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 چکیده

از آنجا که نظریه تکامل انواع اکنون مورد پذیرش بیشتر دانشمندان است، تعارض میان این 
دیدگاه علمی با گزارش آفرینش انسان در قرآن، چالش بزرگی را برای ارزش علمی قرآن پیش 

 شنیدر باب آفر اتیقرآن و روا آن است تا با تکیه بر شواهدی از نوشتار بر نیاآورده است. 
است و نه الزاماً از غیر روند طبیعی پیدایش جانداران  انسان نینه نخست اودهد که  نشان آدم

 ورزشهیدانسان ان نیها( و نخستانسان نی)نسل امروزنیانسان نو نیای، بلکه آفریده شده است
ا دادن متعال او را ب ینماها، خداو انسان هامتعدد از انسان یهااست که پس از نسل عقل یدارا

 از طرفی، گزارش علمی درباره پیدایش تکاملی انساناست.  دهیو برگز هساخت زیمتماویژگی این 
ناظر باره متناظر است. برای نمونه، متکند که با گزارش قرآنی، روایی دراینجزئیاتی را آشکار می

های پیشین با گزارش قرآنی، روایی، گزارش علمی نیز بر پیوستگی ژنی انسان امروزی با انسان
داند؛ میشخص خاص  کیفرزندان  یاز سمت پدررا  یامروز یهاانسان ۀهمتأکید دارد و 
های پیش از انسان امروزی و انقراض های قرآنی و روایی، بر وجود انساننوا با دادههمچنین هم

های توان میان گزارش قرآنی، روایی از آفرینش آدم با یافتهبه این گونه، می. اشاره داردها آن
 های پیشین و دیگر جانداران، جمع کرد.روزی از انسانعلمی در باب پیدایش تکاملی انسان ام
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 قدمهم

نظریه رایج در علوم تجربی درباره پیدایش انسان، نظریه تکامل انواع است که عمدتاً 
یه ارائه میان نظرشود. از سویی، با دو اصل انتخاب طبیعی و جهش ژنتیکی تبیین می

درباره پیدایش انسان در  1شناسانسانشناس و دیرینهشده از سوی دانشمندان زیست
ر نظبه عنوان نخستین انسان، تعارضی به  روی زمین، با دیدگاه قرآن در آفرینش آدم

آید. از آنجا که موضوع تکامل انواع تا حد زیادی از معیارهای مقبولیت علمی برخوردار می
تعارض ظاهری میان این  2دانان است،ورد پذیرش بیشتر دانشمندان و حتی الهیو م

دیدگاه علمی با نظرگاه قرآنی، چالش بزرگی را برای ارزش علمی قرآن و دیگر متون 
هاست فراگیر شده و راستا فراهم آورده و پرسشی را درانداخته است که سالدینی هم
 طلبد. پاسخ می

در باره  اتیاز قرآن و روا یکه به طور سنت یدگاهیدمیان ترین نقاط تعارض مهم
 شیدایدر باره پ یعلم یآنچه عموما از دستاوردها، با کنندیانسان گزارش م نشیآفر

 ، به طور خالصه این است که:دشویانسان گزارش م
از گِل آغاز کرد و سپس نسل  ـ مطابق قرآن، خدا آفرینش انسان را با ساختن آدم

زمین پراکنده ساخت، حال آنکه نظریه بیشتر تأیید یافته علمی درباره پیدایش  او را در
ژنتیکی از تکامل جانواران  انسان این است که انسان در روند انتخاب طبیعی و جهش

 تر پدید آمده است.پست
ـ بر پایه قرآن، آفرینش انسان مستقل از دیگر جانوران رخ داده و به طور دفعی توسط 

های تجربی، انسان به طور مستقیم آفریده شده است، حال آنکه بر اساس یافتهخداوند 
 ها و در روندی تدریجی پدید آمده است.از تکامل میمون

نخستین انسان و نخستین پیامبر است و بنابراین،  ـ بر پایه قرآن و روایات، آدم
های ه بر پایه یافتهکانسان از ابتدا موحد و دارای اندیشه توحیدی بوده است، درحالی

اقد فشود که بیشتر آنان شناسان، گونه انسان هزاران نسل را شامل میمردمدیرینه
 اند.بوده« نماانسان»و بلکه بیشتر  بوده شهیفرهنگ و اند

                                                           
 یشناسنسانو ا یشناسنیرید علمیاز دو رشته  یاختهیکه آم یشناسمردمنیریدشناسی یا انسان. دیرینه 1

 .کندیاست، خاستگاه انسان را مطالعه م یکیزیف

گرایی، های مختلف تکاملی وجود دارد، مانند نظریه منشأ مشترک یا نظریه تدریج. البته هنوز نظریه 2

( اما این به هیچ وجه واقعیت ۰1۴، صتکامل چیستزایی)مایر، یا نظریه انتخاب طبیعی و یا نظریه گونه

ی مانند دانانه حتی الهیبرد. اصل این نظریه امروزه تا جایی مستند شده است کتکامل را زیر سؤال نمی

، اند.)نک: مطهریمرتضی مطهری نیز اصل اندیشه تکامل انواع را از نظر علمی غیر قابل انکار دانسته

 (۶۶: 1، جمقاالت فلسفی



 

 

ی 
عل

 /.
ن..

وی
ن ن

سا
 ان

ی
نیا

م، 
آد

ار
عط

ن 
دیا

وح
م

 

000 

در زمین بایستی در حدود هفت  ـ بر پایه دیدگاه برخی مفسران، دوران زیست آدم
تا چهار  5/2های علمی، قدمت انسان به بق یافتهکه مطاهزار سال پیش باشد، درحالی

 رسد.میلیون سال پیش می
ینی چالش کشیده شدن اعتقادات دنیازی به استدالل نیست که این وضعیت سبب به

 و اسالمی و درگیری ذهنی متدینان شده است.
ته سدهند، چندان که باید نتوانباره داده و میها و نظریاتی که در ایناز طرفی، پاسخ

اند که دین را است رضایت طرفین نزاع را فراهم آورد. برخی در این ماجرا بر آن شده
اساس است که دورانش تمام شده و های دینی خرافاتی بیتخطئه کرده و بگویند: گزاره

داران دین، به تخطئه باید آن را کنار نهاد و به علم مراجعه کرد. در مقابل، برخی طرف
ا پردازی است و قطعیتی ندارد تا دین رگویند تکاملِ انواع صرفا نظریهمیعلم پرداخته و 

های دینی دیده و معتقد به چالش کشد. گروهی نیز چاره کار را عبور از ظاهر گزاره
ین، گویند زبان دنما نیست. از میان اینان، برخی میهای دینی واقعاند که گزارهگشته

زدایی کرد و حقایقی را که از آن رمزگشایی و اسطوره ای است که بایدنمادین و اسطوره
دند اند، دریافت. برخی دیگر معتقبا این زبان به رمز و اشاره و کنایه و استعاره بیان کرده

که متون دینی حقایقی را متناسب با فهم و درک مردم همان زمان و منطبق با دانش 
علمی و عینی را توضیح دهد و یا ها بیان کرده و هرگز نخواسته است تا واقعیات آن

اند ردههایی مانند کها را به خوابشناسی کند و برخی هم این گزارهنگاری یا طبیعتتاریخ
 ( 1۹۳۱که نیاز به تعبیر دارد.)سروش، 

آن را  اند که بایدگروهی هم زبان دین را زبانی مبتنی بر بازی مختص به خود دانسته
و یا دیگر مکاتب بشری به فهم و تفسیر آن پرداخت و یا  کشف کرد و نباید با زبان علم

 ( 1۹۳۱ ،نیتگنشتایودرباره آن حکم کرد.)
اند تا اثبات کنند که میان گزارش قرآن از آفرینش هایی هم به این گراییدهالبته، گروه

انسان با گزارش علم، تعارضی نیست. از این میان، برخی گزارش قرآنی را کلی و قابل 
ت قرآن تا( و برخی آیااند)مشکینی، بیهر دو نظریه ثبات انواع و تکامل انواع دیدهجمع با 

( برخی دیگر، مانند شهید 1۹51اند.)سحابی، را بیان دیگری از نظریه تکامل یافته
مطهری، با طبیعی دانستن فعل خداوند در این جهان و طرح این نظر که خداوند تدبیر و 

ایجاد کرده است تا خلقت در مسیر طبیعی خود محقق شده را در جهان نظم هدایت
 اند تا امکان تعارض میانگویند(، کوشیدهمی« جعل بالطبع»شود)که اصطالحا به آن 

: تایهمو، ب ؛51۹-52۱: 1ج، 1۹۱۱ ،یمطهردیدگاه علمی و دینی را از بن منتفی بدانند.)
این درحالی  (1۱1-1۱۳: 1۹۱۹ ،یبه گزارش قراملک؛ 111-2۱۱: 1۹1۹همو،  ؛۳۹-11
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است که بیشتر مفسران و از جمله عالمه طباطبایی، گزارش قرآنی را بیانگر خلقت مستقل 
 1اند.آدم از خاک و معارض با نظریه تکامل دیده

 تیو تقو دهیرا برگز شانیا دگاهیپس از عالمه، د سندگانیمحققان و نو شتریبهمچنین، 
 ان میان ماجرای آفرینش انسان و آفرینش آدم، اما در این اواخر، برخی محققاندکرده

علوم  هایاند و قرآن را در موضوع آفرینش انسان سازگار با یافتهدر قرآن تفکیک کرده
، خالف نظریه تجربی و نظریه تکامل دانسته و در موضوع دوم، یعنی آفرینش آدم

 ینش متمایز واند، چرا که قرآن را در این خصوص قائل به نوعی آفرتکامل انگاشته
 ( 15-۹1: 1۹۳۱؛ دولت و افضلی، 11۹-1۹۱: 1۹۳1اند.)افضلی،مستقل یافته

نه نخستین انسان، بلکه سرسلسله انسان  چه این پژوهش نیز بر آن است که آدم اگر
ای متعدد هورز دارای فطرت توحیدی است که پس از نسلنوین و نخستین انسان اندیشه

طور متمایزی توسط خدای متعال آفریده و یا تعالی بخشیده نماها به ها و انساناز انسان
نش ی به پذیرش آفریگفته، الزامشده است، اما با رد تنها دلیل قرآنی بر دیدگاه پیش

در روندی طبیعی  داند که آدمندیده و این امکان را منتفی نمی مستقل و متمایز آدم
و از طریق توالد و تناسل پای به این جهان گذاشته باشد. اما این نوشتار برای توجیه 

از گل و خاک با کسانی  ظواهر قرآن و روایات در خصوص آفرینش دفعی و مستقل آدم
ست، داستان نیدانند نیز همگونه مین قرآن در این داستان را سمبولیک یا خوابکه زبا

بلکه امکان رخ دادن عینی این وقایع در عالمی دیگر را با شواهد و قرائن قرآنی، روایی 
 یابد. سازگارتر می

این بررسی با مرور دستاوردهای دانشمندان علوم تجربی، شامل دستاوردهای 
شود و سپس شناسان( آغاز میمردمشناختی)دیرینهشناسان باستاننسانشناسان و ازیست

گاه، های قرآنی و روایی در باره پیدایش انسان و آدم ادامه خواهد یافت. آنبا بررسی گزاره
به عنوان انسان نوین را آشکار  دالیل و شواهد تأیید کننده نظریه آفرینش تکاملی آدم

 خواهد کرد.

 جربی در باب پیدایش انسانموضع علوم ت .1

و  شناساندستاوردهای علوم تجربی درباره پیداش انسان عمدتا محصول کار زیست
ضع علوم تواند موشناختی است. بنابراین، دیدگاه این دو گروه میشناسان باستانانسان

 تجربی را در این موضوع مشخص کند.

                                                           

 کمی هیسورة آل عمران، آ ۹۳سورة بقره،  21۹ اتیآ لیمطالب ذ ،1۹۳۴ ،ییک: طباطبار.نمونه،  یبرا. 1

 .۹۳ :11ج، 1۹۹۰ ،یرازیمکارم ش ز،یسورة سجده و ن هفتم از هیاز سورة نساء و آ
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 شناختی)نظریه تکامل انواع(های زیستداده. 1. 1

جه های جانواران به این نتیهای فراوانی از سنگوارهشناسان با تکیه بر یافتهستزی
یا  «تکامل»تر، پدید آمده است. اند که انسان در مسیر تکامل موجودات سادهگراییده
چند  ای کیدر  یدگرگونرود، به معنای کار میشناسی بهوقتی در حوزه زیست 1فرگشت

 یهاتیزمان در جمع یو وراثت است که ط اهده()ویژگی قابل مشپیفنوت یژگیو
تر، های پیچیده( این نظریه پیدایش گونهFutuyma, 2005).دهدیموجودات زنده رخ م

تر جانوران، از جمله انسان را با دو اصل انتخاب طبیعی و جهش و نیز تر و کاملمتنوع
 2کند.انتقال ژنی، توجیه می

که  تنوعی تمام موجودات زنده با همهبپذیریم است که این   الزمه قبول تکامل انواع
( بر این اساس، انسان Darwin, 1872: 503)اند.گشته داریمشترک پد یاکانیدارند، از ن

نیز بایستی از تکامل ناشی از جهش یا انتقال ژنی و اصل انتخاب طبیعی پیدید آمده و 
بار انسان ت»نشأ هستند در کتاب م کی یها داراکه انسان هینظر نیاتکامل یافته باشد. 

 ( منتشر شد. 1۳۱1)نیتوسط چارلز دارو ۹«ستیدر ارتباط با جن یعیو انتخاب طب
که  زمانی شد، آغاز نوزدهمسده  مهیفرگشت)تکامل( از ن علمی مطالعهاگر چه 

مندان از دانش یاریجانداران، بس یو گوناگون هاسنگواره یروگرفته بر صورت یهاپژوهش
تا سال  هینظر نیا، اما ندفته باشایتکامل  یها به نحوگونه ستیبایاعد کرد که مرا متق
بر  یالدیم 1۳۳۱در سال  نکهیمورد قبول واقع نشد، تا ابه حد کافی  یالدیم 1۳۳۱

دست آمده با شواهد به زیو ن یامروز یهاروشبا  ییایتوکندریم DNAاساس مطالعه 
  ۱کرد. دایمطابقت پ یستیز یشناسانسان
کم بر حا الگوی شود، اکنونمی یبانیپشت یاریبا شواهد بس که فرگشت هینظر

 به د؛ندهیموضیح را تبسیاری از واقعیات حیات آن  هیپابر است که  نینو یشناسستیز
جز در پرتو آن معنا  یشناسستیدر ز زیچ چیه»  5یبژنسکابه گفته د کهیطور

اختالف این نظریه  اتیدر جزئ در عین حال،( Dobzhansky, 1973: 35).«ابدیینم

                                                           
0 . Evolution. 

 نیت. ااس تیدر جمع یژن تنوع ای برایزمینهوط به وجود شروقوع تکامل مشناسان، به گفته زیست 2

، دیآ دیپدژنی در درون خود جمعیت  یبینوترک ایجهش  از راهممکن است تنوع ژن، بستر زمینه یا 

 شهرت دارد.روان شدن ژن( )«شارش ژن»که به  ،شود منتقل گرید یهاتیممکن است از جمع کهچنان

1   . Darwin,. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. 

ترجمه (، تکامل چیست؟، 1۹۳۳ای روشن و سرراست درباره تکامل ر.ک: مایر، ارنست). برای مطالعه ۰

 .سالمت رنجبر

 ی.مولکول کیژنت شگامانیاز پ در اوکراین( 1۳۴۴ی)زاده در دابژنسک وسیتئودوس.  ۹
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 کار و بار عمده است و همین پاسخ ازمندینکه هست  یاریبس یهاو پرسش هایینظر
مل اکنون تکا هیاست که نظر دیالزم به تأک .دهدرا تشکیل می یتکامل شناسانستیز
 کی هیادارد. بر پ یعلوم تجرب کردگانلیدانشمندان و تحص انیاقبال را در م نیشتریب

هزار نفر  ۱۳۱نفر از مجموع  ۱۱۱صورت گرفت، تنها  1۳۳۱که در سال  نیتخم
نش( یردرباره آف ینید دگاهی)دییگرابه خلقت یشناسنیو زم یستیدانشمندان علوم ز

  (Martz & McDaniel, 1987: 23اعتقاد دارند.)

 شناختیشناسان باستانهای انسانداده. 2. 1

خبر  ساله انسان بر روی زمینشناختی از عمر چند میلیونشناسی باستاندانش انسان
های بنا به یافته گوید.های انسان سخن میدهد و نیز از تنوع و دگردیسی نسلمی

ترین شناختی، عمر موجود زنده بر روى کره زمین چهار میلیارد سال، عمر قدیمىباستان
میلیون سال، سابقه پستانداران  5۱۱داران لین مهرهآثار حیوانى یک میلیارد سال، قدمت او

میلیون سال  ۱تا  5/2حدود  1قامتمیلیون سال و عمر انسان راست ۱۱دار، دستکم جنین
 شیسال پ ونیلیم 25از  2نما(میمون انسان)هایپکَ ،هااز آن شیپاست، در حالی که خیلی 

پدید آمده  شیسال پ ونیلیم 1۹از ای شامل انسان و شامپانزه( خانواده)انییساانسان و
 (Robert, 2007).بودند

از حدود  ۹(ورز)هوموساپینساندیشهانسان شناسان، مردمهای دیرینهبر اساس یافته
پدیدار شده است. از نظر  شیپهزار سال(  ۹۱۱تا  1۱۱در فاصله سال)هزار  25۱

 اند.تلقی شده ۱«نماانسان»های پیش از هوموساپینس، انشناسان فرهنگی، انسانسان
 «دالتویا»ز ورانسان اندیشه «هوشمند،»ورز انسان اندیشه رگونهیبه سه زورز انسان اندیشه

 منقرض آخرکه دو دسته  ،دوشیم یبندطبقه «یباستان»ورز اندیشه یهاو انسان
ورز هوشمند( تنها عضو خانواده هبنابراین، انسان امروزی)انسان اندیش .انددهگردی

                                                           
رو جدِِّ  نای از و بوده کارورز انسان از همان گونه (Homo – Erectus)انسان راست قامت.  0

 .رودیشمار مورز بهانسان نئاندِرتال و انسان اندیشه ،یدلبرگیانسان ها یعنیخر أمت یهاانسان میمستق

 نام)انسانوارانباالخانواده  یاز اعضا کی( به هر Ape: یسیبه انگل؛ نماانسان مونیم ای)kapi /یکَپ.  2

 .شودی( اطالق مHominoidea: علمی

است توسط کارل  (Homo sapiens)نسیورز که هوموساپانسان اندیشه ینام علم.   ۹

انسان و بشر است و  ی( به معنhomoآن هومو) نی(گذاشته شده، بخش الت1۵۹۹)نهیل

 .دهدیم «ورزاندیشه» یاست، معن نیالت یا( که واژهsapiens)نسیساپ

ین ها وجود دارد، به همنبود عناصر فرهنگى تنها مشکلى است که براى اثبات انسان بودن این نمونه ۰

« نماانانس»ها مونهشناسان فرهنگى این ناما براى انسان ،نداها انسانشناسان این نمونهدلیل، براى زیست

 شود.نامیده مى
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ترین نمونه این زیرگروه در فلسطین، با قدمت نزدیک هوموساپینس نبوده است. قدیمى
ود های موجکند که انساناکنون همه شواهد تأیید می هزار سال یافت شده است. 1۱۱به 

ده ینام« انسان نوین»ورز هوشمندند که در کره زمین همگی از دسته انسان اندیشه
ها را به تسخیر خود درآورده و هزار سال پیش تمام قاره ۱۱شود. این نمونه از حدود مى

دوران جدیدى در تاریخ زندگى انسان را که به دوره عصر حجر جدید معروف است، آغاز 
ترین شاخصه دوران این گونه انسان، پیدایش هنر در جامعه انسانى مهم کرده است.

 )همان(است.
گی شود اشتراک و پیوستکه در برخی نظریات الهیاتی متأخر مغفول واقع میای نکته

ه کم هفت گوننمونه، دست یبراهای پیشین است. ژنی میان انسان امروزی با انسان
 یبا هم همزمان یکه در موارد کردندیم یزندگ نیدر زم یبه انسان امروز کینزد یانسان

ها را با انسان شباهت نیترکیکه نزد 1انسان نئاندرتال و آخرین گروه، یعنی اندداشته
فرق  یانسان امروز DNAدهم درصد با  12گونه فقط  نیا DNAداشت) یامروز

همچنین، بر اساس . کردیم ستیهزار سال قبل ز 1۱۱هزار تا  ۹5داشت( و حدود 
ی کرومانیون هابا نسل انسان % 1شناسان، نسل کنونی بشر، تا انسانهای دیرینهیافته

( بنابراین، Green & Kircher: 2010اند، اشتراک ژنی دارند.)که اکنون منقرض شده
تا وقتی علل جایگزینی برای این اشتراک ژنی یافت نشود، مشکل بتوان نسل کنونی 

 های پیشین دانست و بلکه باید به همین فرضیه ملتزم شدکلی منقطع از نسلبشر را به
 های پیشین پدیدار گشته است.انسان، از تکامل نسلکه این زیرگونه از 
ت مطالعه فرگش یهاروشیکی دیگر از  کهفرگشت،  یمطالعه مولکولعالوه بر این، 

 ،ندکیابد استفاده میمی لکه از پدر به پسر انتقا Yکروموزوم  یبررس از است و انسان
مرد به ارث  کیاز  Yکروموزوم  کی یمذکر امروز یهاانسان ۀآن است که هم یایگو

به این مرد، آدم  کرده است.یم یزندگ قایرفدر آ شیسال پهزار  1۱۱ بایاند که تقربرده
در  Yکروموزوم  DNA لیو تحل هیبا تجز ۹اسپنسر ولزگویند. اما، می 2Yکروموزوم 
 یزنده از سمت پدر هایانساناست که همه  گرفته جهیمناطق جهان، نت یمردانِ تمام

 یزندگ قایسال قبل در آفرهزار  1۱شخص خاص هستند که حدود  کیان از فرزند
و مطالعات  یبر ساعت مولکول هیبا تک Yآدم کروموزوم ( Wells, 2002).است کردهیم

 Yکروموزوم  .کردیم یزندگ شیسال پهزار  ۳۱و هزار  1۱ نیاحتماالً ب یکینشانگر ژنت

                                                           
0   . Neanderthal. 

0   . Y Choromosone Adam. 

 (1۳۶۳ لآوری ۶ زاده)کایمتحده آمر االتیشناس اهل انسل.  ۹
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ندان به فرز یکروموزوم تنها از طرف پدر نیکه ا کندمیموضوع اشاره  نینام به ا نیدر ا
 .یابدیم دایانتقال پ

ها این حقیقت را نیز باید افزود که اگر چه انسان از تکامل و دگرگونی به همه این
( 2۱۱5-1۳۱۱)ریارنست ماهمتاست. ها پدید آمده است، اما همچنان بینخستی

 تشیرا به لحاظ اهم یرا به موضوع تکامل پرداخته و و یطوالن یکه عمر یشناسستیز
تالش  تسینام تکامل چبا  شاند، در کتابخوانده ستمیقرن ب نیدارو ،یشناسستیدر ز

ساده  یبا زبان ار هایکرده است تا روند تکامل جانوران و از جمله تکامل انسان از نخست
و  فشردیم یانسان پا ییهمتایاز کتاب خود بر ب یدر بخش تیدهد، در نها حیتوض

 : دیگویم

انسان  یاهگونهشینما پانسان یهامونیدادند م صیدانشمندان تشخ نکهیاز ا شیپ
 ،تسین وانیح یورا یزیانسان چ کردندیکه ادعا م یسندگانیاند، شمار نوبوده
. انسان واقعا همان قدر با ستیوجه درست ن چیادعا به ه نیا اما ،گرفت یفزون

که دانشمندان معقول و منقول  همتاستیقدر بجانواران تفاوت دارد و همان گرید
مباهات است و هم بار  هیهم ما نیآن بودند. ا یمدع شیها پو فالسفه از مدت

 (۹۳2-۹۳۹ :1۹۳۳ ر،یبر دوش ماست.)ما یبزرگ تیمسئول

از  یفرهنگ یاهانسان را عبارت از انتقال آموخته زکنندهیمتما یهایژگیو نیتراو مهم
اتر رفته فر اریهم بس واناتیح نیترکه از باهوش یبه نوزادان و تکامل زبان، هوش نیوالد

-۹۳۱: .)همانشماردیم گانه،ینسبت به ب ثاریا ای ایریتر از همه، اخالق باست و مهم
 (۱۱۱-۱۱۱و  ۹۳1

 های قرآنی، روایی در باره آفرینش نخستین انسانآموزه. 2
موضوع دیگری، آیات قرآن بیانگر اصل و کلیت موضوع است و روایات در مانند هر 

اید دهند. بنابراین، در اینجا نیز بمرحله بعد، آن مطالب را تفسیر کرده و یا تفصیل می
ابتدا کلیت و اصل موضوع را از قرآن استخراج کنیم و سپس از روایات در تفسیر و تفصیل 

 بیشتر آن مدد جوییم.

 های قرآنی در باب آفرینش نخستین انسانداده. 1. 2

رسد آنچه به طور سنتی درباره آفرینش نخستین انسان از قرآن گزارش به نظر می
گوید و بلکه در برخی موارد خالف دیدگاه شود، همه آن چیزی نباشد که قرآن میمی

ده و شیابیم که گاه مغفول واقع قرآن است. با تدبر در آیات قرآن به حقایقی دست می
پردازیم که از قضا در شود. در ادامه به برخی از این حقایق میگاه نادیده گرفته می

 رفت از چالش علم و دین در موضوع آفرینش انسان نقش دارد.بیرون
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 آفرینش متمایز و خاص. 1. 1. 2

را خداوند با خلقتی متمایز و مستقل از  آید که آدماز برخی آیات قرآن چنین برمی
با »را  گوید که آدمای از قرآن، خداوند میجود دیگری آفریده است. مطابق آیههر مو

قالَ یا إِبْلیسُ ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ خلق کردم: « دستان خودم

و دست دبا  که آنچهگفت: اى ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر  ؛أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالین

( ظاهر ابتدایی این ۱5: ص؟)بودى آن یا از برتر ،آفریدم سجده کنى! آیا تکبّر کردى خود
کند که خدا انسان را با دستان خود و به صورت متمایز از دیگر آیه بر این داللت می

دانیم خدا جسم نیست و دست ظاهری ندارد، موجودات آفریده است. اما از آنجا که می
باید تأویل شود و با وجود برخی روایات، این احتمال که این « قْتُ بِیَدَیَّخَلَ»عبارت 

در خلقت انسان و نیز بیانی غیر مستقیم از  1عبارت را استعاره از دخالت دو عامل قدرت
  گیرد.قوت می 2نسبت ویژه این مخلوق با خالقش بدانیم

 آفرینش از خاک و آب. 2. 1. 2

ت، موضوع را بازتر کرده و از آفرینش انسان از گل سخن قرآن در برخی دیگر از آیا
 لَهُ مِنثُمَّ جَعَلَ نَسْ ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طینٍالَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ گفته است:

نیکو آفرید و آفرینش  ،همان کسى که هر چیزى را که آفرید ؛مِّن مَّاءٍ مَّهِین سُلَالَةٍ

)سجده: .[ نسل او را از چکیده آبى پست مقرِّر فرمودسپس ]تداوم ،انسان را از گِل آغاز کرد
۳-۱)  

 صورت دفعی و متمایز ازنماید که آفرینش انسان ابتدا از گل و بهاین آیه چنان می
الد قرار داده دیگر موجودات بوده و بعد از آفرینش نخستین، ادامه نسل او را از راه تو

                                                           

بِنَصْرِهِ  دَکُمْیَّکَقَوْلِهِ وَ أَ هالْقُدْرَ دُیَالْ»... فرمود:  هیآ نیدرباره ا است که امام صادق تیدر روا.  1

به کار گرفتن دو دست برای انجام کاری را نشانة به کار  زین ری( در تفاس2۹۵ :۹ق، ج1۰۴۹ ،یمجلس...«)

ت شده را کنایه از عنای ادیدانسته و ذکر این تعبیر در آیة  نگرفتن قدرت یا اهتمام و عالقه به انجام آ

، 1۹۹۰اند.)مکارم شیرازی، کرده یدر آفرینش انسان تلق یمخصوص پروردگار و اعمال قدرت مطلقه و

 (۹۹۵-۹۹۹: 1۳ج

را با دست خود  دگانیآفر اگر خداوند متعال همه»: که فرمود نقل است  صادق امام. در روایت از  2

: مَا مَنَعَکَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ دیگرفت تا بگویرا با دست خود، حجّت نم آدم نشیآفر د،یآفریم

عبارت روایت از این قرار است: « زد؟یانگیرا با دست خود برم زیچخداوند همه یپنداریم ایآ ،یَّدَیَبِ

 قُولَیَفَ دِهِیَآدَمَ أَنَّهُ خَلَقَهُ بِ یفِ حْتَجَّیَلَمْ  دِهِیَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ بِ اللَّهِعَبْدِیعَنْ أَبِ ریبَصِیأَبِ»

 (1: ۰ق، ج1۰۴۹ مجلسی،«).دِهِیَبِ اءَیَالْأَشْ بْعَثُیَاللَّهَ  یفَتَرَأَ یَّدَیَما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِ
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است. در چند آیه دیگر، حتی از ویژگی آن گل نیز سخن گفته و فرموده است که آن 
 کلوخ یا سفالی بوده که از گلی بدبو آماده شده بود:

و در حقیقت، انسان را از گِلى ؛ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍـ 

 (21:و بدبو، آفریدیم.)حجر خشک، از گِلى سیاه

[ و ]یاد کن ؛وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْماَلئِکَۀِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونـ 

اه من بشرى را از گِلى خشک، از گِلى سی»هنگامى را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: 

 (2۳حجر: و بدبو، خواهم آفرید.)

 سیکمن »گفت:  ؛لَمْ أَکُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونقالَ  ـ

سجده  اى،نیستم که براى بشرى که او را از گِلى خشک، از گِلى سیاه و بدبو، آفریده
 (۹۹حجر: ).«کنم

کرده  هو در برخی آیات فقط به صورت ثانویه گل انسان اشاره کرده و آن به سفال تشب
 است:
د، مانناى سفالانسان را از گل خشکیده ؛خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخَّارـ 

 (1۱.)الرحمن: آفرید
ورتی گونه بوده که ابتدا صآید که این آفرینش به اینو از ظاهر برخی آیات چنین برمی

است و پس از خشک از انسان از همین ماده طبیعت)حمأ مسنون: گل بدبوی( پرداخته 
شدن، از روح خود  در آن دمیده و سپس به مالئک امر کرده است تا بر او سجده آورند: 

ل[ کامطوربهپس چون او را ] ؛فَقَعُوا لَهُ ساجِدین فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی

 :فتید.)حجردراُ[ کنان براى او ]به خاکدرست کردم و از روح خویش در آن دمیدم، سجده
 (2۳؛ ص: 2۳

اگر چه ظاهر این آیات گواه بر این است که آفرینش انسان به صورت دفعی و مانند 
ل گونه که در آیه پیشین، به دلیساختن یک پیکر سفالینه از گل بوده است، اما همان

و دست د»عقلی)اینکه خدا دست ندارد( و دلیلی نقلی)روایاتی که موضوع آفرینش با 
را استعاره از قدرت و نسبت ویژه میان انسان و خدا دانسته بود(، از ظاهر آیه عبور « خود

را استعاره از قدرت خدا دانستیم، اگر اثبات شود که آفرینش انسان « دست»کردیم و 
 تدریجی و تکاملی بوده است، باید مجاز باشیم که دست از ظاهر آیاتی که آفرینش آدم

 نماید، برداریم.مستقل از جانداران دیگر میدر این عالم را دفعی و 
بودن  شناسی، تکاملیمردمشناسی و دانش دیرینههای دانش زیستاما اکنون، با یافته

ی و بدون سادگپیدایش و تنوع جانوران و از جمله انسان، در حدی تأیید یافته است که به 
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دان مسلمان راهی ندارد جز اینکه مراد توان در آن تردید کرد. بنابراین، الهیتکلف نمی
گونه که یاد شد، برخی دیگری جز این ظاهر را برای آیه یاد شده برشناسد. همان

آفرینش  آغازیدن»اندیشمندان مسلمان در حل این مسئله دست به تأویل یازیده و تعبیر 
یه آفرینش ولاند که غیر مستقیم به بیان مبدأ و مایه ارا گفتاری کنایی دانسته« از گل

را « لگ»توان اند. بر پایه چنین رویکردی حتی میانسان که از خاک و آب است دانسته
ها به احتمال سلولیای تلقی کرد که نخستین تکیا هر مواد اولیه نیادیسوپ بناشاره به 

 اند.از آن پدید آمده
 ل، از واژهشود، به جای گِاز قضا، در آیات دیگری که به آفرینش انسان مربوط می

« لگ»تواند مؤید این باشد که استفاده کرده است، که می« خاک»به معنای « تراب»
شاهد دیگری که  موضوعیت نداشته و اشاره به ماده اصلی فیزیک ما آدمیان است.

تواند این برداشت را تا حدودی تقویت کند این است که در این آیات آفرینش همه می
ـ را از خاک دانسته است، حال آنکه مخاطبان قرآن دمفقط حضرت آ ها ـانسان

آفریند. ها را مستقیما از خاک یا گل نیافریده است و نمیاند که خداوند انساندانستهمی
و  ؛وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونخوانیم: در این آیات می

رى [ بشناگاه شما ]به صورتهى او این است که شما را از خاک آفرید پس بهااز نشانه
مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فیها نُعیدُکُمْ وَ مِنْها ( یا فرموده است: 2۱)روم: هر سو پراکنده شدید.

 نیمگرداایم، در آن شما را بازمى[ شما را آفریدهاز این ]زمینیعنی  ؛نُخْرِجُکُمْ تارَةً أُخْرى

وَ اللَّهُ أَنبَتَکمُ مِّنَ فرماید: ( و یا می55.)طه: آوریمو بار دیگر شما را از آن بیرون مى

و  گرداندسپس شما را در آن بازمى ؛ثمَّ یُعِیدُکمْ فِیهَا وَ یخُرِجُکُمْ إِخْرَاجًا الْأَرْضِ نَبَاتًا

 (1۱-1۳.)نوح: [آوردنى ]عجیببیرون ،آوردبیرون مى

 های قرآنی هست اینکه نوعاما مشکلی که در کنایی و استعاری دانستن این گزاره  
گزارش قرآن در این آیات چنان است که گویی این ماجراها عیناً تحقق یافته است؛ 

از گل و با دست خدا  که اگر دست از ظاهر آیاتی که بر آفرینش دفعی آدمدرحالی
ایت از آفرینش از مواد طبیعی زمین و یا استفاده از ها را حککند، کشیده و آنداللت می

عوامل قدرت خدا، همچون گردش ایام و شب و روز و دیگر عوامل طبیعی تلقی کنیم، 
ن ناچار دانان مسلماشویم. بنابراین، الهیکلی منکر میدر حقیقت وقوع این حوادث را به 

 د.رفت از این چالش بایستی راه حل دیگری بیابنبرای برون
بول با وجود تلقی به ق همین سبب شده است تا برخی دیگر از اندیشمندان مسلمان،

منطقا خود را مجاز نبینند که دست از ظاهر قرآن مبنی بر ، کردن اصل نظریه تکامل
 را به آدم خیاز تار یخداوند در مقطع که اندبکشند و بر این شده آفرینش دفعی آدم

 ،یاز نظر عقل رایز ،است دهیآفر نیزم نیموجودات در هم گریو مستقل از د زیطور متما
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 دیجاندران پد گریاز د زیو متما یصورت دفعرا به یوجود ندارد که خدا جاندار یمنع چیه
 باتاًو اث اًینف یامعجزه نیدرباره وقوع چن زیساکن کرده باشد و علم ن نیآورده و در زم

 پیشین(  ،یدولت و افضل؛ پیشین ،یاظهار نظر کند.)افضل تواندینم
 کیو ژنت یشناسستیشد، دانش ز اددر شرح دستاوردهای تجربی یطور که اما همان

ها انزهانسان و شامپ یهاژن انیاست که م افتهی تیواقع نیبر ا غیر قابل تردیدی واهدش
ه و گونه منقرض شد یانسان امروز انیم یوجود دارد و از طرف یادیز اریبس یاشتراک ژن

 نیا .بسیار کمی هست یژن اختالف زین ونیکرومان ها و انسانمانند نئاندرتالها، انانس
 یهامتصل به نسل انسان یمروزکه نسل انسان ا کندیم تیفرض را تقو نیشواهد ا

. ستین انیم نیدر ا یاقابل مالحظه یاست و انقطاع ژن انیانسان گریاز خود و د شیپ
آدم و حوا  د،یگویدر قرآن م آدم نشیاز گزارش آفر یاما اگر آن طور که برداشت سنت

 انرطور مستقل و خارج از چارچوب تکامل جاندا به یبه عنوان سرسلسله انسان امروز
، که را از خود نشان دهند یاقابل مالحظه یانقطاع و تفاوت ژن یستیآمده باشند، با دیپد
  .ستین نیچن

وانسته تدفعی و مستقل نیز خداوند می از طرفی، این احتمال که حتی در فرض خلقت
که اشتراک  شودهای پیشین بیافریند، سبب میرا با ترکیب ژنی مشابه با انسان آدم

های پیش دلیل قاطعی بر اتصال این نسل با گذشتگان تلقی آدم و نسلژنی میان بنی
تراک ژنی ششود تا قطعیت استدالل به انشود. اما باید گفت اگرچه این احتمال سبب می

از دست برود، اما احتمالی نیست که چندان از ارزش اقناعی آن بکاهد؛ به ویژه اینکه، 
های پیش و آفرینش دفعی او نیز قطعیتی از نسل فرض مقابل، یعنی انقطاع نسلی آدم

بیش از این ندارد و تنها مؤید آن ظاهر ابتدایی آیاتی از قرآن است که آن هم با شواهد 
 شود، قابل عدول است. ه ذکر میو قرائنی ک

آل عمران، به عنوان  5۳به آیه  (111-11۱: 1۹۳1 ،یافضل)محققان یبرخاما استدالل 
به  ای که ممکن است علیه این نظریه و به نفع آفرینش دفعی و مستقل آدمتنها آیه

همه  زنماید، زیرا تشبیه عیسی به آدم در این آیه تشبیه اموجه نمی 1آن استدالل کنند،
نیز مانند آدم از خاک و گل آفریده شده باشد، بلکه  جهات نیست، وگرنه بایستی عیسی

این تشبه صرفاً برای بیان یک وجه شباهت، یعنی اعجازی و خاص بودن آفرینش عیسی 

                                                           
اند.)از بوده است، پرداخته . تفاسیر قرآن به زمینه این ماجرا که مناظره مسیحیان نجران با پیامبر 1

 (2۳۴: 1ج، جمله ر. ک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه
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که از نحوه بیان و آدم و نوعی جدل احسن و الزام مخالف به مقبوالت خود است، چنان
 1شود.یات نیز همین استنباط میاین ماجرا در برخی روا

مربوط  آدم نشیاز آفر یقرآن یهاگزارشعالوه بر این، ما اگر احتمال دهیم که 

، یعنی عوالم پیشاتحقق، مانند عالم ذر و عالم نیدر ا وا ینیبه مراحل قبل از تحقق ع
ـ باشد ـ چنان که قرائن و شواهدی از خود قرآن و روایات بر این مطلب هست 2میثاق
 انیدر قرآن ب آدم نشیآفر یهمه آنچه در ماجرا میمعتقد شو تا داریمن یالزامدیگر 

آدم  نشیگفت که آفرتوان می ن،یرخ داده است و بنابرا زیعالم ن نیدر ا ناًیشده است، ع
 و آدم تاس هافتیتحقق  ی و از طریق توالد و تناسلعیطب یعالم در قالب خلقت نیدر ا

 های نسل خود و نیای انسان امروزی بوده است.برگزیده خدا از میان دیگر انسان

 هایی پیش از آدموجود انسان. 3. 1. 2

که  شود این استاز دیگر حقایقی که از برخی آیات قرآن به طور ضمنی استفاده می
موما آنچه ع اند، بنابراین به خالفکردههایی زندگی میو فرزندان او انسان پیش از آدم
نخستین انسان نبوده است. در قرآن، حکایت گفتگویی میان خدا  کنند، آدمتصور می

های انسان و اینکه او در زمین فساد و مالئک است که بر اساس آن مالئک از ویژگی
آمیز اند و همین را دلیل مخالفت یا پرسش اعتراضریزد آگاه بودهکند و خون میبرپا می

اعِلٌ وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْماَلئِکَۀِ إِنِّی جاند: آفرینش انسانی دیگر عنوان کردهخود نسبت به 

فِی الْأَرْضِ خَلیفَۀً قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ 
و چون پروردگارت بر فرشتگان گفت: من  ؛مُونوَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما ال تَعْلَ

خواهی در روی زمین خواهم در زمین جانشینی قرار دهم، فرشتگان گفتند آیا میمی
ائیم و ستبا اینکه ما تو را به پاکی می ،ها بریزدموجودی قرار دهی که فساد کند و خون

                                                           
نَجْرَانَ  یأَنَّ نَصَارَ»: ۹۰۴، ص21در بحاراألنوار، ج از امام صادق یتیبه روا دیاز جمله نگاه کن.  1

اهلل وَ رسول یأَنِّشَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ  یمَا تَدْعُو فَقَالَ إِلَی ... قَالُوا له إِلَ اهللرسول یلَمَّا وَفَدُوا عَلَ

فَقَالَ  رسول اهلل یعَلَ یُقَالُوا فَمَنْ أَبُوهُ فَنَزَلَ الْوَحْ حْدِثُیُوَ  شْرَبُیَوَ  أْکُلُیَعَبْدٌ مَخْلُوقٌ  یسَیأَنَّ عِ

فَقَالُوا نَعَمْ  یُّأَلَهُمُ النَّبِفَسَ نْکِحُیَوَ  حْدِثُیُوَ  شْرَبُیَوَ  أْکُلُیَآدَمَ کَانَ عَبْداً مَخْلُوقاً  یفِ قُولُونَیَقُلْ لَهُمْ مَا 

 .«عِنْدَ اهللِ کَمَثَلِ آدَم یسیفَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ مَثَلَ عِ نَیفَقَالَ فَمَنْ أَبُوهُ فَبَقُوا سَاکِتِ

از آن با عنوان عالم ذر  اتیکرده و در روا ادی «یمأل اعل»که قرآن از آن به  شاتحقق،یعالم پ نیا نکهیا .2

ال است که پرداختن به آن نه مج یدارد، موضوع مستقل یتیو چه ماه ستیچ قاًیدق شود،یم ادی ثاقیم ای

 دیابعالم  نیکه در خصوص ا یزیدارد. تنها چ یضرورت برای پیشبرد این مبحثمقال است و نه  نیا

ر ر هآدم، د نشیشده درباره آفر ادی عیاست که با توجه به نوع گزارش قرآن، حوادث و وقا نیگفت ا

و ا یایدر رؤ ای یدر نفس نب صرفاً نکهیدارد، نه ا ینیجنبه ع که هست، کامالً یو از هر جنس یعالم

 بدون صورت باشد. یقتیاز حق یلیتمث یانیکه ب ایشکل گرفته و 
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کمی  (۹۱بقره: ).دانیدنمیدانم که شما خداوند فرمود: من چیزهایی می ؟گوییمتقدیس می
اند، از روایات نیز هایی بودهانسان بعد خواهیم گفت که این حقیقت که پیش از آدم

 پذیرد.تأیید می

 آدمهای دیگر بجز بنیانقراض نسل. 4. 1. 2

های قرآنی در موضوع نسل کنونی بشر این است که این نسل همه از از دیگر داده
. رآیه از قرآن کریم) چنددر توان دریافت که قیقت را از آنجا میاند. این ح فرزندان آدم
 از نسل کنونی بشر با عنوان( 1۱؛ یس: ۱۱؛ اسراء: 1۱2و  ۹5، ۹1، 21-2۱ک: اعراف: 

( بعداً خواهیم دید که این موضوع 1۱ :1۹۳۱ ،یدولت و افضلیاد شده است.)« آدمبنی»
 اند. هرا در روایات نیز با صراحت بیشتری تاکید کرد

 های روایی در باب آفرینش انسانداده. 2. 2

را  گونه که یاد شد، روایات با صراحت و تفصیل بیشتری موضوع آفرینش آدمهمان
اند. در این گزارش، عالوه بر بسط بیشتر داستان، صراحت بیشتری نسبت گزارش کرده

 شود.به بعضی از اشارات قرآنی دیده می

 های پیش از آدموجود انسانتصریح روایات . 1. 2. 2

دارد ها پرده برمیها متعددی از انسانروایات با تصریحی بیشتر از قرآن از وجود نسل
ره قبل از دواند که اند. در برخی روایات تأیید کردهزیستهدر زمین می که پیش از آدم

آنان اد و فسک از خونریزی ئگذشته است که مال انسانهای دیگری بر نوع کنونی، دوره
مام به روایت مشهوری از ااین آیه شریفه در ذیل  صاحب تفسیر المیزان ند.اهاطالع داشت

-۹۳۳: 11؛ همان، ج22۱-225، 221-2۹1: ۱، ج1۹۳۱کند)طباطبایی، اشاره می باقر
 سمعت اباجعفر»است:  نیچن تیروا گراید. بخشی از آن( و به همین نتیجه می۹۳۱

قَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَرْضِ مُنْذُ خَلَقَهَا سَبْعَۀَ عَالَمِینَ لَیْسَ هُمْ وُلْدَ آدَمَ لَقَدْ خَلَ»: قولی
 جَلَّخَلَقَهُمْ مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ فَأَسْکَنَهُمْ فِیهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مَعَ عَالَمِهِ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ 

خدای عزِّ و جل از زمانی که زمین را آفرید، هفت  ؛«... هشَرِ وَ خَلَقَ ذُرِّیَّتَهُ مِنآدَمَ أَبَا هَذَا الْبَ
ها را از ادیم آن کدام از فرزندان آدم نبودند.دسته مردمان را بر روی آن آفرید که هیچ

زمین)خاک روی زمین( آفرید و در آن یکی پس از دیگری با عالمِ خود)شاید مراد از این، 
سپس خدای عزِّوجل، پدر این بشر را آفرید و  باشد( سکنی داد.« ویژة خودشرایط »

 (۹۱۱: ۳ق، ج1۱۱۹مجلسی، )اش را نیز از وی خلق کرد.ذریه
عالوه بر این حدیث، احادیث دیگری نیز از هست که همین موضوع را به بیان دیگری 

اند که فرمود: ردهنقل ک حضرت امام صادقاز جمله در روایت دیگری از  کند.تأیید می
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مْ کُلَعَلَّکَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ وَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ بَشَراً غَیْرَ »...
لَئِکَ لْکَ الْعَوَالِمِ وَ أُوبَلَى وَ اللَّهِ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَ أَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ أَنْتَ فِی آخِرِ تِ

ز شما جتنها همین یک جهان را آفریده و کنید که خداوند شاید شما فکر می ؛«الْآدَمِیِّین
 عالم و هزاران هزار آدمخدا قسم که خداوند هزاران هزار بشری نیافریده است، چرا! به

 (۱۱2 :1۹5۱.)صدوق، داریدقرار عوالم و آخر این آدمیان آفریده است که شما در آخر این 

البته ممکن است گفته شود با توجه به صحبت از عوالم متعدد در این روایت، این سخن 
توان آن را شاهد درپی و یا در عرض هم است و بنابراین، نمیهای پیمربوط به جهان
توان این در این زمین دانست. با وجود این، نمی های پیش از آدمبر وجود انسان

 تر از این داشته و به موضوعای گستردهرا ضعیف دانست که روایت مذکور دامنهاحتمال 
 آدمیان پیش از آدم در این زمین نیز نظر دارد.

؛  ۳۱ :۱، ج1۹۳۹ ،یسبحانبر اساس همین دسته روایات، برخی از محققان مسلمان)
 گرید یهاانسان آدماند که پیش از حضرت ( معتقد شده۱۳-5۱: 1، ج1۹1۱ ،یشیقر

 .)شواهد روایی برنسلشان منقرض گشته استاند که کردهزمین زندگی می بر روی
 را در ادامه خواهیم خواند.( های پیش از آدمانقراض نسل

 های پیش از آدمانقراض نسل. 2. 2. 2

که کامالً هم انسان  های پیش از آدمشود که انساناز برخی روایات استفاده می
بر برخی  بنااند. تمامی از میان رفتهاند، بهمیان انسان و حیوان بوده نبوده و بلکه چیزی
ق را خل« نسناس»موجوداتی به نام هفتاد هزار سال پیش از بنی آدم، از روایات، خداوند 

چنان که یاد   (1۱۱: 1، ج1۹۳5صدوق، ).از بین رفتند آدمکرده بود که قبل از خلقت 
( با تکیه بر همین روایات، برداشت مذکور از آیه 1۱۱: ۱، ج1۹۳2عالمه طباطبایی)شد، 

به دنیا  های فراوانی قبل از آدمانسان»آمده است که تفسیر تسنیم  اند. دررا تأیید کرده
جوادی آملی، «)ولی آدم از نسل هیچ کدام از آنان نبوده است. ،اندآمده و منقرض شده

  (512: ۹، ج1۹۱۳
 توان با اطمینان بر این نظریه پای فشرد که آدممیچه با وجود این شواهد  اگر

نخستین انسان نبوده و بلکه نیای انسان امروزین بوده، اما هنوز مفسران و محققان مذکور 
های انسانی و دیگر جانواران بوده است مستقل از نسل بر این باورند که آفرینش آدم

آدم پس از نسناس را  نشیره آفردربا ییرواـیقرآن یهامحققان، آموزه یبرخو حتی 
تر یاد گونه که پیشاما همان (پیشین ،ی)افضل.دانندیتکامل م هیبرابر نظردر  یدگاهید

های گذشته اشتراک ژنی دهد که میان انسان امروزی با نسلشد، تحقیقات نشان می
د ها باشنتواند اشاره به همان انساای وجود داد. بنابراین، این روایات میقابل مالحظه
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 اند که آماده پذیرش عناصرکه در روند تکاملی و با یک جهش ژنی، نسلی را پدید آورده
 فرهنگی مانند توحید باشد.

 گزارش آفرینش آدم در روایات. 3. 2

واند بپذیرد تنگرد، معموالً به سختی میکسی که روایات مربوط به آفرینش انسان را می
 طبیعی و تکاملی انسان سازگار باشد. سبب این مسئله که مطالب این روایات با آفرینش

ای به موطن و فضای ماجرا، صرفا به این است که برخی از این روایات بدون هیچ اشاره
درباره  پردازند. برای نمونه، روایت منقول از امام علیذکر واقعه آفرینش از خاک می

 گوید: توان یاد کرد که میرا می نحوه آفرینش آدم

 نیهموار و نرم و از آنجا که زم نیدرشتناک و از زم نیگاه خداى سبحان، از زمآن
 دستکیزار بود، خاکى برگرفت و به آب بشست تا بود و از آنجا که شوره نیریش

ى ساخت دارا کرىی. پس نمناکش ساخت تا چسبنده شد و از آن پدیو خالص گرد
ا مدتى و ت نهیرا بگرفت چونان سفالد تا خود کرها و اعضا و مفاصل و خشکش اندام

 رکی. آن پدیگاه از روح خود در آن بدمآن .دیو زمانى مشخص سختش گردان نیمع
بود، از جاى برخاست که انسانى شده بود با ذهنى که در کارها  افتهیکه جان  نیگل

ه ک ىیاى که به آن در کارها تصرف کند و عضوهاشهیبه جوالنش درآورد و با اند
حق و باطل فرق نهد  انیشناختى که م روىیو ن ردیبه کارشان گ ىیبزارهاچون ا
هاى . معجونى سرشته از رنگابدیرا در زهایها و چو رنگ هایها و بوو طعم

. چون گرمى و گریکدیو برخى مخالف و ضد  گریکدیبرخى همانند  ،گونگونه
 ( 1)نهج البالغه، خطبه سردى، ترى و خشکى ]و اندوه و شادمانى[.

اما، اگر با دقت و تعمق بیشتری در این دست روایات بنگریم متوجه خوهیم شد که 
دهد موضوع آفرینش روایات نیز مانند قرآن، دربردارنده مطالبی هستند که نشان می

از گل، گزارشی از آن چیزی است که در عوالم پیشاتحقق رخ داده است و عیناً در  آدم
در این جهان خالف روند طبیعی آفرینش دیگر  م رخ نداده تا آفرینش آدماین عال

باره این است که در شماری از روایات، موجودات بوده باشد. از جمله شواهد روایی دراین
از خاک و گل گزارش  مانند قرآن، آفرینش فرزندان و نسل آدم را نیز، مانند آدم

ما در جهان طبیعت در چارچوب قوانین طبیعی این دانیم آفرینش که میکنند، درحالیمی
: فرمود امام صادقخوانیم که عالم و روند توالد و تناسل است. از جمله در روایتی می

خاک  یآب را بر رو ند،یافریب را راده کرد حضرت آدماکه خداوند عز وّ جل  یهنگام
نان و آ دیها را آفرانسان از آن، از آن را بر گرفت و مالش داد و بعد یو سپس مشت ختیر

 ( ۱: 2ج ،1۹1۹ ،ینیکل.)به ناگاه به جنبش درآمدند
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مشت از  کیخداوند عزِّوجلِّ  نقل است که فرمود امام باقر و در روایتی دیگر از
 ختیآن آب گوارا ر یبرگرفت و سپس رو د،یآفر آن را از که حضرت آدم ینیخاک زم

و چهل  ختیآن آب شور و تلخ ر یکرد و سپس رو رها و آن را چهل روز به حال خود
 شدتشد، آن را گرفت و به ریکه آن گِل خم ی. پس هنگامکرد روز آن را به حال خود رها

 د.)همان(از آن خارج شدن یها مانند ذرّاتانسان گاهآن .مالش داد
 یگِل نی: خداوند از خاک سطح زمنقل شده است که امام باقرو در روایت دیگری از 

به  (شدند و داری)پدیناگاه آنان مانند ذرّات داد. پس به مالش را برگرفت و آن را به شدت
 (1: 2ج ،.)همانجنبش درآمدند
 بینیم، ادبیات این روایات با ادبیات داستان آفرینش خود حضرت آدمچنان که می

بوط ایات مرمشابه است و ما دلیلی نداریم که این دو را از هم تفکیک کرده و آیات و رو
یا دانیم آدمیان در روند توالد و تناسل طبیعی به دنآدم را به دلیل آنکه میبه آفرینش بنی

را بر همان ظاهرش حمل  آیند، تأویل کنیم و آیات و روایات مربوط به آفرینش آدممی
در این دسته روایات چنان زمینی و عینی است که  کنیم. از طرفی، گزارش خلقت آدم

در قرآن را  توانیم ماجرای آفرینش آدمسادگی نمی دهد و بهیچ تأویلی را نمیمجال ه
گونه بینگاریم. اما با تکیه بر شواهد و قرائنی که از قرآن و ای و یا خوابتمثیلی، اسطوره

توان احتمال داد که داستان آفرینش در قرآن و روایات، دیگر روایات بیان شد، به قوت می
اریخی و مکان طبیعی نبوده و اشاره به فضایی ورای تاریخ و طبیعت است. ناظر به زمان ت

ا بپردازیم، هبه این گونه، ما بدون آنکه به تأویل این روایات یا نمادین دانستن گزارش آن
توانیم همین گزارش را بعینه باور کنیم، با این مالحظه که تمامی این وقایع را صورت می

 ،ینیکل«)عالم ذر»( یا 1۳ص: «)مأل اعلی»لمی دیگر که آن را آن چیزی بدانیم که در عا
اند، بدانیم که سپس در روندی ( خوانده12همان: «)عالم میثاق»( و یا 1-۱: 2، ج1۹1۹

 طبیعی در این عالم مادی محقق شده است. 

 های پیشینآدم از انسانعقل، وجه تمایز بنی. 1. 3. 2

های آدم از نسلشود این است که تمایز بنیمیحقیقت دیگری که در روایات آشکار 
گذشته، در داشتن نوعی عقل قدسی شهودی است. از جمله در دو روایت زیر این شواهد 

 وضوح دریافت:توان بهرا می
خواست یکه خداوند م یهنگام اند که فرمودنقل کرده در نخستین روایت از امام باقر

انند ش داد... و آنان مبرگرفت و به شدت مالِ نیزم ز سطحرا ا ی... گِلندیافریها را بانسان
 ،ینیکل).پاسخ دادند ستم،یمن پروردگار شما ن ایآ د:فرمو به جنبش درآمدند... سپس یذرّات

 (۳: 2، ج1۹1۹
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 که بهیها چگونه درحالانسان پرسدمی امام صادق از یراوهمچنین، در روایتی 
ر پاسخ دحضرت و آن پاسخ دادند؟  (تشیّبارة ربوبذرّه بودند)به پرسش پروردگار در صورت

و پاسخ ا ثاق،یم]عالم[ قرار داد که هنگام پرسش از آنان در  یزیها چدر آن خدا :گویدمی
 (12 .)همان:دادند را

که خداوند  یهنگام فرمود: یامام علو در بخشی از یک روایت نقل شده است که 
 یب واز صل یفرزندان او را به شکل ذرّات و دیپشت او را دست کش د،یسبحان آدم را آفر

اند. اقرار گرفت که او ربّ است و آنان بنده هاآن خارج کرد و به آنان عقل عطا کرد و از
ق، 1۱۱۹ ،یمجلس.)دادند یخود گواه یو بر بندگ او اعتراف کردند تیّها هم به ربوبآن
 (21۱: ۳1ج

دهد که در دیدگاه این سنت، نسل یگونه که یاد شد این دست روایات گواهی مهمان
های پیش از خود با ویژگی ها از دیگر موجودات و حتی از دیگر انسانامروزین انسان

اند. این روایات عالوه بر این، احتمال این را که ماجرای اندیشه و تعقل متمایز شده
و غیر آن « اقعالم میث»و یا « عالم ذر»که گاه از آن به در عالمی دیگر ـ آفرینش آدم

 کند.ـ و نه در این عالم طبیعت رخ داده باشد تقویت میشودیاد می

 گیرینتیجه

نه نخستین انسان  مطابق شواهد قرآنی و روایی که در این نوشتار بررسی شد، آدم
است و نه الزاماً از غیر روند طبیعی پیدایش موجودات در این زمین پدیدار گشته است، 
بلکه او نخستین انسان نوین بوده است و اگر چه در حقیقت، خلقتی متمایز  و مستقل 

های پیش از خود جهشی فوق العاده در دارد و حتی در عالم مادی نیز نسبت به نسل
هوشی و فرهنگی و بویژه عقلی داشته است، اما به هر حال ممکن است در های ویژگی

ز اروند قوانین همین عالم پا به جهان طبیعت گذاشته باشد. این بررسی آشکار کرد که 
و  یعیطور طب را به آدم کیزیخدا ف معتقد شویمندارد که  منعی چیه یریمنظر تفس

که بر اساس نظریه تکامل نیز انسان در نچناآفریده باشد ـ عتیطب نیدر چارچوب قوان
تر پدید آمده است و با جانوران و ژنتیکی جانواران پست روند انتخاب طبیعی و جهش

های پیش از خود اشتراکاتی دارد، اما به دلیل گزارش عینی و ملموسی که قرآن و انسان
واهد و قرائنی که در و البته با تکیه بر شکند ـارائه می روایات از آفرینش دفعی آدم

توان به قوت احتمال داد که همه این گزارش معطوف به ـ میهمین سنت هست
رخدادهای در عوالم پیشاتحقق، مانند عالم ذر و یا میثاق بوده است. از دیگر حقایقی که 

می با های علدر این جستار آشکار شد، تناظر و همسانی قابل اعتنایی بود که میان داده
 شود. دیده می های پیش از آدمهای انسانقرآنی، روایی درباره ویژگی هایداده
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 و مآخذ: منابع

 آفرينش انسان در آموزه هاي اسالمي و نسبت »(، 1931)علي، افضلي

 (.21)پیاپي 2، ش11، سدين هفلسف هپژوهشنام ، در«تکامل هآن با نظري

 مرکز نشر  :قم م،يقرآن کر ریتفس :میتسن (،1931)عبداهلل ،يآمل یجواد

 اسراء.

 بررسي تطبیقي تاريخ پیدايش »(، 1931ي)افضلعلي و  محمدعلي دولت

، در «هاي قرآني و حديثيانسان در زمین از نظر علم و آموزه

، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ژوهشهای علم و دينپ

 .2، ش6س

 موسسه امام صادق :قم، 1چ د،ي، منشور جاو(1919)جعفر ،يسبحان. 

 يکم:داستان آدم در قرآن:  لیتحل» ،(1933)میدابراهیس ،یسجاد 

ره ود ،يقرآن یهاشدر پژوه ،«يبشر يهاانسان در نگاه نینخست

1(16-11). 

 تهران: شرکت انتشار. ،خلقت انسان، (1931)داهللي ،يسحاب 

 محمد يايرؤ []کالم محمد ،(1933)ميسروش، عبدالکر[]، 

 : انتشارات سقراط.کايآمر

 (فلسفه انسان، تهران: انتشارات ارشاد.1963شريعتي، علي ،) 

 (1961ــــــــــــ،) تهران: انتشارات 21، در مجموعه آثار، جانسان ،

 الهام.

 يهدریالمکتبة الح :نجف ،عيعلل الشرا ،(1913ي)صدوق، محمد بن عل. 

 (1933ـــــــــــــــــــ) ،قم.، 1چ ،دیالتوح  

 القرآن ریتفس يف زانیالم ،ق(1931)نیمحمد حس دیس ،ييطباطبا ،

 .للمطبوعات يموسسه االعلم روت،یب

 ه.دارالثقاف :قم ،ياالمال، ق(1111)محمد بن حسن ،يطوس 

 یهلعلما هالمکتب :تهران ،ياشیع ریتفس، تا()بيمحمد بن مسعود ،ياشیع 

 .یهاالسالم
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 (1939فرامرز قراملکي، احد ،)تهران: موضع علم و دين در خلقت انسان ،

 آرايه.

 هیاسالم :، قاموس قرآن، تهران(1963)اکبر يعل ،يقرش. 

 هیدارالکتب االسالم :تهران ،يالکاف ،(1969)عقوبيمحمد بن  ،ينیکل. 

 ترجمه سالمت رنجبر، تهران: نشر  ؟،ستیتکامل چ، (1933)ارنست ر،يما

 .آگاه

  ،هوديو عرفان  ينيآدم در فلسفه د»، مدخل (1931)فتح اهللمجتبايي»، 

 ، تهران.1ي، جدر دائره المعارف بزرگ اسالم

 مؤسسة الوفاء.  :روتی، بحار االنوار، بق(1119)محمدباقر ،يمجلس 

 يبن أب يلإلمام عل ةیاثبات الوص ،(1911)نیبن حس يعل ،یمسعود 

 .انيانصار :قم، 9چ، طالب

 اد،نژنیق. حس هترجم ،تکامل در قرآن، تا(ي)بيعل ،يلیاردب ينیمشک 

 .يتهران: دفتر نشر فرهنگ اسالم

 در مجموعه آثار،  ،يگريبه ماد شيعلل گرا ،(1931ي)مرتض ،یمطهر

 تهران: انتشارات صدرا.

 تهران: انتشارات حکمت.  ،يمقاالت فلسف تا(،ــــــــــــــ)بي 

 (1969ــــــــــــــ ،)اثبات وجود خدا، تهران:  یها: راهدیتوح

 .انساختم يسه عالرمد انيدانشجو يانجمن اسالم

 یاکبرغفاريعل قی، تحقاالختصاص، ق(1111)محمد بن نعمان د،یمف، 

 .دیدار المف :روتیب

 نمونه،  ریتفس سندگان،ياز نو يجمع یناصر با همکار یرازیمکارم ش

 .1913 – 1931 ،یهتهران، دارالکتب االسالم

 (1933نصری، عبداهلل ،)تهران: 9، چشناسي در قرآنمباني انسان ،

 مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.

 ترجمه سروش  ،يفلسفـيرساله منطق ،(1931)گيلودو ن،يتگنشتايو

 .دباغ، تهران: هرمس
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