات، پیشین
بشِر »را جایگزین « آدم )و انسان(»، وجود دارد« بشر»و « انسان»کند در قرآن بین با تکیه بر تفاوتی که ادعا می

ا هدف بررسی رو بدر مقاله پیش .کندتفسیری و حدیثی اقامه می، دالئلی قرآنی، دانسته و برای اثبات آن« زبانبی
مستندات و مقدمات استدالل آن بررسی و نقد شد و این نتیجه به دست آمد که ـ فارغ از اینکه ، اتقان این دیدگاه

زینی آدم )و جایگ، توان با تکیه بر مستندات مطرح در این دیدگاهخلیف  خدا باشد یا نباشد ـ نمی، السالمآدم علیه
 . نیافته را اثبات کردجای بشِر تکاملبه، ان و بیانانساِن( دارای زب
 . زبان، بشر، انسان، آدم، خلیف  خدا، تفسیر قرآن: واژگان کلیدی

                                                           

 (ی)مقاله پژوهش         16/12/1398: رشیپذ خیتار                      25/06/1398 : ارسال خیتار * 
 mr. amin451@yahoo. com/ (ره)استاديار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی .  1
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 مقدمه -1
هم در ؛ مختلف در چندين آيه از قرآن كريم آمده است یبه انحا« خالفت آدم )و انسان(»موضوع قرآنِی 

و خصوصًا در  (33ـ30/ 2: بقرهآيات ) موضوع خالفت در. آيات ناظر به خلقت انسان و هم در ساير آيات
ْرِض َخلیَف ً ... ﴿ هآي ک ِلْلَمالِئکِ  ِانِّی جاِعٌل ِفی ااْلَ بُّ : پروردگارت فرشتگان را گفت»؛ (30/ 2: )بقره ﴾قاَل َر

 صريحًا مطرح شده و، «ای از خود ـ خواهم آفريدمن در زمين جانشينی ـ برای مخلوق پيشين يا نماينده
 ء به مالئكهاسما هعرض، تعليم اسماء توسط خداوند به آدم، ريزموضوعاتی مانند گفتگوی خداوند با فرشتگان

وعی و تفاسير موض، خود در تفاسير ترتيبی بهاين موضوعات نيز به نو. اظهار عجز مالئكه را به همراه دارد و
پژوهان ـ حتی در خارج از فضاهای پژوهانه مورد توجه مفسران و قرآنهای تفسيری يا قرآننگاشتتک

ارتباط مستقيم و با ابعاد مختلف آن ، برخی از اين ريزموضوعات با خود خالفت. انداسالمی ـ قرار گرفته
انسان جانشين چه موجودی است؟ مالک اين جانشينی چيست؟ ظرف فيزيكی يا : مانند اينكه، پيوند دارند

هايی نيازمند چنين پرسش، شکنسان داده شده چيست؟ بیوليت و مقامی كه جانشينی در آن به ائمس
 . های قرآنی متقن و هماهنگ هستندپاسخ

علومی كه درپی شناخت انسان و حل و فصل ، انسان مستقيمًا محور علوم انسانی است، از ديگر سو
رايانه گری واقعبه ترسيم تصوي، كاوش در مورد خالفت انسان و تبيين زوايای آن، روازاين. مسائل وی هستند

قوق ح، هاظرفيت، از انسان و نسبت او با خالق و مخلوقات كمک كرده و موضوعات بنيادينی مانند جايگاه
 ،ای از مسائل كاربردی و ملموسحل پاره هزمين، در نتيجه. سازدو تكاليف او در نظام آفرينش را شفاف می

 ،حقوق، شناسیگذاری در باب انسانحق قانون، حق حكومت، انسان با ساير مخلوقات همانند نوع رابط
 . شودايجاد می سياست و مسائل اجتماعی

كه آدم )و انسان( جانشينش شده  باشدمی شناسايی موجودی»، يكی از ريزموضوعات خالفت انسان
انسان در زمين جانشين چه موجودی  (30/ 2: بقره) آيه طبق: دهداين پرسش را پوشش می، است كه از جمله

 شد؟ 
، 4ج، 1410، است )فراهيدی« جايگزينی در پی ديگری»در زبان عربی  (ف/ ل/ خ) همعنای ماد

آنگاه از »؛ (59/ 19: )مريم ﴾ٌف َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخلْ ﴿مانند ، ( و كاربردهای قرآنی مشتقات آن266ص
ْرِض َخلیَفً  فِ  َک َجَعْلنا ﴿و « ای آمدندپی ايشان جانشينان بد و ناشايسته

َ
تو را در »؛ (26/ 38: )ص ﴾ي اْْل

/ 294ص، 1412، اصفهانی. ست )نکمعنايی هواجد همين هست، نيز« خود ـ ساختيم هزمين خليفه ـ نمايند
كسی كه خليفه را ، (33ـ30/ 2: بقرهسوره بقره ) به تصريح آيات. (362ـ361صص، 1373، مصباح يزدی
« آدم»، كسی كه به خالفت منصوب شده، ر اين آياتطبق ظاه، همچنين. خداوند است، كندمنصوب می

 .مالک اين خالفت همان موضوع تعليم اسماء است، ولی به احتمال قوی، گرچه تصريح نشده، است و نيز
اما هنگامی كه عالی ؛ ساكت هستند، شوداين آيات از حيث موجودی كه جايگاه و مقام او به ديگری داده می

عالی  هدانی خليف، به اقتضای اصول عقاليی محاوره، تو را خليفه قرار دادم: گويد)خداوند( به دانی )آدم( می
كند و برخی )مالئكه( مدعِی هنگامی كه عالی )خداوند( موضوع جعل خليفه را مطرح می، همچنين. شودمی

ء( را در اامتيازی ديگر )علم به اسم، ولی آن عالی، شوندتسبيح و تقديس میی چون برخورداری از امتيازات
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 ،به اقتضای همان اصول، فهماند كه فاقد آن هستندمورد شخصی ديگر )آدم( مطرح كرده و به مدعيان می

از حيث نفس آيات ، اين مقدار. همان امتياز ديگر )علم به اسماء( است، شود كه مالک خالفتاستنباط می
، ثالفت و نيز ساير قرائن برای بسط بحساير موضوعات مرتبط با خ، و در چارچوب موضوع مقاله بود و البته

 . شودتفصيلی از مجموع آنها استنتاج می هلحاظ شده و نتيج
 و های علوم انسانی مانند حقوقهايش در برخی از عرصهخاطر بازتاب ظاهرًا به، اما اين بحث تفسيری

، ستا در آثار آنان آمده های غيراسالمی نيز جذابيت داشته وبرای برخی محققان و اساتيد دانشگاه سياست
را در قالب آخرين تفسير منقول از « جانشينی خدا»، با طرح اين مسأله كه آدم جانشين كيست 1مثاًل شوک

از نويسندگان دائرة المعارف  2، وداد قاضی. (p. ck, 2001, volöSch ,1 .61آورد )مفسران مسلمان می
داند كه مفسران مسلمان در نسبت دادنش به مدلولی می در قرآن و« خليفه»نيز آن را سومين مدلول ، قرآن

از مستشرقان  3، ( و ليوp. i, 2001, volḍKa ,1 .277تمامی كاربردهای اين واژه در قرآن دشواری دارند )
بلكه جانشين جّنيان و شياطين ، نه جانشين خدا، آدم و نسل او را، علمی عربيكا های در نشريمعاصر در مقاله

 . (Liew, 2016, p. 5داند )يشين زمين ـ میـ ساكنان پ
ی كارگيربه روش محققان و مفسران مسلمان با به، های آمريكااز اساتيد دانشگاه 4، اخيرًا كمال سليمانی

 .كوشيده تا موجودی كه آدم )و انسان( جانشينش شده را شناسايی كند، تفسيری و روايی، مستندات قرآنی

                                                           

1 . Cornelia Schöck.  
2 . Wadad Kaḍi.  
3 . Han Hsien Liew.  

( در پورتلند و University of Southern Maineين )ی پس از تحصيل در دو دانشگاه آمريكايِی سوِثرن ماكمال سليمان.  4
درجه دكتری خود را در رشته تاريخ خاورميانه و اسالمی از دانشگاه كلمبيا دريافت  2014در سال ، دانشگاه كلمبيا در نيويورک

ی هابا زبان، اوستری وی عالوه بر زبان ُكردی كه ظاهرًا زبان ماد. های تركيه و آمريكا پرداختكرد و به تدريس در دانشگاه
ها به عنوان خاطر آنتواند از عواملی باشد كه وی توانست بهعربی و انگليسی نيز آشناست و اين تنوع زبانی می، تركی، فارسی

( در Mardin Artuklu Universityدر دانشگاه ماردين آرتوكلو )، های اسالم و تاريخ خاورميانهاز جمله در حوزه، متخصص
( و دانشكده سيتِی Queens Collegeسليمانی اكنون به عنوان استاد با دانشكده كوئينز ). نشگاه كلمبيا تدريس كندآنكارا و دا
جهت آشنايی بيشتر با فعاليت علمی . كند( همكاری علمی دارد و در آنها تدريس میCity College of New Yorkنيويورک )

  :توان به ساير آثار وی مراجعه كردمی، سليمانی
 قامت بودن انسانعلت راست: قامتانهـ تحولی راست

The Upright Revolution: Or Why Humans Walk Upright; 2016, Sorani Kurdish, Jalada; A Pan-
African writers' collective, Translation Issue 01: Ngũgĩ wa Thiong.  

 ـ شيخ عبيدالله و احياگری اسالمی
 Sheikh Ubeydullah and Islamic Revivalism; 2016, The Kurdish Studies Journal, 4(1) 

 های رقيب در خاورميانه امروزگرايیـ اسالم و ملی
Islam and Competing Nationalisms in Modern Middle East; 6/ 2016, Palgrave MacMillan 

 مسأله سيمكو: نگارِی آمارگرايانهـ دورنمايی ُكردی در تاريخ
 Kurdish Image in the Statist Historiography: the Case of Simko; Journal of Iranian Studies.  

 «های ملیايجاد ماهرانه خويشتن»ـ ُكردها و 
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 1«زبان و آدمی شدن در قرآن هلأمس: پس من آدم هستم، گويممن سخن می»وی اين موضوع را در مقاله 
علمی مطالعاتی پيرامون مسلمانان و مسائل اسالمی  همجل» به نام ای علمیاين مقاله در نشريه. كاودمی

(JIMS»)2 انجمن مطالعاتی پيرامون »پژوهشی در مورد اسالم به نام عرضه شده كه از سوی مركزی علمی
آمريكا منتشر  4توسط انتشارات دانشگاه اينديانای 3(«NAAIMSدر آمريكای شمالی )، نان و اسالممسلما

 . شودمی
، منظور ِاعمال دقت بيشتر در نقد اين ديدگاهبه، روازاين. فارسی مقاله حاوی اين ديدگاه يافت نشد هترجم

اميدوارم به ياری خداوند مجال مناسبی  مقاله از آغاز تا انجام توسط نگارنده به صورت مكتوب ترجمه شد كه
 . برای نشر بيابد

  سلیمانی هدف و استدالل دیدگاه -2
رتباطی قرآنی ا، تفاسير و اشعار صوفيانه، اعم از قرآن، اين ديدگاه بر آن است كه با استناد به متون مختلف

بيانگر « خليفه»دهد كه  يعنی نشان، (Soleimani, 2018, p. 21بيابد )« بيان و زبان»و « خليفه»بين 
 هدكننمطرح. های دون و فاقد زبان و بيان )بشر( استجای نسلبه، قامت و ناطقپيدايش آدميزادی راست

بر حاكميت خدادادی ـ خواه ، نشان دهم واژه خليفه برخالف فهم غالب از آن»خواهم می: گويدديدگاه می
 همنزلبه 5«حيوان ناطق»بلكه بيانگر پيدايش ، اردگرانه ـ داللتی قطعی ندتصدیخواه زيستی، سياسی

 . (Ibid« )گری عقالنی با اوصاف خدادادِی سرشت اخالقی و آزادِی انتخاب استكنش
دو مدلول متمايز دارند و از « بشر و انسان»در قرآن از يک سو : استدالل ديدگاه چنين است كه، در كل

هم ، «انزبان و بي»با دريافت موهبت « آدم )و انسان(»، پس. تمرتبط اس« با زبان و بيان، انسان»، ديگر سو
، كندات مختلفی تمسک میستندديدگاه به ماين ، البته. كامل و هم جايگزين بشِر فاقد اين موهبت شدند

به معانی متغير  ،يافته و نيزهای پيشيِن كمتر تكاملجای نسلمانند آراء برخی مفسران مبنی بر جانشينی آدم به
 . (Ibidدر تاريخ تفسير )« خليفه»متفاوت و 

ًا قائم به صرف، «انسان»و  «بشر»های گيرد كه تمايز قرآنی بين واژهديدگاه از اين مستندات نتيجه میاين 
عيت مختلف از واق هبلكه اين دو مفهوم به دو مرحل، كاربرد دو واژه مختلف برای توصيف آدميزادگان نيست

، كندشناختی و فيزيولوژيک آدميزادگان حكايت میيا از ابعاد زيست، ميزاد بيولوژيکاز آد، بشر. آدمی ناظرند

                                                           

The Kurds and “Crafting of the National Selves”, 6/ 2016 Kurdish Issues Essays in Honor of Robert 
W. Olson.  
1 . Kamal Soleimani, “I Speak, Therefore I am Adam: The Question of Language and Becoming 
Human in the Qur’ān;” Journal of Islamic and Muslim Studies, Vol. 3, No. 1 (May 2018), pp. 20-
36, Published by: Indiana University Press; (https: / / www. jstor. org/ stable/ 10. 2979/ jims. 3. 1. 
03).  
2 . Journal of Islamic and Muslim Studies.  
3 . North American Association of Islamic and Muslim Studies.  
4 . Indiana University Press.  
5 . Homo Loquens.  

https://www.jstor.org/stable/10.2979/jims.3.1.03
https://www.jstor.org/stable/10.2979/jims.3.1.03
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، ر آنو عالوه ب، های بشراو تمامی ويژگی. يافتهبشر تكامل، البته، هم بشرو هم انسان است ، اما آدِم قرآنی

ِد زبان موجود انسان با تول. يعنی زبان و بيان نيز دارد، موجب تمييز بشر از ساير موجوداتخصائصی بنيادين و 
 هاولي هوننم، آدم نيز به عنوان انسان، در قرآن. يا جانشين دنيوِی بشر )حيوانات غيرناطق( گرديد خليفهشد و 

يگری در د هو پيدايش آن بيانگر مرحل« مقام خداوند قائم»و « پيامبر»نه ، است بشرای تغييريافته از گونه
 . (Ibid, p. 23, 34تكامل اين گونه است )

 : اهّم نتايج حاصل از اين ديدگاه چنين است
هم بيانگر جايگزينی نسلی از  و (Ibid, p. 22هم بيانگر جوامع بشری پيشين )، در قرآن« خليفه»الف( 

 ؛ (Ibid, p. 23جای نسل ديگر در آينده است )ها بهانسان
، بشريافته )تكامل های كمترـ انسان بلكه جايگزين پيشينيان، خدا« مقامقائم»نه ، ب( آدم )و انسان(

 ,Ibidنه پيامبر خدا )، در زمين است« يافته )انسان(بشر تكامل» هاولي یهقامت( ـ و صرفًا نمونحيوان راست
pp. 20, 23, 28, 34) ؛ 

بيانگر حاكميت خدادادی انسان و آقايی او بر مخلوقات يا حق حاكميت ، «آدم )و انسان(»ج( خالفت 
 ؛ (Ibid, pp. 20, 21نيست ) سياسی او

بيان  هو اعطای قو« بشر»يعنی تكامل زبانی ، با تولد زبان متولد شد و جعل خليفه در زمين« انسان»د( 
 . (Ibid, p. 34شدنش )« انسان»به او برای 

و به  «به تكامل زبانی و بيانی انسان، ات تفسير جعل خليفهستندم»، شودآنچه در اينجا تحليل و نقد می
دوم و چهارم  هگفتبا نتايج پيش، است كه البته« جای بشرمستندات جايگزينی آدم )و انسان( به»، عبارتی

هرچند شايد بررسی ، نظر نيست كم مستقيمًا مددست، اما بحث از موارد زير، تری داردارتباط روشن
آدم )و انسان(  ،بقرهام از سوره سي هآي طبق. احيانًا مقتضی نگاهی كوتاه به آنها نيز باشد، مستندات اين ديدگاه

اند؟ هايی از انسان يا بشر ساكن زمين بودهنسل، جانشين چه موجودی شد؟ آيا پيش از خلقت و خالفت آدم
 شان با نسل كنونی چيست؟ تفاوت، انداگر بوده

« دمآ خالفت»بحث از : معمواًل دو شاخه داشته است، از حيث شناسايی خليفه« خالفت»بحث قرآنِی 
سليمانی در اين زمينه به تمايز اثرگذاری بين اين دو شاخه قائل نيست و ظاهرًا . «خالفت انسان»و بحث از 

 ,Ibid) «قامت ناطق استانسان يا راست هاولي هنمون، بهترين تلقی از آدم، در فضای قرآنی»چون به اعتقادش 
p. 23, 34) هنه پيامبر و خليف و ( خداIbid, p. 23) ، را همان « خالفت آدم»اين دو شاخه معتقد نشده و به

-Ibid, p. 22, 27, 29دهد )را معادل يكديگر قرار می« انسان»و « آدم»داند و مكررًا می« خالفت انسان»
34) . 

 « آدم )و انسان(»اجمالی بحث خالفت  هپیشین -3
ائل از او، و جانشين چه موجودی شدخليفه ، «آدم )و انسان(»، بقرهام از سوره سي آيه بحث از اينكه طبق

 : اندتاريخ تفسير بين مفسران و پژوهشگران قرآنی مطرح بوده و مفسران مسلمان وجوه مختلفی بيان كرده
 ؛ (36ص، 1ج، 1363، موجوداتی تقريبًا شبيه به انسان )قمی: ـ نسناس

 ؛ (281ص، 1ج، 1406، های پيشين )صادقی تهرانیـ انسان
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، 1ج، 1421، / صابونی 131ص، 1ج، تابی، جای نسل قبلی )طوسینسلی به، ان آدمهای فرزندـ نسل
 ؛ (41ص

 ؛ (157ص، 1ج، 1412، / طبری 96ص، 1ج، 1423، بن سليمانـ جنيان )مقاتل
 ؛ (40ص، 1ج، 1416، / سمرقندی 22ص، 1ج، 1424، وهبـ فرشتگان )ابن

 ؛ (96ص، 1ج، تابی، سویوـ همة موجودات )حقی بر
 . (124ص، 1ج، 1407، / زمخشری 131ص ، 1ج، تابی، اوند )طوسیـ خد
از آنها وجه يا وجوهی را ترجيح داده و  ایعدهولی ، برخی از مفسران اين وجوه را صرفًا ذكر كرده، البته
، / موسوی سبزواری 96ص، 1ج، تابی، سویوحقی برر.ک: ) زمان به بيش از يک وجه قائلندهم گروهی
 . (150ص، 1ج، 1409

 : ضروری است دو نكتهدر اين بحث توجه به 
تسلط بر تمامی زمين و حكومت بر ماهيان دريا : است منصب زمينی آدم چنين آمده، در عهد عتيق الف(

( 28و  26صص، 1فصل، پيدايش. و پرندگان آسمان و بهائم و حشرات و حيوانات خزنده بر روی زمين )نک
بشِر »، «تكامل زبانی و بيانی»ای به اينجا اشاره، البته. فت قرآنی باشدكه شايد تعبيری نزديک به همان خال

تاب بينيم و شايد از نظر كنمی« نيافتهبشِر تكامل»جای به« آدم )و انسان(»جايگزينِی »و ، «نيافتهتكامل
، 1فصل، شباهت و موافقت صورت آدم با خداوند باشد )پيدايش، مقدس علت اين حكمرانی

جايگزينِی »سنخيت بيشتری دارد تا با « جای خداجانشينی و خالفت انسان به»ای كه با كتهن؛ (27ـ26صص
 . «نيافتهبشِر تكامل»جای آدم )و انسان( به

در قرآن ، «انسان»و « بشر»از جمله ، ایوجود هر واژه، طبيعتًا به مقتضای حكمت و علم خداوند ب(
ل آنها ون مدلوئتأثيری فراگير دارد و در تمام ش، ا تفاوت دو واژهاما آي، علت و بار معنايی خاصی دارد، حكيم

ی آن دو نيز تفاوت« بودن هواجب االطاع»آيا اين تفاوت در ، تفاوت دارند« نبی»و « رسول»مؤثر است؟ اگر 
ه با تفاوِت اين دو واژ« خالفت»نيز چنين است و مرتبط ساختن « انسان»و « بشر»كند؟ در مورد ايجاد می

 بر، )به عنوان حكم(« خليفه»حمل يا عدم حمل ، زمند وجود دليلی بر دخيل بودن آن اختالف در مثالً نيا
 كند؟بايد ديد آيا اين ديدگاه چنين دليل متقنی اقامه می، پس. )به عنوان موضوع( است« انسان»يا « بشر»

  سلیمانیر دیدگاه بات استدالل ستندم-4
چند  ،نيافته پيشيننوعان تكاملجای همبه« آدم )و انسان(»ينِی استدالل ديدگاه بر خالفت و جايگز

 . تفسيری و روايی دارد، قرآنی ستندم

 ت قرآنی ستندام -4-1
عليم ت»و اختصاص « َاطواراً »مفهوم واژه ، «انسان»و « بشر»تفاوت قرآنِی : ات قرآنی عبارتند ازستندم

 . به انسان« بيان
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  «انسان»و « بشر»تفاوت قرآنِی  -4-1-1

الف برخ« انسان»، در قرآن: دو مراد متفاوت دارد، «انسان»و « بشر»قرآن از دو واژه ، سليمانی طبق ديدگاه
 به دگاهاين دي. «نطق یهو قو، گذاریتوانايی نام، بيان، زبان»قامت و فاقد ناظر است به حيوان راست، «بشر»

 ِمْن ِانِّی خاِلٌق َبَشرا ِمْن َصْلصاٍل ﴿: اندپرداخته« بشر»شناختی كه به ابعاد زيستذيل استناد جسته  آياِت 
« ناکای را از گلی خشک برآمده از لجنی بویام آدمیهمانا من آفريننده»؛ (28/ 15: )حجر﴾ َحَمٍإ َمْسُنوٍن 

« نگی ننهاديمما برای هيچ آدمی پيش از تو جاودا»؛ (28/ 15: )حجر ﴾ما َجَعْلنا ِلَبَشٍر ِمْن َقْبِلک اْلُخْلَد ﴿و 
ناظر به مخلوقی زيستی با ابعادی ، در قرآن صرفاً « بشر» سليماني معتقد است. (34/ 21: )انبياء

ميرايی  ،خلقت موجود دوپا هاولي یهشناختی و مرتبط با مادهای زيستشناختی است و تنها در سياقزيست
َعَلی  َهْل َاتی﴿ آيات مثاًل طبق، آندر قر، پس. (Soleimani, 2018, p. 21آيد )می... يا مانايی او و

ْهِر َلْم یَ  ْنساِن حیٌن ِمَن الدَّ آيا بر آدمی روزگاری بر آمد كه چيزی »؛ (28/ 15: )حجر ﴾کْن َشیئًا َمْذکوراً ااْلِ
َمُه اْلَبیاَن ﴿( و 1/ 76: )انسان« يادكردنی نبود؟ ْنساَن * َعلَّ د * انسان را بيافري»؛ (28/ 15: )حجر ﴾َخَلَق ااْلِ

تری از موجود دوپا يافتهجديد و تكامل هبر گون« انسان»، (4ـ3/ 55: رحمنال« )او را سخن گفتن آموخت
 ,Soleimani, 2018« )گذاریبيان و دارای توانايی نامی هبشِر برخوردار از زبان و قو»يعنی بر ، اطالق شده

pp. 21-22) .ه به ای دارد كلوقی است كه پيشينهانسان يگانه مخ: نخست هطبق برداشت سليمانی از آي
يعنی چنان تغييرات بنيادينی را ؛ (Ibid, pp. 27شود )« شيئی قابل ذكر»از طريق آن توانسته ، تعبير قرآن

. ستبرخورداری از بيان ا، اين تحول اساسی، دوم هطبق آي. پشت سر نهاده كه قابليت ذكر شدن يافته است
اما هر بشری انسان نيست ، هر انسانی بشر است: وص مطلق استخص« انسان»عموم مطلق و « بشر»، پس

(Ibid, p. 21) .ل اما در مورد اص، «انسان»به رغم اختالف نظر با دكتر شريعتی بر سر معنای ، در اين زمينه
بر  انسان شدن مبتنی»: است بر سخنی از شريعتی تكيه شده، وجود تفاوت بين معنای اين دو واژه در قرآن

 «زندانی بودِن زيستی» هبشر به منزل ههای محدودكنندامل روحی و ميزان رهايی شخص از ويژگیميزان تك
 . (Ibid, pp. 22« )است

  «واراً َاْط »مفهوم واژه  -4-1-2
در « واراً َاْط »مفهوم واژه ، جای بشرگاه قرآنِی مورد استفاده برای تثبيت مدعای خالفت انسان بهديگر تكيه

و حال آنكه شما را گوناگون ـ به مراحل يا از »؛ (14/ 71: )نوح ﴾َقْد َخَلَقکْم َاْطواراً  َو ﴿: شريفه است هآي
از اين واژه استفاده شده تا بيان شود كه انساِن كنونی طی مراحلی متوالی . «حالی پس از حالی ـ آفريده است

اين روند اصرار شده بودن « طوالنی»بر . (Soleimani, 2018, p. 25آفريده شده است )« طوالنی»و 
(Ibid, pp. 24, 25, 27 تا نتيجه شود كه خليفه قرار دادن )«)شرب»به معنای عبور ، كنونی« آدم )و انسان »

ان فاقد بي« بشرِ »جای به، دارای نطق و زبان« آدم )و انساِن(»تكامل و به معنای جايگزينی  هاز آخرين مرحل
 . است
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 سان به ان« تعلیم بیان»اختصاص  -4-1-2
َخَلَق ﴿ :به انسان است« تعليم بيان»اختصاص ، سلميانی بر اثبات نظر خويش مستند قرآنی ديگر

ْنساَن  َمُه اْلَبیاَن  ااْلِ سليمانی . «* او را سخن گفتن آموخت انسان را بيافريد»؛ (4ـ3/ 55: رحمنال)﴾ * َعلَّ
قرآن در »: گويدمیو  ( Soleimani, 2018, p. 21دانسته )« تفصيلی هگفتار و انديش»معنای  بيان را به

كيد بر ارتباط بين  واژگان ِعلم و بيان )بيان كردن( را به، جايی ديگر همراه يگديگر آورده كه قويًا باعث تأ
/ 55 :رحمنال« )او انسان را آفريد و بيان را به او عطا كرد»: شودآفرينش انسان و توانايی زبانی آدميزاد می

ن انسان گذاری اشياء )توانايی مايز بيبه توانايی بيان كردن و نام، ان در پيوندش با آفرينش آدمواژه بي... . (4ـ3
كه آخرين  را مراحل متعددی« بشر»، پس از يک سو. (Soleimani, 2018, p. 26« )و اسالفش( اشاره دارد

ار داده ن است كه خليفه قرفقط انسا، شده و از ديگر سو« انسان»گذرانده و ، آنها تعليم اختصاصی بيان است
برخورداری از بيان ـ همان وجه مايز بين انسان و بشر ـ است كه ، مالک خليفه شدن او، بنابراين. است شده

 . با آن جانشين بشر شد

 ات تفسیری ستندم -4-2
 (30/ 2: رهبقآيه )در « آدم»درصدد القاء اين مطلب است كه ، اين ديدگاه با استناد به برخی كتب تفسير

اد بلكه عنوانی عام برای افر، خود قرار داده باشد« مقام(خليفه )قائم»يک فرد مشخص نيست كه خداوند او را 
 . متعدد است

های متعدد آدميان در كثير مبنی بر تكرار زنجيروار نسلنقل از ابن به نظر قرطبی به، برای تثبيت اين مدعا
عربی تمسک شده به سخن ابن، ( و نيزSoleimani, 2018, p. 22/ 124ص، 1ج، 1419، كثيرگذشته )ابن

(Ibid, p. 23) ، عربی)ابن« گذار از ]عالم[ ُمُثل به عالم جسمانی يا مادی»يعنی « َجَعَل »مبنی بر اينكه، 
تجسم ، و آدم به همراه اعقابش؛ مقام خداوندعنوان قائم نه جعل يک شخص خاص به، (25ص، 1ج، 1422

ا دارد ر« آدميزادگان بر توليد معانی»مندسازی توانايی توان، عربیتعبير ابن به نسلی جديد است كه
(Soleimani, 2018, p. 24) .در گذار به عالم مادی قابليت تعّينات ، با لحاظ اين كه صور عالم مثال

 است و تهتعّين واحدی در عالم مادی نداش، جعل آدم در عالم مثال به عنوان خليفه، پس، متعدد را دارند
ه سخنی است ك، مستمسک ديگر اين ديدگاه برای مدعای خود. متجلی شود، های مختلفتواند در نسلمی
كه تنها از جهت جسمانی به است جديدی از حيوان ناطق  هگون آدم: است نسبت داده «المنار»تفسير به 

باز هم ، روازاين. ر از آنهاستبرت، ولی از حيث شخصيت و اخالق، تر پيشين شباهت داردهای ابتدايیگونه
ان( جديد )انس هبلكه عنوانی است عام برای اين گون، مقام خداوند شده باشديک شخص نيست كه قائم، آدم

 . (Ibid, p. 22پيشين )بشر( شد ) هكه جايگزين گون

 روایی  ستندم -4-3
 ُثمَّ َخَلْقُت »: شين استهای متعدد و پيهای متعدد در نسل«آدم»وجود  روايات دال بر، ديگر ستندم

آدم با  سیسپس »؛ (331ص، 54ج، 1403، )مجلسی« آَدمًا َثاَلِثيَن َأْلَف َسَنٍة ِمْن آَدٍم ِإَلی آَدٍم  مَ آدَ  َثاَلِثيَن 
ظر عنوان ن در اين ديدگاه به، ها«آدم»موضوع تعدد ، البته. «هزار سال فاصله از هر آدم تا آدم ديگر آفريدمسی
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. اندآدم بر زمين پا گذاشته 30: گويندعالمان مسلمان می از نظر وي. است مان مسلمان آمدهبرخی از عال

ب مرتك، نه آدم را كه برخالف انبياء مذكور در قرآن، داندوحی می هكنندوانگهی قرآن نوح را اولين دريافت
« ققامت ناطراست»يا « االنسان» هاولي هنمون، بقرهام از سوره آيه سیدر « آدم )و انسان(»، پس. نافرمانی شد

مقام نه پيامبر و نه قائم، (Soleimani, 2018, p. 23است )« مجالی كمال الهی»عربی قول ابن و به
ين از چند الهيه و يكی هيافته )انسان( و مظهر اوصاف كماليبشر تكامل هاولي هبلكه صرفًا نمون، خداوند

های ها و نسلجانشين آن آدم، «آدم )و انسان(»اند و اين داشته های پيشين هم وجودی است كه در نسل«آدم»
ای بشرهايی هستند كه همه يا برخی از آنها به مقام آدميت )خالفت و نكه در هر دورهاينتيجه . آنها شد

  .دنشوجانشين پيشينيان می، های( پس از خودهمراه نسل )انسان د و بهنرسمظهريت صفات الهی( می

 مستندات این دیدگاه در مورد خالفت آدم بررسی  -5
نی يع« آدم )و انسان(»ديدگاه سليمانی برای نيل به اين نتيجه كه خالفت  هات مورد استفادستندم

 . پردازيمدر ادامه به بررسي اين مستندات می. قابل بررسی و تامل هستند، جای بشر جايگزينی او به

 بررسی مستندات قرآنی  -5-1
، را مستقيمًا در خود آيات و سپس« انسان»و « بشر»تفاوت ادعايی ، اهی اجمالی به آيات قرآنابتدا با نگ

 . كنيماستناد به نظر دكتر شريعتی در مورد اين تفاوت را بررسی می
 : پردازيممی یدر بررسی مستقيم آيات به دو سياق قرآن ـ

ْنساَن ِمْن َص ﴿در آيات : الف( و هر آينه »؛ (26/ 15: )حجر ﴾ْلصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن َو َلَقْد َخَلْقَنا ااْلِ
ک ِلْلَمالِئکِ  ِانِّی خاِلٌق َبَشرا ِمْن ﴿ و« ناک آفريديمآدمی را از گلی خشک برآمده از لجنی بوی بُّ َو ِاْذ قاَل َر

ان را گفت كه همانا [ آنگاه كه پروردگار تو فرشتگو ]ياد كن»؛ (28/ 15: )حجر ﴾َصْلصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن 
و  شناختیكه صريحًا به مسائل زيست، «ناکای را از گلی خشک برآمده از لجنی بویام آدمیمن آفريننده

 را« بشر»و هم واژه « انسان»هم واژه ، پردازندمی «ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن »با تعبير واحِد ، خلقت انسان هاولي هماد
همربوط به الئكه در مورد خلقت انسان ـ كه شايد بخشی از همان مكالمنكه در مكالمه با مايداريم و جالب 

 ، كندجلوه می« بشر»ـ  خالفت باشد
ْنساَن ِمْن ُنْطَف ٍ ﴿ هب( آي كه صريحًا « [ بيافريدناکای ]بویآدمی را از نطفه»؛ (4/ 16: )نحل﴾ َخَلَق ااْلِ

« انسان»بلكه از ، «بشر»نه از ، گاه سليمانینيز برخالف ديد، پردازدبه خلقت جسمانی و بعد زيستی می
 . كنداستفاده می

ن موارد اي. آمدمی« بشر»بايست در اين دو نمونه می، قرآنی باشد، اگر قرار بود تفاوت ادعايی سليمانی
« سانان»قرآنی و مؤيد مدعای خالفت و جايگزينی ، دهند كه تفاوت ادعايی سليمانینشان می، نقض قرآنی

 . نيست« بشر»جای به
؛ گشا نيستاهر سليمانی ديدگاهاثبات به دالئلی برای ، ـ اما سخن منقول از شريعتی برای تأييد اين ديدگاه

 : زيرا
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صراحت دارد كه در مورد اين مطالب تحقيق ، شريعتی در ابتدای طرح اين بحث هسخن صادقان، اوالً 
 ،در حقيقت يک سخنرانی نيست، نی امشب منسخنرا»: كندنكرده و اصطالحًا فقط يک ايده را مطرح می

آن  هكرده و نتيجبه كوشش ، خاطر اين كه سخنرانی عبارت است از مالک و مطلبی كه يک سخنران داردبه
 ؛ (2ص، تابی، )شريعتی« كندتحقيقش را برای حضار بيان می

 های معنايیدر چارچوب حوزه ،شريعتی در بيان زنجيرهای انسان و انسانيت و لزوم رهايی از آنها، ثانياً 
، شودشناخته نمی قرآن متخصص در تفسيروی گويد و عالوه بر اينكه در قرآن سخن نمی« انسان»و « بشر»

ای گاه مدعتنها تكيه. كندهای مورد بحث ارائه میمستند قرآنی در مورد تفاوت واژه هبحث خود را بدون ارائ
مه گفت دو كلمی، كرديكی دوستان من كه در قرآن تحقيق می»: سخن يک دوست ـ بدون ذكر نام ـ است، او

يافت نشد كه شريعتی مستند قرآنِی سخن دوست ، البته. (4ص، تابی، )شريعتی« ... راجع به انسان هست
 ؛ خود را بيان كرده باشد

)و  فت آدمدر مقام بيان موانع تكامل و تعالی همين انساِن پس از خلقت و خال، شريعتی اينجا، ثالثاً 
، ائل بودق« بشر»و « انسان»به چنين تفاوت اثرگذاری بين ، همانند سليمانی، انسان( است و اگر شريعتی

ع دهد كه موضواما عنوان كنونی نشان می، «چهار زندان بشر»: دادبايست عنوان را چنين قرار میطبيعتًا می
ا گسستن ب، ست كه مخاطبان بالفعل و بالقوةسخن وی همين انسان است و شريعتی درصدد بيان چهار بندی ا

ين های پيش)نسل« بشر»نه اينكه وی درصدد بيان چهار زنجيری باشد كه ، رسندآنها به رهايی و تعالی می
 . تبديل گشتند« انسان»به ، موجود دوپا و فاقد زبان و بيان( با آزاد ساختن خود از آنها

معنای مراحل متوالی است؟ يا  به «واراً َاْط »آيا : جای سؤال است كه، «واراً َاْط »ـ در مورد استناد به واژه 
 تواند دو معنا رااين واژه می، كند؟ طبق منابع متعدد لغویها و حاالت مختلف را افاده میصرفًا معنای گونه

، / راغب اصفهانی 446ص، 7ج، 1410، ها و صور مختلف )فراهيدیيكی احواالت و گونه: افاده كند
، 9ج، 1414، / صاحب 727ص، 2ج، 1376، / جوهری 149ص، 7ج، 1414، / زبيدی 528ص، 1412

، / ابن دريد 10ص، 14ج، 1421، ( و ديگری مراحل و حاالت مختلف و عبور از آنها )ازهری206ص
/ 28: حنوآيه )هم بر اساس منابع لغوی ـ از قرائن مهم تفسير ـ ذيل  يتفسيركتب در . (761ص، 2ج، 1988

، 30ج، 1420، / فخر رازی 136ص، 10ج، تابی، آمده است )طوسی «واراً َاْط »ين دو معنا برای واژه ا (14
، 20ج، 1390، / طباطبايی 186ص، 29ج، 1420، / ابن عاشور 544ص، 10ج، 1372، / طبرسی 653ص
ه بر مراجعه به لغت اين نيست كه اين واژ هكه نتيجايناما جالب . (498ص، 5ج، 1415، / بحرانی 32ص

اكی را ح «واراً َاْط »حاصل مراجعه به تفاسير نيز اين است كه حتی مفسرانی كه . داللت دارد« زمان طوالنی»
، مضغه، علقه، مراحل خلقت را بر مراحلی مانند نطفه، هماهنگ با ظاهر آيه، انداز عبور از مراحل دانسته

/ ثعلبی  450ص، 4ج، 1423، بن سليمانمقاتل، ر.ک: به عنوان نمونهاند )منطبق دانسته... پيری و، جوانی
/  268ص، 6ج، 1404، / سيوطی 342ص، 4ج، 1422، جوزی/ ابن 45ص، 10ج، 1422، نيشابوری
های پيشين و برخورداری تكامل نسل»نه بر مراحل ادعايی سليمانی برای ، (32ص 20ج، 1390، طباطبايی

 های فعلی است واب آيه به مخاطب كنونی يعنی انسانظاهر خط. «انسانيت هاز زبان و بيان و نيل به مرحل



 213  ... خدا  ةفیخل ایبشر  ةفیخل، «آدم و انسان»                                                                  

 
اشاره « ربش ههای پيشين و ادعاشدخلقت نسل»به  آيه شريفه، بنابراين. بود «واراً َاْط »خلقت شما : فرمايدمی

 . ندارد
 : زيرا، مخدوش است رحمن نيزه الآيات سور استدالل بهـ 

َمُه اْلَبیاَن ﴿عبارت ، اوالً  دليل عدم اشتمال بر  به، «او را سخن گفتن آموخت»؛ (4 /55: رحمنال)﴾ َعلَّ
و عدم برخورداری ساير موجودات از آن « انسان»به « تعليم بيان»نفسه مفيد اختصاِص  فی، ادوات حصر

ا ﴿ هجن و خصوصًا آي هجنيان نيز كه بر اساس اوائل سور همچنانكه نيست ا اْلُمْسِلُموَن َو ِمنَّ ا ِمنَّ نَّ
َ
َو أ

ْوا َرَشداً اْلقاِس  ولِئک َتَحرَّ
ُ
ْسَلَم َفأ

َ
و همانا از ما برخی مسلمانند و برخی »؛ (14/ 72: )جن﴾ ُطوَن َفَمْن أ

ع و دو گروِه مطي، «اندهر كه ]فرمان خدای را[ گردن نهاد اينانند كه راه راست را جسته و يافته، پس؛ بيدادگر
، رونازاي. و بيان باشند« فهم تفصيلی»دارای ، يجهدارای اختيار و در نت، بايد همانند انسان، عاصی دارند

اين عدم داللت بر اختصاص در  هنمون. دليلی مجزاست همحتاج اقام، بيان به انسان اثبات ادعای اختصاص
ما »؛ (16/ 93: )نمل ﴾ٍء لِّ َشْی ینا ِمْن کُ ُاوتِ ﴿: فرمايدحضرت سليمان می. شودآيات ديگر نيز مشاهده می

رحمن است و شايد موهم آيه چهارم از سوره الظاهر اين آيه نيز مانند . «[ دادندای]بهرهرا از هر چيزی 
؛ (23/ 93: )نمل ﴾ٍء لِّ َشْی ْت ِمْن کُ ُاوِتیَ ﴿: فرمايدسبأ می هاما همين سوره در مورد ملك، اختصاص باشد

خاطر عدم اشتمال  اين عبارت نيز به. «انداز هر چيزی ـ كه پادشاهان را به كار آيد يا از هر نعمتی ـ به او داده»
 ؛ نه به حضرت سليمان و نه به ملكة سبأ، مفيد اختصاِص چنين نعمتی نيست، بر ادات حصر

اگر بخواهيم  ،در اين حالت. به انسان باشد« تعليم بيان»كنيم كه اين آيه مفيد اختصاص فرض می، ثانياً 
اپيش فرض را بر بايد پيش، را استنباط كنيم« تعليم بيان»ز مدنظر سليمانی يعنی عدم برخورداری بشر ا هنتيج

مدعاست و چنين بيانی مصادره  اصل موضوع بحث و، كه اين خود، گذارده باشيم« بشر»و « انسان»تفاوت 
 . به مطلوب است

 ات تفسیری ستندبررسی م -5-2
 : نمايدین نكات ضروری متوجه به اي، گفته و استناد به سخنان مفسرانات تفسيری پيشستنددر مورد م

های پيشين يا دون بودن آنها «بشر»وی بدون اشاره به ، دهدمستقيم به كالم قرطبی نشان می هـ مراجع
كه نه  را جای مالئكه يا ساير ساكنان قبلی زمين به« آدم»ابتدا احتمال جانشينی ، «آدم )و انسان(»نسبت به 

ی فِ  هِ لّ لاَ  ةُ َف يْ لِ َخ ُهَو »: كندمراد از خليفه را چنين بيان می، ر پايانو دكند میمطرح ، بلكه جّن بودند، مالئكه
 ، هِ رِ امِ َو أَ  َو  هِ امِ كَ ْح أَ  اءِ َض مْ إِ 

َ
 ی اَ لَ إِ  وٍل ُس َر  ُل وَّ أَ  هُ نَّ أِل

َ
او )آدم( ؛ (274و  263صص، 1ج، 1364، )قرطبی« ِض ْر أْل

نظر مفسران ، به عالوه. ر روی زمين استزيرا او اولين رسول ب، است خدا در اجرای احكام و اوامرش هخليف
، / حسكانی 46ص، 1ج، 1411، قتيبهابن، ر.ک: به عنوان نمونه)متعددی مخالف ديدگاه سليمانی است 

نظر هر ، وانگهی. (102ص، 1ج، 1420، / بغوی 176ص، 1ج، 1372، / طبرسی 97ص، 1ج، 1411
هم  ،ناگفته نماند كه بسياری از مفسران، لبتها. قابل استناد است، مفسری در صورت اتكاء بر دليل متقن

 از« آدم )و انسان(»اند و هم جانشينی جای ساكنان پيشين زمين را بيان كرده به« آدم )و انسان(»جايگزينی 
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ستند و قول م، اندهايی فاقد زبان و بيان بوده«بشر»، ولی برای اين فرض كه ساكنان قبلی زمين، خداوند را
  .مستدلی نيافتيم

 يعنی جايگزينی به، دو قول مطرح بين مفسران، در مورد خالفت آدم «المنار»صاحب تفسير ـ گرچه 
و  كرده ( را ذكر258ص، ( و جانشينی خدا )همان257ص، 1ج، 1414، رضا های پيشين )رشيدجای نسل

/ 109: )يونس﴾ ِمْن َبْعِدِهم ْم َخالِئَف ِفی ااْلَْرِض َجَعْلناکُ ﴿: سازدآنها را به ترتيب با اين آيات مستند می
ا َجَعْلناَک ﴿و « شما را از پس ايشان در زمين جانشين كرديم»؛ (14  :)ص ﴾َخلیَفً  ِفی ااْلَْرِض  یا داُوُد ِانَّ
كند كه اما سپس تصريح می؛ «همانا تو را در زمين خليفه ـ نماينده خود ـ ساختيم، ای داوود»؛ (26/ 88

اَن َس نْ ااْلِ  َجَعَل  ْن أَ ، یَهَد  مَّ ثُ  َقهُ ٍء َخلْ ْی لَّ َش ی كُ َط ْع ی أَ ِذ الَّ  ّلهِ لْ اَ  ةِ َم كْ ِح  ِمْن  يَس لَ أَ »: خداوند است هانسان خليف
  ْی فِ  َتهُ َف يْ لِ َخ  َب اِه َو الَم  هِ ِذ هَ بِ 

َ
آيا اين از حكمت خداوند : (260ص، 1ج، 1414، رشيدرضا)« ُم ُسَنَنهُ ُيقيْ ، ِض ْر األ

يی خدا، جانشين خود در زمين قرار داد تا سنن خداوند را بر پا دارد، واهباين م هنيست كه انسان را به واسط
 در مورد گفته رشيدرضا، بر اين اساسكه به هر چيزی آفرينش ـ وجود خاص ـ آن را داد و سپس راه نمود؟ 

وجود  «المنار» نويسنده گرچه، وانگهی. نيست سليمانیمؤيد ديدگاه ، «آدم )و انسان(»مراد از خالفت 
اما طبق نقل خود ، كنددر زمين را در ضمن قول اول مطرح می« آدم )و انسان(»هايی از آدميان پيش از سلن

از حيث شخصيت و اخالق است و همگی از حيث عاقل ، تفاوت آنها با اين نسل»، اين تفسيرسليمانی از 
ی پيشين و كنونی را از هاتفاوت نسل «المنار»، پس. (Soleimani, 2018, p. 23« )مشترک هستند، بودن

 . مؤيد ديدگاه مزبور نيست، روحيث تكامل زبانی و بيانی ندانسته و ازاين
 : مالحظاتی مطرح است، عربینظر ابن استدالل سليماني به ـ در مورد

بيان خطورات ذهنی از ، مند ظواهر الفاظ قرآنخاطر دوری از تبيين ضابطه الف( چنين مطالبی عمومًا به
، 1ج، 1389، همان / اسعدی و همكاران. آن )نکقرنه بيان تفسيری مستدل از ، شوندوب میآيه محس

نه عارفا برداشتی صوفيانه ،تخصصیاز ديدگاه در های ابن عربي برداشت. (357ـ329و  276ـ29صص
 ، (68ـ67و  61ـ60صص، 2ج، 1368، )بابايی است و نه تفسير

. يه نيستقابل تك، دليل متقن تفسيری هخاطر عدم ارائ به، ربیع ب( مطلب منقول از اثری منسوب به ابن
ا ر «بطن»را تفسير و مراد از  «ظهر»مراد از ، ابتدا در شرح حديثی نبوی، مؤلف آن اثر در مقدمه، به عالوه

( نه تفسير 6ص، 1ج، 1422، عربیكند )ابنقصد خود را بيان تأويل آيات عنوان می، تأويل دانسته و سپس
، ن آيهبا برداشتی افالطونی از اي»، بقرهام از سوره آيه سيذيل ابن عربی ، به اعتراف سليمانی، بنابراين .آنها

 ,Soleimani« )داندگذار از ]عالم[ ُمُثل به عالم جسمانی يا مادی می»معنای  )قرار داد( را به« َجَعَل »واژه 
2018, p. 23فوق  آيه لوی ذي. مند ظواهر الفاظ قرآن( است فاقد ضوابط تفسير )تبيين ضابطه، ( كه البته

 «عرب و اصول عقاليی محاوره اتمفاهيم عرفی كلمات و قواعد ادبي»بدون توجه به  الذكر از سوره بقره
خدای  هرا  انتقال معنای تعلق گرفتن اراد« قاَل »مراد از ، ( برخالف ظاهر آيه14ص، 2ج، 1368، )بابايی

مقّرب و ارواح مجّرد و ملكوتی يا همان  ههايی قدسی و جبروتی يعنی مالئكتتعالی به آفرينش آدم در ذا
ی تِ لَّ اَ  ةِ يَّ وتِ ُر بَ َج لْ اَ  ةِ يَّ ِس ْد ُق لْ اَ  اِت َو ذَّ لْ ی اَ فِ  مَ آدَ  ادِ َج يْ اِ ی بِ الَ َع تَ  هِ لّ لْ اَ  ةِ ئَ يْ ِش مَ  ِق لُّ َع ی تَ نَ ْع مَ  اءُ َق لْ اِ »: داندهای آسمانی مینفس

، 1ج، 1422، عربی)ابن« ةُ يَّ اوِ ُم سَّ لْ اَ  وُس ُف نُّ لْ اَ  َی ی ِه تِ لَّ اَ  ةُ يَّ وتِ كُ لَ َم لْ اَ  َو  ةُ دَ رَّ َج ُم لْ اَ  اُح َو ْر اْلَ اَ  َو  وَن بُ رَّ َق ُم لْ اَ  ةُ كَ ئِ اَل َم لْ اَ  َی ِه 
ان اتقان يا عدم اتق، در نتيجه. ندارد« تفسير»سنخيتی با  ين برداشتكه ابسيار روشن است . (25ص
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، باشند (30/ 2: بقره) آيه مراد خداوند از، اينكه طبق ضوابط تفسير چنينی مطلبی است وهای اينبرداشت

 ؛ مطلبی است ديگر
ند ـ نه كعربی نسبت داده و بر آن تكيه میـ كه سليمانی به ابن« توليد معانی توسط آدميزادگان»ج( 

علق به ی است متلكه سخنب، آمده است بقرهام از سوره سي آيه ذيلدر عربی و نه نه سخن ابن، است« تفسير»
عبارت اين ذيل ، عربیابن «مشاهد» شارح، (189ص، 2006، النفيس البغدادية )البغداديةالعجم بنتسّت 

وصف حال »صرفًا  (30/ 2: بقرهآيه )وانگهی چون ظاهر . «به تو قلم عطا كردم: َقَلَم لْ ُتَک اَ َطيْ َاْع »: ابن عربی
، شودهای مفروض پيشين از آيه استفاده نمیسماء به نسلاست و نفی تعليم ا« آدم و تعليم اسماء به وی

بلی های قتواند بر وجود يا عدم نسلنمی« جديد بودن آدم و اعقابش و توانايی آنها بر توليد معانی»عبارت 
عربی ناب «رسالة مشاهد»، همچنين. و يا اختصاص توانايی مذكور به آدم و اعقابش را اثبات نمايد كند داللت

. نيست قرآن« تفسير»ولی ، (40ص، 2005، عربیاست )ابن« مكاشفات»، عربیابن تصريح خودِ  نيز به
 . كندمراد از آيات را بيان نمی، پس

 روایی  ستندبررسی م -5-3
عرفی م« جانشين خدا»آدم و نسلش را صريحًا يا تلويحًا ، بقرهام از سوره سی آيه روايات تفسيرِی ذيل

انم آنها را جانشين»؛ «َعَلی َخْلِقی ِفی َاْرِضی َاْجَعُلُهْم ُخَلَفاِئی»: به عنوان نمونه. «بشرجايگزين »نه ، كنندمی
وجه ، اين روايت هدر ادام، بعالوه. (52ـ51صص، 1ج، 1415، )حويزی« دهمبر بندگانم در زمينم قرار می

ِن ْنَهْوَنُهْم َع يَ »: يان شده استدار شدن هدايت الهی ببلكه عهده، «تكامل بيانی و زبانی»نه ، جانشينی نيز
ًة ِلیْهُدوَنُهْم ِاَلی َطاَعِتی َو يَ ْنِذُروَنُهْم َعَذاِبی َو يَ اْلَمَعاِصی َو يُ  ؛ «ْسُلكوَن ِبِهْم ِاَلی َطِريِق َسِبيِلی َو َاْجَعُلُهْم ُحجَّ

دايت نمايند و آنها را به راه تا آنها را از معاصی باز دارند و در مورد عذاب من انذار كنند و به سوی طاعتم ه»
اين تعداد را بيش از عدد ، روايات ناظر به تعدد آدم، به عالوه. «دهممن درآورند و آنها را حجت خود قرار می

ُه َاْلَف َاْلِف َعاَلٍم َو َاْلَف »: به عنوان نمونه. اندو حتی يک ميليون نقل كرده 30 ی فِ  َاْنَت  مَ آدَ  َاْلِف  َلَقْد َخَلَق اللَّ
به تحقيق خداوند هزار هزار عاَلم و هزار »؛ (277ص، 1398، )صدوق «يَن ميّ اآلْدَ  آِخِر ِتْلک اْلَعَواِلِم َو ُاوَلِئَک 

 هاما جالب اينجاست كه هم. «اندای و همه آنها آدم بودههزار آدم ايجاد كرده كه تو در آخر آن عوالم واقع شده
خلق « هاآدم»پس از آن ، اخير« های(آدم )و انسان»، رواند و ازاينبوده «آدم»يا يک ميليون نفر نيز  30اين 
وايات بر اساس ر، و اگر بحث جايگزينی نسلی مطرح باشد و نه جانشينی خداوند؛ «بشر»اند نه پس از شده
 . «بشر»نه جايگزين ، اندقبلی شده« هایآدم»جايگزين « آدم )و انسان(»نيز 

 گیرینتیجه
 ؛ ناقض مدعای تفاوت مفهومی آن دو در قرآن است، در برخی از آيات« انسان»و « بشر»ـ كاربرد 1
. ده استبو« زبانبشِر بی»، پيش از انسان شدن« انسان»كند كه اثبات نمی« َاطواراً »ـ تكيه بر معنای 2

حصر  ادات، آندليل است و عبارت قرآنِی موهِم مدعايی بی، «بشر»و نه « انسان»به « تعليم بيان»اختصاص 
 . نيست« انسان»و « بشر»مفيد تفاوت قرآنِی  نيز كالم شريعتی. ندارد
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 انیسليمنظر ديدگاه های مّد اما ويژگی، گويدـ قرطبی تنها از وجود موجوداتی پيش از انسان سخن می3
بر  بلكه، مساعدت ندارد ديدگاهاين هم با مدعای  «المنار» صاحب تفسير. شمردرا برای آن موجودات برنمی

خاطر  به، عربی نيزنظر ابن. «جای بشر انسان به»نه جايگزينی ، صراحت دارد« جای خدا انسان به»جانشينی 
 بقرهاز سوره  امسی آيه تفسيرتواند نمي، یضوابط تفسيرعدم رعايت نداشتِن مستند و ، ظاهر آيه توجه بهعدم 

 ؛ نيست سليمانی يدگاهد و مؤيد مدعای دوشو بيانگر مراد از آن محسوب 
گرچه ، همچنين. دانندصريحًا او را جانشين خدا می، ـ برخی از روايات حاوی ذكری از پيشينياِن آدم4

های پيشين را جانشين «آدم»اما نه او و نه آن ، تصريح دارند حضرت آدمهايی پيش از «آدم»روايات بر وجود 
 ؛ دانندنمی« بشر»

 ،خالفت و جايگزينی انساِن دارای بيان و زبان»بر مدعای  سليمانی مستندات ديدگاه، ـ در مجموع5
 . كنندرا اثبات نمی ی ویمدعا، «جای بشِر فاقد زبان و بيانبه
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