
*)(دعوى أن آدم ليس أاب البشر

:مضمون الشبهة

يتوهَّم بعض املفكرين أن آدم عليه السالم ليس أاًب للبشر، ومل يكن أول بشر 
وال هو أوَّل خملوق عاقل من غري املالئكة خلقه هللا سبحانه وتعاىل على هذه األرض، 

واجلن، وإمنا هو أبو اإلنسان، وأن هللا سبحانه وتعاىل خلق قبله من جنسه خالئق كثريين 
عاشوا قبل آدم هذا ماليني السنني، وكانوا يف تلك األزمان خاضعني للتصرف اإلهلي من 

ب هللا آدم من أب وأم منهم،  التسوية والتعديل والتهذيب مث انقرضوا مجيًعا بعد أن انتخ
كما انتخب ـ حواء زوجة آدم ـ من أب وأم كذلك من آخر أجيال البشر األولني، وأن 
آدم وحواء وحدمها مها اللذان بقيا ليكو� أبوين لنوع جديد من ذلك اجلنس الذي 

.انقرض

أجتعل فيها :ويستدلون على ذلك بقول هللا سبحانه وتعاىل على لسان املالئكة
، فاملالئكة ال يعلمون الغيب، فكيف )٣٠: البقرة(  يفسد فيها ويسفك الدماء من

عرفوا أن أوالد آدم سيفسدون يف األرض ويسفكون الدماء، لو مل يروا ذلك من قبل 
كما يستدلون على زعمهم هذا ببعض احلفر�ت القدمية اليت ترجع إىل . آدم من جنسه

لى وجود بشر قبل اإلنسان الذي ال يتجاوز أكثر من مليون عام، األمر الذي يدل ع
.عمره على األرض أربعني ألف سنة

وحياولون التفريق بني لفظي بشر وإنسان يف القرآن الكرمي؛ إلثبات هذه الفكرة، 
والبشر قوم أقلُّ  عليه السالمفالبشر هو السابق على خلق اإلنسان الذي جاء من آدم 

 انتخاب آدم وحواء منهما بعد انقراضهم، وجاء إدراًكا وعلًما وعقًال وتكليًفا؛ ومت
.اإلنسان من آدم وحواء أكثر علًما وإدراًكا

وخيلصون من هذا إىل إثبات أن آدم ليس أاًب للبشر، وليس أوَّل خملوق منهم على 
.وجه األرض
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 :وجوه إبطال الشبهة

وخفاء  على الرغم من أن قضية خلق اإلنسان تُعدُّ من أكثر القضا� غموًضا  )1
يف سبيل البحث العلمي؛ حيث تضرب جبذورها يف أعماق التاريخ، إن مل خترج من دائرة 
الوعي التارخيي ذاته، ويُعتمد يف حتديدها على جمموعة من الفرضيات العلمية اليت تفتقد 
الدليل القاطع على صدقها ـ إال أ�ا جاءت واضحة يف القرآن الكرمي، وقريبة من الفهم 

لقانون العقلي هلا؛ حيث تُعرض القضية واضحة؛ إذ خلق هللا سبحانه وتعاىل املنطقي وا
آدم من طني، مث سوَّاه ونفخ فيه من روحه وخلق منه حواء، وأنزهلما إىل األرض ومنهما 
تكاثر اخللق، وازداد النسل بصورته الطبيعية بني الذكر واألنثى، وهذه بداية اخللق، ومل 

 .ألرضيكن هناك قبله بشري على ا

أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك  : أما عن قول املالئكة هلل سبحانه وتعاىل
؛ فإنه ال يصح دليًال على وجود بشر قبل آدم عليه السالم؛ فقد )٣٠: البقرة( الدماء

يكون قياس املالئكة على خلق آخر سكن األرض قبل اإلنسان وأفسدوا فيها وسفكوا 
. سبحانه وتعاىل أخرب املالئكة بفساد هذا اخللق الذي خيلقه الدماء مثل اجلن، أو أن هللا

ومن مث؛ قالوا ذلك، أو أ�م فهموا من لفظ خليفة أن هذا يقع فيهم؛ ألن اخلليفة هو 
 .الذي �مر ابإلصالح

إن احلفر�ت القدمية قريبة الشبه ابإلنسان، اليت تعود ألكثر من مليون سنة   )2
على األرض قبل آدم عليه السالم؛ أل�ا ال متيز بصدٍق  ال تدلُّ حبال على وجود بشر

األصَل الوراثي هلذه احلفرية؛ فقد تكون ملخلوق قريب الشبه ابإلنسان مثل بعض 
القرود، فال ميكن للحفرية أن تثبت أن هذا املخلوق هو اإلنسان، وبذلك فإ�ا ال تصحُّ 

 .دليًال قاطًعا يف هذا الصدد

 لفظي بشر وإنسان من �حية مدلوهلما على اخللق، إن قضية التفريق بني  )3
ـ قضية ضعيفة تفتقد  عليه السالموإثبات أن هناك بشًرا عاش على األرض قبل آدم 

الدليل املنطقي على إثباهتا؛ فلفظا بشر وإنسان مدلوهلما واحد وال فرق بينهما يف 
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وعربَّ ابلصفات نفسها املعىن، وقد استخدم القرآن الكرمي اللفظني يف داللة واحدة، 
فيهما من اخللق من الطني واإلدراك والفهم والتكليف، وهبذا ال تصح هذه التفرقة بني 

 .لفظي البشر واإلنسان إلثبات وجود بشر قبل آدم عليه السالم

 :التفصيل

 :آدم هو أبو البشر مجيًعا. أوال

رض مثل فكر اإلنسان منذ أن نشأ على هذه األ  مل تشغل قضية من القضا�
شغله بقضية اخللق، وخلقه خاصة، كيف بدأت هذه العملية؟ وكيف كانت طبيعتها 

 األوىل؟ وكيف تكاثر اخللق على هذا النحو؟ وإىل أي مدى يرجع هذا اخللق؟

عديدة تدور خبَلد اإلنسان حول قضية خلقه، وتتضارب اآلراء حيًنا  تساؤالت
وتغوص يف خيال العقل حيًنا، وتفتقد الدقة والتحديد أحايني، ويبقى الدليل العلمي 
فيها قائًما على بعض الرتجيحات والتوقعات اليت ال ترقى لدرجة اليقني العلمي، والقول 

 .احلاسم

جانبني؛ جانب نصي أخرب القرآن الكرمي به، وجانب  واملسألة بني أيدينا تقوم على
 .علمي حبثي، أخربت به احلفر�ت واألحباث العلمية احلديثة

وأمر خلق البشر يرتدُّ يف أذهاننا مجيًعا إىل آدم عليه السالم الذي خلقه هللا 
 سبحانه وتعاىل بيديه وكرمه، وخلق حواء من جنبه، وأنزهلما إىل األرض، ومنهما تكاثرت
البشرية، وجاء اخللق على هذا النحو، وأن آدم هو أول خملوق بشري على وجه 
األرض، ومل يسبقه بشر آخرون، وهذا ما ظهر واضًحا من خالل النصوص الشرعية يف 
حديثها عن هذا اخللق؛ حيث تُرجع خلق البشر مجيًعا إىل آدم عليه السالم الذي خلقه 

رض، وجعله فيها خليفة، وخلق منه حواء، ومنهما تكاثر هللا يف اجلنة، مث أنزله هللا إىل األ
 .اخللق وحدثت الزوجية
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ومل �ت يف النصوص الشرعية ما خيالف ذلك، أو يبني أن هناك بشًرا ُخلق قبل 
حه اآل�ت، قال سبحانه وتعاىل وإذ قال ربك للمالئكة  :آدم عليه السالم، وهذا توضِّ

ل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتع
 :، وقال سبحانه وتعاىل)البقرة(  )30(حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون 

 وقلنا � آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقراب هذه
مما كا� فيه وقلنا فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما ) 35(الشجرة فتكو� من الظاملني 

، )البقرة()36(اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني 
� أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق :وقال سبحانه وتعاىل

هو :، وقال سبحانه وتعاىل)١: النساء( منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء 
، )١٨٩: األعراف( نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليهاالذي خلقكم من 

� أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإ� خلقناكم من تراب :وقال سبحانه وتعاىل
، وقال )5: احلج( مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم

مث جعلناه نطفة يف قرار ) 12(طني  ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من:سبحانه وتعاىل
 ).املؤمنون( مث خلقنا النطفة علقة) 13(مكني 

آ�ت قرآنية كثرية يف هذا السياق تتحدَّث عن خلق اإلنسان وتُرجع هذا اخللق 
إىل أصل واحد، ذلك اخللق الذي خلقه هللا سبحانه وتعاىل من طني وسواه ونفخ فيه من 

ته من بعده على طريقة التناسل املعلومة من اجتماع روحه، وخلق منه زوجه، وخلق ذري
 .الرجل واملرأة

هذه هي الفكرة اليت يعرضها القرآن الكرمي على صفحاته عن بداية خلق 
اإلنسان، ونزوله إىل األرض وتكاثره؛ فقد ُخلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها، 

عليها، وال يعرتض عليها ومنهما خلق الناس رجاًال ونساء، وهي فكرة منطقية ال غبار 
 .العقل البشري يف شيء
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وعلى هذا؛ فإن آدم هو أبو البشر مجيًعا وهو أصلهم الذي يعودون إليه، هذا ما 
 .جاء به القرآن وما يتضح من خالل آ�ته الكثرية يف هذا الشأن

هل كان آدم أول إنسان ظهر على األرض أم كان قبله بشر : ولكن يبقى السؤال
 آخرون؟

طرح بعض العلماء هذا السؤال وحاولوا اإلجابة عنه، وبعضهم حاول أن �يت لقد 
أبدلة على أن آدم مل يكن أول بشر ظهر على هذه األرض، بل كان قبله بشر آخر، 

 .وهذه األقوال ال خترج عن كو�ا جمازفة ال جتد الدليل العلمي على صحتها

ق آدم عليه السالم أن إن الدليل على وجود بشر قبل خل: وقال بعض العلماء
أجتعل فيها من   :هللا سبحانه وتعاىل ملا أراد أن خيلق آدم وأخرب املالئكة بذلك، قالوا

إ�م ال شك قاسوا ذلك على ما شاهدوه  ،)30:البقرة( يفسد فيها ويسفك الدماء
 .من بشر خلقهم هللا قبل آدم، وكانوا من ذرية آدم آخر

إ�م وجدوا الدليل على هذا من خالل ما اكُتشف : وظهر من املفكرين من قال
 130من األحافري القدمية، لعظام ومجاجم بشرية، منها أحفورة إنسان سابيان وعمرها 

ألف سنة، وأحفورة إنسان روديسيا وأحفورة إنسان هيدلربج، واكتشفت أحفورة إنسان  
َر عمره بنحو مليون وتسع مئة ألف سنة  .كينيا وُقدِّ

) علم اإلنسان(م نشر ريتشارد ليكي أحد علماء األنثروبولوجي 1972يف عام 
أنه اكتشف يف كينيا بقا� مججمة، يرجع اترخيها إىل مليونني ونصف املليون من السنني، 
وهو أقدم أثر لبين البشر، وزعم تشارلز داروين يف القرن التاسع عشر أن اإلنسان احلايل 

على أربع منذ مليون سنة مضت، مث انتصب احندر من ساللة القردة وأنه كان ميشي 
على قدميه بعد ذلك، إال أن نظرية ريتشارد ليكي عارضته بشدة، وأكَّدت أن اإلنسان  
كان ميشي منتصب القامة منذ مليونني ونصف املليون من السنني، وندرك حنن من قراءة 

 .مضت القرآن الكرمي وقصص األنبياء فيه أن آدم ال يتجاوز الثالثني ألف سنة
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وزعم قوم آخرون أن ما قالته املالئكة لرهبم عند خلق آدم يدلُّ على أ�م شاهدوا 
آدم آخر من قبل، وشاهدوا نسله منتشرين يف األرض، يفسدون فيها ويسفكون 
الدماء، ويدعم هذا الرأي ـ يف نظر بعض املفكرين ـ أن األحافري القدمية مثل أحفورة 

ذلك من األحافري القدمية تشري إىل أكثر من آدم ظهر جاوة أو أحفورة روديسيا وغري 
على هذه األرض، قبل آدم الذي جاء ذكره يف القرآن الكرمي، وأن آدم الذي نعرفه 

 .)[1](ليس هو أول البشر

اآلراء واألدلـة الـيت يعرضـها بعـض املفكـرين يف سـبيل إثبـات وجـود بشـر هذا نوع مـن 
 .على األرض قبل آدم عليه السالم

 :األقوال مردودة مبا �يتوهذه 

أجتعل فيها من يفسد فيها   :إن قول هللا سبحانه وتعاىل على لسان املالئكة
ال يلزم منه وجود بشر سابقني على آدم عليه السالم ،)30:البقرة(ويسفك الدماء

قاموا ابلقتل واإلفساد يف األرض، وعليه قال املالئكة قوهلم، فلعل هذا القول يرجع إىل 
فعل اجلن، وقياس املالئكة هذا املخلوق على فعل اجلن من اإلفساد يف األرض وسفك 

لدماء، أو أن هللا سبحانه وتعاىل قد أخربهم عما سيفعله هذا املخلوق يف األرض من ا
هذه األفعال، أو يرجع لتوقُّع املالئكة معىن خليفة، وهذا ما ذهب إليه ُجلُّ املفسرين 
عند تفسري اآلية، ومل يذهب واحد منهم إىل أن ذلك راجع خللٍق من البشر قبل آدم 

يها وسفكوا الدماء، وقاس املالئكة املخلوق اجلديد آدم على سكنوا األرض، وأفسدوا ف
 .أفعاهلم

فإ�م أرادوا أن من هذا اجلنس من يفعل ذلك، وكأ�م علموا : "يقول ابن كثري
ذلك بعلم خاص، أو مبا فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخربهم أنه خيلق هذا الصنف 

فة أنه الذي يفصل بني الناس ما يقع من َصْلَصال من محإ مسنون، أو فهموا من اخللي
بينهم من املظامل ويردُّ عنهم احملارم واملآمث ـ قاله القرطيب ـ أو أ�م قاسوهم على من سبق،  

 ".كما سنذكر أقوال املفسرين يف ذلك
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اجلن؛ حيث إنه أورد أقوال املفسرين وروا�هتم يف " من سبق"ويقصد ابن كثري بـ 
رض وسفكوا الدماء بعث هللا إليهم إبليس فقتلهم ومن معه أن اجلن ملا أفسدوا يف األ

حىت أحلقهم جبزائر البحور وأطراف اجلبال، مث خلق آدم فأسكنه األرض؛ ولذلك قالت 
، قياًسا على ) 30:البقرة( أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء: املالئكة

 .)[2](اجلن

قد علمنا قطًعا أن املالئكة ال تعلم : وقال اإلمام القرطيب عند تفسري هذه اآلية
ال يسبقونه : إال ما ُأْعِلمت وال َتْسبق ابلقول، وذلك عام يف مجيع املالئكة؛ ألن قوله

أجتعل فيها من يفسد ،خرج على جهة املدح هلم، فكيف قالوا) 27:األنبياء( لقولاب
املعىن أ�م ملا مسعوا لفظ خليفة فهموا أن يف : فقيل، )30:البقرة(فيها ويسفك الدماء

بين آدم من يفسد؛ إذ اخلليفة املقصود منه اإلصالح وترك الفساد، لكن عمَّموا احلكم 
فبنيَّ الرب تعاىل أن فيهم من يفسد ومن ال يفسد، فقال تطييبًا على اجلميع ابملعصية، 

، وحقق ذلك أبن َعلَّم آدم األمساء، وكشف )٣٠: البقرة(  مقال إين أعل :لقلوهبم
 . هلم عن مكنون علمه

إن املالئكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد اجلن وسفكهم الدماء؛ : وقيل
خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء، فبعث هللا  وذلك ألن األرض كان فيها اجلن قبل

إليهم إبليس يف جند من املالئكة فقتلهم وأحلقهم ابلبحار ورءوس اجلبال، فحينئٍذ 
هل : على جهة االستفهام احملض)30:البقرة(أجتعل فيها  :دخلته العزة، فجاء قوهلم

ىي ثعلب، وقال ابن هذا اخلليفة على طريقة من تقدَّم من اجلن أم ال؟ قال أمحد بن حي
إن هللا تعاىل أعلمهم أن اخلليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون يف األرض : زيد وغريه

 .)[3](ويسفكون الدماء، فقالوا لذلك هذه املقالة

 :ما ذهب إليه املفسرون يف تفسري هذه اآلية، وتوضيح معىن قول املالئكة اهذ
ومل يقل أحد منهم إن املالئكة  ،)30:البقرة(أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء

 .رأوا ذلك من بشر كانوا قبل آدم عليه السالم؛ فقالوا ذلك عن اخللق اجلديد
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هذا؛ فاآلية ال تدل مبضمو�ا على ضرورة وجود بشر قبل آدم أفسدوا يف  وعلى
ومن مث؛ قال املالئكة عن آدم وذريته أ�م سيفسدون يف . األرض وسفكوا الدماء

األرض ويسفكون الدماء، وقاسوا على هذا البشر املتقدم؛ فقد عاين املالئكة هذا من 
من معىن لفظ خليفة، ورمبا أخربهم هللا اجلن يف األرض قبل البشر، ورمبا فهموا ذلك 

سبحانه وتعاىل أن هذا اخللق سيكون منهم من يفسد يف األرض ويسفك الدماء، وليس 
شرطًا أن يكونوا رأوا ذلك من بشر آخرين قبل آدم؛ بل هي من األدلة على أن آدم 

 .أوَّل البشر على األرض

 :آدم عليه السالم األحافري القدمية ال تدل على وجود بشر قبل. اثنًيا

إن بعض املفكرين الذين ذهبوا إىل وجود بشر على األرض قبل آدم عليه السالم، 
مثبتني ذلك بوجود بعض األحافري القدمية اليت يرجع عمرها ألكثر من مليون ونصف 
املليون سنة ـ أيًضا يعوزهم اليقني العلمي يف إثبات هذا األمر، ويظل رأيهم حول هذه 

النظر أو اخليال العلمي الذي الخيرج إىل حيز الواقع أو اإلثبات العلمي؛  املسألة حبيس
وذلك ألن األحفورة ال تثبت يقيًنا ـ حبال من األحوال ـ أ�ا لبشر كان قبل آدم على 
األرض، فرمبا ترجع هذه األحفورة حليوان آخر أو لنوع من القرود وليس ابلضرورة 

 .إلنسان

على وجود آدم آخر قبل آدم الذي نعرفه؛ ألن فاألحافري القدمية ال تدل 
األحافري هي أشكال صخرية أو معدنية ملخلوقات طُمرت يف األرض زمًنا طويًال، 
فاستـُْبِدل السيلكون أو أمالح معدنية أخرى يف الصخور ابملواد العضوية يف اجلسم 

ة، إن كانت ومن مث؛ ال ميكن أن نقطع برأي علمي عن األصل الوراثي لألحفور . املطمور
 .إلنسان أو لنوع من القرود قريب الشبه ابإلنسان

ويتعرف العلماء على نوع األحفورة من شكلها اخلارجي فقط، ولكن هذا التعرف 
ليس مؤكًَّدا علميًّا؛ إذ يستحيل على العلم أن يتعرَّف على جنس املخلوق ونوعه إال 

ه، وملا كانت اخلال� قد حتلَّلت بفحص شفرته الوراثية املوجودة يف نواة خلية من خال�
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متاًما واختفت، وحلَّ حملها عناصر من صخور األرض؛ فإن العثور على أحفورة وفحصها 
 .ال يعيننا أبًدا على التعرف على خلقها علميًّا أو حتديد نوعها وراثيًّا

ومن هنا تبدو حقيقة ال أدري ملاذا خفيت على كثري من الباحثني؛ وهي أن العثور 
أحفورة تشبه جسم اإلنسان ال ميكن أن نثبت علميًّا أ�ا إلنسان أو لقرد أو  على

ملخلوق آخر ميشي على أقدامه؛ لذلك ينبغي أن يدرك أي عامل من العلماء أن األحافري 
م عن اكتشافه لقطعة من 1941سنة " كوينجسفالد"اليت اكتشفها العلماء، ومنهم 

و اكتشاف ألحفورة، ال ميكن أن نقطع علميًّا الفك السفلي ملخلوق إنساين عمالق ـ ه
جوهانز "أب�ا إلنسان؛ إذ يستحيل علينا أن نفحص احلامض النووي فيها، وقال العامل 

م أنه عثر على فك إنسان يرجع اترخيه إىل عشرة ماليني سنة، ومن 1856سنة " هورذلر
 أين عرف أنه إنسان؟

علم (علماء األنثروبولوجي ـ أحد " ريتشارد ليكي"م اكتشف 1972ويف سنة 
يف كينيا بقا� مججمة يرجع اترخيها إىل مليونني ونصف املليون عام، وقال إ�ا ) اإلنسان

 .أقدم أثر من نوعه لإلنسان األول

ال يقطع بذلك إال علم الوراثة، وعلم الوراثة ! ولكن من أدراه أ�ا مججمة إنسان؟
لذلك ميكننا القول أبن تلك اجلمجمة هي ال دخل له مطلًقا يف حتديد جنس األحافري، 

ملخلوق يشبه اإلنسان يف الشكل اخلارجي، ومل يكن إنساً�؛ إذ ال ميكننا أن نصدق أن 
 .)[4](آدم عاش قبل عشرة ماليني سنة أو حىت مليونني من السنني

وعلى هذا؛ فإن األحافري العلمية ال تثبت بيقني وجود بشر قبل آدم عليه 
السالم، وال تفي بدليل قاطع على ذلك، وأن األحفورات اليت مت اكتشافها، وترجع إىل 
ماليني السنني ليس ابلضرورة أن تكون أحفورات بشرية، كانت موجودة يف هذا الزمن 

ملخلوقات أخرى أو جلنس من احليوا�ت الشبيهة ابإلنسان كأنواع  البعيد، فرمبا تكون
 .القرود والشمبانزي، فال تدل بيقني على وجود بشر على األرض قبل آدم عليه السالم
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 :البشر هو اإلنسان. اثلثًا

إن بعض املفكرين حاولوا التفرقة بني لفظي بشر وإنسان، وحاولوا إثبات أن آدم 
ًفى من البشر الذين عاشوا على األرض من قبله، وهو ألب أبو اإلنسان، وهو مصط

وأم منهم، وحاولوا إثبات الفروق بني البشر واإلنسان، وأن اإلنسان أكثر إدراًكا وعلًما 
من البشر؛ فقد جاء بعد مرحلة من التسوية والتهذيب والتعديل هلؤالء البشر على 

ء ومنهما جاء اإلنسان وتكاثر األرض، مث انقرض هذا اجلنس البشري، وبقي آدم وحوا
 .إىل هذه الساعة

 :وأهم الفروق عندهم بني البشر واإلنسان هي 

 !البشر قوم مهجيون ال مسع وال بصر هلم وال عقل؟  .1

 .اإلنسان هو النوع املنتخب املهذَّب الراقي، له مسع وبصر وعقل  .2

تكليف اإلهلي، فال إميان البشر مل يرسل هللا فيهم رسوًال، ومل يكونوا من أهل ال  .3
ابهلل، وال أوامر وال نواه كلَّفهم هللا هبا؛ أل�م مبثابة مشروع إهلي حتت التنشئة، ينتقلون 
بصنع هللا من طور إىل طور آخذين يف الصعود حنو الرقي والكمال، وهذا هو ما قاله 

 .لألصلحدعاة نظرية النشوء واالرتقاء أو االنتخاب الطبيعي من قبل، وأن البقاء 

 .البشر خملوقون من تراب أو طني  .4

 .)[5](اإلنسان خملوق من ماء أو من علق أو من نطفة  .5

أدلة هذه دعوى أخرى قال هبا بعض املفكرين، وهي دعوى غريبة وحتتاج إىل 
قاطعة عليها، وإال ُعدَّت وًمها من األوهام، واألدلة يف هذا اجملال ال ثبوت هلا، ألنه جمال 
الغيب، وخارج عن ذاكرة الوعي التارخيي، وهو أشد األمور الغيبية غموًضا، وكل 
حديث عنه خيوض فيه الباحثون، إمنا هو رجم من الغيب، وضرب من الظنون واألوهام 

 .احلق شيًئااليت ال تغين عن 
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إن قوام هذه الفكرة يعود إىل تطور خلق اإلنسان؛ فكان يف بداية األمر عبارة عن 
بشر خملوق من تراب مث انقرض متاًما إىل إنسان خملوق من ماء، وهو الذي أسجد هللا له 

 .املالئكة، وكلَّفه بعبادته وأرسل إليه رسله

الكرمي واستنطاقها، إلثبات  وقد حاول هؤالء الباحثون الرجوع إىل آ�ت القرآن
 .هذه الفكرة على حنو ما دارت بعقوهلم

 :وجنيب عن هذه الفكرة مبا �يت

 :خلق البشر من طني واإلنسان من ماء: أوًال 

متثَّلت هذه الفكرة عند أصحاهبا يف أن البشر خلقهم هللا قبل خلق اإلنسان، وأن 
 .البشر مهج ال مسع هلم وال بصر وال عقل 

سان فإن هللا أوجده عن طريق االنتخاب أو البقاء لألصلح بعد أن حما أما اإلن
وجود البشر من على ظهر األرض، وأن البشر خملوق حيواين حبٌت من تراب، أما 
اإلنسان فهو نوع مهذب من اخللق، وأبوهم آدم املولود من أب وأم من آخر ساللة 

من تراب؛ بل املخلوق من تراب البشر قبل انقراضهم، فآدم أبو اإلنسان ليس خملوقًا 
 .هو أبو البشر الذين انقرضوا

إذ قال ربك للمالئكة إين خالق  :ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه وتعاىل
 .)[6]( )ص( ) 71(بشرا من طني 

التفرقة بني البشر واإلنسان على هذا النحو تفرقة غري منطقية وال دليل عليها؛ إن 
فلفظ البشر واإلنسان هلما مدلول واحد هو ذلك اخللق الذي خلقه هللا سبحانه وتعاىل 

 .بيده، وهو آدم عليه السالم، فهو أوَّل بشر وأوَّل إنسان على السواء، وال فرق بينهما

إنسان بشكل ال لبس فيه، ويتبنيَّ هذا من معاجم  فكلمة بشر مرادفة لكلمة
 .اللغة، وهو معلوم من اللغة ابلضرورة
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كما أن الدليل الذي حاولوا أن يثبتوا به هذه الفكرة ال يدل حبال من األحوال 
على هذه التفرقة، بل يدل على عكس ذلك؛ فاحلديث بني هللا واملالئكة هنا بصيغة 

احلال أو االستقبال أو مها مًعا، والدليل على هذا أن اسم املستقبل؛ فاآلية تدل على 
َعِمل عمل فعله املضارع ونصب املفعول بعده وهو بشًرا، فمعناه يف " خالق"الفاعل 

خيلق، أما إذا كان مبعىن الفعل املاضي فال يعمل بل يضاف إىل مفعوله وُجيرُّ : اآلية
 .)[7](مفعوله ابإلضافة

وعلى هذا فداللة املعىن أن هللا مل خيلق البشر بعد، وأن جواب املالئكة 
، ال يعود على البشر )30:البقرة(أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء:بقوهلم

 .كما سبق أن ذكر�قبل آدم، بل يعود على اجلن أو غريه  

كما أن األدلة من القرآن واضحة على أن آدم خلق من تراب أو طني، وليست 
آل :(تفرقة هنا بني البشر وآدم عليه السالم يف مادة اخللق؛ فقد قال هللا سبحانه وتعاىل

 ).عمران

فهذا يدلُّ بوضوح على أن هللا خلق آدم خلًقا مباشًرا من الطني وهو أبو اإلنسان  
حدِّ زعمهم، فأين الفرق بني البشر واإلنسان يف هذا اخللق، كما قال هللا عز  على
 ).الرمحن() 14(خلق اإلنسان من صلصال كالفخار :وجل

وهي آية صرحية يف النص على أن اإلنسان ُخلق من صلصال كالفخار، وهو 
لق من الطني اللزج له صوت رنني، وعلى هذا فالبشر هو اإلنسان ال فرق، وكالمها خ

 .طني

 :فيالقرآن الكرمي استعملت يف املعاين اآلتية" بشر"وكلمة 

قالت :ومن الشواهد على هذااملعىن ما ورد يف قوله سبحانه وتعاىل: مبعىن رجل-أ                 
، وهو املعىن الذي جنده يف )47: آل عمران( رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر

 :اآل�ت
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1.    هلل ما هذا بشراوقلن حاش  )٣١: يوسف.( 

2.    ولقد نعلم أ�م يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي
 ).النحل(  )103(وهذا لسان عريب مبني 

3.    �17(فاختذت من دو�م حجااب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشرا سو ( 
 ).مرمي(

4.   20(سين بشر ومل أك بغيا قالت أىن يكون يل غالم ومل ميس (  )مرمي .( 

5.    فكلي واشريب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقويل إين نذرت للرمحن
، "إنسيا"و " البشر"، ونالحظ هنا كلميت )مرمي()26(صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 

 .فهما يدالن على شيء واحد وال فرق بينهما

البشر يطلق على اإلنسان بل على معىن الرجل، فهذه اآل�ت دلَّت على أن لفظ 
فكيف تصح التفرقة بني اللفظني هنا، كما أن هذه اآل�ت تدل على أن البشر على 
درجة من التطور والتأهيل لتلقي العلم والتفكري والتذكُّر وغريها من طرق اإلدراك العقلي 

 .يف اخللق والعلمي؛ األمر الذي يكذِّب أيَّة تفرقة بني البشر واإلنسان

وما هي إال ذكرى :يرد يف جمال التكليف كقوله سبحانه وتعاىل" البشر"فلفظ 
، فهذا يدل على أن )املدثر()36(نذيرا للبشر : ، وقوله)املدثر()31(للبشر 
، وهو مما يدل على اكتمال مؤهالهتم العقلية واللغوية أيًضا، "يُذكَّرون"و" يُنَذرون" البشر

يف اعتقاد هؤالء " اإلنسان"مرحلة التكليف اليت تدل على مستوى وأ�م وصلوا إىل 
 .لذلك؛ فإن متييزهم بني الكلمتني ابطل عاطل ال معىن له. املفكرين

ال ميكن أن تفهم يف بعضاآل�ت إال على أ�ا تدلُّ على " بشر"بل إن كلمة 
قالت أىن يكون يل غالم ومل ميسسين : ، وذلك يف مثل قوله سبحانه وتعاىل"الرجل"
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، فمنالواضح أن مرمي عليها السالم تستغرب أن تلد )مرمي() 20(بشر ومل أك بغيا 
 .غالًما من غري أنيمسَّها رجل؛ إذ ال ميكن أن ختاف من أن متسها امرأة يف هذا السياق

زمن "ه يضاف إىل ذلك أ�ذه اآلية تصوِّر حداًث وقع يف زمن يدخل فيما يطلق علي
. ، إذا استعملنا مصطلحاهتم"البشر"، ال طور "اإلنسان"؛ أي إنه وقع يف طور "التكليف

يف هذه اآلية ينفي املعاين اليت يراها املفكرون هلذه الكلمة؛ وهي " بشر"فاستخدام كلمة 
على الطور الذي سبق " بشر"بذلك دليل ضد فرضيتهم اليت حتصر مفهوم كلمة 

أن اآل�ت الكرميات األخرى تدل داللةأكيدة على أن املقصود كما . اإلنسان املكلف
 .إمنا هو اإلنسان الذَّكر؛ أي الرجل

كذلك يف سياق احلديث عن " بشر"حيث أتيت كلمة ": أنبياء"أو " نيب"مبعىن     -ب              
األنبياء عليهم السالم؛ وذلكفي وصف هللا سبحانه وتعاىل لألنبياء أب�م من جنس 

لوا على . نساناإل كما أتيت يف وصفاألنبياء ألنفسهم أب�م من بين اإلنسان وإمنا ُفضِّ
وأتيت كذلك يف الداللة على استنكار أقوام األنبياء أن . غريهم ابالختصاص ابلرسالة

وقد حدث كل ذلك يف الفرتة اليت ميكن أن . يرسل هللا سبحانه وتعاىل رجاًال منهم أنبياء
ما كان لبشر أن يؤتيه :، وذلك كما يف قوله سبحانه وتعاىل"اإلنسان" ُتسمَّى بفرتة طور

هللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يقول للناس كونوا عبادا يل من دون هللا ولكن كونوا 
 ).آل عمران( )79(رابنيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون 

 :كذلك يف اآل�ت اآلتيةوهذا هو املعىن الذي جنده       -ج              

1.     وما قدروا هللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل هللا على بشر من شيء قل من
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدو�ا وختفون  
كثريا وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آابؤكم قل هللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون 

)91()فموسى هنا من جنس البشر)األنعام ،. 
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2.    قالت رسلهم أيف هللا شك فاطر السماوات واألرض يدعوكم ليغفر لكم من
ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى قالوا إن أنتم إال بشر مثلنا تريدون أن تصدو� عما  

 ).إبراهيم( )10(كان يعبد آابؤ� فأتو� بسلطان مبني 

3.   ن حنن إال بشر مثلكم ولكن هللا مين على من يشاء من قالت هلم رسلهم إ
  ) 11(عباده وما كان لنا أن �تيكم بسلطان إال إبذن هللا وعلى هللا فليتوكل املؤمنون 

 ).إبراهيم(

4.    قل إمنا أ� بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه
 ) .الكهف()110(ربه أحدا  فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة

5.     الهية قلوهبم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إال بشر مثلكم أفتأتون
 ).األنبياء(  ) 3(السحر وأنتم تبصرون 

6.    34(وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم اخلالدون(  
 ).األنبياء(

7.    فقال املأل الذين كفروا من قومه ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل
 ).املؤمنون( ) 24(عليكم ولو شاء هللا ألنزل مالئكة ما مسعنا هبذا يف آابئنا األولني 

8.    34(ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون (  )املؤمنون.( 

9.   154(من الصادقني  ما أنت إال بشر مثلنا فأت آبية إن كنت ( 
 ).الشعراء(

10.    186(وما أنت إال بشر مثلنا وإن نظنك ملن الكاذبني (  )الشعراء.( 
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11.    قالوا ما أنتم إال بشر مثلنا وما أنزل الرمحن من شيء إن أنتم إال تكذبون
)15( )يس.( 

12.    فاستقيموا إليه قل إمنا أ� بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد
 ).فصلت( )6(واستغفروه وويل للمشركني 

13.    وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال
 ).الشورى( ) 51(فيوحي إبذنه ما يشاء إنه علي حكيم 

14.    ذلك أبنه كانت أتتيهم رسلهم ابلبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا
 ).التغابن()6(غىن هللا وهللا غين محيد واست

15.    فقاالملأل الذين كفروا من قومه ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين
 ).هود( ) 27(هم أراذلنا ابدي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبني 

16.   ن لرقيك حىت تنزل أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى يف السماء ولن نؤم
 ).اإلسراء(  ) 93(علينا كتااب نقرؤه قل سبحان ريب هل كنت إال بشرا رسوال 

17.    وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث هللا بشرا رسوال
)94 ( )اإلسراء.( 

18.     34(ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون ( )املؤمنون.( 

19.    47(فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ( )املؤمنون.( 

20.    24(فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إ� إذا لفي ضالل وسعر (  )القمر.( 

يف الداللة على آدم؛ أو على عموم أفراد بين " البشر"وأتيت كلمة                        -د                
وإذ قال ربك للمالئكة إين  :ما يتصل ابخللق، كما يف قوله سبحانه وتعاىلاإلنسان، في

16 www.almoslih.net



، وهو املعىن الذي يف )احلجر( ) 28(خالق بشرا من صلصال من محإ مسنون 
 :اآل�ت

1.    33(قال مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محإ مسنون (  
 ).احلجر(

2.   71(إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من طني (  )ص.( 

3.   54(وهو الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (
)الفرقان.( 

4.   20(ومن آ�ته أن خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرون(  )الروم(. 

اإلنسان عموًما فيما ال يتصل ابخللق، كما يف قوله وأتيت يف الداللة على بين       -ه               
وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللا وأحباؤه قل فلم يعذبكم :سبحانه وتعاىل

بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وهلل ملك السماوات 
 : لذي يف اآل�ت، وهو املعىن ا)املائدة() 18(واألرض وما بينهما وإليه املصري 

1.   25(إن هذا إال قول البشر( )املدثر( . 

2.   31(وما هي إال ذكرى للبشر(  )املدثر( . 

3.   36(نذيرا للبشر( )املدثر( . 

  

منكَّرة ومعرَّفة، يف هذه اآل�ت الكرميات إمنا " بشر"الواضح أن كلمة  ومن
أو إىل أفراد من جنس اإلنسان يف الطور الذي ميكن أن ُيسمَّى " الرجل"تنصرف إما إىل 
 .بطور التكليف
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يف الفرتة التارخيية لبين " اإلنسان"هذه الكلمة يف بعض اآل�ت ال تدل إال على 
آل�ت داللة يف هذا املعىن اآلية التيوردت يف سورة مرمي، وهي اإلنسان، ومن أوضح ا

فكلي واشريب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقويل إين  :قوله سبحانه وتعاىل
 ).مرمي() 26(نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 

وهو  ،"البشر"وكما هو واضح يف هذه اآلية؛ فإن مرمي عليها السالم تستطيع رؤية
ما يعين أ�م الذين كانوا يعيشون يف تلك الفرتة التارخيية، مث إنه ملا مل يكن لكلمة 

مفرد من لفظها؛ فقد استعمل القرآن الكرمي وصًفا من املادة اللغوية اليت جاء " البشر"
استخدمت وصًفا لـ " إنسي"، وما دام أن كلمة "إنسي"وهو " اإلنسان"منها لفظ 

، وأنفرضية "اإلنسان"مرادف لـ " البشر"دل داللة أكيدة على أن ؛ فإن هذا ي"البشر"
 .املؤلف اليت تقوم على التمييز بينهما يف الداللة ال تصح

إن لفظ : عن البشر، ونقول" تطور"ويدَّعي هؤالء املفكرون أن اإلنسان 
 ورديف حديث القرآن عن قصة اخللق مسبوقًا وملحوقًا ابلكلمات نفسها اليت" اإلنسان"

ولقد خلقنا اإلنسان من  :، وذلك يف مثل قوله سبحانه وتعاىل"بشر"وردت مع اللفظ 
وإذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من  ,)احلجر( )26(صلصال من محإ مسنون 
 ).احلجر(  ) 28(صلصال من محإ مسنون 

وهذا يدل بوضوح على اتفاق كلميت البشر واإلنسان على مدلول واحد؛ وال 
حبال من األحوال التفرقة بينهما، وليس يف اختالف اللفظني دليل على وجود يصح 

 .)[8](خلق قبل آدم عليه السالم

املوضحة يف  وعلى هذا تبقى قضية خلق اإلنسان املتمثلة يف صورهتا املنطقية
القرآن الكرمي من أن هللا خلق آدم بيده من طني، وخلق منه حواء، وأهبطهما إىل 
األرض، ومنهما تكاثر اخللق، وانتشرت البشرية ـ هي املقبولة عقًال وشرًعا وتبقى 
الفرضيات الفكرية خارج هذه احلقيقة ضراًب من الظنون واألوهام اليت تفتقد الدليل 

 . تثبتها حجة مقنعةاملنطقي عليها، وال
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 :اخلالصة

ليس هناك أدلة قاطعة على وجود بشر على األرض قبل آدم عليه السالم،       •
أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك  :وقول هللا سبحانه وتعاىل على لسان املالئكة

ال يلزم منه وجود بشر سابقني على خلق آدم؛ فلعل اإلفساد ) 30: البقرة(الدماء
الدماء يرجع إىل فعل اجلن على األرض قبل وجود اإلنسان؛ ومن مث قاس وسفك 

املالئكة فعلهم على ذلك املخلوق اجلديد، ورمبا أخربهم هللا مبا سيكون من هذا اخللق، 
 .أو لفهمهم من لفظ خليفة أنه الذي يفصل يف املنازعات واإلصالح وترك اإلفساد

على وجود خلق بشري قبل آدم عليه كما أن األحافري القدمية ال تدل       •
السالم؛ ألن األحافري العلمية ال تثبت بيقني حقيقة األصل الوراثي هلا؛ فقد تكون لنوع 
من القرود قريبة الشبه ابإلنسان، فليست ابلضرورة أن ترجع لإلنسان يف هذا الزمن، 

التعريف ليس  وإمنا يتعرَّف العلماء على األحفورة من خالل شكلها اخلارجي فقط، فهذا
مؤكًدا علميًّا؛ إذ يستحيل على العلم أن يتعرف على جنس املخلوق ونوعه إال بفحص 
شفرته الوراثية املوجودة يف نواة خلية من خال�ه، وهذا ما ال يوجد على اإلطالق يف 

ومن مث؛ ال ميكن حبال الوصول إىل يقني يف حتديد جنس األحفورة ونوعها . األحافري
؛ عليه السالمكذا ال تصح األحفورة دليًال علميًّا على وجود بشر قبل آدم وراثيًّا، وه

فقد تكون هذه األحافري راجعة إىل حيوا�ت شبيهة الشكل ابإلنسان كبعض أنواع 
 .القرود

وكذلك؛ فإن حماولة التفرقة بني لفظي بشر وإنسان إلثبات وجود خلق بشري       •
ًكا وعقًال مث انقرض هذا اخللق واصطفى هللا منه قبل آدم عليه السالم، كان أقل إدرا 

آدم وحواء ومنهما جاء اإلنسان املدرك الواعي ـ هي حماولة ضعيفة تفتقد احلجة والدليل 
ن على شيء واحد هو املخلوق  املنطقي؛ حيث إن لفظي البشر واإلنسان كالمها يدالَّ

القرآن الكرمي كثريًا من  البشري، وال تصح التفرقة بينهما يف هذه الداللة؛ فقد ذكر
الصفات وامليزات اليت اشرتك فيها لفظا البشر واإلنسان على السواء، فكالمها خملوق 
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من طني صلصال كالفخار، واستعملت كلمة بشر يف معىن رجل ويف معىن النيب، وقد 
دلَّت أيًضا على آدم نفسه، ودلت على بين اإلنسان عموًما؛ فهذا يدل بوضوح على أن 

 .م اللفظني واحد، وال فرق يف هذه الداللة على خلق من البشر دون خلقمفهو 
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