
تبيين موضع تعارض ظاهري نظرية تكامل و 
   آنپژوهان در حل  قرآنيآرا آيات آفرينش و

  5/12/89:  تأييد15/11/89:   تاريخ دريافت

  ∗ابراهيم كالنتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  چكيده
لحـاظ تـاريخي در آثـار برخـي از           ه زنـده گرچـه بـ       تكامل زيستي موجودات   ةطرح اجمالي فرضي  

 ةعنوان يك نظري   خورد، اما طرح و ترويج مستند و فراگير آن به           چشم مي   فيلسوفان يونان باستان به   
سـاز    دان شهير انگليسي، چارلز رابرت داروين در حـدود دو قـرن پـيش زمينـه                 علمي توسط طبيعي  

ايـن چـالش بـه سـرعت بـه          . سيحي شده است  شناسي جديد و الهيات م      چالشي بزرگ ميان زيست   
  . و واكنش علمي انديشمندان اسالمي را در پي داشت كرد الهيات اسالمي نيز سرايتةحوز

 مـذكور و    ة تكامل به صورت طبيعي به تداعي نوعي تعارض ميان نظري          ةاز آنجاكه طرح نظري   
براي حل اين تعـارض  پژوهان  آيات آفرينش در قرآن كريم انجاميده، به همين جهت تالش قرآن       

اختصار   تحليلي ابتدا به-نگارنده در اين نوشتار با روش اسنادي   . رسد  نظر مي   ظاهري چشمگيرتر به  
بندي آيات آفرينش، موضع اصـلي تعـارض را      مذكور پرداخته و پس از آن با دسته        ةبه تبيين نظري  

در . ض اقـدام نمـوده اسـت      پژوهان در حل اين تعـار       قرآن ينشان داده و در گام سوم به تبيين آرا        
                                                      

  .دانشگاه الزهراءاسالمي  گروه معارفاستاديار  .∗ 
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هـاي    آينـد، نظريـه     شمار مي  هها در اين عرصه ب      ترين ديدگاه   اي كه اصلي    هاي چهارگانه   ميان نظريه 
تـوان گفـت در حـلّ    ند و مـي باشـ  اول، دوم و سوم روشمند و مبتني بر اصول و مبـاني تفـسير  مـي         

جدي روبروست و به همين      چهارم از اين جهت با مشكل        ةاند؛ اما نظري  تعارض مذكور موفق بوده   
پژوهـان را نيـز      سبب نه فقط از اقبال چنداني برخوردار نگرديده كه واكنش منفي بسياري از قرآن             

  .در پي داشته است
  .پژوهان، خلقت  تكامل، آيات آفرينش، تعارض ظاهري، قرآنةنظري :واژگان كليدي

  درآمد
ان مسلمان را به خود جلب ترين موضوعي كه توجه انديشمند مهم،  تكامل ةبا طرح نظري  

عنوان يگانه كتاب  روست كه قرآن كريم به  اين امر از آن  .است  خلقت انسان  مسئلة ،كرده
اعتقاد همة مذاهب اسالمي از هرگونه       آسماني در ميان مسلمانان و زير بناي اسالم، كه به         

و تحريف و دستبردي مصون بوده است، در آيات متعددي، از خلقت انسان سخن گفته               
هـم  مبراي هر فرد مؤمن به قرآن كريم بـسيار          . پرده از رازهاي وجودي او برداشته است      

است كه از مفاد و محتواي واقعي اين آيات، مطَلع باشد و نسبت آنها را با نظرية تكامل                  
 دربـارة اي كـه در ميـان متفكـران اسـالمي،             هاي انديشمندانه   رو تالش  از همين . بشناسد

 خلقـت انـسان از ديـدگاه    مـسئلة فته، بيشتر معطوف به بررسي      نظرية تكامل صورت گر   
پژوهـان و    در اين ميـان تـالش قـرآن       .  مذكور بوده است   ةقرآن و نسبت ميان آن و نظري      

  .رسد تر به نظر مي تر و جامع مفسران قرآن چشمگيرتر، دقيق
آيـات  «و  »  تكامل ةنظري«همين امر سبب شده است كه در حل تعارض ظاهري ميان            

. منصة ظهـور برسـد     هاي متعدد و متفاوتي به      پژوهان آرا و ديدگاه    در ميان قرآن  » نشآفري
كند،   تر هريك از آنها را فراهم مي        نشاندن اين آرا، افزون بر اينكه امكان فهم دقيق         كنارهم

تالش نگارنـده در    . سازد  هاي كنجكاو ميسور مي     امكان داوري منصفانه را نيز براي ذهن      
 يةن متمركز خواهد بود كه پس از طرح و تبيين اجمالي سير تطور نظر              حاضر بر اي   ةمقال

بندي و بازخواني آيات آفرينش در قرآن بپردازد تـا   تكامل از آغاز تا امروز، ابتدا به دسته     
موضع تعارض ظاهري آيـات آفـرينش و نظريـة تكامـل روشـن گـردد و آنگـاه انظـار                     

  .مندان قرار دهد هوري عالقپژوهان را در حل اين تعارض در معرض دا قرآن
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  تكامل
در التين است كـه بـراي اشـاره بـه           » evolution «كلمةدر فارسي، معادل    » تكامل «ةواژ

درپـي و تكـاملي از يكـديگر          برآمدن موجودات زنده در اثر تكثير و تحوالت پي         ةفرضي
  .رود كار مي هب

و بـه صـورت       انواع موجودات جهان از بـدو تكـوين مـستقالً          ،براساس اين فرضيه  
؛ بلكه در طي زمان بـسيار طـوالني و در يـك رونـد كُنـد                 اند  دهكركنوني ظهور و بروز ن    

اند   تدريج به تنوع وكمال كنوني رسيده      زماني از انواع ناقص پيش از خود تولد يافته و به          
  ).18، ص1357داروين، (

روزگـاري   است كه [= Fixty of Species]» ثبات انواع «ة مقابل فرضيدراين فرضيه 
 انواع موجودات جهـان از      ، آفرينش غالب بود و براساس آن      رةطوالني بر تفكر بشر دربا    

 وجود گذاشته و همچنان     ةبدو تكوين به صورت مستقل و به صورت كنوني پا به عرص           
  ).104 -102، ص1362باربور، (دهند  بدون تغيير به حيات خود ادامه مي

چـارلز  تبـار،    دان شهير انگليسي    ه نام طبيعي   تكامل كه در قالب مطرح كنوني ب       ةفرضي
 مبتني بر نظرية انتخاب طبيعي ،شهرت يافته (Charles Robert Darwin) رابرت داروين

  :است كه از تركيب چندين مفهوم تشكيل شده است
 )ب ؛پذيري آنهـا در ميـان افـراد يـك نـوع       تغييرات تصادفي كوچك و وراثت     )الف

 بقـاي انـسب   )ج ؛ نوع و يا انـواع گونـاگون در يـك محـيط    تنازع بقا در ميان افراد يك   
، يعني عمر و زادوولد بيشتر افرادي كه از امتياز بـاالتري بـراي ادامـه حيـات                  ]اصلح [=

تغييـرات سـودمند و     » انتخـاب طبيعـي   «اين روند در ميان موجـودات، بـه         . برخوردارند
دهد   رخ مي » نوع«دريجي   تا آنجاكه تبديل ت    ،انجامد  كاهش و محو تغييرات نامطلوب مي     

  ).106همان، ص(
بنياد  ميالدي با انتشار كتابي تحت عنوان        1859 اكتبر   24 تكامل را در     ة فرضي داروين

 از تكامـل    ،كـه در آن     در حـالي   ، به عالمان و انديشمندان عصر خويش عرضه كرد        انواع
 1871در سـال   يعني -نوع انسان سخني به ميان نياورده بود؛ لكن دوازده سال بعد از آن        

گيري از فرآيند انتخاب طبيعـي، پيـدايش نـوع            با بهره  تبار انسان ميالدي با انتشار كتاب     
ـ      دارا انسان را نيز همانند ساير انواع جان       ي، وراثـت   ن، معلول بروز تغييرات تصادفي جزئ
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صفات اكتسابي، تنازع بقاع و بقاي اصلح، در روند كُنـد زمـان و طـي سـاليان متمـادي                    
  ).29، ص1382النتري، ك(دانست 

 سـهمگين  يچالـش ، سـرآغاز  داران به انسان  انتخاب طبيعي از ساير جان    ةتعميم نظري 
شناسي و الهيات مسيحي گرديد كه البته پـس از زمـان انـدكي انديـشمندان                 ميان زيست 

  .اي وا داشت پژوهان را نيز به واكنش علمي گسترده ويژه قرآن  به،اسالمي

   تاريخيةپيشين
 تكامل، هـم مـورد اعتقـاد    ةهاي بشري حاكي از آن است كه فرضي  لوم و انديشه  تاريخ ع 

بعضي از فيلسوفان يونان باستان و هم مورد قبول برخي از دانشمندان تجربـي پـيش از                 
يكـي از فيلـسوفان   ) م. ق547ــ 610 ((Anaximander) آناكـسيمندر .  بوده است  داروين

 طرح نظرية تكامل تـدريجي موجـودات        ين پيشگام نخستتوان وي را      يونان است كه مي   
 ةاي دربـار    حـدس هوشـمندانه    آناكـسيمندر  «).142، ص 1370خراسـاني،   (زنده دانست   

گويد كه در آغاز انسان از نوع ديگري از حيوانات متولد شده               وي مي  ،...انسان زده است  
 دانـشمندان   دارويـن در عصر جديـد و قبـل از         ). 41، ص 1، ج 1362ن،  وكاپلست(» است
 تكامل معتقد بوده و در اثبات       ةسختي به فرضي   دان ديگري نيز وجود داشتند كه به       يطبيع

 1839-1744( (jan de Lamark) المـارك  جـين د تـرين آنهـا    برجـسته . انـد  آن كوشيده
 تكامل تدريجي موجودات زنده، رةاش دربا دان فرانسوي است كه نظريه   ، طبيعي )ميالدي
). 103، ص 1362 ، بـاربور  /41-29 ص ،1353بهـزاد،   (  است داروين مشابه ديدگاه    تقريباً
 1707- 1788((Buffon)   بوفــونو) دارويــن پــدر بــزرگ (دارويــن  اراســموسدكتــر

 نيـز پـيش از     تـاريخ طبيعـي    جلدي   44دان فرانسوي و نويسنده كتاب        ، طبيعي )ميالدي
  ).41ـ29همان، ص (اند ، معتقد به تكامل تدريجي بودهداروين

جـوي پيـشگاماني در ميـان مـسلمانان و ايرانيـان            و  يه به جـست   برخي براي اين نظر   
 دانـشمند ايرانـي كـه       عزيزالـدين نـسفي   اند كه    پرداخته و در نهايت به اين نتيجه رسيده       

هايي شـبيه      عبارت انسان كامل زيسته در كتاب مشهورش        مي داروينهفت قرن پيش از     
برخي نيز بـر ايـن ادعـا        ). 46، ص 1388اي،    گنجه(كار برده است     ه ب داروينهاي   عبارت
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، متكلم بزرگ شيعي در قرن هفتم در باب تكامـل           خواجه نصيرالدين طوسي  اند كه    رفته
موجودات از يكديگر مباحثي مطرح كرده اسـت كـه بـسيار نزديـك بـه نظريـة تكامـل                   

سنج به خوبي واقف است كـه         نكته ةخوانند). 19، ص 1384سليماني،  (باشد     مي داروين
 علمي بـه  ةتواند سندي براي انتساب يك نظري روي نمي ها به هيچ تصرف شباهت عبار 

  .ساير دانشمندان باشد

  قرآن كريم و آفرينش انسان 
. گوناگون آمده اسـت    كريم با تعبيرهاي     قرآنموضوع خلقت انسان در آيات متعددي از        

  :ردازيمبندي محتوايي آيات ياد شده، در سه گروه بپ ايم به ذكر و طبقه دهيشكو اينجادر 
برخي از ايـن   .اند دهكرآياتي از قرآن كه به خلقت انسان از خاك تصريح   ،گروه يكم 

  :آيات عبارتند از
هـاي خـدا ايـن        و از نـشانه    :و مِنْ آياتهِ اَن خَلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُم اِذا اَنتْم بشَرٌ تَنْتَشِرُونَ           «ـ  

 :روم( » در زمـين پراكنـده شـديد       است كه شما را از خاك آفريد و سپس شما به صورت بشر            
  ؛)20

 شما را از خاك آفريديم و به :منها خَلقناكُم و فيها نُعيد كُم و مِنها نُخرِجكم تاره اُخْري      «ـ  
  ؛)55 :طه (»گردانيم و بار ديگر از خاك خارجتان خواهيم كرد خاك برمي

زمين خدا شما را از      : و يخرِجكم اِخراجاً   واهللاُ أنْبتَكُم مِن االرضِ نباتاً ثُم يعيدكُم فيها       «ـ  
  ؛)18 -17: نوح (»آورد گرداند و از آن بيرون مي روياند و سپس شما را به زمين برمي

مثل عيـسي،   :اِنَّ مثلَ عيسي عِنداهللاِ كَمثلَ آدم خَلقَه مِن تُرابٍ ثُم قال لَه كُن فَيكونُ   «ـ  
 »، آن گاه به او گفت باش، پـس موجـود شـد    مثل آدم است كه خدا او را از خاك آفريد         

  ؛)59 :آل عمران(
آن خدايي كه هـر چيـز را    :اَلَّذي اَحسنَ كُلَّ شَيءٍ خَلقه و بدأ خَلقَ االنسانِ مِن طينٍ        «ـ  

  ؛)7: سجده (»به نيكوترين وجه آفريد و آدميان را نخست از خاك بيافريد
 »و همانا ما آدمي را از گل خالص آفريـديم          :طينٍ مِن   قد خَلَقَنا االنسانَ مِن ساللَة    ولَ«ـ  

  ؛)12 :مؤمنون(
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فَاِذا سويتُه و نَفَخت فيهِ مِنْ روحـي        * اِذ قالَ ربك لِلمالئكَهِ انّي خالقٌ بشَراً مِن طين          «ـ  
اي رسول ياد كن هنگامي را كه خدا به فرشتگان گفت كه من بـشري                :فَقَعوا لَه ساجدينَ  

گاه كه او را به خلقت كامل بياراسـتم و از روح خـود در او                  پس آن . آفرينم را از گل مي   
  ؛)72-71: ص (»بدميدم، بر او به سجده در افتيد

و همانـا مـا انـسان را از گـل            :و لَقد خَلَقنَا االِنسانَ مِن صلصالٍ مِـن حمـأ مـسنُون           «ـ  
  .)26 :حجر (»آمده آفريديم خشكي از گل سياه عمل

 سـوره   14 سوره حجر،    28 سوره انعام،    2ت انسان از خاك در آيات       تصريح به خلق  
 سوره غافر نيـز بـه چـشم         67 سوره حج و     5 سوره فاطر،    11 سوره كهف،    37الرحمن،  

  .خورد مي
اين آيـات   .آياتي از قرآن كريم كه به خلقت انسان از نطفه تصريح دارند    ،گروه دوم 
  :از اين قرارند

ما انسان را از نطفه      ً:مِن نُطفَهٍ اَمشاجٍ نَبتَليهِ و جعلناه سميعاً بصيرا       اِنّا خَلَقنا االِنسانَ    «ـ  
 » آميخته آفريديم و براي آن كه او را آزمايش كنيم، قدرت شنوايي و بينايي بـه او داديـم                  

  ؛)2 :دهر(
 او  خـدا انـسان را از نطفـه آفريـده و           : فَاذا هو خصيم مبـينٌ     ةخَلَقَ االنِسانَ مِنْ نُطف   «ـ  

  ؛)4 :نحل (»كند آشكارا سركشي مي
آيا انسان نديده اسـت كـه        :اَو لَم ير االِنسان اِنّا خَلَقناه مِن نُطفهٍ فَاذا هو خَصيم مبينٌ           «ـ  

  ؛)77 :يس( »كند ما او را از نطفه آفريديم كه آشكارا سركشي مي
آيا انـسان در ابتـدا قطـرة         :خَلَقَ فَسوي ثُم كانَ علَقَه فَ   * اَلَم يك نُطفه مِن منّيٍ يمني       «ـ  

  ؛)38-37: قيامت (»آب نطفه نبود و سپس خون بسته و آن گاه آفريده و آراسته گرديد
خدا انسان را از نطفة بي قدري آفريده، سـپس او را آراسـته               : خَلَقَه فَقَدره  مِن نُطفة «ـ  
  ؛)19 :عبس (»است
  ؛)2 :علق (» انسان را از خون بسته آفريدخدا :خَلَقَ االِنسانَ مِن علَقٍ«ـ 

آيات ديگري از قرآن كريم كه سخن از خلقـت انـسان از آب دارنـد نيـز در همـين               
  .)54 :فرقان: ك.ر(گيرند  گروه قرار مي

آيات ديگري از قرآن كريم كه به خلقت انسان از نفس واحده، تصريح              ،گروه سوم 
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  :دتعدادي از اين آيات بدين قرارن. اند نموده
اوست خدايي كه    :هو الَّذي خَلَقكُم مِن نَفسٍ واحده و جعلَ مِنها زوجها لِيسكُنَ اليها           «ـ  

» همة شما را از يك تن بيافريد و از او نيز جفتش را قرار داد تا به او انـس و آرام گيـرد        
  ؛)189 :اعراف(

 انـسان را از نفـس واحـده      خـدا  : ...خَلَقكُم مِن نَفسٍ واحدهٍ ثُم جعل مِنهـا زوجهـا         «ـ  
  ؛)6: زمر( »آفريده و جفت او را از او قرار داد

ا يا اَيها النّاس اَتَّقوا ربكُم الَّذي خَلَقكُم مِن نَفسٍ واحدهٍ و خَلقَ منِها زوجها و بثَ مِنهم«ـ 
 نساء كه شما را اي مردم تقواي پروردگارتان را پيشه سازيد، همان خدايي :رِجاالً كثيراً و 

از نفس واحده آفريد و از او جفتش را آفريد و از آن دو مردان و زنـان بـسياري پديـد                       
  ؛)1 :نساء (»آورد

 :و هو الَّذي اَنشَاكُم مِن نَفسٍ واحدهٍ فَمستَقَرٌ و مستَودع قَد فَصلَنا االياتِ لِقُومٍ يفقهـون     «ـ  
) صـلب (گـاه     و وديعـت  ) رحـم (گـاه   اوست خدايي كه شما را از نفس واحـده در آرام          

  .)98 :انعام(» ما آيات خويش را براي اهل بصيرت مفصل بيان نموديم. بيافريد
تـوان    آيات ديگري نيز در قرآن كريم در خصوص خلقت انسان آمده است كـه مـي               

  .گانه فوق قرار داد هاي سه لحاظ مضمون، در رديف يكي از گروه آنها را به

  قتبررسي محتوايي آيات خل
انـد، تعبيرهـاي    دهكـر گروه اول از آيات خلقت كه به آفرينش انـسان از خـاك تـصريح                

، بعـضي ديگـر از خلقـت از         »تـراب «بعضي از اين آيـات، از خلقـت از          . نددارمختلفي  
و جمعي نيز از    »  مِن طينٍ  ةٍسالل«، بعضي از خلقت از      »ارض«، بعضي از خلقت از      »طين«

، در برخي آيات ايـن      از سوي ديگر  . اند سخن گفته » سنُونٍصلصالٍ مِن حمأ م   «خلقت از   
در بعضي بـا    » انسان«در بعضي با لفظ     » آدم« به متعلَق خلقت، يعني مخلوق با لفظ         گروه
  .اشاره شده است» كُم«و در جمعي نيز با ضمير خطابي » بشر«لفظ 
 خـاك   يا، به معنـ   »طين«و  ) طور مطلق  به(ي خاك   ادر لغت به معن   » ارض«و  » تراب«

ي ابه معنـ  » ساللَه«).  طين ة، ذيل واژ  ق1416راغب اصفهاني،    (مخلوط شده با آب است    
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اي از خاك خميرشـده بـا آب          ي قطعه ابه معن »  مِن طينٍ  ةسالل«عصاره است و در نتيجه      
ي ابـه معنـ   » حمـا «شده،    خشك ي گِلِ ابه معن » صلصال«). ، ذيل واژه سل   همان( باشد  مي

صلـصالٍ مِـن حمـأ      «در نتيجـه،    . باشد  آمده، مي  ي عمل ابه معن » نمسنو«گِل سياه بدبو و     
دسـت آمـده اسـت،      ي گل خشكي كه از گل سياه بدبو عمل آمده، بـه             ا، به معن  »مسنُونٍ

  ) . حمأةق، ذيل واژ1425 فراهيدي،( باشد مي
  او  كه بيشتر با لفظ انـسان از       ند، براي موجودي واحد   تعبيرهاي آدم، انسان و بشر مترادف     

  .كار رفته است براي آن به» شما= كُم «اي از آيات، ضمير خطابي  شود و در پاره ياد مي
صـدد بيـان     ي و مفهوم واقعي گروهي از آيات يا رواياتي كه در          ابراي رسيدن به معن   

 چيدن و در   ها از كنارهم  اساس آن اي وجود دارند كه بر      يك حقيقت هستند، قواعد اصولي    
تك آيات و روايات و مقيدساختن الفاظ مطلـق   شده، در تكرگرفتن همة قيدهاي ذك  نظر

ق، 1386مظفر،  : ك.ر(كردن و تفسير آيات بپردازيم      اتوانيم به معن    اي از آيات، مي     در پاره 
اي در خصوص آيات قرآن و  نگري هرگونه قضاوتي فارغ از چنين جامع). 192-191ص

  .روايات، خطاي محض خواهد بود
ي الفاظ آيات بيان شد، محتواي گـروه اول         ا و آنچه در معن    با توجه به اين اصل مهم     
اي كـه    شـده  خشك و    گِل سياه بدبو   ةخلقت انسان از عصار   : از آيات خلقت چنين است    

  .در كارگاهي خاص، به عمل آمده، صورت گرفته است
لحـاظ   اند نيـز بـه   گروه دوم از آيات خلقت كه از آفرينش انسان از نطفه، سخن گفته           

اي از آيـات، از آفـرينش از          زيرا در پـاره    ؛ باال خواهند بود   ةمول همان قاعد  محتوايي مش 
و در جمعـي از     »  اَمـشاجٍ  ةٍنُطفـ «، در بعضي از     » مِن منّيٍ يمني   ةٍنُطفَ«در بعضي از    » نُطفَه«

ـ «آيات با ذكر مراحل گوناگون تكوين انسان، از          ) 13 :مؤمنـون  (» فـي قَـرارٍ مكـينٍ      ةٍنُطفَ
  .سخن به ميان آمده است) 14 :مؤمنون(»  عِظام و لَحمعلقَه، مضغَه،«

با توجه به معناي لغات مذكور و قراردادن همة آيات اين گروه در كنار هم، محتواي                
شـده و درهـم      آيد كه عبارت است از خلقت انسان از نطفة ريختـه            يكساني به دست مي   

ون بسته و پس از آن      اي كه در جايگاه استواري قرار گرفته و سپس به صورت خ            آميخته
گوشتي در آمده است كه به استخوان تبديل شده و گوشت بر آن رويانده               به صورت تكه  

  .شده است
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انـد،   سـخن گفتـه   » نفس واحـده  «گروه سوم از آيات خلقت كه از آفرينش انسان از           
محتواي اين گروه از آيات عبارت از آن است كه          . همگي داراي مضمون واحدي هستند    

زوج انسان نيز از همان نفس       .ها از نفس واحدي صورت گرفته است       نسانخلقت همة ا  
  .واحده، آفريده شده است

  بندي محتوايي آيات خلقت جمع
 آيات آفرينش انسان در قرآن كـريم مـا          ةطبق آنچه در بخش پيشين به دست آمد، مطالع        
  :سازد رو ميرا با سه معنا و محتواي به ظاهر متفاوت روب

  ؛خاكآفرينش از ) الف
  ؛آفرينش از نطفه) ب
  .آفرينش از نفس واحده) ج

باشـند،     به اينكه سه گروه از آيات قرآن كه در بردارندة سه محتواي فوق مي              با توجه 
ـ    مي ،درصدد بيان و رازگشايي حقيقتي از موضوع خلقت انسان هستند           كليـة آيـات     دباي

ها به محتـوايي واحـد      مفهوم آن توان با توجه به معنا و       يادشده را در كنار هم قرار داد تا ب        
رسد فرآيند آفرينش از نطفه كه در بررسـي           به نظر مي  . دربارة خلقت انسان دست يافت    

محتوايي آيات گروه دوم از آن ياد شد، چيزي جز حقيقت تناسل و توالد كه طبيعتـاً در                  
صدد بيـان   بنابراين، آيات گروه دوم، تنها در       . باشد ميان افراد نوع انسان رواج دارد، نمي      

مراحل جنيني   چگونگي تكوين و تولد انسان، از پدر و مادر در دو فرآيند انعقاد نطفه و              
اما آفرينش انـسان از     .  محتواي اين آيات وجود ندارد     دربارةگونه ابهامي    و هيچ باشند    مي

 زمـاني   -به همان بياني كه در بررسـي محتـوايي آيـات گـروه اول ذكـر گرديـد                  -خاك
) خلقت از نطفـه   (، با محتواي آيات گروه دوم       معنا و مفهوم باشد كه اوالً     تواند داراي     مي

، بـه    ثانيـاً  ؛كه براي نوع انسان واقعيتي ملموس است، منافات و برخـورد نداشـته باشـد              
 فوق بهترين   ةبا رعايت دو نكت   . هاي دور از ذهن و تحميلي از آيات قرآن نينجامد           تأويل
خلقـت از   = [به درك صحيح معناي آيـات گـروه اول           آن،   ةوسيل توان به   اي كه مي    شيوه
ين انـسان   نخـست  دست يافت، اين است كه كليه اين آيات را منحصر بـه خلقـت                ]خاك
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گونـه تأويـل نـاروايي        به خلقت اوليه انسان، مرتكب هيچ      با اختصاص اين آيات   . بدانيم
عني خلقت  ان بر محتواي ظاهري خود، ي     چنمه ضمن آنكه آيات گروه دوم نيز        ؛ايم نشده

  .ندا انسان در فرآيند توليد مثل باقي
 آيات ديگري كه هم به خلقت انسان از خاك و هم به خلقت انسان از نطفـه                  ةمطالع

گونه آيات بـه قـرار       بعضي از اين  . سازد  كنند، ما را بر اين رأي استوار مي         اشاره مي 
  :زير است

ثِ فَاِنّا خَلَقنا كُم مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطفَهٍ ثُـم مِـن    يا اَيها النّاس اِن كُنتُم في ريبٍ مِنَ البع        «ـ  
اي مردم اگر در برپايي قيامت دچار شك هـستيد،   :علَقَهٍ ثُم مِنْ مضغَهٍ مخلَّقَهٍ و غَيرِ مخَلَّقَهٍ 

گاه از    ما شما را نخست از خاك آفريديم، سپس از نطفه و پس از آن از خون بسته و آن                  
  ؛)5 :حج (»...م و غير تمام پاره گوشت تما

ثُـم خَلَقنَـا    . ثُم جعلناه نُطفه في قـرارٍ مكـينٍ       . ولَقد خَلَقنا االِنسانَ مِن ساللَهٍ مِن طينٍ      «ـ  
 فَكَسونَا العِظام لَحماً ثُم اَنـشأناه خَلقـاً   . النُّطفَه علَقه فَخَلقنا العلَقَه مضَغه فَخَلقنَا المضغَه عِظاماً       

آنگاه او  . اي از گِل آفريديم     و همانا ما آدمي را از عصاره       :آخَرَ فَتبارك اهللاُ اَحسنُ الخالِقينَ    
سپس نطفه را بـه خـون بـسته و خـون     . را نطفه گردانيديم و در جاي استوار قرار داديم     

هـا گوشـت      بسته را به تكه گوشـت و آن گوشـت را اسـتخوان و سـپس بـر اسـتخوان                   
گاه خلقتي ديگر انشا نموديم، آفرين بر خداوندي كه بهتـرين آفريننـدگان           پوشانيديم، آن 

  ).14-12 :مؤمنون (»است
  : تر از آيات باال هستند دو آيه زير صريح

اَلّذي اَحسنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقه و بدأ خَلقَ االِنسانِ مِن طينٍ ثُم جعلَ نَسله مِن ساللَهٍ مِن                 «ـ  
كه هر چيز را به نيكوترين وجه آفريد و آدميان را نخست از خـاك                 آن خدايي  :ماءٍ مهينٍ 

  ).8-7 :سجده (»قدر مقرر گردانيد گاه خلقت نژاد نوع بشر را از آب بي بيافريد، آن
 :فاطر(اند   دهجا تصريح كر  كليه آياتي كه به آفرينش انسان از خاك و نطفه به طور يك            

  .، مؤيد همين ديدگاه هستند)67:  مومن/11
شدن محتواي آيات گروه اول و دوم، محتواي آيات گروه سوم نيز به خوبي     روشن با

 زيرا وقتي آيات گروه اول در صدد بيان آفرينش اولين انـسان و آيـات                ؛گردد  روشن مي 
باشند، در اين صورت آيـات گـروه          هاي بعدي مي    گروه دوم درصدد بيان آفرينش انسان     
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 پـس از آنكـه      ،بـه بيـان ديگـر     . كننـد    بيان مـي   سوم، خلقت نسل بشر را از اولين انسان       
مشخص شد آفرينش از خاك كه در برخي آيات قرآن كـريم آمـده اسـت، مربـوط بـه                    

ين فرد از نوع انسان است و آفرينش از نطفه كه محتواي جمـع ديگـري از آيـات                   نخست
ر هاست، اين سؤال به ذهن خطـو       هاي متوالي انسان    باشد، مربوط به نژاد و نسل       قرآن مي 

  ؟هاي بعدي از نظر خلقت وجود دارد كند كه آيا ارتباطي ميان اولين فرد انساني و انسان مي
انـد، تنهـا در    ها از نفس واحده سخن گفته  ة انسان آيات گروه سوم كه از آفرينش هم      

هاي بعدي هـستند؛ امـا كيفيـت     صدد بيان وجود ارتباط بين خلقت اولين انسان و انسان         
ين نخستهاي بعدي و حتي خلقت زوجي براي          گيري انسان   شكل اين ارتباط و چگونگي   

  .انسان، مورد نظر و مقصود اين آيات نبوده است
بنـدي    در تفسير آيات خلقت و جمـع       -قدس سره  - طباطبايي عالمهمفسر عالي قدر    

  :گويد ها ترجيح داده و مي گونه آيات، اين ديدگاه را بر ساير ديدگاه محتوايي اين
 حـوا » زوجهـا « و مـراد از      آدم» نفس واحـده  «آيد كه مراد از       برمياز ظاهر سياق    

كـه از    باشيم و بـه طـوري       باشد كه پدر و مادر نسل انسان است كه ما نيز از آن نسل مي              
كـه    همچنان شود؛  دو تن منتهي مي      افراد نوع انسان به اين     ، همة آيد  ظاهر قرآن كريم برمي   

 :زمـر (»  ثُم جعلَ مِنها زوجها    ةٍلقكُم مِن نفس واحِد   َخ«آيد كه     از آيات زير همين معنا برمي     
و آيـه زيـر     ) 27 :اعراف(» يا بني آدم ال يفْتِنَنَّكُم الشَّيطانُ كَما اَخرَج اَبويكُم مِنَ الجنّهِ           «،)6

ـ    «: كه حكايت گفتار ابليس اسـت      ـومِ القِيامةِلَئن اَخَّرتَنِ الي ي   تَـهاِال قَلـيال  الَحتَـنِكَنَّ ذُّري«ً 
  ).214، ص4، ج]تا بي[طباطبايي، (

   تكاملةتبيين موضع تعارض ظاهري بين آيات آفرينش و نظري
خـورد   تعـارض و بر    ة آفـرينش انـسان، نقطـ      ةشدن محتواي آيات قـرآن دربـار       با روشن 

  .شود  خلقت انسان و نظرية تكامل، به خوبي روشن ميظاهري ميان بيان قرآن دربارة
انـد، در ظـاهر بـا         از آيات كه به خلقت انسان از خاك تصريح نمـوده           تنها گروه اول  

تـر، در رونـد      يافته از ساير موجـودات نـاقص       موجودي تكامل نظرية تكامل كه انسان را      
  . در تعارض هستند،داند انتخاب طبيعي مي
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ين فرد از نوع انسان، از خاك انجـام  نخستبراساس ظاهر اين گروه از آيات، آفرينش       
  .اي نبوده است گونه روند تكاملي و مسبوق به طي هيچگرفته 

 افراد بشر به همان انـسان اول        ةاند و نسل هم    ساير افراد انسان از اين فرد متولد شده       
گيري  ة شكل تكامل دربار  به خوبي روشن است كه آنچه مورد ادعاي نظرية        . گردد  ميباز  

 تعـارض نظريـة   ةدارد و نقطـ نوع انسان است، با محتواي ظاهري اين آيات، هماهنگي ن      
  .گردد تكامل با آيات خلقت، در همين امر خالصه مي

انـد،   ساير آيات قرآن كريم كه از آفرينش انسان از نطفه يا نفس واحده سـخن گفتـه                
اين امر بدان سبب اسـت كـه در خـصوص           .  تكامل ندارند  ةگونه برخوردي با نظري    هيچ

گونه اختالفي ميان بيـان      ليد مثل تناسلي، هيچ   اد نطفه و تو   تداوم نسل آدمي در روند انعق     
  .قرآن و بيان علمي وجود ندارد

 تكامـل و    هـاي اسـالمي بـه نظريـة         ديني در حوزه  آنچه موجب عطف توجه عالمان      
 آن شده، ناسـازگاري     دربارةهاي گوناگون     تحقيق و پژوهش و اظهارنظر و اتخاذ ديدگاه       

 خلقت انسان است؛ اگرچه پيـرو       ةآن دربار  تكامل با گروه اول از آيات قر       ةظاهري نظري 
  .همين بحث، مباحث كالمي و اعتقادي ديگري نيز در گرفته است

   تكامل و آيات آفرينشةوفصل تعارض نظري ها در حل ديدگاه
 تكامل و محتواي اين گروه از آيـات آفـرينش، موجـب             ةتعارض ظاهري ميان نظري   
     وگـوي متفكـران و انديـشمندان        ت مـورد بحـث و گفـت       شده است تا موضوع، با جدي

ها در اين حوزه     مجموع بحث .  علوم قرآني و تفسير قرار گيرد      ةويژه در حوز    به ،مسلمان
وفـصل تعـارض ظـاهري ميـان         ها و اظهارنظرهاي شفافي، با هدف حل       به اتخاذ ديدگاه  

هـا   ترين آن  اي از مهم    در اين بخش پاره   .  تكامل و آيات آفرينش، منتهي شده است       ةنظري
  .ايم اختصار آورده را به

   تكامل و تمسك به ظاهر آيات خلقتة رد نظري؛ديدگاه نخست
 تكامـل و داليلـي كـه بـه نفـع آن اقامـه               ةجمعي از انديشمندان مسلمان با بررسي نظري      
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دانند و معتقدند آن ادلـه از اثبـات ايـن             گرديده است، اين نظريه را فاقد اعتبار علمي مي        
 ادلـه و  اي اسـت كـه بـا همـة           تكامـل فرضـيه    ةقاد اين گروه، نظريـ    اعت به .نظريه ناتوانند 

 ةشواهدي كه به نفع آن اقامه گرديده است، حتي در صورت اثبات قطعي، تنهـا از عهـد                 
 تبيين تغييـرات كلـي      ةآيد و از عهد     ميئي در يك نوع از موجودات بر      تبيين تغييرات جز  

  .ناتوان است) تكامل ةمدعاي نظري(كه به پيدايش انواع جديدي منتهي شود 
ة علـم تجربـي     اي به حـوز     علمي قطعي  ة تكامل هيچ داد   ةبراساس اين ديدگاه، نظري   

  . آيات خلقت انسان مورد معارضه قرار گيرد،وسيله آن عرضه نكرده است تا به
 ةگاه قابل تـصور اسـت كـه نظريـ          هاي دين، آن    هاي علوم و آموزه     تعارض ميان داده  

ها، تجـارب، داليـل و       لمي مسلّم تبديل شده باشد و آزمايش      علمي از فرضيه به قانون ع     
 تكامـل تنهـا در حـد فرضـيه بـاقي      ةكه نظري  در حالي∗؛ييد نمايندأشواهد متعدد آن را ت   
  .شود هاي قانون علمي در آن ديده نمي يك از ويژگي مانده است و هيچ

ا با دقـت    اني است كه اين موضوع ر     ور از جمله انديش   -قدس سره  -طباطباييعالمه  
وي در تفسير گرانـسنگ     . مورد توجه و بررسي قرار داده و ديدگاه باال را برگزيده است           

، به تناسب آيات خلقت انسان بـه بررسـي ايـن موضـوع و بيـان ديـدگاه خـود                     الميزان
  :گويد  تكامل چنين مية نظريةپرداخته، دربار

 از ،انـد  آن اقامـه كـرده    كه بـراي اثبـات       اي  اي بيش نيست و ادله      اين گفتار صرف فرضيه   
ها و طول مـدتش تـاكنون بـراي            موشكافي ةشناسي با هم   زيست... . است اثباتش قاصر 

نمونه به هيچ فرد از نوع تكاملي برنخورده كه از نوع ديگري متولد شده باشد، البته بـه                  
 تطـور   ةفرضـي ... فرد كامل شبيه بـه هـم را          كه خود تولد را مشاهده كنيم، نه دو        طوري

را تـشكيل داده كـه ممكـن          كه اساس علوم طبيعي امروز     اي است حدسي     فرضيه ،اعانو
  ).388-387، ص16همان، ج (اي قوي جاي آن را بگيرد  است روز ديگر فرضيه

 ة تكامل، با تمسك به ظاهر آيات خلقـت بـر نظريـ   ة نظري پس از رد    طباطبايي عالمه
آيد كه نـسل   از ظاهر قرآن برمي... « :گويد بودن خلقت انسان تأكيد كرده، چنين مي      دفعي

                                                      
 ةرو معارضـ   كه قوانين علمي نيز خود در معرض تغيير و تحول جدي هستند، از ايـن  شوديادآوري الزم است.  ∗

  . استناوگوي فراو قانون علمي با آيات قطعي وحي نيز خود محل بحث و گفت
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شود و آدم و همـسرش از پـدر و مـادر متولّـد                حاضر بشر منتهي به آدم و همسرش مي       
  ).384صهمان، (» ... .اند نشده، بلكه از زمين تكون يافته

ورزد كه برداشت آفرينش دفعي و مستقل نوع انسان از  كيد ميأبر اين مطلب ت    عالمه
هايي از اين دست، در        اين آيات است و برداشت     -نه نص  -آيات خلقت، مبتني بر ظاهر    

  .باشند هاي ديگر نيز مي تطبيق بر ديدگاه ويل وأصورت لزوم قابل ت
 شرفتوي با اين سخن راه را براي چگونگي مواجهه با ايـن احتمـال كـه شـايد پيـ                   

ه كـ  ، در صـورتي   رو از ايـن  . گذاشته است  تكامل بينجامد، باز   ةعلوم به اعتبار قطعي نظري    
م محققان علوم تجربي به يك قانون علمي، مسلّ        هاي علمي  پژوهش تكامل در اثر     ةفرضي

ويل و تفسير آيات خلقت انسان مطابق با اين نظريه امري أو بدون خدشه تبديل گردد، ت
  ).385-384، ص16ان، جهم(ممكن خواهد بود 

تـرين و     تكامل با آيات خلقـت، رايـج       ةديدگاه نخست در حل تعارض ظاهري نظري      
هـاي مربـوط بـه ايـن موضـوع            گيري بحث  ترين ديدگاهي است كه از آغاز شكل        مقبول

بيشترين آثار پديدآمده در    . تاكنون، در ميان عالمان و انديشمندان ديني مطرح بوده است         
 اين موضوع، حـاوي همـين ديـدگاه و مباحـث مربـوط بـه آن                 ورددرمهاي ديني     حوزه
 /]تـا   بـي [ سبحاني،   ]/تا  بي[،  مكارم شيرازي  /11، ج 1384مكارم شيرازي،   : ك.ر(باشد    مي

  ).1363 مهاجري، /ق1399وجدي، / 1373 مطهري، /]تا بي[، اصفهاني، 

  ش آفرينش دفعي و مستقل انسان با تمسك به صريح آيات آفرين؛ديدگاه دوم
 تكامـل بـا آيـات       ةوفـصل تعـارض ظـاهري نظريـ        بعضي از متفكران مسلمان براي حل     

اند كه از جهاتي با ديدگاه نخست مشابه و از جهاتي نيـز              خلقت، راه ديگري را برگزيده    
 تكامل، اين جمـع     ة اعتبار يا عدم اعتبار علمي نظري      دربارةدر داوري   . با آن متمايز است   

 مذكور و ادله و شواهدي كه به نفع آن اقامـه شـده اسـت،            ةنيز با مطالعه و بررسي نظري     
 ،ي از سويي  أاين ر . اند  تكامل داده  ةهمانند صاحبان ديدگاه اول، رأي به عدم اعتبار نظري        

شده به نفع آن اسـت كـه از ابتـدا             اقامه ة مذكور و ادل   ةهاي علمي نظري    مبتني بر نارسايي  
يگـر مبتنـي بـر آراي آن عـده از      از سـوي د    .تاكنون بـا مـشكالت جـدي روبـرو شـده          

دانشمندان علوم تجربي و زيستي اسـت كـه ادلـه و شـواهد علمـي متعـددي از جهـان                     
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  .اند دهكر تكامل اقامه ة عليه نظري،طبيعت و موجودات آن
اي جـز    صاحبان ديدگاه دوم بر اين باورند كه بررسي دقيـق آيـات آفـرينش، نتيجـه               

خواهد داشت و اين نتيجه نـه تنهـا مبتنـي بـر            انسان در پي ن    خلقت دفعي و مستقل نوع    
  .باشد نيز مي  ظاهر آيات كه مطابق با نص و صريح آيات خلقت

 اصـلي تمـايز     ةانتساب خلقت دفعي نوع انسان به نص و صريح آيـات قـرآن، نقطـ              
  .است ديدگاه دوم با ديدگاه نخست

 اعتبار كامل   ةلحاظ علمي به درج     تكامل به  ةكه نظري  براساس اين ديدگاه، در صورتي    
هاي آن به يمن پيشرفت علوم مرتفع گـردد نيـز، هرگـز مجـاز بـه                   نايل شود و نارسايي   

در فرض مذكور، ترديد ناپذيربودن وحـي       .  اين نظريه نيستيم   ةپايويل آيات آفرينش بر   أت
ي از آن است، دليلي محكـم بـر اسـتثناپذيربودن قـانون             ئاالهي كه آيات آفرينش نيز جز     

  .انسان استتكامل در خصوص 
 تكامل، آفرينش دفعي انـسان كـه        ةيافتن نظري  مطابق اين ديدگاه، در صورت قطعيت     

  . بودمقتضاي صريح آيات خلقت است، استثنايي در روند خلقت تدريجي موجودات خواهد
 از جملـه    -قدس سـره   - محمدتقي جعفري  عالمهمتفكر و انديشمند بزرگ معاصر،      

ث را به دقت مورد بررسي قـرار داده و ديـدگاه            انديشمنداني است كه موضوع محل بح     
 ة را بـه بررسـي نظريـ       آفرينش انسان وي بخش بزرگي از كتاب      . فوق را برگزيده است   

شده به نفع اين نظريـه، هرگـز         تكامل، اختصاص داده و بر اين باور است كه داليل اقامه          
كه شهرت پيدا    چنان اين فرضيه آن  .  فرضيه فراتر برند   قادر نخواهند بود آن را از حد يك       
 :گويـد   وي مـي  ). 101، ص ]تـا   بـي [جعفـري،   (باشـد     كرده، مستند به حس و قطعي نمي      

پژوهان و دانشوران قـرار      بيش در دسترس دانش   و  تحول، امروزه كم   ةاستدالالت قائلين به فرضي   
 قطعي كه از مقدمات علمـي  ة نتيج،يك و مجموع آن استدالالت      به يك  گرفته است، ولي با نظر    

  ).90همان، ص ( اخذ نشده است،آيد سوس به دست ميحم
 داللت آيات قرآن كريم بر خلقت دفعـي و مـستقل انـسان را داللتـي                  جعفري عالمه
كه از آيات قرآنـي و فـصل          چنان مسئلهاين   :گويد  باره چنين مي   داند و در اين     صريح مي 

خلقـت انـسان را     آيد به طور صريح       دوم از سِفر اول كه سِفر تكوين تورات است، برمي         
نوع مستقل معرفي كرده است و اينكه انسان از نـوع سـابقي تحـول پيـدا نكـرده اسـت                  
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وي در چگونگي توجيه آفرينش دفعـي و مـستقل نـوع انـسان بيـاني                 ).109همان، ص (
  ).120ـ110همان، ص(زيبا و درخور توجه دارد 

 آيـات   ةبـار در نيز با طـرح مباحـث جـامعي          مصباح يزدي قدر استاد    انديشمند گران 
 آفرينش انسان در قرآن كريم، همين ديدگاه را در موضوع مورد بحـث برگزيـده اسـت                 

 كه آفرينش دفعي و مستقل       بر اين باور است     وي ).]تا  بي[ و   1367،  مصباح يزدي : ك.ر(
آيـات قـرآن اسـت، بلكـه مـورد           اولين انسان از خاك، نه تنها مقتضاي ظاهر برخـي از          

  را ايـن تـصريح، راه    . آيات اين كتاب آسماني نيز هـست      تصريح و نص برخي ديگر از       
بر هرگونه احتمال خالف و از جمله احتمال تكامل تدريجي انسان از موجودات قبل از               

  .است خود، مسدود ساخته
انَّ مثـلَ   « سـوره آل عمـران       59ر خلقت دفعي و مستقل را آيه        ترين آيه د   وي صريح 

  .داند ، مي»ه مِن تُرابٍ ثُم قالَ لَه كُن فَيكُونعيسي عِنداهللاِ كَمثلَ آدم خَلقَ
كـه  هـا را دايـر بـر اين        ذكر شده كه ادعـاي آن      ا اين آيه حجتي عليه نصار     ويدر نگاه   

 پس پـسر خـدا خواهـد        ،از اين نظر كه بدون پدر انساني متولد شده         عيسيحضرت  
  : چنين بوده استويصورت استدالل . بود، باطل كند

 انـساني اسـت     عيسيشود و    ارد و هيچ انساني بدون پدر متولد نمي       هر انساني پدر د   
در . كه بدون پدر انساني متولد شده، پس ناچار خدا پدر اوست و او هم پسر خداسـت                

  :فرمايد  چنين استداللي خداي متعال ميپاسخ
 اسـت  دمآحكايت عيسي حكايت   : ...اِنَّ مثلَ عيسي عِنداهللاِ كَمثلِ آدم خَلقَه مِن تُرابٍ        «

كننـده   ايـن احتجـاج در صـورتي صـحيح و محكـوم           . »كه خـدا او را از خـاك بيافريـد         
 ةوجود آمده باشد و اين جهت كه به قرين          بدون پدر به   عيسي نيز مانند    آدمنصاراست كه   

باشـد و اگـر چنـين         تـر مـي     تر و قطعي    قطعيه مقام، تنها وجه تشبيه است، در آدم روشن        
وجود آمده است، احتجاج به كلـي         از نسل حيوان ديگري به     آدماحتمالي در كار بود كه      

بنـابراين،  . گـشت   واقع نمي  اوجه جواب استدالل نصار     شريفه به هيچ   ةشد و آي    باطل مي 
 شريفه به جاي اينكه داللت بر تولد آدم از حيوانات ديگر بنمايد، داللـت قطعـي بـر                   ةآي

هـر گونـه استحـسان و        طي، باطـل و   نفي آن دارد و در برابر آن هرگونه اجتهاد و استنبا          
  ).91-90، ص]تا بي[ ،يزدي مصباح(جاست  استبعادي بي
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   تمايز بياني زبان علم و زبان قرآن؛ديدگاه سوم
وفصل تعارض ظاهري علم و دين و از جمله موضوع مورد بحث             راه ديگري كه در حل    

  .حل زباني است تواند مورد توجه قرار گيرد، راه ما مي
بر مبناي اين ديدگاه،    . است» تمايز بياني زبان علم و زبان دين      «مبتني بر   حل،   اين راه 

 متمـايز و غيـر   هاي كامالً  تكامل و آيات آفرينش انسان در قرآن كريم، داراي زبان        ةنظري
دو زبـان رسـيدن    كدام از ايندر واقع منظور هر . باشند  قعيت مي مرتبطي براي بيان يك وا    

همين تمايز زباني،   . دو حوزه بوده است    هركدام از اين  به اهداف متفاوت مورد خواست      
 رقيـب يكـديگر     ] تكامل و آيات آفرينش    ةنظري= [دو   شود كه به طور كلي اين       سبب مي 

شدن ايـن ديـدگاه      روشن. قلمداد نشوند و وجود تعارض ميان آنها از ريشه منتفي گردد          
  .ايم نيازمند توضيح بيشتري است كه ضمن مقدمات زير به آن پرداخته

  ها در علوم گوناگون  تفاوت هدف) الف
 عمـل   ة هريك از علوم گوناگوني كه از ديرباز تاكنون مـورد توجـه و حـوز               ،بدون شك 

 اهداف و مقاصد مشخص     ،خاص خود هاي    با ويژگي  محققان و پژوهشگران بوده است،    
   ازات  بـه مـو    ،رشـد و تكامـل آن      تنوع و گوناگوني علـوم و      .اند نظر داشته و معيني را مد

 زيـادي معلـول تنـوع و        ة تـا انـداز    ،مختلفهاي    اعجازآميز بشر در عرصه   هاي    پيشرفت
هـاي   ها از طريق تحقيق و پـژوهش در رشـته     گوناگوني اهداف و غاياتي است كه انسان      

 هـا و  خواسـت  نيازهـا، بـر   هر مقدار كـه  .اند پرداخته آنها   جويو مختلف علوم به جست   
وجـود در علـوم     مهاي    ها و تخصص   همان ميزان رشته  به   مقاصد بشر افزوده شده است،    

كـه هـر    اين افزايش به طور منطقي مبتني بر ايـن حقيقـت اسـت              . نيز افزوده شده است   
خاصـش  هـاي   ويژگـي و  تناسب توان و قلمرو       به ،)اي معين از آن    يا رشته ( علمي   حوزة

اهـداف و   آيـد و     مـي ص و مورد نظر همان حوزه بر      خ اهداف و مقاصد مش    ةتنها از عهد  
  . جديد علمي يا شاخه جديدي هستندةسيس حوزأنيازمند ت ، به اقتضاي نوعشانمقاصد تازه،

  ها  تناسب گوناگوني هدف  ها به تفاوت زبان) ب
هـايي از    هاي مختلف، تنوع و شيوه      مقاصد مورد توجه حوزه    تنوع و گوناگوني اهداف و    

هـاي    هـا، صـالحيت     ويژگـي  لحـاظ  وجـود آورده كـه بـه        هاي بيـاني را بـه       زبان و سبك  
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  .كارگيري و نتايج مورد انتظار از آنها، بسيار متفاوتند به
هاي ديني، علمي، فلسفي، عرفـاني،        ها در حوزه    ها وخواست   كه نوع هدف   گونه همان
ها، ميـدان عمـل و كاركردشـان و نتـايج            متفاوتند، به همان سياق عرصه زبان      ...هنري و 

كارگيري هر نوع زباني     بايد توجه داشته باشيم كه به     . اوتندها نيز به كلي متف     حاصل از آن  
پي تبيين چه هـدف و        آن در  ةوسيل خواهيم و به    بستگي دارد به اينكه از آن زبان چه مي        

طلبـد    كارگيري زبان خاص خود را مي      به ،رساندن مقاصد ديني   به انجام . تيممقصدي هس 
  .آيد  بيان اهداف دين برمية فقط از عهداين زبان .شود تعبير مي» زبان دين«كه از آن به 

رساندن  كه درصدد به انجام   جااز آن ... كه زبان علم، زبان فلسفه، زبان هنر و        گونه همان
بـه همـان    . آيند   مقاصد علم، فلسفه و هنر برمي      ةاهداف خاص خود هستند، تنها از عهد      

 ،ي نبوده و نيـست    كس را چنين توقع    زايد و هيچ    مولود فلسفي نمي   سياق كه زبان هنري،   
توانـد فحـواي    گرچه زبـان علمـي مـي   . زبان ديني هم از بيان مقاصد علمي ناتوان است       

اي از مقاصد ديـن يـاري    تر پاره ديني داشته باشد و آدميان را در شناخت بهتر و ملموس      
تواند به جـاي زبـان        آيد و نمي     بيان مستقيم اهداف دين برنمي     ةلكن هرگز از عهد    دهد،

  .د و از موضع آن سخن بگويددين بنشين

  هدايت به سوي خالق، هدف و مقصد اصلي قرآن كريم) ج
هدف و مقصد نهـايي ايـن كتـاب آسـماني را             بسياري از آيات قرآن كريم به صراحت،      

هاي كمال انسانيت و مقام        رسيدن به قله   ،هدايت آدميان به راه مستقيم االهي و در نتيجه        
  .اند رت معرفي كرده آخسعادت دنيا و قرب پرودگار و

ز جـ  چيزي ، مورد توجه و مطمح نظر اصلي است ، كريم قرآننچه در مجموع آيات     آ
يعني صعود بـه     -ها به سوي هدف عالي آفرينش و مقتضاي فطرت ايشان          هدايت انسان 

  . نيست-ي در پرتو ايمان و عمل صالحكمال انسانهاي  قله
 مقتضاي برهان عقلي ، شده استبه وجود اين هدف تصريح ،قرآنعالوه بر آنكه در    

 چنين  بر ضرورت نزول كتب آسماني و بعثت پيامبران االهي از سوي خداوند بزرگ نيز             
 انـد،   كـريم پرداختـه    قـرآن اي از آيات كه به معرفي هدف و ماهيت اصلي            پاره .باشد مي

  :عبارتند از
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مـاه   :بينّاتٍ مِـنَ الهـدي و الفُرقـانِ       شَهرُ رمضانَ الذَّي اُنزِلَ فيهِ القُرآن هدي لِلنّاسِ َو          « ـ 
ـ    هـا و   بـراي هـدايت انـسان       در آن نازل شده است،     قرآنرمضان ماهي است كه       ةبـا ادل

  ؛)185 :بقره( »روشن براي راهنمايي و امتياز حق از باطل
بيـان اسـت     حجـت و  ) كتاب خـدا  (اين   : لِلمتَقّينَ ةٌهذا بيانٌ لِلنّاسِ و هدي و موعِظَ      «ـ  
  ؛)138: آل عمران (»راهنما و پندي است براي پرهيزگاران  عموم مردمان وبراي

قالُوا يا قَومنا اِنّا سمِعنا كِتاباً اُنزِلَ مِن بعدِ موسي مصدقاً ِلما بينَ يديهِ يهدي اِلي الحق                 «ـ  
نيديم كه پـس  همانا آيات كتابي را ش   )ها گروه جن (گفتند اي طايفه ما      :الي طَريقٍ مستقيمٍ   َ و

كـرد    مي به راستي تصديق   كه كتب آسماني تورات و انجيل را        در حالي  ،از موسي نازل شده   
  .)30 :احقاف (»كرد  ميخلق را به سوي حق و راه راست هدايت

 203 سـورة انعـام،   57 سـورة بقـره،   97 و  2 نمل،     سورة 2 و   1 سورة اسراء،    9آيات  
 سورة لقمان و تعداد ديگري از آيـات         3،   سورة نحل  89 سورة يونس،    57سورة اعراف،   

  .قرآن كريم نيز بر اين حقيقت كه قرآن كتاب هدايت و بشارت است، تصريح دارند

   زبان خاص قرآن در امر هدايت )د
هدف اصلي قرآن از يكسو و اين حقيقت كه تبيين مقاصد مختلف،  شدن مقصد و روشن

 مهمـي در خـصوص      ة را بـه نتيجـ     شود، مـا    هاي مختلف را موجب مي      كارگيري زبان  به
  .گرداند راهبرد زباني و سبك بياني اين كتاب آسماني نايل مي

طور مستقيم و باالصاله، متوجه هدف اصلي   آياتش، بهةسبك بيان و زبان قرآن دركلي  
  .هايي است كه قرآن درصدد تبيين آنها بوده است و متناسب با نوع تعاليم و آموزه

تعلـيم اصـول ايمـان، اخـالق حـسنه و            به هدف تبيـين و     بياني خاص كه     ةاين شيو 
تـك آيـات قـرآن        تك تشريع قوانين سعادت بخش حيات بشر در پيمودن راه كمال، در          

گيـري   بهـره  سازد تا با شـناخت و       اتخاذ شده است، هر كاوشگر انديشمندي را قادر مي        
 آن را از آيـاتش    راه دستيابي بـه    صحيح از قرآن بتواند با اطمينان، هدف عالي آفرينش و         

  .استنباط كرده، در همان مسير طي طريق كند
گيري از زبان قرآن تنها براي اين مقصود مجاز است و هرگونه استناد              تمسك و بهره  

 مقاصد اصلي قرآن نباشـد، نـاروا و موجـب    ةزمر ديگر به آن، براي اثبات اهدافي كه در     
  .انحراف و تحميل راي شخصي بر قرآن است
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  از نظرية تمايز بياني در موضوع بحثگيري  نتيجه
بـه حـل وفـصل    » تمايز بياني زبـان علـم و زبـان ديـن          «انديشمنداني كه با كمك نظرية      

ت خلقت را    تكامل با آيا   ةاند، تعارض ظاهري نظري    تعارض ظاهري علم و دين پرداخته     
  .اند به قرار زير، پاسخ داده ،نيز با كمك همين نظريه

دادن آدميـان بـه همـان مقاصـد و      سوق ك، درصدد بيان و آيات آفرينش انسان از خا    
، غايـت و هـدف      أ يعني شناساندن مبد   ؛اهدافي است كه درقرآن به آنها اشاره شده است        

  .مراه بيان اصول ايمان و عمل صالحهستي به ه
 همـين مقـصود     ةكاررفته در اين آيات، همانند ساير آيات قرآن تنهـا از عهـد             زبان به 

تأمل و دقتي دوباره در اين آيـات        .  ديگري از آنها گرفت    ةوان هيچ نتيج  ت آيد و نمي   برمي
  :سازد اين حقيقت را به خوبي نمايان مي

  :چنين آمده است  حج كه يكي از آيات آن مربوط به موضوع مورد بحث ماست،ةدرسور
هـا اگـر از    اي انسان :ابٍيا اَيها النّاس اِن كُنتُم في ريبٍ مِنَ البعثِ فَاِنّا خَلَقناكُم مِن تُر       «ـ  

  ).5 :حج (»ايم برپايي قيامت درشكّيد، پس بدانيد كه ما شما را از خاك آفريده
گونه، در صدد جلب توجـه انـسان بـه          آياتي از اين    فوق و  ةكامال روشن است كه آي    

ة خلقـت از خـاك را   مـسئل براي رسيدن به اين مقـصود،        باشند و   اصل اعتقادي معاد مي   
  .اند دهبيان كر

 مؤمنون كه بيانگر مراحـل گونـاگون خلقـت انـسان از              سورة 14 تا   12بعد از آيات    
  :باشند، چنين آمده است مي... خاك، نطفه و

گـاه    ميريـد آن    سپس شما مي   : ثُم اِنَّكُم يوم القِيامهِ تُبعثُونَ     *ثُم اِنَّكُم بعد ذلِك لَمِيتونَ    «ـ  
  ).16-15: مؤمنون (»شويد در روز قيامت برانگيخته مي

بـه هـدف   ... نطفـه و  ه بيان مراحل خلقت آدمي از خاك،    كروشن است   نيز  در اينجا   
 مـرگ و معـاد صـورت        ةمـسئل تمهيد مقدمات الزم براي بيان و جلب توجه آدميان بـه            

  . گرفته است
كه در آنها سخن از آفـرينش   پس از آن بعد از آن، آيات ص وة سور 71توجه در آية    

 مالئكه بر آدم و امتناع شـيطان از سـجده، در اثـر رسـوخ                ةو داستان سجد  بشر از خاك    
 آن اسـت    كنندة  نابيني در وجود او، رفته است، نيز به خوبي نماي          بزرگخود   رذيله كبر و  
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گونه آيات، قبل از هر چيز، براي جلب توجه آدميان به عواقب سوء تكبر و غرور  كه اين
  .ندا و دعوت به خضوع در مقابل حق آمده

 55 ةاند و از جمله آيـ      دهكر آياتي كه به آفرينش انسان از خاك تصريح          ةتأمل در كلي  
گونـه   شود كه مقصد و خواسـت اصـلي ايـن            طه ما را به اين حقيقت رهنمون مي        ةسور

  .باشد آيات، معرفي و تأكيد بر يكي از اصول ايمان يا اخالق حسنه مي
ي، قبل يا بعد يا در ضـمن همـان آيـات      اي تلويح  گونه طور صريح يا به    اين مقصد به  
  .ذكر شده است

خواهـد    زبان آيات مربوط به خلقت انسان از خـاك، زبـاني اسـت كـه مـي           ،بنابراين
دار هيچ   گونه كه بايد به اين مقصد برساند و همانند ساير آيات قرآن عهده             مخاطب را آن  

لـوم طبيعـي و زيـستي       هاي ع   هاي ديگر، از جمله حوزه      اي براي حوزه    بار مثبت يا منفي   
هاي علوم تجربي مطـرح        تكامل كه امروز در حوزه     ةاين در حالي است كه نظري      .نيست

گيـري از زبـان خـاص علـم كـه وظـايف              اي علمي است و بـا بهـره         است، تنها، تئوري  
هـاي عـالم طبيعـت پرداختـه و چگـونگي             مشخصي بـر عهـده دارد، بـه تبيـين پديـده           

ت زنده جهان را با تفـسير علمـي بـه انجـام رسـانده               ظهور انواع موجودا   گيري و  شكل
آيد    مقاصد علم بر مي    ةهاي علمي، تنها از عهد      كارگيري زبان علم نيز در تئوري      به. است
  .باشد ل هيچ بار مثبت يا منفي براي حوزة دين نميو حام

 متمـايز و    هـايي كـامالً     تكامـل زبـان    ةبا توجه به مطالب باال، آيات آفرينش و نظريـ         
آيات آفرينش اين واقعيت را     . رتبط براي بيان يك واقعيت، يعني خلقت انسان هستند        نام

 تكامل همين واقعيت را با زبان علم و         ةبا زبان دين و براي برآوردن اهداف دين و نظري         
  .كنند براي برآوردن اهداف علم تبيين و تفسير مي

ـ     اي كـامالً   دو زبان به حوزه    تعلق هركدام از اين    ا مقاصـد و اهـدافي در        متفـاوت و ب
، رقيب همـديگر    )آيات آفرينش و نظرية تكامل    (دو   شود كه اين    نهايت متباعد، سبب مي   

  .قلمداد نشوند و وجود تعارض ميان آنها به كلي منتفي گردد
جمله محققاني كه به طرح و تبيين اين ديـدگاه در حـلّ تعـارض ظـاهري آيـات                    از

قراملكي  احد فرامرز: توان از اند، مي  متمايل شده تكامل پرداخته و به آنةآفرينش و نظري
  . نام برد)76ـ67ص، 1382: ك.ر (ابراهيم كالنتريو ) 159ـ135ص، 1373: ك.ر(
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 ثينينـا مـاكينو   و  ) 1369 انـسان،    ةفلـسف  (شريعتي ديدگاه دكتر    ،برخي از انديشمندان  
قت آدم را نيـز  دانستن زبان قرآن در داستان خل     در سمبليك ) 1363آفرينش و رستاخيز،    (

رسد   به نظر مي  ). 149-148 قراملكي، همان، ص    :ك.ر(اند    منطبق بر همين ديدگاه دانسته    
  .چنين تطبيقي با ترديد جدي روبرو باشد

   تكامل و تأويل آيات آفرينش بر اساس آنة پذيرش نظري؛ديدگاه چهارم
فاوت ديگـري را نيـز      ثار منتشرشده در همين زمينه، ديدگاه به كلي مت        آاي از      پاره ةمطالع
صاحبان اين ديدگاه از يكـسو، نظريـة تكامـل را    . دهد روي خواننده گرامي قرار مي    پيش
هـاي علمـي    ارسايياي اثبات شده و علمي به ديدة قبول تلقي نموده و برن  عنوان نظريه  به

شده از جانب دانـشمندان علـوم طبيعـي بـر آن، ديـدة اغمـاض فـرو                   و ايرادهاي مطرح  
 تالش توأم با تكلّفي را براي تطبيق آيات آفرينش قرآن با نظريـة              ، از ديگرسو  اند و   بسته

برخـي از  ). ]تا  بي[ پيمان،   /]تا  بي[ بازرگان،   /1346سحابي،  : ك.ر(اند    متحمل شده مذكور  
خلقت تدريجي موجودات و پيوسـتگي و       «كنند كه     اين نويسندگان با صراحت اعالم مي     

وي ). 188، ص1346سـحابي، (»  نظـام كائنـات اسـت   تكامل آنها يكي از اصول مـسلّمه     
آيـات متعـدد از قـرآن       «: گويـد    مذكور چنين مي   ةگاه در تطبيق آيات آفرينش با نظري       آن

هـاي   اين آيـات از نظرهـا و بـه بيـان    . پيوستگي موجودات زنده را تا انسان متذكر است       
). 110همـان، ص  (» فرمايند  نسان توضيح مي  متفاوت، تغييرات و تكامل موجودات را تا ا       

: گويـد    تكامل چنـين مـي     ةهمين نويسنده در حل تعارض ظاهري آيات آفرينش و نظري         
 تكامل تدريجي و پيوستگي موجودات زنده يكي از مواردي است كه دربارة آن هيچ          ةمسئل«

  ).103همان، ص(اختالف و تناقضي ميان قرآن و مراتب قطعي علمي امروز وجود ندارد 
اي نـو     ر قلمرو وسيعي طرح و نشر يافته و بـه ظـاهر از وجهـه              اين ديدگاه اگرچه د   

پـژوه واقـع     كن نه تنها مورد استقبال و قبـول انديـشمندان قـرآن            است، ل  برخوردار بوده 
، 16، ج ]تـا   بـي [طباطبايي،  : ك.ر(شته است   نشده، بلكه واكنش منفي آنان را نيز در پي دا         

 /1361نـصر،   / ]تـا   بـي [بحاني،   سـ  /]تا  بي[ مصباح يزدي، /  جعفري، همان  /260ـ255ص
  ).1363مهاجري، 

دليل اصلي واكنش منفي در قبال اين ديـدگاه، ورود غيرتخصـصي صـاحبان آن بـه                 
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زدن   بسيار حساس تفسير قرآن، تحميل آراي شخصي بـر آيـات آفـرينش و گـره                 ةحوز
سرنوشت جمع بزرگي از آيات كتاب وحي با سرنوشـت متزلـزل يـك فرضـية علمـي                  

 علـوم    دسـتاوردهاي حـوزة    مان و متفكران حوزة ديـن در برخـورد بـا          روش عال . است
تجربي كه علي الدوام در معرض تغيير و دگرگوني است، روشي محتاطانه توأم با تـالش و                 

  .باشد دقت و تأمل علمي كه مقتضاي تخصص و كارشناسي روشمند در اين حوزه است، مي
يـن شـيوه، دسـت بـه تأويـل          رسد صاحبان ديدگاه چهارم بدون رعايت ا        به نظر مي  

  .اند غيراصولي و تفسير نامتعارف آيات آفرينش زده

  گيري نتيجه
 تكامل و آيات آفرينش اين نتيجه را در پي دارد كـه تنهـا يـك                 ةدقت در محتواي فرضي   

 مـذكور در    ةظاهر با فرضي    به ،داند  دسته از آيات آفرينش كه خلقت انسان را از خاك مي          
اند   حده سخن گفته  كه از آفرينش انسان از آب و يا نفس وا         آيات ديگري   . تعارض است 

هـاي اول، دوم      در رفع اين تعارض، ديدگاه    . وجه با چنين تعارضي مواجه نيستند      به هيچ 
هاي تفسيري متعارف كـه       هريك به صورت روشمند و بر مبناي اصول و روش          ،و سوم 

 به پاسـخگويي و     ،ده است پژوهان رايج بو   گيري دانش تفسير در ميان قرآن     از آغاز شكل  
اند و تا حدودي نيز در رسيدن به مقصود موفق    وفصل تعارض مذكور همت گماشته     حل
 ةطلبد كه از حوصـل      ها مجال وسيعي مي     بررسي نقاط قوت و ضعف اين ديدگاه      . اند  بوده

اين نوشتار خارج است؛ لكن نگارنده بر اين باور است كه ديـدگاه اول بـه جهـاتي بـر                    
نخست اينكه مبنـاي ايـن ديـدگاه تمـسك بـه ظـواهر آيـات               : ها تقدم دارد   هساير ديدگا 

.  نخستين انسان از خـاك دارد      -نه تدريجي  -آفرينش است كه حكايت از آفرينش دفعي      
 گرامـي   ةدقت در مفاد آيات آفرينش كه بسياري از آنهـا پـيش از ايـن از نگـاه خواننـد                   

به همين سبب انتـساب آفـرينش      . ذاردگگذشت نيز مطلبي بيش از اين را در اختيار نمي         
 كه در ديدگاه سوم به آن تصريح شـده اسـت،   -نه ظاهر آنها   -دفعي به صريح اين آيات    

كه چنين صراحتي در اين دسـته        فاقد پشتوانه جدي است؛ در صورتي     دليل و    انتسابي بي 
لّـي   راه بر هرگونه اختالف نظر در تفسير محتـواي آنهـا بـه ك              ،داشت از آيات وجود مي   



wa  

28  

هم 
نزد

 شا
سال

 /
ار 
به

13
90

 

  .كه ما شاهد اين اختالف نظر هستيم  در حالي،گرديد مسدود مي
گونـه تكلّفـي نگرديـده و        دوم اينكه ديدگاه اول در تفسير آيات آفرينش گرفتار هيچ         

عمالً در برداشت از آيات مذكور به ظواهر آيـات و فهـم عرفـي از آنهـا بـسنده نمـوده             
هـاي   مـدعاي خـود گرفتـار تبيـين         بـراي اثبـات    ها گـاه     در حالي كه ساير ديدگاه     ؛است
  .اند آميز شده و از فهم عرفي فراتر رفته تكلّف

در . هاي علمـي آينـده بـاز گذاشـته اسـت           راه را بر پيشرفت    ،سوم اينكه اين ديدگاه   
هاي علـم تجربـي بـه قـانون علمـي             تكامل در آينده به يمن پيشرفت      ةكه فرضي  صورتي

 آن متوجـه آيـات آفـرينش در قـرآن و            ةز ناحي  هيچ چالشي ا   ،استثناناپذيري تبديل شود  
  .شده براساس ظواهر آن نخواهد بود چنين تفسير ارايه هم

چهارم اينكه ديدگاه اول افزون بر اصول و مباني رايج در تفسير قرآن مبتني بر هـيچ                 
اصل موضوعي ديگري نيست كه نيازمند اثبات و پذيرش در جاي ديگري باشـد و ايـن           

آيد، گرچـه ديـدگاه دوم نيـز از ايـن جهـت بـا               شمار مي  هين ديدگاه ب  خود از امتيازات ا   
تمايز بيـاني زبـان علـم و زبـان          « اما ديدگاه سوم كه مبتني بر        ،ديدگاه اول مشترك است   

 ممكن است با يك چالش مبنايي در خصوص چنين تمايزي مواجه شود             ،باشدمي» دين
  .باشدپذير نميراحتي امكان كه حلّ آن به
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