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 رآنی بر ضد نظریه تکاملهارون یحیی و مستندات ق

 مهدوی آزادبنی، رمضان1

 حدیثه خداشناس 2

 چکیده

پژوهی نمساله علم و دین از قرن هفده با وقوع رنسانس و انقالب علمی از محوری ترین دغدغه های دی

ای در ها، عدهاعا شروع این قبیل نزتوان دید. باست. در مرکز این نزاع، نظریه تکامل انواع داروین را می

عد از پی برقراری سازش و آشتی بین نظریات علمی و باورهای دینی تالش نمودند. در جهان اسالم نیز ب

که نتیجه  بردن به خطرات فکری نظریه تکامل، گروهی در آشتی دادن آن با آیات قرآن کریم تالش نمودند

 در نظریه ینا مستقیم ارتباط به توجه گرایی الهی است. باتکاملچنین تالش هایی تبدیل نظریه تکامل به 

ر مورد نظریه مفسران و اندیشمندان قرآنی همواره د است؛ قرآنی مهم هایآموزه از که انسان آفرینش مورد

ه یه برآیات قرآنی بای با نظریه تکامل با تکاند. در این میان، عدهخور توجه انجام دادههای درتکامل تالش

ه تکامل سخت نظریبه عنوان یکی از مخالفان سرهارون یحیی  نظریهدر این مقاله شدت مخالفت نمودند. 

گرفت.  واهدقرار خ بررسی و تحلیلاست، مورد نموده طرح "دالیل تعارض داروینیسم با قرآن"در کتاب که 

کند تا می ارد. نویسنده تالشهارون یحیی به شدت به تعارض نظریه تکامل انواع با آیات قرآن اعتقاد د

ین قرار دهد. دیدگاه هارون یحیی را با تکیه بر کتاب مذکور و مراجعه به منابع تفسیری مورد دفاع و تبی

نسان با مشاهده نتیجه پژوهش بیان می کند که متکلمان در دفاع و تبیین از مقام  خالقیت خداوند نسبت به ا

ی با نظریه ضروری نیست تا به دنبال هماهنگ سازی اصول عقاید دیننظریه های علمی همانند نظریه تکامل 

ر اصل آن علمی مفروض نمایند چرا که با تامل در مبانی نظری آن نظریه چه بسا ناسازگاری های ذاتی د

 نظریه علمی بتوان نشان داد.

 آفرینش تکامل گرا، قرآن، هارون یحیی، تکامل داروین ، :کلمات کلیدی

                                                           
 گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه مازندران - دکترای تخصصی 1
 ارشد دانشگاه مازندران یکارشناس 2
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 سالهمقدمه و طرح م

گردید و از آن زمان به بعد ماجرای رابطه میان علم و نظریه تکامل انواع در قرن نوزده بوسیله داروین ارایه

گردید. نظریه مذکور سبب شد تا بین علم های متکلمین و دین پژوهان تبدیلدین به یکی از مهمترین دغدغه

های گیریل مساله ارایه گردید و موضعهای مختلفی در حو دین نزاع سختی رخ دهد. از این رو تالش

به شدت از آن پشتیبانی  -عمدتا مادی گرایان  -برخی  متعددی بوسیله متکلمین و دانشمندان اتخاذ گردید.

کنند تئوری تکامل یک واقعیت علمی اثبات شده است و به همین اندازه به شدت کنند زیرا آنها فکر میمی

 .کنندمیهای مخالف آن را رد تمام ایده

این رو به این  مطلع نیستند و از گرایانکه به خوبی در مورد ادعاهای نظریه تکامل هستندگروه دوم کسانی 

هایی را که مکتب داروین آسیبگروه چه بسا به این دلیل است که این  ی. عالقهموضوع عالقه خاصی دارند

  کنند.نمی درک ،کرده استدر سراسر یک قرن ونیم گذشته به بشریت وارد

بینند که تحت تاثیر القائات و تبلیغات مادی گرایان این نظریه را واقعیت علمی می هستندگروه سوم کسانی 

 ءآنها تلقی مکتب داروین را در مورد منشا یند.آو در جستجوی راهی میانه این نظریه و اعتقاد به خدا بر می

سعی دارند پلی میان نظریه تکامل و اعتقادات مذهبی هم  قبول دارند با وجود این باز بطور کاملزندگی 

نمایند تا خدا را در نظریه تکامل قرار این گروه برای برقراری سازش میان تکامل و دین سعی میبسازند. 

  .گیرنددر نظر میتحت کنترل خداوند را مراحل تکامل داده 

ن معارف اسالمی قابل طرح و بررسی است ای که در این میان برای محققان قرآنی و اندیشمنداحال مساله

های قرآنی است. امکان یافتن راه حلی برای برقراری چنین سازشی میان نظریه تکامل و دین با تکیه بر آموزه

توان از نظریه تکامل به یک نظریه آیا با تکیه بر آیات قرآن کریم بخصوص آیات ناظر به آفرینش انسان می

گان با تکیه بر نمود؟ در مقاله حاضر نویسند های قرآنی دست پیداگار با آموزهتکامل گرایانه الهی و ساز

دیدگاه هارون یحیی، از محققان و اندیشمندان جهان اسالم، پاسخی منفی به سوال طرح شده ارایه خواهند 

-ب تکاملیحیی نسبت به مستنداتی که غال های هارونتحلیل و شود  انتقاداتنمود. در این رابطه تالش می

دهند بیان شود و در دفاع و تقویت دیدگاه او به منابع تفسیری دیگری نیز گرایان مسلمان از قرآن ارایه می

 مورد را انواع تکامل نظریه هنوز که مومنانی خطای حاضر، پاس  پژوهش استناد داده خواهد شد. بنابراین

 از دسته آن برای همچنین پژوهش این. ایدنمفراهم می متفاوتی اندازهای چشم از دهندمی قرار تایید

 که کسانی برای نیز و هستند آفرینش پدیده و تکامل نظریه بین مشترکی زمینه جستجوی در که مسلمانانی
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این نکته الزم است مورد توجه  دهد.می پاس  بیابند، قرآن در را نظریه این از شواهدی تا کنندسعی می حتی

 دارد وجود که زیادی آثار به رابطه این در و شودنمی بیان تکامل نظریه حاضر پژوهش در قرار گیرد که

 ( 73ش، ص 1390آزادبنی،  مهدوی.)نمود مراجعه توانمی

 معرفی اجمالی هارون یحیی

 Adnanدر شهر آنکارا پایتخت کشور ترکیه بدنیا آمد. نام واقعی او عدنان اکتار)  1956هارون یحیی در سال 

Oktarی دوم به نام حضرت یحیی اول اسم مستعارش به نام هارون برادر موسی است و پاره ( است. پاره

ی دانشگاهی هنر و فلسفه پیامبری که درست پیش از عیسی آمد و آمدن عیسی را پیش بینی کرد. او در رشته

کتاب در  222 کرد و تا به امروز بالغ بر سالگی نوشتن و انتشار کتابهایش را آغاز 24کرده است. از تحصیل

در حقیقت موضوع کتابهای (  6، ص2003)هارون یحیی، موضوعات مذهبی، علمی و سیاسی نوشته است. 

که در را نظریه داروینیسم  ،گردد. او در کتابهای علمی خودعلمی و سیاسی او نیز به نوعی به مذهب باز می

به چالش شمارد ا شرایط زیستی میتصادف و تکامل تدریجی و تطابق مستمر ب محصولآفرینش را  ،نهایت

. از نظر کوشد وجود شعوری فرا بشری را در آفرینش هستی و کائنات ثابت کندو می خواندجدی فرا می

ای که بر براهین علمی ماخوذ هارون یحیی، داروین مبتکر نظریه تکامل نیست و نیز آن را یک نظریه علمی

( بلکه او این نظریه را اقتباس شده 14، ص 2001هارون یحیی، داند.)از تجربه و آزمایش است، مبتنی نمی

داند که با وجود عدم تایید بوسیله کشفیات علمی، گرایانه جزم اندیش و بسیار قدیمی میاز یک فلسفه مادی

 (14گیرد.)همان،ص گرایان مورد حمایت قرار میبطور کورکورانه بوسیله مادی

ای که دارد، مهم است و جا دارد محققان دینی ادیان الهی از انسان شناختی هاینظریه داروین به اعتبار پیامد

جمله اندیشمندان قرآنی آن را مورد بررسی قرار دهند. زیرا از نظر این تئوری، خلقت معلول خواست و 

اراده خداوند نیست بلکه معلول جنگ و نزاع بر سر بقاء است که در میدان چنین جنگی قوی، برنده نزاع 

 (14ست.)همان،ص ا

دهد. در گام نخست به باور های مختلف مورد ارزیابی و انتقاد قرار میهارون یحیی نظریه تکامل را از جنبه

نماید شود. برای اینکار نخست وی این نظریه را بیان میاو این نظریه بوسیله شواهد علمی مورد تایید نمی

( بطور مشروح ارکان این 14، ص2009نسته )هارون یحیی، و پیشینه تاریخی آن را بسیار قبل از داروین دا

های علمی این نظریه را در ابعاد مختلف نه ( سپس اصرار دارد که یافته22کند.) همان، ص نظریه را بیان می

نماید. در این رابطه وی بر کشفیات فسیل و مطالعات کند، بلکه شواهدی بر ضد آن فراهم میتنها تایید نمی
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های جدید علمی در حوزه ( همچنین او اعتقاد دارد یافته56، ص2001آن تاکید دارد.)هارون یحیی، در مورد 

( نظام موجود در عالم طبیعت مانند 12(، مطالعات  نیتیکی)همان،ص8مطالعات پروتئین و سلول)همان،ص

خواند و اعتبار ا میاجزاء بدن)مثل دست، چشم و...( و اموری مانند آن به شدت نظریه تکامل را به چالش فر

های علمی بر ضد ( البته وی علی رغم وجود این قبیل چالش15سازد.)همان،صعلمی آن را مخدوش می

توان از آن ها نیز توجه دارد به نحوی که مینظریه تکامل، به نفوذ گسترده آن حتی در زندگی روز مره انسان

( از این رو آموزش این نظریه از سطح مدارس 10،ص2003تعبیر نمود.)هارون یحیی، "دین داروینیزم"به 

 ها، تلویزیون و نشریات تبدیل شده است.ها به تبلیغات آن در رسانهو دانشگاه

ست و اگر ادر هر حال این نظریه علی رغم نفوذ گسترده خود، بدون تردید بر تکذیب وجود خداوند مبتنی 

ابی علمی، ( صرف نظر از ارزی12واهد بود.)همان،صاز آن نوعی دین نیز استخراج شود یک دین کفر آمیز خ

را فاقد اعتبار  دهد و آنهارون یحیی نظریه داروین را از منظر مطالعات فلسفه علم نیز مورد بررسی قرار می

 ( 16داند.)همان،صمی

ته هارون یحیی در نهایت ضمن غیر علمی دانستن نظریه داروین آن را تهدیدی بر ضد بشریت و انسانی دانس

( هارون یحیی از 11،ص1ب2001کند تا بخش تاریک این نظریه را آشکار سازد.)هارون یحیی ،تالش می

دهد و هر گونه تالش را برای سازگار ساختن آن با منظر دینی نیز نظریه داروین را مورد ارزیابی قرار می

-ن نظریه ناسازگار میهای قرآنی را با ارکان ایهای قرآنی محکوم به شکست دانسته، آموزهآموزه

 (22داند)همان،ص

گرایی لهای دینی هارون یحیی است. در این انتقادات، تکامبدین جهت، مقاله حاضر، محدود به بررسی

های دینی ناظر زهشود و برای رفع ناسازگاری آن با آموالهی که بر اساس آن، ارکان نظریه تکامل پذیرفته می

آیاتی  او نیز هایگیرد. محور ارزیابینماید مورد چالش قرار میعرفی میبه آفرینش، خدا را عامل تکامل م

پاس   ت،این مستندا ضمن بررسی .اندکه از نگاه برخی مسلمانان موید تکامل از قرآن کریم خواهد بود

  هارون یحیی به آنها بیان خواهد شد.

 مستندات قرآنی مدافعان تکامل گرایی الهی

 آفرینش بصورت اطوار -1

                                                           
 ن اثر با حرف ب تمایز می یابد.از آنجا که یکی دیگر از آثار هارون یحیی دارای تاریخ نش همین سال است ای 1
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چرا شما براى خدا عظمت قائل نیستید؟! (13-41)نوح، "وَقَدْ خَلَقَکُمْ أَطَْوارًامَّا لَکُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاًرا * "

 (14(در حالى که شما را در مراحل مختلف آفرید )تا از نطفه به انسان کامل رسیدید(! )13)

ی ر عربی کلمه. تفسیگیرنددر نظر میمختلف تکامل به مراحل  ناظررا « اطوارا»ی کلمه گرایان الهیتکامل

 ذکور موردچنین معنایی از وا ه م ی شخصی نیست وبه عنوان مراحل تکامل فراتر از یک عقیده« اطوارا»

  (97،ب،ص2003دانشمندان مسلمان نیست.)هارون یحیی،اجماع 

تفاسیر  ی ازقرآن نیامده است.ی دیگریهآشرایط( جمع طور است و این صیغه در  و وضعیت ها«)اطوارا»

کند. عنا مییه را این طور مآعلمالی این  حمدی یزیریه مبین این حقیقت است. آعلمای اسالمی برای این 

 . داندناظر میرا به مراحل مختلف تکامل  "اطوارا"او 

حمدی یح بالفاصله بعد از این توض از نظر هارون یحیی این تفسیر از وا ه مذکور درست نیست. بخصوص

 ن تبدیلآبعد از  و شودسپس تبدیل به علقه می که گوید مراحل این تکامل عبارتند از نطفهمی یزیر علمالی

مگر نه این است که خداوند خالق قادر  کند،نرا به انسان تبدیل میآخداوند  ،نآسپس بعد از و مضغه  به

  ( 97، ص1ب2003)هارون یحیی، ی پرستش و عبودیت است.شایسته

دن توصیف یه مراحل رشد جنین را در رحم مادر از زمان اسپرم بوآدهد که این های باال نشان میگفته

نکه در این سپس بر بدن او استخوان رویانده شد قبل از ای . به این صورت که بعد از مرحله گوشتکندمی

حقیقت او  گوید درنوح می ییه در سورهآطبری در تفسیر این  .دنیا به عنوان یک انسان کامل ظهور کند

ه سپس علقه نطف ءگوید که منظور از مراحل مختلف یعنی ابتدافرید و خودش میآانسان را مرحله به مرحله 

، )طبری ی این حوادث براهینی محکم بر عظمت خالق متعال است.سپس مضغه سپس انسان کامل و همه

او  ند:کچنین تفسیر می« خلقت را در حقیقت مرحله به مرحله بودن»عمر نصوحی بیلمن (. 29/60؛ 1412

استخوان  ای خون سپس دارایهمه یک دانه بودید سپس قطره ءشما را در مراحل مختلف آفرید. شما ابتدا

ت قدرت خداوند ی این تغییرات براهین روشنی برای اثباشدید سپس به عنوان یک انسان تولد یافتید آیا همه

 (97ب، 2003) هارون یحیی؟کنیدچرا در مورد خلقت خود تفکر نمیو عظمت پروردگار عالم نیست 

شی  طوسی از مفسران قرن پنجم شیعه صرفا سه احتمال را بیان داشت که هیچکدام بیانگر نظریه تکامل 

نیست: حاالت گوناگون از کودکی تا پیری، اختالف افراد جامعه در اوصاف و شمایل و مراحل تکوین از 

                                                           
 هستند این اثر با قید ب تمایز می یابد 2003الزم به ذکر است که از کتاب های هارون یحیی دو اثر تاریخ نشر   1
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(. طبرسی نیز در ذیل 10/136تا، نقل از ابن عباس، مجاهد، قتاد و ضحاک و.... )طوسی، بی نطفه تا تولد به

کند: تطورات انسان از نطفه تا تولد، حاالت گوناگون در زندگی، مراحل آیه چهار احتمال را مطرح می

بلندی و ... و مانند  مختلف در زندگی اعم از کودکی تا پیری و نهایتا اختالف افراد در فقر و غنا و کوتاهی و

سازد. )طبرسی، شی  طوسی اشاره ای که از آن احتمال نظریه تکامل استشمام شود را مطرح نمی

 ( 10/544؛1372

عالمه طباطبایی نیز مانند مفسران پیشین همین دیدگاه را بیان نموده اعتقاد دارد آیه به خلقت از خاک و 

ولد تا نیل به مراحل پیری فرد، همچنین اختالف افراد در تبدیل به نطفه، علقه، مضغه و جنین و سپس ت

(. مفسران دیگر قرآن 20/48، 1374جنس، رنگ، قیافه، نیرومندی و ضعف و غیره داللت دارد. )طباطبایی، 

( 10/283؛ 1420( اندلسی )5/489؛ 1418( ثعالبی )8/246؛ 1419(؛ ابن کثیر )5/249؛1418مانند بیضاوی )

؛ 1374( مکارم شیرازی )15/82؛ 1415( آلوسی )29/186( ابن عاشور )بی تا،  1364،19/303قرطبی )

( و ... نیز همگی همین معانی را مطرح نموده و به هیچ سخنی در تأیید برداشت تکامل گرایان اشاره 25/70

 اند.نکرده

به روند دیگری  وح اشارهن 14ی یهآمفسران علمی معتقدند تفسیر شود مشاهده میطور که در اینجا همان

همان اصلی  .یه باید از طریق آیات روشن دیگر تفسیر شودآدارد که شامل پیوستن اسپرم با تخمدان است و 

دهد که مراحل خلقت از چرا که در آیات دیگر خداوند توضیح می «یفسر بعض اآلیات بعضه»گوید که می

استفاده از این گونه  کند.ا اینگونه تفسیر میر "اطوارا"ی کلمههارون یحیی  شود.درون رحم مادر شروع می

  (98،ب،ص2003مناسبی ندارد.)هارون یحیی،آیات برای حمایت از تئوری تکامل توجیه 

 

 شیء مذکور نبودن انسان -2

بر انسان گذشت  آیا زمانى طوالنى(1نسان ، ا)  "لَمْ یَکُن َشیْئًا مَّْذکُورًاهَلْ َأتَى َعلَى اإلنَسانِ حِینٌ مَِّن الدَّْهرِ "

 که چیز قابل ذکرى نبود؟!

،ب، 2003)هارون یحیی، .نمایند آیه مذکور استگرایان الهی بدان تمسک میاز جمله آیات دیگری که تکامل

ی فوق بر یهآدر  «لم یکن شیئا مذکورا »گویند ای است که میاین معنا براساس تفسیر به رای عده (98ص

ادعایی است که از . اگر چه اشاره دارد ،نکه انسان به انسان تبدیل شودآ که پیش از داللت داردمراحلی 
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داللت بر چنین مراحل تکاملی  "لم یکن شیئا مذکورا =چیز قابل ذکری نبود" زیرا حقیقت به دور است

 ندارد، بلکه صرفا نوعی سعی در تحمیل معنا بر آیه است در حالی که آیه از افاده چنین معنایی ابا دارد.

 مدیبرای مثال ح ؛اندیه را به عنوان شاهدی برای روند تکامل تفسیر نکردهآیچ یک از محققان اسالمی این ه

سپس گیاهان و مواد  ،بودند موجود عناصر و مواد معدنی ،غازآکه در  کندعلمالی در تفسیر زیر بیان می ریزی

سپس برخی موجودات شده باشند.  فریدهآای مغذی حیوانات و یک نوع خاک بدون اینکه به صورت مرحله

ن چیزی آیند اما آشد به وجود مین موجودات گرفته میآی مراحلی از اسپرم که از با کندی بسیار به وسیله

انسان بعد از سپری  ای که بعدا خود به خود به وجود بیاید.نبود که انسان نامیده شود نه انسان ابدی نه ماده

 ( 99ب، ص2003)یزیر علمالی، نقل از هارون یحیی، مد.آنش جهان به وجودفریآغاز آشدن مدت طوالنی از 

کند که خداوند انسان را از کند: این آیات اعالن مییه را به این روش تفسیر میآعمر نصوحی بیلمن  

فرید تا آچنین وضعی  چیزی نبود و او را در تواند ببیند و بشنود زمانی که اوفرید که میآب آای قطره

 صورت به ب و گل رسآای از ی قطرهغاز وجود نداشت اما بعدا به واسطهآ انسان در تحانی برای او باشد.ام

دانست و به صورت یک راز برای ساکنان زمین و ن زمان نامش را نمیآن شخص در آ گرفت. شکل بدن

 (99ب، ص2003یحیی هارون داده شد.)فریده شد سپس به او روح آسمان آ

فرینش گذشت آغاز آدهد مدت زمان طوالنی از زمان ی معنای آیه توضیح میر خود دربارهی در تفسیسطبر

به  (100، نقل از همان ص2684، ص6هیچ نبود.) طبری، ج ب و گلآکه انسان جز مخلوطی چسبنده از 

)  هارون خیالی است. یی تکامل صرفا موضوعهمین دلیل توصیف زمان در آیه به عنوان یک دوره

  ( 100،ب،ص2003یحیی،

همچنین با بررسی صورت گرفته در تفسیر آیه مزبور در منابع مختلف تفسیری شیعه و سنی مانند جامع 

( قرطبی 5/269؛ 1418( انوار التنزیل )بیضاوی، 10/206تا؛( التبیان )طوسی، بی29/125؛1412البیان )طبری،

( المیزان 5/527؛ 1418،( جواهر الحسان )ثعالبی8/292؛1419( ابن کثیر )20/119؛1364)

( و ... سخنی 25/334؛ 1374( نمونه )مکارم،15/167؛1415المعانی )آلوسی،( روح20/193؛1374)طباطبایی،

 که نشان دهنده اشاره آیه به نظریه تکامل باشد، یافت نگردید.
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   آفرینش از آب-3

ما انسان را از نطفه مختلطى  (2نسان ،ا)" فَجَعَلَْناهُ سَمِیعًا بَصِیرًا إِنَّا خَلَقْنَا اإلنَسانَ مِن نُّطْفَةٍ أَْمشَاجٍ نَّبْتَلِیهِ "

 )بدین جهت( او را شنوا و بینا قرار دادیم! ;آزماییمآفریدیم، و او را مى

کنند تا این ایده قرآنی در بسیاری از آیات کنند تالش میگرایانه دفاع میاز نظریه آفرینش تکامل کسانی که

)هارون .در نظر بگیرندب آب آفریده شد را دلیلی به نفع نظریه تکامل انسان از آآن انسان از  را که براساس

ی محققین و مفسران به خلقت انسان که این قبیل آیات همیشه به وسیله در حالی (100،ب،ص2003یحیی،

انسان  :وردآی زیر میتفسیر خود را به گونه ر علمالییزی حمدیشود. برای نمونه می تفسیرنطفه  از اسپرم و

نطفه و مایع منی مطابق احادیث . ب خالص استآنطفه  ب است خلق شده است.آاز یک نطفه که به شکل 

  (100)نقل از همان، صمعنای یکسانی دارند.

 :مده استآی قیامت همان طور که در پایان سوره

نطفه قسمتی از  شود نبود؟! اى از منى که در رحم ریخته مىو نطفهآیا ا( 37قیامت، ) " نُطْفَةً مِّن مَّنِیٍّ یُمْنَىأَلَمْ یَکُ "

 مایع منی است همان طور که در صحیح مسلم نیز اشاره شده است. 

ی مخلوطی از لقاح زن و مرد و در نتیجه بوسیلهدم را آما فرزند  :کندیه  را این طور تفسیر میآ طبری این

انسان را از یک  دهد که ماحی بیلمن نیز به این روش توضیح میعمرنصو )نقل از همان(ایم.فریدهآمایعی 

ری انسان در مقطعی از آ .ایممرد شکل داده ن را از مایعی ممزوج از زن وآایم و ما فریدهآای ممزوج قطره

یک لخته خون و سپس  ؛ همانند«هعلق»ای خاص ب خالص و سپس در دورهآ ماننداست و  زمان نطفه بوده

شود و ای از گوشت پیچیده میگیرد و در الیهها شکل میبعد استخوانبود و یک تکه گوشت  یعنیمضغه 

  (101،نقل از هارون یحیی،ب،ص3915د.)بیلمن،صیآسپس به زندگی می

ادعای تکامل  ی ممزوج وفرینش انسان از یک قطرهآفهمیم این است که بین ن چه که از این توضیحات میآ

وجود  داللتی مده استآب به وجود آتصادف از  صورتاحلی از یک سلول که به مر صورتکه انسان به 

یه توجه ما را به حقیقت درون رحم مادر جلب آاند این همان طور که محققان بزرگ اسالم گفته ندارد.

 کند.می

ه اصلی اشتبا برخی دیگر از آیات ناظر به آفرینش انسان مورد توجه قرار گیرند،وقتی این در حالیست که 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ ِإن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن " .شودآشکار میدر این گونه تفاسیر به روشنی 
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اى مردم! اگر در رستاخیز شک دارید، )به این نکته توجه کنید که:( ما شما  (5حج، )".......تُرَاب ثُمَّ مِن نُّْطفَةٍ 

چیزى شبیه گوشت جویده « ) مضغه»خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از را از 

تا براى شما روشن سازیم )که بر هر چیز  ؛شده(، که بعضى داراى شکل و خلقت است و بعضى بدون شکل

آنچه را بخواهیم )و  ؛دهیمهایى را که بخواهیم تا مدت معینى در رحم )مادران( قرارمىقادریم(! و جنین

سپس هدف این است که به حد رشد وبلوغ  ؛آوریمبعد شما را بصورت طفل بیرون مى کنیم(مى طساق

کنند که به بدترین مرحله و بعضى آن قدر عمر مى ؛میرندخویش برسید. در این میان بعضى از شما مى

دانند! )از سوى دیگر،( زمین را )در آنچنان که بعد از علم و آگاهى، چیزى نمى ؛رسندزندگى )و پیرى( مى

آید و فرستیم، به حرکت درمىب باران بر آن فرو مىآبینى، اما هنگامى که فصل زمستان( خشک و مرده مى

 رویاند!و از هر نوع گیاهان زیبا مى ؛رویدمى

عناصر  لی که درآلی و غیر آای هم یه مراحل خلقت انسان توصیف شده است، تراب یعنی مادهآدر این 

دمی را شامل آهمان ماده خامی که معادن و عناصر اساسی در جسم  .شودگرفته در کره زمین یافت میشکل

 کند،ن را با لفظ نطفه امشاج توصیف میآن رآی دوم تجمع این مواد در مایع منی است که قشود، مرحلهمی

زم برای بارور کردن تخمدان درون و این نطفه حاوی اسپرم است که دارای اطالعات  نتیکی و ساختار ال

شود. ن در نطفه جمع میآخاک زمین است که خالصه  رحم مادر است. در نتیجه ماده خام برای وجود انسان،

مرحله  ی آفرینش انسان،یاید. در قرآن در پی مرحلهآانسان به وجود می و از این طریق به خواست خداوند

 گردد.ف میپیشرفت حیات انسان در رحم مادر توصی

ب و شکل گیری آی فرضی بین منشا زندگی در ها مرحلهی تکامل از سوی دیگری وجود میلیوننظریه

ن منطق تکامل دیده آدر  شودچه در این قبیل آیات ارایه میبه هر حال آن گیرد. را مفروض می انسان کامل

به همین دلیل است که این آیه  .شودمیعلقه  ،گوید انسان بعد از اینکه یک نطفه بودچرا که می .شودنمی

ن بسیار روشن است بلکه اتفاقا مراحل خلقت را حتی از قبل آکند و مراحل مختلف تکامل را توصیف نمی

تصریح مانند آیات زیر های دیگر یهآهم چنین  کند.سنین پیری تشریح می از قرار گرفتن در رحم مادر تا

تکامل فرضیه  تاییداند که شامل هیچ تفسیری برای ب خلق شدهآده از د که انسان و دیگر کائنات زننکنمی

 نیست. 
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أَفَال  وَجَعَلَْنا مِنَ الْمَاء ُکلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَوَلَمْ یَرَ الَّذِیَن کََفرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْرضَ کَاَنتَا َرتًْقا فَفََتقْنَاهُمَا "

 ;یدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیمآیا کافران ند(30انبیا،)"یُؤْمِنُونَ

 آورند؟! اى را از اب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمىو هر چیز زنده

 وَمِْنهُم مَّن یَمْشِی عَلَى فَمِْنهُم مَّن یَمْشِی عَلَى بَطْنِهِ وَمِْنهُم مَّن یَمْشِی عَلَى رِجْلَیْنِ وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابةٍ مِن مَّاء"

گروهى  .بى آفریداى را از و خداوند هر جنبنده (45)نور، "أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ مَا یَشَاء إِنَّ اللَّهَ َعلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

د هر خداون .روندروند، و گروهى بر دو پاى خود، و گروهى بر چهار پا راه مىاز آنها بر شکم خود راه مى

 آفریند، زیرا خدا بر همه چیز تواناست! چه را بخواهد مى

وَأَنَّهُ ": ب در مورد آفرینش انسان همانا نطفه استآسازند که منظور از قطره به روشنی بیان مینیز آیات زیر 

و اوست که دو  (45-47، نجم)"شْأَ َ األُْخرَىخَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَاألنثَى * ِمن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى * وَأَنَّ عَلَیْهِ النَّ 

ریزد(، و اینکه بر خداست شود )و در رحم مىاى هنگامى که خارج مىزوج نر و ماده را آفرید... از نطفه

  ایجاد عالم دیگر )تا عدالت اجرا گردد(،

فَْلَینظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ "شود نبود؟! ى که در رحم ریخته مىاى از منآیا او نطفه(37، ت)قیام" نُطْفَةً مِّن مَّنِیٍّ یُمْنَىأَلَمْ یَکُ "

 "* یَخُْرجُ مِن بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ  خُِلقَ مِن مَّاء دَافِقٍخُلِقَ * 

بى آ ب جهنده آفریده شده است، آانسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است! از یک  (5-7 )طارق،

 شود! ها خارج مىسینهکه از میان پشت و 

حاوی معنایی است که با تئوری تکامل  «شی حیّ من الماء کلّ جعلنا و»معتقدند که نیز ن ابرخی از مفسر

تاکید قرآن بر آفرینش همه کاینات از آب،  زیرا است. ردوداین دیدگاه کامال مو حال آنکه موازی است 

زیست شناسی جدید تصریح  ،در حقیقت ت زنده است.ی اولیه برای موجوداب مادهآ داللت آشکار دارد که

ب آاز بدن انسان  %70حدود  ی همه موجودات زنده است.ب اساسی ترین ماده تشکیل دهندهآکند که می

ن زندگی معنا آکند و بدون بین بافت ها را امکان پذیر می بین سلولها و ،حرکت درون سلولها ،بآ .است

 نخواهد داشت.
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  اک و آبآفرینش از خ-4

سوره کهف است)هارون  37نمایند آیه یکی دیگر از آیاتی که تگامل گرایان الهی از ایات قرآن استفاده می

 (: 104،ب،ص2003یحیی،

دوست  (37)کهف،  "قَالَ لَهُ َصاحِبُهُ وَهُوَ ُیحَاوِرُهُ أَکََفرْتَ بِالَّذِی خَلََقکَ مِن تَُراب ثُمَّ مِن نُّْطفَةٍ ثُمَّ سَوَّاکَ رَجُال"

آیا به خدایى که تو را از خاک، و سپس »گفت:  -کرددر حالى که با او گفتگو مى -)با ایمان( وى

 از نطفه آفرید، و پس از آن تو را مرد کاملى قرار داد، کافر شدى؟! 

 یا شما خداوند راآتبارک و تعالی این است که  کند: منظور خداوندیه چنین تفسیر میآطبری در مورد این 

فرید سپس شما آزن نطفه مرد و فرید و سپس هر یک از شما را از آدم ابوالبشر را از خاک آکنید که انکار می

مدن شما آرا در شمایل انسان شکل داد. خداوند کسی است که به شما این چیزها را بخشید و باعث پدید 

 (15/162، 1412)طبری، ند. گردید و پس از مرگ یک بار دیگر شما را از خاک به زندگی باز می گردا

گوید: آیه از زبان همنشین مومن است که در برابر انکار خداوند توسط دوستش ابن کثیر هم در تفسیرش می

بیان شده و اینکه خداوند جدشان آدم را از خاک و گِل و نسلش را از نطفه آفرید... همه می دانند که زمانی 

از خودشان و افرادی مانند خودشان نیست. پس وجودشان از  معدوم بوده و بعد موجود شدند و وجودشان

 ( 5/143؛ 1419خداست... )ابن کثیر، 

کنید که آدم پیامبر کند که: آیا شما قدرت خداوند را انکار مییه بیان میآعمر نصوحی بیلمن در مورد همان 

شما را به شکل  ،از خلقتفرید و باعث خلقت شما از خاک گردید کسی که بعد آیعنی منشاء نژاد شما را 

به انسان کامل ایجاد  مختلف مراحل طریق ازفرید و شما را آب منی شما را آفرید از نطفه و از آانسان 

نچه را که آکسی که به شما  .کنید که در واقع انکار قدرت خداستخرت را انکار میآچرا جهان  کرد؛تبدیل

، نقل از هارون 4)بیلمن، ج ن اتفاقات را داراست.آانجام دهد و کسی که قدرت اتفاق خواهد افتاد خبر می

 (104ب، ص 2003یحیی، 

 از را آدم پدرت که بخداوندى گفت: آیا کرد،می تکفیر دوستش را که حالى در مؤمن طبرسی گوید: مرد

 که است جایز بنابراین. است خاک از غذا و غذا از نطفه: گویند شوى؟ برخىمی کافر است آفریده خاک

(. عالمه طباطبایی 6/728؛ 1372)طبرسی،  .است آفریده خاک از -را آدم نه -ترا خداوند :شود فتهگ
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( نیز ضمن توضیح آیه، هیچ نکته ای در تایید برداشت نظریه 1374،12/431( و مکارم )13/436؛1374)

 تکامل در آیه شریفه ارائه نکردند. 

 ،تفاده از این قبیل آیات به عنوان شاهدی برای تکاملاس برداشت شد،این مفسران از سخنان همان طور که 

ناظر بر تکامل ممکن نیست که محتویات این آیات را  زیرا ؛چیزی بیشتر از یک اجتهاد شخصی نیست

غاز خلقت آب به آو خلقت از  داللت دارددم پیامبر از خاک آ بر آفرینش ،دم از خاکآتعبیر خلقت دانست. 

این  .فریدآدهد که خداوند انسان را مستقیما از خاک خشک ن نشان میآکند، و میاشاره انسان یعنی نطفه 

. به عنوان نمونه به این آیه کندکند در مورد مراحل تکامل صحبتی نمیدم را توصیف میآیه که خلقت آ

 توان توجه نمود:می

و )به خاطر بیاور(  (28، حجرالٍ مِّنْ َحمَإٍ مَّسْنُونٍ * )وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ ِللْمَالَئِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَ "

اى که از گل بدبویى گرفته شده، من بشرى را از گل خشکیده»هنگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت: 

هنگامى که کار آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود )یک روح شایسته و بزرگ(  (28آفرینم. )مى

 (29« )براى او سجده کنید!دمیدم، همگى 

یند پی در پی آفرینش را نیز در آفر تامل نموده ونی درباره مراحل مختلف خلقت را به دقت آنگرش قر اگر

قرآن شامل آیات بسیار زیادی است  مشخص خواهد شد که نظریه تکامل صحیح نیست. ،نظر داشته باشیم

توان تمسک . در این رابطه به این آیه نیز میشده استاز طریق مراحل تکامل خلق ن دم )ع(آدهد که نشان می

 نمود:

ل عیسى در نزد ثَ مَ (59)آل عمران، "إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ اهلل کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ُترَاب ثِمَّ قَالَ لَهُ ُکن فَیَکُونُ "

او هم فورا موجود « باش! موجود»د: فرموکه او را از خاک آفرید، و سپس به او  ؛خدا، همچون آدم است

 (59شد. )بنابر این، والدت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر الوهیت او نیست.( )

همان طور که  پیش از این نیز  .دم )ع( و عیسی)ع( از یک طریق استآفرینش آدهد که ی فوق نشان مییهآ

عیسی)ع( نیز به خواست خدا از . شدفریده آ «نکُ»دم پیامبر بدون هیچ والدینی از خاک با دستور آ بیان شد،

  .ی این دستور از حضرت مریم حامله شده بودبه واسطه« کن»طریق فرمان 

  کند:بیان می ذیل ی شریفهیهآ خداوند در چنانچه
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بُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ * قَالَتْ أَنَّى یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا * قَالَ َکذَلِکِ قَالَ رَ "

چگونه ممکن است فرزندى براى من »گفت:  (20 - 21)مریم، "آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَکَانَ أَمًْرا مَّقِْضیًّا 

 مطلب همین»(گفت: 20« )ام!اى هم نبودهباشد؟! در حالى که تاکنون انسانى با من تماس نداشته، و زن آلوده

( ؛آفرینیم، تا قدرت خویش را آشکار سازیماست! پروردگارت فرموده: این کار بر من آسان است! )ما او را مى

و رحمتى باشد از سوى ما! و این امرى است پایان یافته )و جاى  ؛اى قرار دهیمو او را براى مردم نشانه

 (21« )گفتگو ندارد(!

نها توصیف مراحل تکامل آکند که هیچ کدام از خاک اشاره میب و آدر آیات دیگری نیز به خلقت انسان از 

بلکه این آیات مراحل خلقت انسان را قبل از رحم مادر و در رحم مادر و بعد از تولد توصیف  .نیست

 کند . می

اى مردم! اگر در رستاخیز  (5)الحج،  ".......فَإِنَّا خَلَقَْناکُم مِّن تَُراب  یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَْیبٍ مِّنَ الْبَعْثِ "

شک دارید، )به این نکته توجه کنید که:( ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته 

)چیزى شبیه گوشت جویده شده(، که بعضى داراى شکل و خلقت است و بعضى « مضغه»شده، سپس از 

هایى را که بخواهیم تا مدت معینى هر چیز قادریم(! و جنین تا براى شما روشن سازیم )که بر ؛بدون شکل

بعد شما را بصورت طفل بیرون  کنیم(مى ط)و آنچه را بخواهیم ساق ؛دهیممى در رحم )مادران( قرار

 ;میرندبلوغ خویش برسید. در این میان بعضى از شما مى سپس هدف این است که به حد رشد و ;آوریممى

آنچنان که بعد از علم و  ؛رسندکنند که به بدترین مرحله زندگى )و پیرى( مىمىو بعضى آن قدر عمر 

بینى، اما هنگامى که دانند! )از سوى دیگر،( زمین را )در فصل زمستان( خشک و مرده مىآگاهى، چیزى نمى

 ویاند!رو از هر نوع گیاهان زیبا مى ؛رویدآید و مىفرستیم، به حرکت درمىب باران بر آن فرو مىآ

او کسى است که شما را از خاک آفرید، سپس  (67)غافر، "......هُوَ الَّذِی خََلقَکُم مِّن تَُراب ثُمَّ مِن نُّطَْفةٍ ثُمَّ "

فرستد، بعد از نطفه، سپس از علقه )خون بسته شده(، سپس شما را بصورت طفلى )از شکم مادر( بیرون مى

شوید و )در این میان( گروهى از شما پیش از رسیدن از آن پیر مىرسید، و بعد به مرحله کمال قوت خود مى

 و شاید تعقل کنید! ؛رسیدمیرند و در نهایت به سرآمد عمر خود مىبه این مرحله مى

 .ریزد(شود )و در رحم مىاى هنگامى که خارج مىاز نطفه (46)نجم،  "مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى"
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  انآفرینش انسان در گذر زم-5

و به خاطر بیاور هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان  ( 71)ص، "إِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِینٍ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ"

 آفرینم!من بشرى را از گل مى»گفت: 

ون )هاراز تفسیرهای نادرست در مورد آیات فوق نشات گرفته است. گرای الهی،اشتباه دیگر دیدگاه تکامل

 تدریج فرینش به آکند که عبارت فوق بر این نکته تاکید میبر اساس ادعای این گروه،  (106،ب،2003یحیی،

یه آدهد حمل این یه کامال روشن است و نشان میآهر چند که نص  و در طول زمان صورت گرفته است.

طین( تنها به این معنا است  من اً)انی خالق بشر بر دیدگاه تکامل یک اجتهاد کامال شخصی و متناقض است:

فرینش آکند: من در حال یه بیان نمیآنمایم. این که من کسی هستم که موجود بشری را از گل خلق می

این آیه روشن  .(فقعوا له ساجدینو نفخت فیه من روحی  هیابد )فاذا سویتیه چنین ادامه میآهستم. به ویژه 

 ادث شده است.دفعی ح سازد که فعل به صورت یک لحظه ومی

یه را به صورت مضارع استمراری تفسیر نکرده است آحتی یک دانشمند و کارشناس قرآن هم معنای این 

تس دانشمند مسلمان آداشته باشد. برای مثال سلیمان  "بودندر حال آفرینش " ی دال بریه معنایآبه نحوی که 

فریند آن خبر داد که انسان را از خاک خالص میوید: خداوند به فرشتگاگیه چنین میآترک تبار در مورد این 

دم آن دمید سپس به مالئکه دستور داد تا برای آاز روح خودش در  سپس به خاک شکل انسانی عطا کرد و

فریده شده آتش آنها این کار را انجام دادند مگر شیطان که اظهارکرد کسی که از آی سجده کنند. سپس همه

 ( 107ب، ص2003)نقل از هارون یحیی، فریده شده است.آخاک  است بهتر از کسی است که از

فرینم زمانی که انسان را آخداوند یک بار به فرشتگان گفت من انسان را می کندبیان میطبری در تفسیر 

؛ 1412)طبری،به فرشتگان فرمود بر او سجده کنند.  ،فرید و به او شکل داد و از روح خودش در او دمیدآ

 قرآن کریمه گوید: آیاته طباطبایی ابتداء به بررسی خلقت پرداخته و در بخشی از آن می(. عالم23/118

 منتهى تناسل طریق از -ایشانیم از افرادى ما که -امروزى موجود بشر اینکه در است صریح به قریب ظاهر

 اینکه در ستا صریح نیز و کرده، معرفى آدم را شوهر آن نام قرآن که معین، شوهر و زن یک به شوندمى

 به زمین، یا الیه یا گل یا خاک از بلکه اند،نشده متولد مادرى و پدر هیچ از همسرش و بشر فرد اولین این

 کنند...مى افاده را آن خود، قوى ظهور با آیات که است معنایى آن این .اندشده خلق -قرآن تعبیرات اختالف

 بشر حاضر نسل که آیدمى بر قرآن ظاهر از یعنى ت،اس اخیر صورت همین قرآنى آیات ظاهر تقدیر هر به

 .اندیافته تکون زمین از بلکه نشده، متولد مادرى و پدر از همسرش و آدم و شود،مى همسرش و آدم به منتهى
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 که قرآنى آیات تمامى که گرددمى روشن بیان این عالمه در ادامه و بعد از بررسیهای دیگر بیان می نماید: با

 فهماندمى یعنى کند،مى داللت ما مدعاى بر همه دهد،مى خبر آن امثال یا گل یا و تراب، از دمآ خلقت از

 آدم براى دیگر گفتیم که همانطور گرنه و بوده، مادر و پدر بدون و زمان، گذشت بدون و آنى، او خلقت که

 ام،کرده خلق گل یا خاک از را او من بفرماید و بکشد، ما رخ به را او خلقت تنها که ماند،نمى خصوصیتى

 ":فرموده اگر پس .شودمى منتهى خاک و گل به خلقتشان نیز انسانها و حیوانات تمامى صورت این در چون

 آدم خلقت اینکه بر دارد داللت همه "طِینٍ ِمنْ الْإِنْسانِ خَلْقَ بَدَأَ وَ ":فرمایدمى یا و "طِینٍ مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّی

(. مفسرین دیگر نیز 16/382؛ 1374)طباطبایی، .است داشته فرق جانداران سایر و بشر افراد رسای خلقت با

به این نکته اشاره دارند که آیه مزبور بر خلقت مستقیم آدم ابوالبشر از خاک آمیخته با آب یا همان گِل تیره 

؛ قرطبی؛ 8/757؛ 1372سی؛؛ طبر8/581تا؛ صراحت داشته و بر چیزی غیر از این داللت ندارد. )طوسی؛ بی

 ؛ و ...(12/214، 1415؛ آلوسی؛ 16/227، 1364

گرایان الهی مورد اشاره قرار های دیگری از مستندات تکاملآیات دیگری که هارون یحیی به عنوان نمونه

 دهد عبارت است: داده و مورد انتقاد قرار می

خداوند کسى است که آسمانها و  (4 )سجد ، "قَ اإلِنسَانِ مِن ِطینٍوَبَدَأَ خَلْ الَِّذی أَحْسََن کُلَّ شَیٍْء خَلَقَهُ "

 .زمین و آنچه را میان این دو است در شش روز )شش دوران( آفرید، سپس بر عرش )قدرت( قرار گرفت

بر طبق تفاسیر چنین  شوید؟!آیا متذکر نمى .اى براى شما جز او نیستهیچ سرپرست و شفاعت کننده

کند که در این مورد همان فرایند ن خط کشیده شده است به فرایندی اشاره میآیه که زیر آ قسمتی از ،افرادی

به صورت غیر تکاملی و دفعی  الهی فرینشآکند که تکامل است. آیات زیر همگی بر این نکته تاکید می

 . انجام گرفته است

 "نَ السَّمَاء وَالْأَْرضِ أءَِلهٌ مَّعَ اهلل قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِن ُکنتُمْ صَادِقِینَأَمَّن یَْبدَأُ الْخَْلقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَن یَرْزُقُکُم مِّ"

کند، و کسى که شما را از آسمان و زمین یا کسى که آفرینش را آغاز کرد، سپس آن را تجدید مى (64)نمل،

 گویید!ست مىدلیلتان را بیاورید اگر را»آیا معبودى با خداست؟! بگو:  ؛دهدروزى مى

آیا آنان ندیدند چگونه  (19)عنکبوت، "أَوَلَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُْبدِئُ اهلل اْلخَْلقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اهلل یَسِیرٌ"

 گرداند؟! این کار براى خدا آسان است!کند، سپس بازمىخداوند آفرینش را آغاز مى

گرداند سپس می ن را بازآغاز می کند سپس آفرینش را آخداوند  (11)روم، "یدُهُ ثُمَّ إِلَیْهِ تُْرجَعُونَاهلل یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِ"

 .گردانندشما را به سوی او باز می
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در مانند دیگر تفسیرها  کند.خداوند بر تکامل داللت نمی دستعالم بو آفرینش مداوم همه  خلقت مستمر

با نظر به همه آیات ن آعالوه بر دیدگاه خود را بر آیه تحمیل می نمایند.  مدافعان تکاملنیز  مورد این آیه

عمر نصوحی  هیچ پایه و اساس درستی ندارد. تفسیر تکاملی از آفرینش،که  شودناظر به آفرینش، آشکار می

،نقل از هارون 2764) بیلمن،صفریده شد.آدم از خاک آکند که یه را چنین تفسیر میآبیلمن این 

خداوند متعال آفرینش آدم )ع( را از خاک  کند:را چنین تفسیر می یهآطبری نیز این  (112ب،ص2003یحیی،

  ( 111،نقل از همان،ص4)طبری،ج آغاز نمود.

کنند و بویژه قسمت هایی را که زیر اند به آیات زیر استناد میخورده برخی از مسلمانان که فریب تکامل را

 گیرند:ان شاهد در نظر مینها خط کشیده شده است به عنوآ

 (6-8نفطار،ا)"* فِی أَیِّ صُورَ ٍ مَّا شَاء رَکَّبََک  الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَیَا أَیَُّها اإلنسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ اْلکَرِیمِ *  "

تو را آفرید و  اى انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟! همان خدایى که

 و در هر صورتى که خواست تو را ترکیب نمود. سامان داد و منظم ساخت،

 ریزی مدیح .کنندفرایند تکامل تلقی می را بخصوص با تکیه بر وا ه عدل، دال برنها معنای این آیات آ

فرایندی  کرد.خلق از طریق فرایند تکاملیپروردگاری که شما را  :کندرا اینگونه تفسیر میفوق آیات  ،علمالی

 که بر اساس آن خداوند بعد از آفرینش بدن، روح را در انسان دمیده و بعد به او وجودی متوازن داده است.

های بدن وری قسمتآفرینش به معنای دستور ساماندهی اندام های بدن وجمع آروشن است که در اینجا 

 ،نکته تاکید دارد که خداوند طی مراحلی به انسان بر ایننیز بسیاری از آیات دیگر از نظر این گروه،  است.

 در مورددو تفسیر در مورد منشاء عدل و دیگری  . در این رابطههای هماهنگ و متعادل و قدرت داداندام

 .تعدیل وجود دارد

 . بر طبقمطرح شدن آبراساس  مختلفی سیران دو در بردارنده دو معنی تعادل و اعتدال هستند تفآنجا که آاز 

سوره قیامت ذکر  4یه آکه در « بلی قادرین علی ان نسوی بنانه»تفسیر مقاتل تعبیر الهی به کار گرفته شده در 

تمام اعضای جفت مانند چشم ها گوشها دست  ومنظم است  بدین معناست که بدن موزون و ،شده است

توان شناخت و به دقت ی میناتومآی علم به وسیله . این نکته را امروزهها و پاها با هم مطابقت دارد

  (110)یزیر علمالی،نقل از هارون یحیی،همان،صکرد.سیربر

در حقیقت به این معنا است که خداوند شما را به زیباترین  "فعدلک"برطبق تفسیر ابوعلی فریسی اصطالح 

ه شما بر ب به شما قدرت تفکر و تصور مفاهیم عطا کرد و ،در همین فرایند تناسب دادن حالت شکل داد و
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 و همانا که به انسان بر سایر موجودات عالم فضیلت داد. دیگر گیاهان و دیگر موجودات زنده سیادت داد.

.)نقل از هارون ی برکت و مهربانی خداستهمه اینها نشانه حج سازگار است. 29ییهآبا معنای  دیدگاه این

 (110، ب،ص2003یحیی،

به خلقت  منظم و  آیات مذکوراستدالل های فوق روشن است  همان طور که از تفسیر فوق و از دالیل و

( 20/246؛ 1364( قرطبی )30/55؛ 1412با مراجعه به تفاسیر مختلف مانند طبری )کامل خداوند اشاره دارد. 

( جز 26/221؛ 1374( نمونه )20/369؛ 1374( المیزان )طباطبایی، 15/270؛ 1415روح المعانی )آلوسی،

هیچگونه بحثی که نشانگر  "فعدلک"سویه و تعدیل جسم و مشدد یا غیر مشدد بودن مباحثی در معنای ت

 شود.اشاره آیه به نظریه تکامل باشد یافت نمی

 الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلََقهُ وَ ": شود به طور مثالدر بسیاری از آیات دیگر نیز تعبیرهای مشابهی یافت می

طِیٍن * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُاللٍَة مِّن مَّاء مَّهِینٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنََف َ فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ بَدَأَ خَلَْق اإلِنسَانِ مِن 

او همان کسى است که هر چه را آفرید نیکو ( 7-9سجده، ) "لَکُمُ السَّمْعَ وَاالبصَارَ وَالَْأفْئِدَ َ قَلِیال مَّا تَشُْکرُونَ

قدر آفرید. سپس ب ناچیز و بىآاى از سپس نسل او را از عصاره. سان را از گل آغاز کردآفرید و آفرینش ان

اما  ؛و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد ؛)اندام( او را موزون ساخت و از روح خویش در وى دمید

 آورید! کمتر شکر نعمتهاى او را بجا مى

ها چشم ها، گوش اعضاء بدن مانند پس در مورد آفرینشس در مورد انسانیه آی خلقت درآغاز این کلمه

تمام این مراحل در یک زمان اتفاق افتاد و به عبارت دیگر چشم نیز بکار رفت. الزم به ذکر است وقلوب 

اند و اشتباهی بزرگ است که این آیات فریده شدهآها و قلوب به صورت یک جا و در یک لحظه گوش ،ها

او سپس انسان را به عنوان  گوید:برای مثال طبری میشود. نظریه تکامل تفسیر  به منظور استداللی برای

او زنده و ناطق گردید سپس  موجودی کامل در یک شکل منظم آفرید سپس روح خودش را در او دمید و

ن درست و غلط را تمیز دهد و آن چشم ها ببیند و قلوبی که با آبه او گوش، چشم وقلب عطا کرد تا با 

 (.21/61؛ 1412. )طبری، باید به خاطر این همه نعمت شکر گزار باشدشما 

( همین 11/121؛1415( آلوسی )6/322؛1419( ابن کثیر )14/91؛ 1364مفسران دیگر عامه چون قرطبی )

روال را در تفسیر آیات فوق طی نموده و ضمن اشاره به خلقت مستقیم آدم از گل و معنای تسویه و نف  

رت سمع و بصر و دل بعد از نف  روح و ... سخنی نگفتند تا از آن تأییدی بر نظریه تکامل روح و جریان قد

 استنتاج گردد. 
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داند. آنجا که گویند: عالمه طباطبایی نیز اشاره دارند که آیه شریفه خلقت انسان نخستین را مستقیماً از گل می

 بلکه نبوده، گل از فرد فرد خلقت بگویى تا نیست، آدمیان فرد فرد انسان از طِینٍ؛ مراد مِنْ  الْإِنْسانِ  َخلْقَ بَدَأَ وَ

 شوند،مى وى به منتهى افراد همه که بوده، گل نوع این پیدایش مبدأ: بفرماید خواهدمى است، آدمى مراد نوع

 لتناس راه از فرزندانش چون شده، خلق گل از او که اندآمده پدید فردى از نوع این افراد تمامى خالصه و

... )طباطبایی، .است( ع) حوا و آدم شده خلق گل از که فردى آن از مراد و اندآمده پدید مادر و پدر از تولد و

ای که داللت بر اشاره آیه به نظریه تکامل باشد ( ایشان در ادامه تفسیر آیات به هیچ نکته16/373؛ 1374

 نکردند.

 اقل ال) تکامل فرضیه نفى بر است دلیلى آیات، این همهاند: صاحبان تفسیر نمونه در ذیل آیات فوق آورده

 گمان که آنها و .است مستقل خلقت یک داراى شودمى "آدم "به منتهى که بشر نوع اینکه و( انسان مورد در

 باز سلولى تک موجودات به واسطه هزاران با که است انسان نوع به اشاره خاک از آفرینش آیات اندکرده

 فردى "آدم "خود اما و اند،آمده وجود به اقیانوسها کنار لجنهاى از اخیر فرضیات طبق نیز آنها و گردد،مى

 هیچوجه به بود، او ویژه صفات او امتیاز بلکه نداشت، مستقلى خلقت و شد برگزیده بشر نوع میان از که بود

 .نیست سازگار قرآن آیات ظواهر با

 که چیزى زیرا است، فرضیه یک تنها نیست، علمى مسلم قانون یک انواع، تحول مساله کنیممى تاکید مجددا

 ردیف در تواندنمى نیست حسى مشاهده و تجربه قابل مسلما و شده نهفته قبل سال ملیونها در آن ریشه

 آن، ارزش و آمده وجود به انواع تنوع پدیده توجیه براى که است اىفرضیه بلکه آید، در علمى ثابت قوانین

 دگرگونى و تغییر حال در دائماً هافرضیه دانیممى و کند، تخمینى توجیه را هایىپدیده که یستن این از بیش

 مسائل در آنها روى تواننمى هرگز این بر بنا .کنندمى خالى را میدان جدید هاىفرضیه برابر در و هستند

 (17/130؛1374)نمونه،  .کرد تکیه دارند قطعى هاىپایه به نیاز که فلسفى

 نفی نخستین پیامبر بودن حضرت آدم -6

 دارند این است کهبر دالیل دیگر مقدم مینمایند و بدان تمسک میتکامل  مدافعان نظریهدیگری که  دلیل

)هارون  دم ممکن است اولین مرد و حتی ممکن است اولین بشر خلق شده نباشدآ حضرت

 کنند:می امهاق ی خودرا شاهدی بر ادعازیر یه آو  ( 112،ب،ص2003یحیی،

قَالُواْ أََتْجعَلُ فِیَها مَن یُفِْسدُ فِیهَا وَیَسْفُِک الدِّمَاء وَنَحُْن  إِنِّی جَاعِلٌ ِفی األَْرضِ خَِلیفَةً وَإِذْ قَالَ رَبَُّک لِلْمَالَئِکَةِ "

)به خاطر بیاور( هنگامى را که پروردگارت  (30،ه)بقر"نُسَبِّحُ بِحَمِْدکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَْعلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ
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پروردگارا! »فرشتگان گفتند: « اى( قرار خواهم دادمن در روى زمین، جانشینى ) نماینده»به فرشتگان گفت: 

دهى که فساد و خونریزى کند؟! )زیرا موجودات زمینى دیگر، که قبل از این آدم آیا کسى را در آن قرار مى«

ساد و خونریزى آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان، عبادت است،( ما تسبیح وجود داشتند نیز، به ف

دانم که شما من حقایقى را مى»پروردگار فرمود: « کنیم.آوریم، و تو را تقدیس مىو حمد تو را بجا مى

 «دانید.نمى

به معنای « خلیفه جاعل فی االرض»ی یهآکنند فعل جعل را در کسانی که از ادعای فوق جانبداری می

دم اولین انسان نبود بلکه او در بین آکنند که به عبارت دیگر آنها فکر می .گیرندمنصوب کردن در نظر می

  .دیگری که موجود بودند به عنوان خلیفه انتخاب گردیدانسانهای 

به معانی زیر  قرآن درولی در پاس  این گروه باید بیان نمود این تصور نادرستی است. چرا که این فعل( 

 .فریدن، اختراع کردن، ترجمه کردن، ساختن، قراردادن وتحویل دادنآ مده است:آ

 توان مورد تامل قرار داد:را می ها  فعل جعل استفاده شده استنآنی که در آبرخی از آیات قر

نْ اأْلنْعَامِ ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ یَخُْلقُکُمْ فِی بُطُونِ أُمََّهاتِکُْم مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَکُم مِّ جَعَلَ خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاِحدَ ٍ ثُمَّ"

او  (6 )زمر،آیة"ُفونَخَلْقًا مِن بَعِْد خَلٍْق فِی ُظلُمَاٍت ثَالَثٍ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَُه الْمُْلُک اَل إِلَهَ إال هَُو فَأَنَّى ُتصْرَ

و براى شما هشت زوج از چهارپایان  ؛را از )باقیمانده گل( او خلق کردشما را از یک نفس آفرید، و همسرش 

بخشد! او شما را در شکم مادرانتان آفرینشى بعد از آفرینش دیگر، در میان تاریکیهاى سه گانه، مى ؛ایجاد کرد

پس  .هیچ معبودى جز او نیست .این است خداوند، پروردگار شما که حکومت )عالم هستى( از آن اوست

 شوید؟!گونه از راه حق منحرف مىچ

او کسى است که »بگو:  (23)ملک، "لَکُمُ السَّمْعَ وَاالبصَارَ وَاألََْفْئِدَ َ قَلِیالً مَّا تَشْکُرُونَ وَجَعَلَقُلْ ُهوَ الَّذِی أَنشَأَکُمْ "

 « کنید!اما کمتر سپاسگزارى مى .شما را آفرید و براى شما گوش و چشم و قلب قرار داد

و ماه را در میان آسمانها مایه روشنایى، و  (16)نوح، "الشَّمْسَ ِسرَاًجا  جَعَلَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَوَجَ"

 خورشید را چراغ فروزانى قرار داده است؟!

 اى قرار داد... و خداوند زمین را براى شما فرش گسترده (19)نوح، " لَکُمُ األََْرْضَ بِسَاطًا جَعَلَوَاهلل "
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ن آیات متعددی این آشود جعل دارای معناهای مختلفی است عالوه بر همانطور که در آیات باال دیده می

 ،دم پیامبرآسازد که فریده شده است. این آیات روشن میآخاک  دم ازحضرت آکند که موضوع را تصریح می

 داشت. یز نفرینش متفاوت و مخصوص آبلکه  ؛های دیگر نبودفقط یک انسان از بین انسان

( 1374،1/176( المیزان )1/204؛ 1418( ثعالبی )1/153، 1412مراجعه به تفاسیر مختلف مانند تفسیر طبری )

دهد که هر چند مفسران درباره ریشه اطالع مالئکه از ویژگی فساد و خون ریزی فرزندان آدم و... نشان می

اختالف نظر دارند ولی همگی بر استقالل خلقت آدم از  «کُ الدِّمَاءأَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِ»و بیان 

 خاک اتفاق نظر داشته و هیچ سخنی مبنی بر داللت آیات خلقت بر نظریه تکامل بیان نکردند.

 :نیز هست وآن هبوط از بهشت است پیامبر دمآی واقعیت مهم دیگری درباره در بردارندههمچنین ن آقر

ِتِهمَا إِنَّهُ یَرَاکُْم  یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا أَخْرَجَ ابوَیْکُم مِّنَ الْجَنَّةِ یَنِزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُرَِیهُمَا سَوَْءایَا بَنِی آدَمَ الَ"

اى فرزندان آدم!  (27عراف، ا)"ؤْمِنُونهُوَ وَقَبِیُلهُ مِْن حَیُْث اَل َترَوْنَهُْم إِنَّا جَعَلْنَا الشََّیاطِینَ أَوْلِیَاء لِلَّذِینَ اَل یُ

شیطان شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، و لباسشان را از تنشان بیرون 

بینند از جایى که شما آنها را ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد! چه اینکه او و همکارانش شما را مى

 آورند!ما شیاطین را اولیاى کسانى قرار دادیم که ایمان نمى )اما بدانید( .بینیدنمى

َجرَ َ فَتَکُونَا مَِن وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ َأنتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُالَ مِنَْها رََغداً حَْیثُ شِئْتُمَا واَلَ تَْقرَبَا هَـذِهِ الشَّ"

َها فَأَْخرَجَهُمَا مِمَّا کَاَنا فِیهِ وَقُْلنَا اهْبِطُوْا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَُکمْ فِی األَْرضِ الْظَّالِمِینَ * فَأَزَلَّهُمَا الشَّْیطَاُن عَنْ 

اى آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از )نعمتهاى( »و گفتیم:  (35-36، ه)بقر"مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ

(پس 35ید )اما( نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد. )خواهید، گوارا بخورآن، از هر جا مى

شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون کرد. و )در این هنگام( به آنها 

همگى )به زمین( فرود آیید! در حالى که بعضى دشمن دیگرى خواهید بود. و براى شما در زمین، »گفتیم: 

 (36« )مدت معینى قرارگاه و وسیله بهره بردارى خواهد بود. تا

فرینش آ وفرید آدم را از خاک حضرت آخداوند  . بر اساس آیات فوقمعنای آیات فوق کامال روشن است

آن جا هبوط کرد. علی رغم این استداللها آناز  ،و بعدساکن گردید در بهشت  ءمخصوصی داشت که ابتدا

کنند و گمان می گرفتهدیده نااین حقیقت بدیهی را  نی که به تکامل الهی اعتقاد دارند،دسته از محققان مسلما

قرآن  علی رغم این که خداوند در .ای زیبا و رویایی در زمین استخرت نیست بلکه منطقهآکه بهشت 

تگان کند. برای مثال بهشت شامل فرشتصریح می ساکن گردیدنجا آدم درحضرت آهای بهشتی را که ویژگی
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این درست نیست که آیات را تفسیر به رای کنیم و به دنبال . کردندو شیطان بود که با خداوند صحبت می

ی این موضوع کامال شفاف و روشن است تمام آیات دربارهو حال آنکه   تکامل باشیمنظریه شاهدی برای 

 114،ب،ص 2003)هارون یحیی،تند،دم ابوالبشر هسآکند که تمام مردم از نسل و بسیاری از آیات تصریح می

 :نمایدبیان میهمان طور که قرآن   (

الُوْا بَلَى شَهِدَْنا أَن وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشَْهدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّکُمْ قَ"

هْلِکَُنا نَّا عَنْ هََذا غَافِلِینَ * أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَْشَرکَ اباؤُنَا مِن قَبْلُ وَکُنَّا ذُرِّیَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُتَقُولُواْ یَوْمَ الْقَِیاَمةِ إِنَّا کُ

و )به خاطر بیاور( زمانى را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان  (172 -173عراف، ا)"بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

« آیا من پروردگار شما نیستم؟»ا را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت )و فرمود:( آدم، ذریه آنه

ما از این، غافل بودیم )و از پیمان »)چنین کرد مبادا( روز رستاخیز بگویید: « دهیم!آرى، گواهى مى»گفتند: 

هم فرزندانى بعد از آنها  پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، ما»یا بگویید: «! خبر ماندیم(فطرى توحید بى

 « کنى؟!گرایان انجام دادند مجازات مىاى جز پیروى از آنان نداشتیم( آیا ما را به آنچه باطلبودیم )و چاره

فریده آفرید و هم چنین پیامبری است که خداوند برای بشریت آدم اولین انسانی است که خداوند آپس 

نیاز به هیچ گونه تفسیری و اعمال نظری در این  روشن است و است و تمام آیات درباره این موضوع کامال

خوانند خداوند حقیقت را نانی که با قلبی صمیمی و با وجدانی اگاه آیات قرآن را میآبرای  باره نیست.

 .شکار خواهد کردآ

 « ابائکم االولین»تعبیر  -7

د گیرنمیدر نظر  نادرست خودادعاهای به عنوان شاهدی برای  گرا آن را موضوع دیگری که مسلمانان تکامل

بر طبق  (114،ب،ص2003)هارون یحیی،مده است.آاست که در تعدادی از آیات « ابائکم االولین»تعبیر 

به این جهت  آنهااستدالل  کند.این تعبیر مستقیما به اجداد اولیه انسان اشاره می ین گروهتفسیر نادرست ا

 :مده استآمع ی جقرآن به صیغه در باءناآاست که 

او پروردگار شما و پروردگار نیاکان »)موسى( گفت: (26)شعراء، " قَالَ رَبُّکُمْ وَرَبُّ ابائِکُمُ األََْوَّلِینَ"

 «شماست!

د کنزنده مى ؛هیچ معبودى جز او نیست (8)دخان، "الَ إِلَهَ ِإالَّ هُوَ ُیحْیِی وَیُمِیتُ رَبُّکُمْ وَرَبُّ ابائِکُمُ األْوَّلِینَ "

 او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست!  ؛میراندو مى
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بسیار مانوس  ،ی جمعی این لغت در صیغهزیرا استفاده ؛این یک ادعای متعصبانه است از نظر هارون یحیی

این  استفاده شود. گرایانهتفسیر تکاملدر دفاع از اصل  تواند به عنوان یک پایه وو روشن است و نمی

ای به فرایند بقره هیچ اشاره 133ی یهآنها آح در بسیاری از آیات دیگر نیز واقع شده است که در بین اصطال

 کند بلکه منظورش نسل های پیشین است. تکامل نمی

طور آشکار بر تکامل داللت شود به نحوی که بهکار برده میدر آیه دیگری به یتعبیرگونه که  چنین همان 

 نماید:ل های پیشین داللت مینداشته بلکه بر نس

ابائَِک ـَهکَ وَإِلَـهَ أَمْ کُنتُمْ شَُهَداء إِذْ حََضرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیِه َما تَعُْبُدونَ مِن بَعْدِی قَالُواْ نَعُْبدُ إِلَ"

آیا هنگامى که مرگ یعقوب فرا رسید،  (133، ه)بقر"نإِلَـهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُْسلِمُو ابرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسَْحقَ

گفتند: « پرستید؟پس از من، چه چیز را مى»شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: 

 «خداى تو، و خداى پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم.»
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 گیری نتیجه

گردید که آشتی دادن نظریه تکامل انواع داروین با دین یکی از از اقدامات متکلمان مسیحی و مسلمان  بیان

در حل نزاع بوجود آمده بین علم و دین از زمان انقالب علمی بوده است. این تالش به عنوان نظریه تکامل 

نی در حل مساله نزاع و گرایی الهی موسوم است. در جهان اسالم نیز بوسیله برخی محققان علوم قرآ

خصومت میان علم و دین بواسطه طرح نظریه تکامل انواع چنین تالشی بعمل آمده است. این تالش در 

گرایی الهی با مخالفت گروه دیگری مواجه گردید که هارون یحیی یکی از این طرح و دفاع از نظریه تکامل

ارتباط نزدیکی که بین آن و مادی گرایی و افراد است. وی ضمن خطرناک دانستن نظریه تکامل بواسطه 

داند و آیاتی را که بوسیله برخی در دفاع و تایید تکامل گرایی الحاد وجود دارد، آن را یک نظریه نادرستی می

پذیرد که آیات مذکور داللت دهد و در نتیجه نمیگیرد برا مورد ارزیابی قرار میالهی مورد تمسک قرار می

 آفرینش انسان دارند.بر فرایند تکاملی 
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