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این مسئله که «آیا آموزههای دینی در بح آفرینش حیات و بههویهژه خلقهت انسهان ،بها
دستآوردهای علمی سازگار است یا نه؟» همواره میان االهیون و دانشمندان مورد مناقشه
بوده است .در تبیین این موضوع ،بیشتر دانشمندان جدید نظریة تکامهل را پذیرفتههانهد؛ و
در مقابل ،غالب االهیون این نظریه را مردود دانسته و به نظریة خلقت ثابت و مستقل باور
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اسالمی ،آفرینش انسان کنونی را ثابت و مستقل معرفی کهردهانهد ،ولهی پهذیرش دیهدگاه
اسالمی مستلزم انکار نظریة تکامل نیست؛ و میتوان هر دو دیدگاه را پذیرفت.
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مقدمه

مسئلة تعار علم و دین ،از مهمترین مباح دین شناسی ،فلسفة دین و کهالم جدیهد
است .در بین این مسایل ،مسئلة پیدایش حیات بر روی زمین و بهویژه پیهدایش انسهان،
بیش از دیگر مسایل در میان عالمان تجربی و دینداران مناقشهبرانگیهز و چهالشزا بهوده
است و سابقة دیرینه تری دارد؛ زیرا هم علم در این موضوع نظر دارد و هم دین دربهارة
آن موضِع دارد و به تفصیل سخن گفته است .به طور کلّی ،در مورد نحوة پیدایش انهواع
موجودات زنده بر روی زمین ،تا به حال دو نظریة کلّی علمی عرضه شده است:
0ه نظریة ثبات (یا استقالل) انواع 0:بر اسهاس ایهن نظریهه ،پیهدایش ههر نهوع از انهواع
موجودات زنده ،به نحو مستقل صورت گرفته و از آغاز پیدایش هر نوع تا کنهون ،ههیچ
تغییر و تحول اساسی در آن نوع که سبب تغییر آن به نوع دیگری شود ،رخ نداده است.
به بیان دیگر ،ویژگیهای اصلی ههر نهوعی از انهواع جانهداران کهه نوعیّهتِ آن نهوع را
میسازد ،از آغاز پیدایش تا انقرا آن ثابت مانده است.
2ه نظریة تکامل (یا تحوّل) انواع 2:بر اساس این نظریه ،حیات با پیدایش یهک یها چنهد
تکسلولی و موجودات زندة بسیار ساده آغاز شده و به مرور زمان و در طول میلیونهها
سال و از طریق علل و عوامل طبیعی ،ارگانیسم داخلی هر نوع ،تحوّل یافته و پیچیهده و
پیچیدهتر شده است ه و به تعبیر علمی امروز ،کاملتر 9شده است ه و هنگهامی کهه ایهن
تحوالت به حدّ خاصی از انباشتگی رسید ،به پیدایش نوع کاملتر ،یعنی پیچیدهتر ،منجر
می گردد .بدین ترتیب ،هر نوعی از موجودات زنده ،حاصل تحول و تکامل نوع پیش از
خود است و این امر در بارة تمامی اشکال حیهات (انسهان ،حیهوان ،گیهاه و  )...صهادق
است .نظریة تکامل ،خود به دو نظریة فرعیتر تقسیم میشود:
الف :نظریة تکامل تدریجی (ترانسفورمیسم )4که المارک و بهویژه دارویهن آن را مطهر
کردند .این نظریه ،به دلیل اشهکاالت و ابهامهات بسهیار و تعهار بها دسهتآوردههای
جدیدتر زیست شناسی و علم ژنتیک ،در بیشتر محافل علمی امروز نظریهای منسهوخ و
نامعتبر تلقّی میشود.
ب :نظریة تکامل جهشی (موتاسیونیسم )8که آخرین نظریة موجهود در ایهن موضهوع و
مورد قبول بیشتر دانشمندان جدید است .امروزه این نظریه نیز بها ابهامهات و اشهکاالت
علمی متعدّد مواجه است.
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هدف از نگارش این مقاله نشان دادن این دو نکتهه اسهت کهه اوّالً :متهون وحیهانی
اسالمی (قرآن و احادی

معصومان) نحهوة آفهرینش انسهان بهر روی زمهین را چگونهه

معرفی میکنند؛ و ثانیاً :آیا این آموزههای وحیانی با نظریة تکامل تعار

دارند یا خیر؟

 .1ديدگاه سهگانة متفکّران مسلمان دربارة نسبت نظرية تکامل و آموزههاي اسالمي

دیدگاه اندیشمندان مسلمان در بارة نسبت مزبور را میتوان به سه دستة کلّی تقسیم کرد:
0ه برخی معتقدند که قرآن کریم ،صرفاً آیاتی کلّی و اجمهالی دربهارة خلقهت انسهان
مطر کرده است که هم با خلقت مستقل بشر و نظریة ثبات انواع سازگار است و ههم بها
نظریة تکامل انواع .از این رو ،هیچ نظر صریح و قهاطعی در ایهن بهاره از آیهات قهرآن بهه
دست نمیآید .علی مشکینی اردبیلی در کتاب «تکامل در قرآن» به چنین نظری باور دارد.
2ه بعضی دیگر برآناند که آیات قرآن ،با نظریة تکامل و تحوّل انواع سازگار است
و خلقت مستقل را نمیپذیرد .یداهلل سحابی در کتاب «خلقت انسان» به این دیدگاه باور
دارد .وی در اثبات این دیدگاه به آیاتی چند استناد میکند ،کهه بررسهی آنهها از ههدف
این مقاله خارج است.
 9ه اما بیشتر مفسران قرآن بر این اعتقادند که از آیهات قهرآن کهریم ،بهه صهراحت
خلقت مستقل انسان نتیجه می شود و از آیاتی که طرفداران نظریة تکامهل بهه آن اسهتناد
میکنند ،چنین نظریهای برنمیآید؛ زیرا قرآن آفرینش انسان را از خاک معرفی میکنهد و
بین خاک وانسان ،انواع دیگری را واسطه قرار نمهیدههد .علّامهه طباطبهایی ،از مفسّهران
برجستهای است که در تفسیر «المیزان» چنین دیدگاهی را برگزیده است.

2

پیش از داوری در این باره ،ابتدا الزم است نکتهای را کهه بهه جنبهة روششهناختی
تحقیق در مباح

اعتقادی مربوط است یادآور شویم .به طور کلّی ،باید توجه کهرد کهه

در پژوهشهای اعتقادی و بهویژه موضوعاتی که در قرآن کریم به نحو اجمال یا متشهابه
مطر شدهاند ،مراجعه به احادی

معصهومان (علهیهم السهالم) بهرای فههم درسهتتهر،

دقیقتر و کاملتر این موضوعات بسیار الزم و ضروری است و بیتوجّهی بهه ایهن امهر،
منشاء برداشت ها و تفسیرهای نادرست فراوانهی از آیهات اعتقهادی شهده اسهت .قهرآن
مجید ،خود بر چنین روشی در عقایدپژوهی تأکید ورزیده و آیاتی متعدد ،بهه صهراحت
بر این نکتة کلیدی در فهم معارف قرآنی داللت دارند که قرآن ،کتاب خودآموز ههدایت
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نیست و از این رو ،مردم موظهفانهد بهرای درک صهحیح و کامهل مباحه

قرآنهی ،بهه

حامالن واقعی علوم قرآنی مراجعه کنند که خداوند آنها را به عنهوان مفسهران و تبیهین
کنندگان الهی کتاب خدا به مردم معرفی کرده است .مصهداق اصهلی و کامهل آنهان نیهز
رسول اکرم و اهل بیت معصوم او (علیهم السالم) هستند .بهدین ترتیهب ،هماننهد تمهام
مباح

اعتقادی ،برای درک درست و کامل ماجرای آفرینش انسان بهر روی زمهین نیهز

باید عالوه بر قرآن ،از روایات چهارده معصوم (علیهم السالم) بهره جست؛ چهرا کهه در
غیر این صورت ،یا به نتیجهای نادرست میرسیم و یا به تصویری ناقص از این موضوع
دست مییابیم .حال پرسش این است که از بین سه دیدگاه مذکور در بهین اندیشهمندان
مسلمان ،کدام یک حقیقتاً با کتاب و سنّت سازگار است؟
 .2آفرينش انسان از منظر آموزههاي اسالم

پاسخ پرسش باال این است کهه اگهر مهراد از انسهان در ایهن بحه  ،حضهرت آدم(ع) و
انسانهای نسل او تا امروز باشند ،مجموع آموزههای قرآنی و حدیثی بهه وضهو نشهان
می دهند که آفرینش وی و فرزندانش تا زمان حاضر ،که شامل انسهانههای کنهونی ههم
میشود ،به صورتِ مستقل ه و نه تکاملی ه تحقق یافته است .اما برای درک کامهل ایهن
مطلب و به ویژه ارتباط بح

آفرینش انسان با نظریة تکامل ،الزم است این بح

در دو

بخش مجزّا و مستقل دنبال شهود :یکهی در مهورد حضهرت آدم و آدمیهان نسهل وی؛ و
دیگری پرسش از ماجرای آفرینش انسان پیش از حضرت آدم ،که تاکنون در بین بیشهتر
قریب به اتفاق اندیشمندان مورد غفلت واقع شده؛ و شاید برای نخستینبار در این مقاله
به آن پرداخته میشود.
 .1-2آفرينش مستقل آدم در قرآن

قرآن کریم ،انسانها را فرزندان آدم (بنی آدم) میخواند و در نتیجه ،بر اساس آموزههای
اسالمی روشن است که انسان های پهس از حضهرت آدم تها کنهون ،همگهی از نسهل او
هستند و از طریق تولّد طبیعی زاده شدهاند .بنابراین فقهط بایهد دانسهت کهه آیها منشهاء
شخص آدم ،انواع پیش از وی بوده یا خلقت او مستقل از آنها بوده است؟
به عقیدة نگارنده ،تنها آیهای که بهروشنی بر آفرینش مستقل آدم داللت میکند ،آیة
زیر است:
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«إِنَّ مَثَلَ عیسى عِنوَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرابٍ»
«مسلماً موردِ عیسی نزد خدا مانند مورد آدم است که خدا او را از خاک آفرید».
(آلعمران)83:
این آیه ،در مقام استدالل بر نفی الوهیت مسیح(ع) است؛ یعنی نفی خدا بودن یا پسر

خدا بودن وی 1.یکی از مهمترین دالیل مسیحیان بر الوهیت آن حضهرت ایهن اسهت کهه
چون وی به نحو اعجازآمیزی ،یعنی بدون پدر ،متولّد شد ،این امر نشهانة آن اسهت کهه او
فرزندِ خداست و یا با خدا همْگوهر است .پاسخ قرآن در آیة مزبور به این صهورت اسهت
که اگر تولّد بدون پدر ،دلیل بر الوهیت کسی باشد ،چنین تولدی به نحهو بهاالتر در مهورد
آدم(ع) هم وجود دارد؛ پس به طریق أولی او هم باید پسر خدا یا همذات بها خهدا باشهد؛
زیرا مسیحیان آن عصر هم بر اساس آموزههای کتاب مقدسشان معتقد بودنهد کهه آدم(ع)
از خاک آفریده شده است .هنگامی این استدالل قرآن معنا پیدا میکند کهه آدم مسهتقیماً از
خاک یعنی بدون پدر و مادر خلق شده باشد تها بتهوان بهه فقهدان پهدر و مهادر دربهارة او
استدالل کرد .اگر وی از تکامل انواع پیش از خود ایجاد شده باشد ناگزیر باید دارای پهدر
و مادری باشد تا از این طریق ،نَسَبش منقطع نشود و به نوع قبهل برسهد .بنهابراین اگهر او
پدر و مادر میداشت ،دیگر ممکن نبود که با استناد بهه وی ،بهر نفهی الوهیهت عیسهی(ع)
استدالل شود .بدین ترتیب معلوم میشود که مراد قرآن از اینکهه آدم(ع) از خهاک آفریهده
شده ،این است که او مستقیماً و بیواسطه و در نتیجه بدون پدر و مادر از خاک خلق شده
است؛ نه اینکه خاک ،منشاء اولیة پیدایش وی ،یعنی منشاء انواع پیش از او ،بوده باشد.
 .2-2خلقت مستقل آدم در سخنان معصومان (عليهم السالم)

جدا از قرآن ،احادی

اسالمی تبیین روشنتر و دقیقتری از آفهرینش آدم و انسهانههای

نسل او بهدست میدهند که هم با تلقّی بیشتر افراد از خلقت انسان متفاوت است و ههم
به وضو نشان از خلقت مستقل و غیر تکاملی آنها دارد .تصور غالب مردم ایهن اسهت
که همان طور که یک مجسمهساز ،از مقداری خاک و گِل مجسمهای میسازد ،خداونهد
هم ابتدا از تودهای خاک ،پیکرة آدم را همانند مجسمهای بیجان آفریده و سپس بهه وی
حیات بخشیده و او را زنده کرده است و آدمیان نیهز از نسهل وی و از طریهق ازدواج و
توالد و تناسل ایجاد شدهاند.
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اما این تصوّر نادرست است و با آموزههای اسالمی سازگار نیست .آنچه به صهراحت
از تعالیم پیشوایان اسالم برمیآید این است که نه خلقت آدم به نحو مجسمهسازی بهوده و
نه آغاز خلقت آدمیان از راه تشکیل نطفه و رشد جنینی ،بلکه آفرینش جسمانی همة آنهها
با خلق بدنی برای تمام آنان به نام بدن ذرّهای آغاز شده و ایهن بهدن ،در مرحلههای دیگهر
اساس ایجاد همین بدن شناخته شده میشود؛ یعنی بدنی که دارای اندام و اعضا و جهوار
است و در مورد حضرت آدم ،بدون پهدر و مهادر و بهه نحهوی خهاص ه کهه توضهیحش
خواهد آمد ه شکل گرفته و در مورد دیگر آدمیان ،بهدنی را مهیسهازد کهه از مهادر متولّهد
میشود و در اینجا آن را بهدن مهادری مهینهامیم .بهه بیهان دیگهر ،آفهرینش آدم و تمهام
انسانهای نسل او ،دو مرحله را پیموده است :یکی خلق بدن ذرّهای همة آنان کهه قبهل از
ساخته شدن پیکر آنان و تقریباً همزمان صورت گرفته است و دیگری ،تشکیل پیکر آنهها
در زندگی دنیوی .اما چون به نصّ صریح احادی

اسالمی ،بهدن ذرّهای آدم و آدمیهان بهه

نحو مستقل از خاک آفریده شده و همین بدن اسهت کهه پیکهر طبیعهی و دنیهایی آنهان را
میسازد ،از اینجا نتیجه میشود که آفرینش آنها تکاملی نبوده و مستقالً صهورت گرفتهه
است .حال به توضیح و تبیهین معنها و مفههوم بهدن ذرّهای و نحهوة آفهرینش آن بهر پایهة
آموزههای اسالمی میپردازیم.
 .9-2بدن ذرّهاي

در آیات قرآن ،با اشاراتی لطیف ،و در روایات معصومان ،بهه صهراحت ،از نهوعی بهدن
برای انسان سخن رفته است کهه اوالً بسهیار ریهز و ذرّهْماننهد اسهت ه و از ایهن رو ،در
احادی

از آن به «ذرّه» 8و جمع آن «ذرّ» تعبیر شده است ه و ثانیاً از نظر زمانی ،مدّتها

ه و شاید قرنها یا هزاران سال ه پیش از بدن مادری آفریده شده است؛ و ثالثاً چون این
بدن ،اساس تکوین و شکلگیری بدن مادری است ،و به بیان دیگر ،بدن حقیقی و ثابهت
انسان همان بدن است ،در احادی

اسالمی از آن ه به نحو مطلق ه به بهدن تعبیهر شهده

است؛ و رابعاً از ماده ای جرمانی یعنی خاک زمین ساخته شده است .آنچهه در احادیه
اسالمی از آن به عالم ذرّ تعبیر شده است ،در واقع اشاره بهه مرتبههای از هسهتی انسهان
دارد که در آن ،رو انسان با همین بدن ذرّهای ،مقدّم بر بدن مادری وجهود داشهته و از
او پیمان بر ربوبیّت پروردگار گرفته شده است و همین مرتبه ،خود به مراحلی فرعیتهر
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تقسیم میشود .عالم ذرّ ،بنا بر تفسیری خاص از آن ،نام خود را از همهین مرتبهه گرفتهه
است .اما از آنجا که پرداختن به دیدگاه قرآن دربهارة بهدن ذرّهای نیهاز بهه بحه ههای
تفسیری مفصّل دارد و خود ،نوشتاری مستقل میطلبد ،در این مقاله ،تنها به طر آن در
روایات اسالمی ،که کامالً صریح و روشن است ،میپردازیم.
سخنان معصومان به وضو نشان از خلقت بدنی ذرّهای با مشخصات یاد شهده دارد.
مروری گذرا بر روایات ثابت میکند که احادی ِ حاکی از این بدن ،تواتر اجمالی دارنهد و
از این رو ،در صحّت مضمون کلّی آنها نمیتوان تردید کرد .نکتة درخور تأمل این اسهت
که این گروه از روایات ،به منابع شیعی اختصاص ندارند و در متون اهل سنّت نیز فهراوان

و متواتر آمده است؛ 3و این بیش از پیش بر صحّت و اعتبار ایهن احادیه
پیش از ذکر برخی از احادی

مهیافزایهد .امها

این موضوع ،ابتدا الزم است توضیحی کوتاه دربهارة نسهبت

این بدن با بدن مادری داده شود.
آنچه از مجموع کتاب و سنّت برمی آید این است که همان طور که خداونهد بهرای
ایجاد درخت ،بذری آفریده است و این بذر در دل خهاک و بها تغذیهه از آب و ههوا و
مواد خاکی و جذب آنها به تدری رشد می کند و ریشه و تنه و شاخه و برگ و میوه و
کلّ پیکرة درخت را میسازد ،برای آفرینش پیکرة مادی تمام انسانها هم ،چه حضهرت
آدم و چه دیگر افراد نسل وی ،سالها قبل از تولد از مادر ،یک بذر وجودی به نام بدن
ذرّهای از خاک آفریده است که محور پیدایش بدن مادری است .قرآن کریم بهرای خلهق
انسان مراحلی را ذکر مهی کنهد و تعهابیر تهراب ،طهین ،طهین الزب ،صلصهال ،صلصهال
کالفخّار ،حماء مسنون و  ...را به کار مهیبهرد .بسهیاری از مفسهران ،ایهن مراحهل را در
حقیقت ،مراحل خلقت حضرت آدم دانستهاند و اطالق آنها را به دیگر انسانها تعبیری
مجازی شمردهاند؛ یعنی چون انسانها فرزندان حضرت آدماند و او حقیقتاً ایهن مراحهل
را گذرانده است ،قرآن هم این مراحل را مجازاً به تمام انسانها نسهبت داده اسهت .امها
این تفسیر درست نیست و آیات الهی به صراحت ،مراحل مزبور را عالوه بهر حضهرت
آدم ،شامل انسانهای دیگر هم دانسته است 01و احادی

اسالمی نیز بر این مطلب صحّه

می گذارند 00.در واقع ،این مراحل ،مراحل آفرینش ابدان ذرّهای همة انسانهها و گهوهرة
مادی آنهاست که در روایات معصومان ،از آن به طینت تعبیر شده است .به دیگر بیهان،
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خداوند ابتدا از خاک و با انجام فعل و انفعاالتی خاص بر روی آن ه که همهان مراحهل
یاد شده است ه بدن ذرّهای حضرت آدم و تمام آدمیان را آفریده است و بهدین ترتیهب،
بدن ذرّهای وی و دیگر افراد بشر تقریباً همزمان خلهق شهده اسهت؛ ولهی چهون سهنّت
خداوند این بود که حضرت آدم بدون پدر و مادر ایجاد شود ،بدن ذرّهای وی بهه جهای
آن که در رحم مادر رشد یابد ،همانند بذر درخت ،در دل خاک پروریهد و انهدامش بهه
مرور شکل یافت و کامل شد و سپس مسجود فرشتگان قرار گرفت .ولی بدن ذرّهای هر
یک از انسانهای دیگر ،به تقدیر الهی و در زمان خاصّ خود ،به پدر منتقهل شهده و بها
جذب مواد خاص در بدن او به نطفه تبدیل میگردد و بعد از انتقال نطفهه بهه مهادر ،بها
جذب مواد غذایی در رحم وی صورت جنینی میگیرد و پس از کامل شدن ،بهه شهکل
نوزاد تولد مییابد .از آنجا که احادی

مربوط به بدن ذرّهای بسیار زیهاد اسهت ،نهاگزیر

تنها به ذکر چند نمونه از آنها بسنده می کنیم .هدف از ذکر روایهات زیهر صهرفاً نشهان
دادن این نکته است که آدم و آدمیان ،در آفرینش خود مرحلهای به نام خلق ابهدان ذرّی
را سپری کردهاند .البته همین مرحله عامّی کهه در آن ،انسهانهها عهالوه بهر ارواحشهان،
هویّت ذرّهای جسمانی هم داشتهاند ،خود به مراحلی جزئیتر و فرعی تقسیم مهیشهود.
برخی از این مراحل ناظر به خلق ابدان ذرّی همة آنان (آدم و آدمیهان) و پهیش از خلهق
پیکر آدم است؛ برخی دیگر نشان از آفرینش ابهدان ذرّی آدمیهان پهس از آفهرینش بهدن
ذرّهای آدم دارد؛ بعضی از آنها به مرحلة پس از ایجاد پیکر آدم و به زمانی مربوط است
که پس از خلق پیکر آدم ،ابدان ذرّی آدمیان به صعلب او منتقل شده و بعضی دیگهر ههم
از مرتبهای سخن می گوید که این ابدان به اصالب و ارحام پهدران و مادرانشهان منتقهل
شدهاند؛ البته برخی هم تنها حکایت از وجود ذرّهای انسهانهها مهیکنهد ،بهی آنکهه بهر
مرحله ای خاص داللت نماید .در بح

حاضر و در احادی

زیر ،تنها به وجود و خلهق

این ابدان (در مورد حضرت آدم و نسهل وی) نظهر داریهم و توضهیح مراحهل مزبهور و
جنبههای دیگر آن از موضوع این مقاله خارج است.
ل اراده کهرد حضهرت آدم(ع) را
0ه امام صادق(ع ) :هنگهامی کهه خداونهد عه ّز و جه ّ
بیافریند ،آب را بر روی خاک ریخت و سپس مشتی از آن را بر گرفت و مالش داد و بعهد
از آن ،انسانها را آفرید و آنان به ناگاه به جنبش درآمدند (کلینی ،بیتا ،ج ،2ص.)1
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2ه امام باقر(ع) :خداوند عزّ و جلّ یک مشت از خاک زمینی که حضهرت آدم را از
آن آفرید ،برگرفت و سپس روی آن آب گوارا ریخت و آن را چهل روز به حهال خهود
رها کرد و سپس روی آن آب شور و تلخ ریخت و چهل روز آن را به حال خهود رهها
کرد .پس هنگامی که آن گِل خمیر شهد ،آن را گرفهت و بهه شهدت مهالش داد ،آنگهاه
انسانها مانند ذرّاتی از آن خارج شدند (کلینی ،بیتا ،ج ،2ص.)1

09

9ه امام باقر(ع) :خداوند از خاک سطح زمین گِلهی را برگرفهت و آن را بهه شهدت
مالش داد .پس به ناگاه آنان مانند ذرّاتی (پدیدار شدند و) به جنهبش درآمدنهد (کلینهی،
بیتا ،ج ،2ص.)2

04

4ه امام باقر(ع) :هنگامی که خداوند میخواست انسانها را بیافریند  ...گِلی را از سهطح
زمین برگرفت و به شدت مالش داد  ...و آنان ماننهد ذرّاتهی بهه جنهبش درآمدنهد ... .سهپس
فرمود« :آیا من پروردگار شما نیستم ،پاسخ دادند آری» ( ...کلینی ،بیتا ،ج ،2ص.)8

08

8ه امام باقر(ع) :خداوند عزّ و جلّ نسل آدم(ع) را از پعشتش خارج کرد تا از آنها بهر
ربوبیت خویش پیمان بگیرد  ...سپس به آدم فرمود :نگاه کن چه میبینی؟ پس آدم به نسل
خود نگریست و دید آنها به صورت ذرّاتی هستند (کلینی ،بیتا ،ج ،2صص .)3-8

02

2ه امام صادق(ع) دربارة این آیه که «بعضی از شما کافر و بعضی مهؤمنانهد» فرمهود:
خداوند (وضعیت) ایمان آنها را  ...از همان زمان که به صورت ذرّاتی در صعلب حضهرت
آدم بودند و از آنان پیمان گرفت ،میدانست (مجلسی ،0419 ،ج ،22ص.)3 ،210

01

1ه امام صادق(ع) :خداوند تمام فرزنهدان آدم تها قیامهت را بهه صهورت ذرّاتهی از
پشتش خهارج کهرد و خهود را بهه آنهان شناسهاند و اگهر چنهین نمهیشهد ،ههیچ کهس
پروردگارش را نمیشناخت و سپس فرمود« :آیا من پروردگار شما نیستم؟ ،گفتند :آری»
(مجلسی ،0419 ،ج ،22ص.)9 ،281

08

8ه راوی میگوید :به امام صادق(ع) عر

کردم :انسانها چگونه در حالی کهه بهه

صورت ذرّه بودند (به پرسش پروردگار دربارة ربوبیّتش) پاسخ دادند؟ حضهرت فرمهود:
خدا در آن ها چیزی قرار داد که هنگام پرسش از آنان در (عالم اخذ) میثاق ،پاسهخ او را
دادند (کلینی ،بیتا ،ج ،2ص.)02

03

122

پژوهشنامة فلسفة دين (نامة حکمت) ،سال دهم ،شمارة دوم -پاييز و زمستان  ،1931پياپي 22

 3ه امام علی(ع) :هنگامی که خداوند سبحان آدم را آفرید ،پشت او را دست کشهید
و فرزندان او را به شکل ذرّاتی از صلب وی خارج کرد و به آنان عقهل عطها کهرد و از
آنها اقرار گرفت که او ربّ است و آنان بندهاند .آنها هم به ربوبیّت او اعتهراف کردنهد
21
و بر بندگی خود گواهی دادند (مجلسی ،0419 ،ج ،32ص.)201
01ه راوی می گوید :از امام باقر(ع) معنای آیة «مُخَلَّقَ ةٍ و غَی رِ مُخَلَّقَ ةٍ» را پرسهیدم.
حضرت فرمود :منظور از «مُخَلَّقَة» همان ذرّاتی است که خداوند آنهها را در صهلب آدم
آفرید و از آنان پیمان گرفت و سپس آنها را به صلب مردان و رحم زنان منتقل کهرد و
آنان همان کسانی هستند که به زندگی دنیا پا میگذارنهد تها از آنهها دربهارة پیمهان (از
ربوبیّت پروردگار) پرسیده شود .اما منظور از «غَیرِ مُخَلَّقَة» ،تمام آن جنبندههایی هسهتند
که هنگامی که خدا ذرّات (ابدان ذرّی) را آفریهد و از آنهان پیمهان گرفهت ،آنهها را در
صلب آدم(ع) نیافرید و آنان همان نطفه هایی هسهتند کهه پهیش از دمیهده شهدن رو و
20
حیات و بقا ،عزل و سقط میشوند (کلینی ،بیتا ،ج ،2ص.)02
عالوه بر روایاتی که در آنها واژة «ذرّ» یا «بدن» (بهه معنهای بهدن ذرّهای) بهه کهار
رفته ،احادیثی فراوان و متواتر از خلق وجودی به نام «طینت» انسانهها (چهه معصهوم و
چه غیر معصوم) سخن گفتهاند« 22.طینت» از «طین» (به معنای گِل) گرفته شده است .بر
اساس روایات معصومان ،طینت هر انسهان ،در واقهع همهان مهادهای اسهت کهه اسهاس
آفرینش بدن ذرّهای را تشکیل می دهد و حقیقت اصلی و جوهرة مادی پیکر هر فهرد؛ و
به تعبیری ،گِل سرشت جسمانی اوست .یعنی آنچه از مجموع احادی به دست میآیهد
این است که خداوند ،ابتدا از ماده و در طیّ مراحلی خاص ،برای هر فرد ،جهوهری بهه
نام طینت او را ساخته و سپس از آن طینت ،بدن ذرّهای وی را خلق کرده اسهت و بهدن
ذرّهای به نطفه بدل میشود و بدن مادری از آن متولد میگردد .بهدین ترتیهب ،آفهرینش
طینت و بدن ذرّهای هر فرد ،تقدّم زمانی بر بدن مادری او دارد .اما از آنجا که طینت هر
فرد ،مادة اصلی بدن ذرّهای اوست و این دو ارتباطی تنگاتنگ و جدا نشدنی با یکهدیگر
دارند ،از این رو ه همان طور که در برخی از روایات هم آمهده اسهت ه وجهود طینهت،
حاکی از وجود بدن ذرّه ای و گاه به جای آن آمده است .بنابراین تمام احادیه مربهوط
به طینت ،وجود عنصری مادی را که مقدم بر بهدن مهادری و محهور آفهرینش آن اسهت
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اثبات می کنند .از سوی دیگر ،در بسیاری از دعاها و زیارات مربوط به چهارده معصهوم،
این مضمون را مشاهده میکنیم« :اَشهَوُ أَنَّکَ کُنتَ نُوراا فِی الأَصْ لَابِ الشَّ امِخَةِ وَ الأَرْحَ امِ
المُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْکَ الجَاهِلِیَّةُ بِأَنجَاسِهَا  :...شهادت میدهم که شهما نهوری بودیهد کهه در
صلب پدرانی بزرگوار و رحم مادرانی پاک قرار داشتید و آلودگیهای دوران جاهلیهت،
شما را نیالود  .»...بدیهی است که آنچه از وجهود معصهومان ،از طریهق اصهالب و ارحهام
اجدادشان ،نسل به نسل منتقل میشود تا به والدین آنها برسد ،نه رو مجرد آنان است
ه که بی مکان است ه و نه بدن مادریشان است؛ بلکه فقط میتواند وجودی باشهد کهه
قابلیّت استقرار در صلب و رحم را داشته باشد که براساس روایات ،یکی از مصادیق آن
همان طینت و بدن ذرّهای پاک و مطهر آنان است که از شهدت طههارت و خلهوص ،از
آن به نور تعبیر شده است و پس از انتقالهای متوالی ،به پدرشان منتقهل مهیشهود و بها
بدل شدن به نطفة پدر و استقرار در رحم مادر ،اساس تکوین بدن مادری آنها میشود.
بنا بر نحوة آفرینش انسان بر پایة آموزههای اسالمی ،یعنی آفرینش ابهدان ذرّی آدم و
آدمیان پیش از خلق پیکر دنیایی آنها ،به روشنی میتهوان نتیجهه گرفهت کهه بهدن ذرّهای
یکایک این انسانها ،به طور فردی آفریده شده و بنابراین حضرت آدم و نوع انسانهای پهس
از وی ،به گونة مستقل و بی آنکه محصول تطوّر نوع پیش از خود باشند ایجاد شدهاند.
 .9نظرية خاص نگارنده در بارة نسبت آفرينش انسان و نظرية تکامل

فههارغ از آمههوزة ابههدان ذرّهای ه کههه دیههدگاه مختههار نگارنههده نیههز هسههت ،آن دسههته از
اندیشمندان مسلمان که این آموزة را نمیپذیرند و آغاز آفرینش انسان را با خلق مستقیم
پیکر آدم از تودهای خاک ،همانند ایجاد مجسمهای بیجان ،توضیح میدهنهد و پیهدایش
نسل های پس از او را صرفاً به شیوة تولّد طبیعی از مادر میدانند ،به هیچ وجه با نظریهة
تکامل موافق نیستند و آن را کامالً مردود میشمارند و مقایسة دیهدگاه وحیهانی بها ایهن
نظریه را در همین جا تمام شده و بح را مختومه میدانند .از نظر اینان ،نسبت علهم و
دین در این بح  ،نسبت تعار است و دیدگاه مبتنی بر آفرینش مستقل انسان ،هرگهز
با نظریة تحوّل انواع جمعشدنی نیست.
اما به اعتقاد نگارنده چنین نیست و داستان آفرینش انسهان و ارتبهاط آن بها نظریهة
تکامل در اینجا پایان نمیپذیرد .بر اساس آموزههای وحیانی اسالم ،میتوان این بحه
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را بیش از این پیش بعرد .به بیان دیگر ،اگر خلقت آدم و آدمیان را مستقل بهدانیم ،حتهی
اگر به فر

 ،روزی نظریة تکامل با دالیل و شواهدی چنان محکم و قطعی اثبات شهود

که از حدّ یک نظریه خارج شده و به صورت یک قانون مسلّم علمهی درآیهد ،بهاز ههم
لزوماً بین آموزه های وحیانی و علمی تعارضی نیست .چنین دیدگاهی در نگاه اوّل بسیار
عجیب و تناق

آمیز به نظر میرسد؛ اما با نظری دقیهقتهر و جهامعتهر بهه تعهالم دینهی

میتوان از این معضل گره گشایی کرد .به عقیدة من ،نه تنها عامّة مردم بلکه بیشتر قریب
به اتفاق کسانی که با مبح
آموزة مزبور را متعار

تعار

علم و دین در خلقت انسهان آشهنایی دارنهد و دو

میبینند ،دو پیشفر

غلط در ذهن دارند که همین امر ،منشاء

چنین تعارضی در ذهن آنان شده است:
0ه بیشتر افراد ،چه مذهبی و چه غیر مذهبی ،گمان میکنند کهه حضهرت آدم(ع) اوّلهین
انسان روی زمین است.
2ه بسیاری بر این تصوّرند که از زمان آفرینش آدم(ع) و یا به تعبیهر دقیهقتهر ،از زمهان
هبوط وی تاکنون ،زمان بسیار زیادی ه مثالً صدها هزار سال ه میگذرد.
هیچ یک از این دو پیشفر

صحیح نیست و دستکهم بها آمهوزهههای اسهالمی

سازگار نیست .با تفصیل بیشتری به توضیح این دو نکته میپردازیم.
اوّل .آیا حضرت آدم نخستین انسان روی زمین بود؟ از اشارات برخهی آیهات فهمیهده
میشود که حضرت آدم اوّلین انسانی نبود که روی زمین خلهق شهد و بهه تصهریح روایهات
معصومان(ع) ،پیش از وی ،هم انسانْنماها و هم انسانهایی بر روی زمین زندگی میکردند.
در برخی از احادی  ،از مخلوقی با عنوان «نسناس» نام برده شده که ههزاران سهال
پیش از حضرت آدم آفریده شده و شبیه انسان بود و خُلق و خویی وحشیانه و خونریز
بر او حهاکم بهود (رک .مجلسهی ،0419 ،ج ،00صهص 014-019؛ ج ،84صهص -922
 .)928نسناس به معنای میمونی است که بسیار شهبیه انسهان اسهت و بهه تعبیهر دیگهر،
«میمون انسانْنما» است (معین ،0924 ،ذیل نسناس) .عالمة مجلسی آن را «حیوانی شبیه
انسان» تعریف کرده (مجلسی ،0419 ،ج ،00ص )012و از جزری نقل مهیکنهد کهه «در
تعریف نسناس گفته شده است :مخلوقی به صورت انسان است که از جهاتی شبیه او و
از جهاتی مغایر اوست» (مجلسی ،0419 ،ج ،24ص.)32
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همچنین آیاتی از «قرآن کریم» بر این داللت دارند که به هنگام خلق آدم ،فرشتگان
از خداوند پرسیدند« :آیا کسی را در زمین مهی آفرینهی کهه در آن فسهاد و خهونریهزی
میکند؟» (بقره .)91:برخی از احادی  ،این قضاوت فرشتگان را ناشی از وجهود همهین
انسانْ نماهای پیش از آدم و مشاهدة رفتهار وحشهیانة آنهها دانسهتهانهد (رک .مجلسهی،
 ،0419ج ،00صص 014-019؛ ج ،84صص .)928-922
خصوصیاتی که در آموزههای اسالمی دربارة ویژگیههای ظهاهری و رفتهاری ایهن
انسانْنماها (یعنی ظاهر میمونی شکل و رفتارهای حیهوانگونهة آنهان) و زمهان تقریبهی
وجود آنها مطر شده ،بهخوبی با خصوصیات انسانههای ماقبهل تهاریخ قابهل تطبیهق
است و میتوان این احتمال قوی را مطر کرد که مراد از نسناسها در روایات اسالمی،
همان انسان های اوّلیه یعنی انسانههای نئانهدرتال و  ...باشهند کهه ههم ظهاهر آنهها بها
انسانهای امروز متفاوت بوده و بیشتر شبیه میمون بودهاند و هم بیشتر زندگی آنهها بهه
شکار و کشتار سپری می شده و از عواطف و احساسات رقیق و لطیف و نیهز مظهاهر و
جلوههای زیبای روحی و اخالقی انسانهای امروز ،کمتر در وجودشان اثری بوده است.
اما انسانْ نماها تنها کسانی نبودند که پیش از آدم میزیستند .روایات اسالمی نشهان
از این دارند که حتی پیش از اینان ،نه انسانْنماها بلکه انسانههایی ،آن ههم نهه انهدک و
پراکنده؛ بلکه گروههای انسانی منسجم و بسیار زیادی بر روی زمین وجود داشتهاند:
0ه امام باقر(ع) :خداوند عزّ و جلّ از زمانی که زمین را آفرید ،هفت گهروه جهانیهان را
خلق کرد که هیچ یک از آنان از فرزندان آدم نیستند .خدا آنها را (مانند آدم) از خاک سهطح
زمین آفرید و هر گروه را یکی پس از دیگری در زمین ساکن ساخت و سپس خداونهد پهدر
این بشر را آفرید و فرزندانش را از او خلق کرد (صدوق ،0922 ،ج ،2ص.)983

29

2ه از معصوم(ع) پرسیدند :آیا قبهل از آدم(ع) ،آدم دیگهری وجهود داشهته اسهت؟
فرمود :آری .پرسیدند :قبل از او هم آدم دیگری بوده است؟ فرمود :آری .سهپس فرمهود:
هر قدر در این مورد بپرسی ،پاسخش این است که قبهل از او ههم آدمهی وجهود داشهته
است (خمینی ،0408 ،ج ،8ص.)248

24

دوم .از زمان هبوط آدم تا کنون چه مدت میگذرد؟ تصوّر غالب مردم ایهن اسهت
که از زمان هبوط آدم ،دهها یا صدها هزار سال ه و چه بسا به گمان برخی افهراد عهامی،
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میلیونها سال ه میگذرد .این تصهور نادرسهت اسهت و بها متهون و قهراین اسهالمی و
تاریخی مطابقت ندارد .چنین تصوری همراه با پیشفر

غلطِ پیشین ،ناگزیر این نتیجة

نادرست را در ذهن این افراد به دنبال دارد که حضرت آدم به عنوان اوّلین انسان ،پهیش
از هر انسانی حتی پیش از انسانهای ماقبل تاریخ وجود داشته و تمام انسانههایی کهه بهه
هر شکلی روی زمین پدیدار شدهاند ،حتی انسهانههای غارنشهین اوّلیهه (نئانهدرتال و )...
همگی از نسل حضرت آدماند .اما متون دینی و تاریخی اسالمی و حتی یهودی و مسیحی
نشان میدهند که از زمان هبوط آدم ،یعنهی از زمهان زنهدگی وی بهر روی زمهین و آغهاز
پیدایش نسل وی ،زمان زیادی سپری نشده و از آن زمان تا کنون ،حداقل هفت هزار سهال
(مطابق کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان) و حداکثر نزدیک نُه ههزار سهال (مطهابق متهون
اسالمی) میگذرد .از روایات اسالمی فهمیده میشود که از هبوط آدم تها تولّهد یها بعثهت
رسول اکرم ،حهدود هفهت ههزار سهال (رک .مجلسهی ،0419 ،ج ،84ص12 ،81؛ ج82؛
صص  )011-012و در نتیجه تا زمان حاضر ،حدود هشت هزار و پانصد سال میگذرد.
همچنین از برخی متون کهن تاریخی که مبنای زمانی رخدادهای تاریخی و زندگی
شخصیتهای آن را هبوط آدم یا نسلْشماری از وی به بعد قرار دادهانهد ،تقریبهاً همهین
ارقام به دست می آید و این خود تأیید دیگری بر تاریخ یاد شده اسهت 28.بنهابراین اگهر
اشتباهات تقریبی در محاسبات و نقلههای تهاریخی را در نظهر بگیهریم ،فاصهلة زمهانی
هبوط آدم تا کنون ،قطعاً کمتر از ده هزار ه یا حتی نُه هزار ه سال است.
از مجموع آنچه گفته شد ،چند نتیجة مهم بهدست میآید کهه مهیتوانهد از معضهل
تعار

علم و دین در بح

خلقت انسان گرهگشایی کند:

0ه پیدایش انسان های ماقبل تهاریخ ،بسهیار پهیش از خلقهت حضهرت آدم بهوده و
بنابراین آنها از نسل آدم نبودهاند؛ به بیان دیگر ،حضرت آدم منشاء پیدایش آنان نیست،
بلکه منشاء پیدایش دیگری داشتهاند.
2ه نه تنها انسانهای ماقبل تاریخ یعنی انسانْنماها ،بلکه گروهههای انسهانی بسهیار
زیادی هم که پیش از آدم و حتی پیش از این انسانْنماها بر روی زمهین مهیزیسهتهانهد،
هیچ یک از نسل آدم نبوده و آنان هم منشاء پیدایش خهاص خهود را داشهتهانهد .بهدین
ترتیب ،هر گونه انسان یا شِبهانسان و نیز هر گونه تمدن یا شِبه تمدنهایی کهه در علهوم
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دیرینه شناسی ،سابقهای بیش از نُه یا ده هزار ساله دارنهد ،همگهی قبهل از حضهرت آدم
وجود داشتهاند.
9ه بر اساس نظریة تکامل ،برخی انواع پیشین تحوّل یافته و نهایتهاً بهه انسهانههای
ماقبل تاریخ بَدَل شده و آنها هم به انسانهای امروزی تحوّل یافتهاند .طبق این نظریهه،
تاریخ پیدایش انساننماهایی که بیشترین شباهت را با انسهان کنهونی داشهتهانهد ه یعنهی
انسان های کرومانیون که حدود بیست تا سی هزار سال پیش میزیسهتند ،و انسهانههای
نئاندرتال که تاریخشان به حدود صد تا چهل هزار سال قبل برمیگردد ه حداکثر به صد
یا دویست هزار سال قبل برمی گردد و ههر چهه از ایهن تهاریخ دورتهر شهویم ،شهباهت
کمتری را بین انسانهای فعلی و موجودات میمونْنمایی که ادعا میشهود منشهاء انسهان
امروزیاند مشاهده میکنیم .اما یکی از معضالت بسیار مههم و گهی کننهده بهر سهر راه
نظریة تکامل ،که به عنوان شواهدِ نق

این نظریه به آن استناد میشود ،ایهن اسهت کهه

هر از چند گاهی آثار و بقایای انسانهایی یافت میشود که اوالً تاریخ زندگی آنهها بهه
صدها هزار سال و حتی به بیش از یک میلیون سال قبل باز میگردد و از این رو محهال
است که از تکامل انسانهای نئاندرتال و  ...پدید آمده باشند؛ و ثانیاً هیئت ظاهری آنهها
بر خالف این انسانْنماها ،کامالً و یا بسیار شبیه انسانهای امروزی بهوده و از مظهاهری
از آگاهی و تمدن ه مانند خانه سازی ه برخوردار بودهانهد .وجهود چنهین انسهانهها یها
تمدنهایی این پرسش جدّی را مطر میسازد که در ایهن صهورت ،چگونهه مهیتهوان
سابقة پیدایش انسان امروزین را به حداکثر چند ده هزار سال گذشته رسهاند و آنهها را
محصول تکامل انسان های غارنشین اولیه دانسهت؟ امها بها توجهه بهه آنچهه در روایهات
اسالمی دربارة وجود گروههای انسانی متفاوت پیش از حضهرت آدم مطهر شهد ،ایهن
معضل به روشنی قابل حلّ است.
از دیدگاه نظریة تکامل ،تحوّل انواع و پیدایش انسان ،یک جریان تکخطهی اسهت
که از انواع ساده تر پیشین آغاز شده و پیدایش انسان ختم شده است .پیدایش انسهان بهه
شکل امروزین آن ،یعنی انسانی که از ظهاهر و قهوّة تعقهل و اندیشههای هماننهد انسهان
امروزی برخوردار باشد ،جریان واحدی است که فقط یکبار و آن هم از حدود شصهت
هزار سال پیش به بعد رخ داده است .اما بر پایة آموزههای روایی اسالم ،پیدایش انسهان،
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نه جریانی واحد که چند جریان موازی یکدیگر و آن هم در زمهانههایی متفهاوت بهوده
است که ممکن است برخی از آنها به صدها هزار یا حتی میلیونها سال پهیش مربهوط
باشد و آخرین حلقة این زنجیر را خلقهت آدم و فرزنهدانش در کمتهر از ده ههزار سهال
پیش تشکیل میدهند .این مطلب ،به خوبی میتواند وجود شواهد علمی انسانْنماهها یها
انسانها و تمدنهای گوناگون در زمانهای مختلف را که توجیه آنها بها نظریهة تکامهل
آسان نمی نماید ،به نحو شایسته تبیهین نمایهد؛ چهرا کهه ههر یهک از ایهن انسهانهها یها
تمدنهای کامالً متنوع ،ممکن است متعلّق بهه یکهی از ایهن جریهانهها باشهد و از ایهن
روست که زمان مربوط به آنها ،این قدر با هم متفاوت است.
4ه آنچه در آموزه های اسالمی دربارة نحوة آفرینش انسان مطهر شهده ،صهرفاً در
مورد حضرت آدم و فرزندان وی است که بر اساس مطالب پیشین ،آفرینش آنان به نحو
ثابت و مستقل صورت گرفته است .اما در آموزههای اسالمی ،دسهتِکهم تها آنجها کهه
نگارنده تحقیق و تفحص کرده است ،هیچ مطلبی دربارة نحوة خلقت گونههای مختلهف
حیاتی (حیوانی ،گیاهی و  )...و به ویهژه انسهانهها یها انسهانْنماههایی کهه پهیش از آدم
میزیستهاند و اینکه خلقت آنها مانند آدم ثابت و مستقل بوده است یا نهه ،وارد نشهده
است .از اینجا میتوان نتیجه گرفت که حتی اگر روزی نظریة تکامل به اثبات رسد ،باز
هم ه برخالف دیدگاه غالب مفسرّان و اندیشمندان مسلمان یا حتی غیر مسلمان ه لزوماً
به معنای آن نیست که بین نظریه یا قانون تکامل و آموزههای دینی و اسهالمی تعهار
وجود دارد؛ زیرا چه مانع عقلی ،علمی و دینی وجود دارد که این نظریه ،در مورد تمهام
اَشکال متنوع حیات و حتی انسانها و انسانْنماهای پیش از حضرت آدم صهادق باشهد؟
به بیان دیگر ،از آنجا که آموزه های اسالمی دربارة نحوة پیدایش همة انهواع موجهودات
زندة پیش از آدم سکوت کردهاند ،هیچ اشکال و مانعی نیست کهه خداونهد حیهات را از
یک یا چند تک سلولی و یا هر گونه اشکال بسیط حیاتی آغاز کرده و با تحوّل و تکامل
آن ها به عنوان یکی از قوانین علمی که در عالم هستی برقرار کرده ،به تدری و در طول
میلیونها سال ،اَشکال گوناگون و پیچیدهتر موجودات زنده را ایجهاد کهرده و شهاخه یها
شاخه هایی از آن هم به انواعی از میمون یا حیواناتی دیگر تحهول یافتهه و ایهنهها ههم
سرانجام به انسانهای نئاندرتال و  ...تبدیل شده باشند و یا شاخههایی هم در زمانههای
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بسیار دورتر به گروههایی از انسانها که پیش از حضرت آدم مهیزیسهتند ،تطهور یافتهه
باشند .سپس در زمانی کامالً دور و جدا از تمام این جریانات و بسیار نزدیهک بهه مها ه
یعنی در کمتر از ده هزار سال قبل ه انسانی به قدرت االههی بهه صهورت مسهتقل ه کهه
علوم تجربی هرگز نمیتوانند امکان آن را انکار نماید ه خلق شود و به عنهوان جریهانی
موازی با جریانات قبل ،نسل هایی از او پدید آید؛ همان طور که مثالً آفهرینش حضهرت
عیسی(ع) بدون پدر ه که علم قادر نیست آن را محال بداند ه لطمههای بهه قهانون کلّهی
تولد انسان های دیگر از پدر و مادر نمیزند و می تواند موازی این قانون و مستقل از آن
وجود داشته باشد .سخن در این نیست که نظریة تکامل ،درست و معتبهر اسهت یها نهه؛
بلکه مقصود این است که اگر به فر

روزی صحّت آن اثبات شهود ،پهذیرش آن ههیچ

لطمهای به آموزة خلقت مستقل حضرت آدم نمیزند؛ چهرا کهه جریهان تکامهل دههها و
صدها هزار سال و بلکه در برخی مصادیق آن ،میلیونها سال پیش از وی رخ داده است
و از این رو ،اساساً الزم نیست که االهیون بر بطالن جریان تکامل اصرار داشهته باشهند؛
بلکه میتوانند هر دو جریان را به عنوان دو جریان موازی و با فاصله از هم بپذیرند.
8ه ممکن است بپرسند :نظریة تکامل ،نظریهای عام و کلّی اسهت و در مهورد تمهام
انسانها و از جمله انسانهای امروزی هم صادق است؛ یعنی این نظریه مدعی است کهه
انسانهای امروزی هم محصول تکامل انسانهای ماقبل تاریخاند .پس چگونهه مهیتهوان
ادعا کرد که انسانهای فعلی ،خلقتی مستقل و بی ارتباط با انسهانهها یها انسهانْنماههای
پیش از خود دارند و نظریة تکامل در مورد آنها صادق نیست؟
در پاسخ باید به این نکته توجه کرد که دلیل این که علوم امروز ،انسانههای فعلهی
را تکامل یافتة انسانهای ماقبل تاریخ می داند این نیست که دانشمندان ،منشاء انسانهای
فعلی را سلسلهوار پیگیری کرده و موفق شدهاند این جریهان را متّصهالً بهه انسهانههای
اوّلیه برسانند؛ بلکه از سویی شواهد وجود انسانهای ماقبل تاریخ را مالحظه کهرده و از
سوی دیگر نمیتوانند انسان های فعلی را بی منشاء رهها کننهد و طبیعهی اسهت کهه بهه
حضرت آدم هم به عنوان منشاء آنان معتقد نباشند؛ پس راهی جز این ندارنهد کهه بهرای
توجیه وجود انسانهای فعلی ،آنها را به انسان ههای پیشهین اولیهه برسهانند و آنهها را
منشاء پیدایش اینها بدانند .به بیان دیگر ،ایهن ادعها کهه منشهاء انسهانههای امهروزین،
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انسانهای ماقبل تاریخاند ،نه مبتنی بر مشاهدات مستقیم تجربی یکایک نسلهها و افهرادِ
بین این دو مجموعه ،بلکه صرفاً برخاسته از یک حدس علمی است که در واقهع ،بهرای
پاسخ به نوعی اضطرار علمی در توجیه رساندن این دو گروه انسانها به یکدیگر مطهر
شده است .اما از آنجا که در آموزههای دینی ،سلسهلة انسهانههای فعلهی بهه شخصهی
خاص به نام حضرت آدم ه که علوم تجربی نفیاً و اثباتهاً از قضهاوت دربهارة وجهود آن
عاجزند ه منتهی میشود ،ضرورت و اضطراری وجود ندارد کهه ایهن دو گهروه بهه ههم
متصل شوند؛ بلکه میتوانند جدا و مستقل از هم وجود داشته باشد.
2ه پرسش دیگری که در اینجا ممکن است طر شود اینکه اگهر در آمهوزهههای
دینی ،نسل آدم و آدمیان به انسانهای پیش از تاریخ نمیرسد ،پس وجهود آن انسهانهها
چه سرنوشتی یافته است؟ در روایات اسالمی پاسخ این پرسش چنهین داده شهده اسهت
که خداوند ،هزاران سال پیش از آفرینش آدم ،انسانْنماها (نسناسها) را نابود و منقر
کرد (رک .مجلسی ،0419 ،ج ،21ص .)020 ،219این نکته بها آنچهه در علهوم جدیهد
آمده سازگار و هماهنگ است؛ زیرا دانشمندان نیز معتقدند که انسانهای نئانهدرتال و ...
منقر

و نابود شده اند و علل گوناگونی را هم برای انقرا

آنها ذکر میکننهد؛ ماننهد

فرا رسیدن دوران چهارم یخ بندان (حدود پنجهاه تها بیسهت و پهن ههزار سهال پهیش از
میالد) ،گرم شدن زمین پس از دوران چهارم یخبندان ،نبرد با انسانهای کرومهانیون و ...
(رک .دورانهههت ،0921 ،ج ،0صهههص 002-000؛ ولهههز ،0928 ،ج ،0صهههص 013-31؛
برایدوود ،0929 ،ص .)89انقرا

دستِکم گروههایی از انسانهای ماقبل تاریخ ،بهویژه

آنهایی که از هوش و دانش اندکی برخوردار بودهاند ،با محاسبات عقلهی ههم سهازگار
می نماید؛ زیرا حوادث و خطرات طبیعی ،مانند طوفان ،زلزله ،آتشفشهان ،سهیل ،گرمها و
سرمای بسیار شدید ،جانوران وحشی و  ،...از سویی و عدم آمادگی و تجهیزات کافی و
نداشتن هوش و دانش الزم برای مقابله با این مخاطرات از سوی دیگر ،احتمال انقرا
آنها به وسیلة عوامل مزبور را کامالً ممکن میسازد.
نتيجه

گاهی مشاهده میشود که االهیون ،در مقابل نظریة تکامل سهخت مقاومهت مهیکننهد و
چون آن را با آموزههای دینی معار

میبینند ،از پذیرش آن سر باز میزنند و در ابطال
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آن می کوشند .حقیقت این است که چهون ایهن نظریهه در حهوزة علهوم تجربهی مطهر
می شود ،تکلیف درستی یا نادرستی آن را علم باید معیّن کند و اگر روزی علهم تجربهی
آن را به نحو مسلّم اثبات کرد ،در آن صورت االهیون باید آن را به مثابه قهانونی علمهی
که خداوند در جهان وضع کرده است بپذیرند و امتنهاع از پهذیرش آن ،فقهط مهیتوانهد
نشانة جهل و تعصّبی کور باشد .البته برای اثبات این نظریه و پذیرش آن به عنوان یهک
قانون مسلّم علمی ،به ویژه اگر آن را شامل انسانهای فعلی هم بدانیم ،دانشهمندان بایهد
راهی دشوار و طوالنی را بپیمایند که پیمودن آن و دستیابی به چنان نتیجههای ،چنهدان
سهل و ساده نمینماید؛ زیرا علوم هرگز نمیتوانند از طریق تجربه ،اتصال نسل به نسهل
انسانهای ماقبل تاریخ با انسانهای امروز را چنان دنبال کنند و نشان دهنهد کهه فاصهلة
عمیق و طوالنی این دو گروه انسانهای بسیار متفاوت ،به طور کامل و به نحو علمهی و
عقلْپسند پعر شود .همچنین شباهتههای ظهاهری ،جنهین شهناختی ،ژنتیکهی و  ...میهان
جانداران ه که عمده دلیل دانشمندان در اثبات نظریة تکامهل اسهت ه بهرای اثبهات ایهن
نظریه کافی نیست و فقط دلیلی مبتنی بر یک حدس و احتمال علمهی اسهت .در واقهع،
نظریة تکامل ،و نه اصل و قانون تکامل ،همانند دیگر نظریات علمی نظریهای اسهت کهه
برای تبیین و توجیهِ پدیده هایی خاص مطر شده و از این رو ،اگر فرضیة بدیلی عرضه
شود که بتواند تبیین و توجیه معقولی از آن پدیدهها عرضه نماید که با مسلّمات علهم و
عقل تعار

نداشته باشد ،ضرورتی در پذیرش نظریة تکامل نیست.

همچنین در آموزه های اسالمی ،وجود انسان های فعلی با خلقهت مسهتقل و ثابهتِ
شخصی به نام حضرت آدم تبیین شده است که روش علوم تجربی ،هرگز قادر بهه نفهی
و انکار چنین دیدگاهی نیست .از سوی دیگر ،در این آمهوزههها ههیچ قضهاوتی دربهارة
نحوة پیدایش دیگر موجودات زنده ه از بسیطترین گونهههای حیهاتی تها پیچیهدهتهرین
اَشکال آن ،یعنی تمام انسانها یا انسانْنماهایی که پیش از آدم و قبهل از نُهه یها ده ههزار
سال گذشته بر روی زمین میزیستند ه به چشم نمیخورد .در نتیجه ،ایهن احتمهال کهه
تمام آن موجودات زنده از طریق تحوّل انواع پدید آمده باشند ،بها آمهوزهههای اسهالمی
تعارضی ندارد .نتیجهای که از مجموع این مالحظات به دست میآید این است که بدین
ترتیب ،میتوان به نحوی شایسته ه که با علم و عقل و وحی منافات نداشته باشد ه بهین
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نظریة تکامل و خلقت مستقل آدم و آدمیان جمع کرد و به ادعای تعهار

علهم و دیهن

در مسئلة آفرینش حیات و انسان پاسخ داد.
يادداشتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fixism
2. Evolutionism

 .9باید توجه کرد که واژة «تکامل» در این بح  ،هیچ گونه بار ارزشی و اخالقی ندارد و صرفاً
به معنای پیچیدهتر شدن اندامها و ارگانهای بدنی است؛ درست همان طور که مهیگهوییم
اتومبیلها و هواپیماهای اوّلیه ،به مرور زمان« ،کاملتر» شده و به اتومبیلهها و هواپیماههای
امروزی بَدَل شدهاند؛ یعنی اجزای آنها بیشتر شده و کارایی مفیدتری یافتهاند و در نتیجهه،
این مجموعه ،پیچیدهتر شده و از این رو ،آثار بیشتر و متنوعتهری از آن بهروز مهیکنهد .در
نظریة تکامل نیز واژة «تکامل» فقط بر ایهن نکتهه داللهت دارد کهه انهدام و ارگانیسهم بهدن
موجودات زنده ،در فرایند بسیار طوالنی تهاریخی ،پیچیهدهتهر و کارآمهدتر شهده و لهذا در
مجموع ،از هر نوع موجود زنده ،آثار و عملکرد بیشتر و مفیدتری ظاهر میشود.

4. Transformism
5. Mutasionism

 .2مرحوم علّامة طباطبایی ،در تفسیر «المیزان» ،دیدگاههای خود دربارة آفرینش انسان و ارتبهاط
آن با نظریة تکامل را عمدتاً ذیل آیات  209سورة بقره 83 ،سورة آلعمران 0 ،سورة نسهاء،
و  1سورة سجده بیان کرده است.
 .1شأن نزول این آیه هم نشان میدهد که دانشمندان مسیحی نجران ،در جلسة مناظره با پیهامبر
اسالم(ص) ،برای اثبات الوهیتِ عیسی(ع) ،به زاده شدن بدون پهدر او اسهتدالل کردنهد ،و
این آیه در پاسخ استدالل آنان نازل شد.
 .8لغت «ذرّه» به معنای مورچة بسیار ریز و نیز گرد و غبار بسیار ریز اسهت کهه بها چشهم ،بهه
دشواری قابل دیدن است؛ از این رو ،این واژه بعداً در مورد برخی چیزهای بسیار کوچهک
به کار رفته است؛ مثالً امروزه در زبان عربی ،به اتم نیز ذرّه میگویند.
 .3برای اطالع پیرامون بخشی از احادی عالم ذرّ در متون روایی اهلسنت ،میتوان به تفاسهیر
روایی آنان ه مانند «الدرّ المنثور» ه در ذیل آیة  012سورة اعراف مراجعه کرد؛ هر چند کهه
همانند متون شیعی ،احادی این موضوع در متون آنان ،منحصر به احادی مربهوط بهه آیهة
مزبور نیست.
 .01به عنوان نمونه ،رک .الصافات00:؛ الحجر22:؛ المؤمنون02:؛ الرحمن.04:
 .00از جمله ،رک .کلینی ،بیتا ،ج ،2ص2 ،9؛ مجلسی ،0419 ،ج ،8ص.92 ،241
 .02عَن أَبِی عَبْوِاللَّهِ(ع) ،قَالَ« :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَرَادَ أَن یَخلُقَ آدَمَ (ع) أَرْسَلَ المَاءَ عَلَى الطِّ ینِ
ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةا فَعَرَکَهَا ثُمَّ ذَرَأَهُمْ فَإِذَا هُم یَوِبُّونَ».
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 .09عَن أَبِی جَعْفَرٍ(ع)« :أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَبَضَ قَبْضَةا مِن تُرَابِ التُّربَةِ الَّتِی خَلَقَ مِنهَا آدَمَ(ع) فَصَبَّ
عَلَیْهَا المَاءَ العَذبَ ثُمَّ تَرَکَهَا أَرْبَعِینَ صَبَاحاا ثُمَّ صَبَّ عَلَیْهَا المَاءَ المَ الِحَ الأُجَ ا َ فَتَرَکَهَ ا أَرْبَعِ ینَ
صَبَاحاا فَلَمَّا اختَمَرَتِ الطِّینَةُ أَخَذَهَا فَعَرَکَهَا عَرکاا شَوِیواا فَخَرَجُوا کَالذَّر».
 .04عَن أَبِی جَعْفَرٍ(ع) ،قَالَ« :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخَذَ طِیناا مِن أَدِیمِ الأَرْضِ فَعَرَکَهُ عَرکاا شَ وِیواا فَ إِذَا
هُمْ کَالذَّرِّ یَوِبُّونَ».
 .08عَن أَبِی جَعْفَرٍ(ع) ،قَالَ« :إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَیْثُ خَلَقَ الخَل قَ  ...فَأَخَ ذَ طِین اا مِ ن أَدِی مِ
الأَرْضِ فَعَرَکَهُ عَرکاا شَوِیواا  ...وَ هُمْ کَالذَّرِّ یَوِبُّونَ  ...ثُمَّ قَالَ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى »...
 .02أَبَا جَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ« :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخرَ َ ذُرِّیَّةَ آدَمَ (ع) مِ ن ظَهْ رِهِ لِیَأخُ ذَ عَلَ یْهِمُ المِیثَ اقَ
بِالرُّبُوبِیَّةِ لَهُ  ...ثُمَّ قَالَ آلِدَمَ انظُر مَاذَا تَرَى؟ قَالَ فَنَظَرَ آدَمُ (ع) إِلَى ذُرِّیَّتِهِ وَ هُمْ ذَرٌّ »...
 .01قَالَ الصَّادِقَ (ع) عَن قَوْلِهِ «فَمِنکُمْ کافِرٌ وَ مِنکُمْ مُؤمِنٌ» فَقَالَ« :عَرَفَ اللَّهُ إِیمَانَهُمْ  ...یَ وْمَ أَخَ ذَ
عَلَیْهِمُ المِیثَاقَ وَ هُمْ ذَرٌّ فِی صُلبِ آدَمَ(ع)».
 .08عَن أَبِی عَبْوِاللَّهِ (ع)« :أَخرَ َ اللَّهُ مِن ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّیَّتَهُ إِلَى یَوْمِ القِیَامَةِ کَالذَّرِّ فَعَرَّفَهُمْ نَفسَهُ وَ لَوْلَ ا
ذَلِکَ لَمْ یَعْرِفْ أَحَوٌ رَبَّهُ وَ قَالَ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى».
 .03عَن أَبِی بَصِیر ٍ،قَالَ :قُلتُ لِأَبِی عَبْوِاللَّهِ(ع) ،کَیْفَ أَجَابُوا وَ هُمْ ذَرٌّ ؟ قَالَ« :جَعَلَ فِیهِمْ مَا إِذَا سَأَلَهُمْ
أَجَابُوهُ یَعْنِی فِی المِیثَاقِ».
 .21قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ(ع)« :أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخرَ َ ذُرِّیَّتَهُ مِن صُلبِهِ
نَسَماا فِی هَیْئَةِ الذَّرِّ فَأَلزَمَهُمُ العَقلَ وَ قَرَّرَهُمْ أَنَّهُ الرَّبُّ وَ أَنَّهُمُ العَبِیوُ وَ أَقَرُّوا لَهُ بِالرُّبُوبِیَّ ةِ وَ شَ هِوُوا
عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالعُبُودِیَّةِ».
 .20قَالَ سَأَلتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَن قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ» ،فَقَالَ« :المُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ
الَّذِینَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فِی صُلبِ آدَمَ (ع) أَخَذَ عَلَیْهِمُ المِیثَاقَ ثُمَّ أَجْرَاهُمْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ
النِّسَاءِ وَ هُمُ الَّذِینَ یَخرُجُونَ إِلَى الوُّنیَا حَتَّى یُسْأَلُوا عَنِ المِیثَاقِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ فَهُمْ کُلُّ
نَسَمَةٍ لَمْ یَخلُقهُمُ اللَّهُ فِی صُلبِ آدَمَ (ع) حِینَ خَلَقَ الذَّرَّ وَ أَخَذَ عَلَیْهِمُ المِیثَاقَ وَ هُمُ النُّطَ فُ مِ نَ
العَزلِ وَ السِّقطُ قَبْلَ أَن یُنفَخَ فِیهِ الرُّو ُ وَ الحَیَاةُ وَ البَقَاءُ».
 .22برای اطالع از روایات مربوط به طینت ،رک .مجلسی ،0419 ،ج ،8باب 01؛ ج  ،08باب 0؛
ج  ،28باب .0
 .29عَن مُحَمَّوٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) یَقُولُ« :لَقَوْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الأَرْضِ مُنذُ خَلَقَهَا سَبْعَةَ
عَالَمِینَ لَیْسَ هُمْ مِن وُلوِ آدَمَ خَلَقَهُمْ مِن أَدِیمِ الأَرْضِ فَأَسْکَنَهُمْ فِیهَا وَاحِواا بَعْوَ وَاحِوٍ مَعَ عَالَمِهِ ثُمَّ
خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَا هَذَا البَشَرِ وَ خَلَقَ ذُرِّیَّتَهُ مِنهُ».
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 .24سئل المعصوم(ع) :هل کان قبل آدم آدم؟ قال« :نعم» .و سئل :هل کان قبله آدم؟ ق ال« :نع م».
ثم قال« :کلّما سئلت عن ذلک فالجواب :انّه کان قبله آدم».
 .28از جملة این متون ،میتوان به کتب زیر اشاره کهرد« :مهروج الهذهب» مسهعودی« ،البهدء و
التاریخ» مقدسی« ،انساب االشراف» بالذری« ،تاریخ طبری»« ،ناسخ التواریخ» سهپهر« ،سهیرة
ابن اسحاق» و . ...
كتابنامه

قرآن مجید

برایدوود ،رابرت ( ،)0929انسانهای پیش از تاریخ ،ترجمة اسماعیل مینوفر ،بیجا :نشر جیران.
خمینى ،سیدمصطفى ( ،)0408تفسیر القرآن الکریم ،تههران :مؤسسهة تنظهیم و نشهر آثهار امهام
خمینى(ره) ،ج.8
دورانت ،ویل ( ،)0921تاریخ تمدن ،ترجمة احمد آرام و دیگران ،تههران :سهازمان انتشهارات و
آموزش انقالب اسالمی ،ج.0
سحابی ،یداهلل ( ،)0980خلقت انسان ،تهران :شرکت انتشار.
صدوق ،محمد بن بابویه ( ،)0922خصال ،قم :جامعة مدرسین حوزة علمیه قم ،ج.2
طباطبایی ،محمدحسین ( ،)0401تفسیر المیزان ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی21 ،ج.
کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب (بیتا) ،الکافی ،تهران :انتشارات علمیه اسالمیه ،ج2و.2
مجلسی ،محمدباقر ( ،)0419بحار االنوار ،بیروت :مؤسسة الوفهاء ،مجلهدات ،84 ،82 ،22 ،24 ،00
 ،21و .32
مشکینی اردبیلی ،علی (بیتا) ،تکامل در قرآن ،ترجمة ق .حسیننژاد ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
معین ،محمد ( ،)0924فرهنگ ،تهران :امیرکبیر.
ولز ،هربرت جرج ( ،)0928کلیات تاریخ ،ترجمة مسعود رجبنیا ،تهران :سروش ،ج.0

