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  چکیده
هر چند دامنه بحث از قرآن ونظریه تکامل همچنان بعضی از طرفداران خود را در طیف وسیعی از جدایی یـا  

جملـه جیمـز    اندیشند، از آنتعارض آن دو قرار داده است، اما کسانی هم هستند که به ارتباط و یکپارچگی آن دو می
شناختی او در این پژوهش مشـخص گردیـد   اي از مبانی معرفتی و روشکالرك، فیلسوف دین معاصرکه با تحلیل پاره

هاي خاص خود را دارد، مثالً او در رابطه نظریه تکامل با قرآن به سراغ سـبک بیـانی   که نگاه او به علم و دین ویژگی
ن نتیجه رسیده است که بیـان قـرآن در موضـوع خلقـت انسـان مختصـر و       قرآن رفته و با مداقه در آیات خلقت به ای

پراکنده و اغلب داراي ابهام است، و این خود ویژگی منحصر و سازگار با اهداف عالی قرآن اسـت. لـذا تـالش بـراي     
اند. رسـ کشف و فهم مراحل خلقت با همه جزئیاتش از طریق قرآن ما را به ناسازگاري آن با نظریه علمی تکامـل مـی  

بعالوه، رویکرد دقیق در میان مفسران قرآن هم براي کسانی خواهد بود که از بیان قـرآن در آفـرینش انسـان درصـدد     
کشف همه حقایق و مراحل خلقت برنیایند، بلکه هم نقش و جایگاه مهمی براي علم و کشفیات جدید علمی دانشمندان 

ر این موضوع را جهت اثبات امور وحقایق مهمتري چون فرجام علوم مختلف در نظر گیرند و هم اینکه اشارات قرآن د
کفرورزي، ضرورت مغرور نشدن و لزوم تقوا ورزیدن وتسلیم امر الهی بودن آدمی، تفکر در آفرینش و تذکر به نعمـات  

  و یاد خدا، معاد، قدرت و خالقیت الهی و شایستگی پرستش خدا بدانند.
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  . بیان مساله1

معمول است که در بحث رابطه قرآن با علم به موضوع مهم و چالشی نسبت آیات قرآن 
با محتواي نظریه تکامل توجه شود. در این مسیر دو رویکرد عمده تعامل و تعـارض میـان   

دیشـمندان و پژوهشـگران حـوزه دیـن و     علم و دین، دیدگاهها و چالشهایی را در میـان ان 
فلسفه سبب شده است. با وجود این، این مبنا همچنان محل توجه و نظر است که قـول بـه   

تبیین یکی از آن دو (علم و دین) سست  دهد که دالیل و مستندات و می تعارض زمانی رخ
  بنیاد بوده و هویدا سازد که آن منبع دیگري اعتبار معرفتی دارد. و بی

هاي با ارتباط علم و دین یا علم و قـرآن مطلـب مهـم     ها و مخالفت ي همه موافقتسوا
این است که هر نظریه علمی باید بتواند به همه جزئیات یـک اتفـاق در گذشـته بپـردازد و     

  اي از بحث ارائه دهد که با پیدا شدن شواهد جدید به چالش کشیده نشود.متدولوزي
علمی فلسفی جیمـز کـالرك فیلسـوف دیـن و اخـالق      با استفاده از تبیین  پژوهشاین 

معاصر که در واقع مخاطب را به یک رویکرد متفاوت مبتنی بر ساختار زبانی متن قـرآن و  
سازد؛  انسان رهنمون می داللتهاي اجمال گونه و مختصر آن در قصه بیان چگونگی آفرینش

در آیات ناظر به تکامـل و   قرآن اهداف و مقاصد طرح و تبیین این مسأله است که به دنبال
استفاده از روشی که کالرك در بررسی شـیوه بیـان و    چیست و اینکه با خلقت انسان دقیقاً

تـوان   میآیا ، نوع داللتهاي قرآنی و نحوه مواجهه مسلمانان با نظریه تکامل بیان کرده است
  یا خیر؟ به دیدگاهی نو و روشن دست یافت

  
  . مقدمه2

  ل مقاله توجه به نکاتی چند ضروري است به شرح زیر:قبل از پرداختن به اص
  

  چیستی نظریه تکامل و بیان دیدگاهها .2-1
(فرگشت هم گفته شده) به این موضوع مهـم داللـت دارد کـه هرگونـه از      نظریه تکامل
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ترنـد. بـه عبـارت    هاي قبل از خـود متکامـل  ها نسبت به گونهموجودات زنده یا ارگانیسم
اختار طبیعی بدن موجودات و فرایند انتخاب طبیعی و تالش براي حفظ بقا تر، بنا بر س دقیق

و تولید نسل در هر ارگانیسم نوعی تطور و تکامل رخ داده اسـت و ایـن رونـد حـاکم بـر      
  .  )54؛ کارترایت، 77 و 70 سحابی،نکـ : حیات طبیعی موجودات زنده است (

بیعـی از قابلیـت تغییـر فـردي     موجودات ارگانیزه در حالـت ط «گوید:  داروین خود می
خـاب  گونه تغییري پدید نیایـد انت  ) از نظر او، اگر هیچ101داروین، (» (خاصی) برخوردارند

). حـال آنکـه، انتخـاب طبیعـی بـه بهتـر کـردن        127طبیعی وارد بازي نخواهد شد (همو، 
ـ ( پـردازد  هاي جاندار در مقابل دنیاي زنده و شرایط غیر ارگانیک میارگانیسم همـو،  : نکـ

تـر و  ها آسـان  پایان است و برخی از گونه). و بر اساس اصل تنازع بقا نبرد طبیعت بی128
). 122همـو،   (نکــ:  ماننـد شوند و موجودات سالم و بادوام و اصلح باقی میسریع نابود می

هایش در مـورد  اگرچه به گفته کارترایت: داروین در کتاب خود عمدا نسبت به کاربرد ایده
سرپوشیده و محتاط عمل کرده، اما الگوهاي استداللی به قدر کافی روشن و صـریح   انسان
) که دانشمندان پس از داروین به اصل تکامل گونـه انسـان خردمنـد    17(کارترایت،  هستند

هاي داروین دقت نظر نشان دادند که حاصل آن ظهور دیدگاههایی مختلـف در  مطابق یافته
  .زمینه پیدایش گونه انسان بود

هـی   بـی  دان مایکـل ) توسـط بیوشـیمی  intelligent designابتدا نظریه طراحی هوشمند (
اساس یک برنامه هوشمند از طرف خـالق (خـدا) معرفـی    که خلقت انسان را بر مطرح شد

دانسـت  ها میو در عمل، نظریه تکامل را که خلقت را ناشی از انتخاب طبیعی گونه ،کردمی
ـ جدي مواجه نمـود  چالش  با ا حـدي کـه خـداناباورانی چـون بردلـی مـانتن در کتـاب        ت
(طراحی  و تامس نیگل مدعی شدند که مدارکی به نفع این نظریه» جستجوي خدا در علم«

طور  طور خاص نیگل تردید جدي دارد که نظریه تکامل بتواند به وجود دارد، و به هوشمند)
  ).  141ـ140، سعدي و دیگران نکـ :کامل وجود یک انسان را توضیح دهد (

بدون دخالت دادن گرایشهاي فلسفی و مذهبی بلکـه در  هم ) 2010پالمرینی و فودور (
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یک فضاي به اعتراف خود کامالً علمی، دو مبناي اصلی نظریه تکامـل یعنـی پدیـد آمـدن     
(انتخاب صفات ظاهري سـازگار بـا    ها، و انتخاب طبیعیها و تغییرات اتفاقی در ژنجهش

دهـد کـه   شناسی نشان مـی کردند و اذعان داشتند که دانش امروز زیستمحیط) را بررسی 
هاي زمانی بسیاز طوالنی (مثالً براي صـدها   بسیاري از ژنها موسوم به ژنهاي پایدار در بازه

شوند، بنابراین امکان تغییر در آنها و صفات ظاهري مربوط به میلیون سال) دچار تغییر نمی
شناسی جدید نشان داده اسـت کـه    یست؛ بعالوه دانش زیستآنها به شکل تدریجی فراهم ن

تغییر رخ داده در ژن خاص باید از موانع و قیود مختلفی در سطوح گوناگون عبور کنـد تـا   
هـاي  ها اتفاقی باشند، فنوتیپبه سطح فنوتیپ یا صفات ظاهري برسد، لذا اگر منشأ جهش

  ).21نریمانی،  (نکـ : گونه نخواهند بودمربوط به آنها اصالً این
هاي مختلف، فیلسوف دین معاصـر کلـی جیمـز کـالرك     در چنین فضا و ظهور گفتمان
هاي دیـن بـه ارتبـاط     ف به تکامل و ارتباط آن با گزارهکوشید تا در کنار دیدگاههاي مختل

فرایندهاي تکامل طبیعی با خالقیت خدا بپردازد. براي نمونه او اذعان داشت که بـه فـرض   
هدف در نظر گرفته شـود، امـا   اي تصادفی در فرایند طبیعی تکامل، کور و بیه اینکه جهش

تفاوت به نیاز موجودات نخواهد بود لـذا  تصادف در اینجا به معناي بیولوژیکی آن یعنی بی
. از نظـر او تصـادفی و کـور بـودن وقتـی مـورد        (Clark, 107) منافاتی با خداباوري ندارد

ناپذیري براي بشر وجود داشته باشد، اما وقتـی واقعیـت    یبین پذیرش است که واقعیت پیش
توانسته جهـان و موجـودات زنـده را از راههـاي     بینی موجود است، پس خدا میقابل پیش
بینـی در  یرقابـل پـیش  هاي ژنتیکی غ ). پس چنانچه جهشIbid, 109( وجود آورد طبیعی به

بینـی کـرد)، پـس     نتیجه آن را پیشفته موجود نتوان یعنی اینکه با وسایل پیشرعمل باشند (
  ).Ibid, 110توانسته عامل به وجود آوردن تکامل باشد (خداوند می

  
  پیشینه بحث . 2-2

در مجموعه تحقیقات مربوط به قرآن و تکامل که طیف وسیعی را بـه خـود اختصـاص    
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تکامـل،  «) بـا عنـوان   1397داده است، تنها مقاله سعدي، و رسولی پور و محسن جوادي (
کـه  » لقت و خداباوري و مواضع اندیشمندان مسلمان، تحلیل و بررسی آراي جیمز کـالرك خ

در کنار دیدگاههاي دیگر به تبیین دیدگاه کالرك از حیث عمومی پرداخته است و وارد بحـث  
) هم در مقالـه  1395است. سعدي ( از نحوه برداشت ایشان از آیات قرآن درباره تکامل نشده

مـه دو  فقط به ترج» در پارادایم نظریه تکامل، با تکیه بر آراء جیمز کالركرابطه علم و دین «
و هـیچ   کـالرك اکتفـا کـرده اسـت    » خاستگاههاي علوم دین و«از کتاب  14عنوان از فصل 

  ورودي به بحث از نسبت اهداف و مقاصد قرآن با مبانی معرفتی کالرك نشده است.
  
  آنمبانی و پیش فرضهاي کالرك در معرفی قر .3

کالرك از جمله دانشمندانی است که براي علم و دست آوردهاي علمی ارزش بسـیاري  
بـا    reformed Epistemologyشناسی اصالح شده  قائل است و بنا بر  گرایشی که به معرفت

محوریت باور پایه اي : باور به خدا دارد، اصالً نکوشیده است که به نفع دین و اثبات بـاور  
خواهد که مخـاطبش بـا ایـن    باب باري به هر جهت نظر دهد، بلکه او میبه خدا آن هم از 

داري  هایی تحمیل شده، تفسیرهاي هدفمند و جهت واقعیت مواجه باشد که بعًضا پیش فرض
شوند و انگـاره تعـارض علـم و دیـن را     وجود دارد که سبب القاي نتایجی خداناباورانه می

  )         149 ،تکامل خلقت و خداباوريسعدي و دیگران،  (نکـ : کنند.تقویت می
به همین خاطر، در مقام یک غیرمسلمان به خود متن قرآن و ساختار ادبی و زبـانی آن  
عطف نظر داشته است. او داللت ظاهري آیات را مبنا قرار داده اسـت و بیـان قـرآن را در    

دانسـته اسـت:    مقصود خود از مراحل آفرینش انسان مختصر و پراکنده و همـراه بـا ابهـام   
قرآن برخالف کتاب مقدس یهودیان و کتاب عهد جدید مسیحیان، داراي روایت خطـی و  «

ترتیب تاریخی نیست؛ و مباحث مربوط به آفرینش در آن مختصر، پراکنده و اغلب پیچیـده  
  )11 ،رابطه علم و دین در پارادیم... ؛ سعدي، klark, 233». (در ابهام هستند

طب داراي نگرش برون دینی دور از واقع نیست، زیرا او به همـه  این برداشت براي مخا
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شواهد درون متن و روایتگري گوینده متن توجه دارد. قرآن از آفرینش آدم از خاك/ گل/ 
گل چسبنده/ آب/ لخته خون و... نام برده است، اما به همه جزئیات و مراحـل پیـدایش و   

  داشته است:  نوع عناصر دخیل در هر یک از آنها اشاره اي ن
آفرینش (در آیات قرآن) همراه با ادبیاتی شاعرانه و بدون ذکر جزئیـات بیـان   » شیوه«

  ) 12؛ سعدي، klark, 235». (آفرینش این گونه مطرح نشده است» حقیقت«شده است، اما 
بیند. فرق اسـت میـان    می کالرك بر همین اساس روایت متن را مختصر و همراه با ابهام

ر متن شواهدي دال بر کیفیت خاك و عناصر موجود در آن و زمینه رشـد و  آن زمانی که د
گونه که ترکیب خاك با آب و در هم آمیختن عناصر و گازهاي موجود در خاك با آب (آن

مـا شـما را از   «در علوم زیستی و بیوشیمی آمده) ذکر شود با آن وقتی که فقط گفته شود: 
فرض زیست شناختی کالرك این مطلـب غلبـه   ا در پیش ظاهر». گل آفریدیم آب/ خاك/

 شـوند و  مـی  داشته است که عناصر خاك و آب به مجرد ترکیب با یکـدیگر واکـنش پـذیر   
  توانند زمینه رشد تک سلولی قرار گیرند. می

با این توضیح، احتمال دارد کالرك در متن قرآن گزارشـی از ایـن کـنش و واکنشـهاي     
ست؛ لذا بیان قرآن براي او مختصـر و پیچیـده و مـبهم    طبیعی و ارگانیسم زیستی را ندیده ا

نگرد، به همـین سـبب در    می نمود یافته است. چون او با دید یک فیلسوف علم به قضایاي
گیرند.  می تکوین یک موجود همه عوامل و اسباب نقش آفرین، محل اهمیت و آزمون قرار

کنـد، و آن اراده و سـیطره    می یاز منظر او در متن قرآن چیزي بااهمیت تر دارد نقش آفرین
خداست بر همه چیز. در چنین بافتاري، موضوع چگونگی آفرینش انسـان در همـان حـد    

  ماند. به این گفته او دقت شود:  می بیان مختصر باقی
افزون بر این، اشارات قرآن به آفرینش معموالً تابع و زیرمجموعه از مباحث گسـترده و  «
گونـه   ودن و سیطره خداوند است؛ کل موضوع مطرح شده در اینشمول بتري نظیر جهانعمیق

پردازنـد.   عبارات داراي ماهیتی خداگونه است و با بیان جزئیات به چگـونگی آفـرینش نمـی   
  )11همو، . (»ها، تمرکز بر چگونگی آفرینش نیست جمله گونه عبارات و هدف این
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نکته «یابد که  می ته دستسوره غافر هم به همین نک 67کالرك از دقت در مضمون آیه 
آفرینش توسط خدا نیست، و تنها به  حقیقت آفرینش توسـط  » چگونگی«اصلی این سوره 

شود. (بنابراین) تمرکز بر جزئیات آفرینش انسان توسط خدا (از خاك) نقطـه   می خدا اشاره
و  تمرکز این سوره نیست. بلکه در این است که اهللا اجازه جاري شدن زندگی را داده اسـت 

  )12همو، ( ».به همراه آن مرگ را نیز قرار داده است و همه چیز به او وابسته است
- گوید: مسلمانان به طور گسترده باور دارند که قرآن به صورت آشکار آمـوزه  می کالرك

ك، هایی مبنی بر آغاز انسانها از آدم دارد، که خود او بر اساس سوره هـاي گونـاگون از خـا   
) این سطح از داوري کـالرك منصـفانه اسـت و بـا     12 ،شده است. (هموگل و یا آب آفریده 

مبادي تفسیري مفسران قرآن در باب تفسیر آیات آفرینش انسان سـازگار اسـت، لـذا او بـه     
خواهد مخاطب قرآن را در یک فراینـد  دنبال دفاع از حقانیت قرآن نیست، بلکه به نحوي می

دار بیـان چـه   قرآن قرار دهد که این زبان دقیقًا عهدهدرك و مواجهه مستقیم با زبان و ادبیات 
رو، کالرك از داللت مجموع آیات مربوط به خلقت انسـان   مسائل و واقعیتهایی است. از همین

از خاك یا گل چسبنده و... چنین احتمال داده است که ممکن است قصـد خـدا از بیـان ایـن     
هاي فروتنانـه   بلکه اشاره به ریشه باشد،مراحل، آگاهی دادن درباره چگونگی آفرینش انسان ن

  )12 ،همونکـ : سان به خداوند جهان شمول باشد. (انسانیت و وابستگی ان
توان مواضـع اساسـی قـرآن در هـر موضـوع و مسـئله       با این رویکرد به آیات بهتر می

ی چالشی را تبیین و از مبناهاي قرآن سخن گفت، چون هم ما را بنا بر قرائن لفظی و معنـای 
سازد، هم با دانستن ایـن مطلـب کـه قـرآن در     ها با مراد خداوند آشنا می در آیات و سوره

موضوع آفرینش تنها به امور کلی و مهمی چون نیاز همیشگی و وابستگی تام انسان به خدا 
هاي فروتنانه تسلیم و عبادت او توجه دارد و هـیچ درصـدد ارائـه    و عنایات او و نیز زمینه

گونه انسان خردمند نیست، اسباب دفـاع منطقـی از    از همه فرایندهاي پیدایشتبیینی علمی 
  گردد. می قرآن در برابر تحوالت زمانه و کشفیات علمی فراهم

توان آن دسته از آیـات قـرآن را کـه بنـا بـر علـل و       بر طبق مبناي معرفتی کالرك می
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ار گرفتـه انـد و   شرایطی در محل بحث و نقدهاي متأثر از دیـدگاههاي علمـی جدیـد قـر    
مفسران مسلمان هم کوشیدند تا تفسیري مطابق با واقع و نامتعارض از آنها ارائه دهنـد، بـه   

بندي کرد تا مشخص شود که بیان و زبان قرآن در روایت از هـر   اي نو بررسی و طبقه شیوه
آن  هایی ازقرآن درصدد بیان چه جنبه حادثه یا پدیده یا امري خاص چگونه بوده و اساساً

اي مطالعه و بررسی امر یا پدیده بوده است. کالرك همین موضوع آفرینش انسان را به گونه
کوشد مخاطب خود را تا فهم قصد گوینـده  نماید و میکرده است که خالف ظاهر آیات نمی

نسـان چنـین نتیجـه    راهنمایی نماید، براي مثال از آیات دال بر دمیده شدن روح خـدا در ا 
ن نفخ روح دلیل برتري انسانها به حیوانات است تا انسانها بتوانند آزادانه خدا گیرد که ای می

هـاي  شود که آدم از گونـه را بشناسند و از او فرمانبرداري داشته باشند، اما این فهمیده نمی
آدم را از گـل آفریـده و    پیشین موجود بر روي زمین بوجود آمده است، بلکه خدا مستقیماً

  ).12 ،همو نکـ :؛ klark, 235را در درون آن دمیده است. ( زندگی و روح سپس
اي از انسانهاي توان آن دسته آیاتی را فهمید که پارهبراساس همین یافته کالرك بهتر می

در حال شرك و کفر و جهل و ظلم و فسق و نفاق را به چارپایانی تشبیه کرده است که نـه  
کنند، بلکه حتی از چارپایان هم گمراه تر و کر  یم زنند و نه اندیشه می شنوند و نه حرفمی

و کورترند. البته مدلول آن آیات، برتر دانستن انسانها تحت هر شرایطی نیست، بلکـه وجـه   
کند، گویی امتیاز و برتري او در ارتباط با روح خدا که در او دمیده شده است؛ معنا پیدا می

کفر و شرك و تکـذیب آیـات الهـی از روح    خواهد بفماند که بعضی از انسانها در حالت می
  شوند.شوند و به سرنوشت بدي گرفتار می می الهی جدا یا دور

آمده که حیات انسان به واسطه دمیده  »و نَفَخْت فیه منْ روحی« حجر 28در تفسیر آیه 
شدن نفخه الهی است و گرنه با رفتن و جداشدن روح خدا از بدن انسان او در حقیقت یـک  

)، یا اینکـه خداونـد بـه بشـر عقـل وفهـم و       6/332 شیخ طوسی، نکـ :یت (مرده) است (م
  ).70 راغب اصفهانی،( دسازناي داد که او را از سایر موجودات برتر می اندیشه

نْعـامِ  أَم تَحسب أَنَّ أَکْثَرَهم یسمعونَ أَو یعقلُونَ إِنْ هـم إِالَّ کَالْأَ «فرقان  44در تفسیر آیه 
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چارپایان فقط به اکل و شرب توجه دارنـد نـه چیـزي    «هم گفته شده:  »بلْ هم أَضَلُّ سبیالً
ترند از این جهت است که  و تعقل نیستند از بهایم هم گمراهدیگر، و اینکه آنان که اهل سمع 

 را نه آورند، اما کفار مکه پروردگار خودشناسند و او را به یاد میبهایم صاحب خود را می
وجه تمایز « :مفسري دیگر گفته). 3/236ابن سلیمان، » (کنندبلکه انکار هم می شناسند، می

، و به سازگاري او براي درك استعداد او در تدبر و ادراك امورانسان از سایر موجودات به 
ورزي اوسـت، همـین کـه    حقایق با اموري چون بصیرت و قصـد و اراده و اقنـاع، و تأمـل   

فعـی  تر از بهایم خواهد بود حتی بـه ماننـد آنهـا ن   این خصایص خالی شود؛ پست انسانی از
  )  5/2566سید قطب، » (براي دیگران نخواهند داشت

با توجه به مبناي روش شناختی کالرك در مواجهه با قصه آفرینش انسان در قرآن، این 
م خواهد گشت که اي قرآن و علم جدید فراه مجال براي مفسران قرآن و محققان میان رشته

در تفسیر آیات خلقت انسان، اساس بحث را متوجه گسـتره موضـوع در قـرآن و اهـداف     
.. .اساسی گوینده آن سازند، و به صرف اینکه در قرآن از آفرینش بشـر از خـاك و گـل و   

سخن به میان آمده است، دنبال کشف و تطبیق همه جزئیات و فرایندهاي تـدریجی تکامـل   
ند، بلکه به تحلیل این موضوع بپردازند که این شـیوه از سـخن در قـرآن    بشر در قرآن نباش

کند، آیا پذیرش اجمال و ابهام ظاهري در روایت قـرآن از آفـرینش   چه منطقی را دنبال می
 و جامعیت مـتن اسـت، آن هـم وقتـی کـه مـتن      به مثابه نقص و خللی در استواري انسان 
اي به موضوع آفرینش نداشـته باشـد؟ و   ارهگونه اش توانست طوري شکل بگیرد که هیچ می

دهد که به سراغ تبیین ها و نظریه هـاي   می گویی قرآن به ما تا چه حد اجازهآیا این اجمال
علمی همچون نظریه تکامل رفته و پس از آن، سوداي کشف تعامل یا تخالف و تضاد قرآن 

  و علم چقدر موجه و مترتب معناي محصل خواهد بود؟
که قرآن با نظریه تکامل چه ارتباطی دارد، بنا بر اختالف نظرهاي موجود، ما این انگاره 

دهد؛ آن هم فقط به این علت که هنوز شواهد اي نه چندان روشن قرار میرا در مسیر آینده
و اسناد و مدارك دو طرف یعنی طرفداران تعامل قرآن و نظریه تکامل یا طرفـداران تضـاد   
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در «و جامع و فصل الخطاب نیستند. حال آنکه با پذیرش اینکه قرآن و نظریه تکامل کافی 
ه به آفرینش بشر از  گونه  شده است هیچ» خاك«قرآن شریف و احادیث صحیح هم که توج

تقییدى نیست که به چه نحو و به چه کیفیت بوده؛ فقط مجملًـا تصـریح بـه آفـرینش او از     
) از امـوري  5/98(محمدي گلپایگانی، » خاك شده است؛ اما چگونه این کار انجام گرفت؟

  است که دانشمندان علوم مربوط به دنبال کشف راز و جزئیات بیشتر از آن هستند.
  
  آثار و فوائد رویکرد کالرك در حوزه قرآن پژوهی .4

کالرك بر این باور است که علم و دین روشهاي متفاوتی دارند و اساس شروع کارشان 
تواند با یکدیگر در ستیز باشـند  بنابراین، باورهاي آنها نیز نمینیز متفاوت از یکدیگر است. 

). بر این اساس ابتـدا توجـه بـه مرزهـاي     14سعدي، ( (حتی ممکن است مکمل هم باشند)
کند و اینکه لزوم طرح یک موضوع در یک حوزه به معناي طرح تمام علوم اهمیت پیدا می

  عیار و با همه جزئیات آن در حوزه دیگر نیست.
بعالوه، هر دامنه موضوعات در هر حوزه از علوم و معارف بشري بایسـت بـه شـکل دقیـق     
مشخص باشد تا پژوهشگران بنا بر سالیق و عالیق خود کمتر تحت تأثیر پیش فرضـها و پـیش   

هاي خویش قرار بگیرند، براي مثال اگر قرآن پژوهان در مواجهـه بـا نظریـه تکامـل و     پنداشت
شـدند، شـاید    مـی  یـات و اشـارات قرآنـی   آن متوجه محدوده بحـث در آ آیات قرارتباط آن با 

کرد و زمینه بررسـی و تطبیـق هـر نظریـه     بسیاري از نزاعها و اختالفات فرصت ظهور پیدا نمی
  گشت.تر و به دور از جانبداري علمی میسر مییات قرآن در یک فضاي منطقیید علمی با آجد

شـود کـه نظریـه تکامـل     به این جا ختم نمـی گفتنی است که با رویکرد کالرك مسئله 
شـناختی اسـت،   داروین از همه جهات اثبات شده و داراي  قطعیت علمی و حجیت معرفت

هـا و تحقیقـات علمـی دانشـمندان علـوم      بلکه اثبات یا ابطال آن همچنان در محل بررسی
ی شـود، امکـان   مختلف قرار دارد و به هر میزان که این نظریه دقیق و با شواهد بیشتر بررس

  استفاده از آن در همه علوم به خصوص در فهم و تفسیر اشارات قرآنی هم خواهد بود.
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  اشارات قرآنی به مسئله آفرینش انسان . 5
پرداخته شود  در این قسمت بهتر آن است به شیوه بیان قرآن از موضوع آفرینش انسان

ت درباره چگونگی اسـتفاده قـرآن   ها و اشارتهاي کالم خدا امکان قضاو تا با دقت در نشانه
اي فراهم گردد و همچنین بتوان ادعـاي جنـاب کـالرك در     از آن موضوع براي هر خواننده

  بیان اجمالی و مبهم و استفاده خاص از آن موضوع را هم بهتر داوري علمی کرد.
ها در موضوع آفرینش انسان به این نکات توجـه   اساس چینش کنونی آیات در سورهبر
  گردد: می ست که در جدول زیر ارائهشده ا

  استفاده قرآنی از موضوع  آیه قرآنی
یا أَیها النَّاس اعبدوا ربکُم الَّذي خَلَقَکُـم والَّـذینَ   

  )21 ،بقرهال( من قَبلکُم لَعلَّکُم تَتَّقُونَ
خلقت انسانها براي اثبات ربوبیـت خـدا و   

  تقوا ورزیدن آدمی
مثَلِ آدکَم اللَّه ندى عیسثَلَ عن تُرَابٍ إِنَّ مم خَلَقَه 

  )59 ،عمران (آل لَه کُن فَیکُونُ ثُم قَالَ
تشــابه آفــرینش آدم از خــاك بــا خلقــت 
  عیسی بدون پدر جهت اثبات قدرت الهی

یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذي خَلَقَکُم مـن نَّفْـسٍ   
ا ..وهجوا زنْهخَلَقَ مةٍ ود1 ،نساءال( .اح(  

آفرینش انسانها از نفس واحده بـراي تقـوا   
  ورزیدن آدمی

لقَ الْإِنسـانُ ضَـعیفًا   یرِید اللَّه أَن یخَفِّف عنکُم وخُ
  )28 ،نساءال(

ضعفهاي انسان از لحاظ آفرینش بـراي بـه   
  مشقت نیفتادن در اداي تکالیف 

وأَجـلٌ     ثُـم قَضَـى أَجلًـا    لَّذي خَلَقَکُم من طـینٍ هو ا
هندى عمستَرُونَ   متَم أَنتُم 2 ،نعامالا(   ثُم(  

ــرینش انســان از خــاك و طــول عمــر   آف
  مشخص شده او براي تسلیم امر  خدا بودن

ـ      ۀِ ولَقَد خَلَقْنَاکُم ثُـم صـورنَاکُم ثُـم قُلْنَـا للْملَائکَ
اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّـا إِبلـیس لَـم یکُـن مـنَ      

  ) 11 ،عرافالا( الساجِدینَ

آفرینش و تصویرگري  انسان توسط خـدا  
  براي آزمایش بندگان خاص

قَالَ أَنَا خَیرٌ منْه    لَ ما منَعک أَلَّا تَسجد إِذْ أَمرْتُکقَا
  )12 ،عرافال(ا من طینٍوخَلَقْتَه خَلَقْتَنی من نَّارٍ 

  آفرینش انسان از  گل در احتجاج ابلیس 
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نْهرٌ مـینٍ   قَالَ أَنَا خَین طم خَلَقْتَهن نَّارٍ وی مخَلَقْتَن 
  )76 ،(ص

هو الَّذي خَلَقَکُم مـن نَّفْـسٍ واحـدةٍ وجعـلَ منْهـا      
  )189 ،عرافالا( .زوجها لیسکُنَ إِلَیها ..

دربیـان   آفرینش انسـانها از نفـس واحـده   
  مکمل هم بودن مرد وزن

صالٍ منْ حمإٍ مسـنُونٍ ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من   صلْ
ذْ *  * والْجانَّ خَلَقْنَاه من قَبلُ من نَّارِ السـمومِ   وإِ

ک للْملَا بئِکَةِقَالَ ر قٌ بـالٍ   إِنِّی خَالص شَرًا مـن صلْ
ذَا سـویتُه ونَفَخْـت فیـه مـن     * منْ حمإٍ مسنُونٍ  فَإِ

  )29ـ26 ،حجرال( روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ

آفرینش انسان از گل خشـک بازمانـده از   
لجنـی بوینـاك و دمیـده شـدن روح در او     

  براي آزمایش بندگان خاص 

جأَکُن لِّأَس ـنْ   قَالَ لَمـالٍ مص د لبشَرٍ خَلَقْتَه من صلْ
  )33 ،حجرال( حمإٍ مسنُونٍ

آفرینش انسان از گل خشـک بازمانـده از   
  لجنی بویناك براي آزمایش بندگان خاص

صـیم مبِـینٌ     نُّطْفَـةٍ خَلَقَ الْإِنسانَ مـن   ذَا هـو خَ  فَـإِ
  )4 ،نحلال(

آفرینش انسان از نطفه بـراي تبیـین علـت    
  ومت ورزي اوخص

ذْ قُلْنَا للْملَـا  اسـجدوا لـآدم فَسـجدوا إِلَّـا     ئِکَـةِ  وإِ
  )61 ،سراءالا(  إِبلیس قَالَ أَأَسجد لمنْ خَلَقْت طینًا

آفرینش انسان از گل جهت افشـاي چهـره   
  حقیقی ابلیس

قَک مـن  قَالَ لَه صاحبه وهو یحاوِره أَکَفَرْت بِالَّذي خَلَ
  )37 ،کهفال(  ثُم سواك رجلًا نُّطْفَةٍ تُرَابٍ ثُم من

آفرینش انسان از خاك سپس نطفـه بـراي   
  کفر نورزیدن آدمی

ــلٍ جــنْ عــانُ مــقَ الْإِنســا  خُل ــأُرِیکُم آیــاتی فَلَ س
  )37 ،نبیاءال(ا تَستَعجِلُونِ

ــتاب ــرینش انســان از ش ــه  آف ــراي عجل ب
  کذیب آیات نداشتن در ت

یا أَیها النَّاس إِن کُنتُم فی ریبٍ مـنَ الْبعـث فَإِنَّـا    
ثُم منْ علَقَـۀٍ ثُـم    نُّطْفَةٍخَلَقْنَاکُم من تُرَابٍ ثُم من 

 ...لِّنُبـینَ لَکُـم   خَلَّقَـةٍ  مُوغَیـرِ  مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ من 
  )5 ،حجال(

سپس از نطفه براي آفرینش انسان از خاك 
اثبــات معــاد و چرخــه معنــادار حیــات و 

  هستی

گل سـپس نطفـه    آفرینش انسان از چکیده ثُم جعلْنَـاه   * من طینٍ سُلَالَةٍ ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من 
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عَلَقَـةً   لنُّطْفَـةَ ثُـم خَلَقْنَـا ا   * فی قَرَارٍ مکینٍ نُطْفَةً 
عظَامـا فَکَسـونَا   ةَ الْمُضْغَفَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا 

فَتَبارك اللَّه أَحسنُ   الْعظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ
ثُـم إِنَّکُـم     ثُم إِنَّکُم بعد ذَلک لَمیتُـونَ * *  الْخَالقینَ 

 موثُونَ الْقِیَامَةِ یع14ـ12 ،مؤمنونال(تُب(  

و.. از براي اثبات معـاد و چرخـه معنـادار    
  حیات و هستی

براي تـذکر و توجـه   آفرینش انسان از آب   ) 45 ،نورال( من ماء ... دَابَّةٍواللَّه خَلَقَ کُلَّ 
  به خالقیت خدا

ا         ـبنَس لَـهعشَـرًا فَجب ـاءـنَ الْمي خَلَـقَ مالَّـذ وهو
ک قَدیرًا وکَانَ  وصهرًا ب54 ،فرقانال( ر(  

بـراي متـذکر نعمـات    آفرینش بشر از آب 
  الهی شدن

ثُـم إِذَا أَنـتُم بشَـرٌ    لَقَکُم مـن تُـرَابٍ   ومنْ آیاته أَنْ خَ
    ـکُمـنْ أَنفُسأَنْ خَلَقَ لَکُـم م هاتنْ آیمرُونَ * وتَنتَش

   رَحْمَـةً  و ةًبینَکُم مـود  أَزواجا لِّتَسکُنُوا إِلَیها وجعلَ
  )21ـ20 ،رومال(إِنَّ فی ذَلک لَآیات لِّقَومٍ یتَفَکَّرُونَ  

آفــرینش انســان از خــاك جهــت تــذکر و 
یــادآوري نعمــات الهــی و تفکــر در نظــام 

  آفرینش

  فضَـع دعن بلَ معج ثُم فن ضَعي خَلَقَکُم مالَّذ اللَّه
ةًقُو ثُم قُو دعن بلَ معةٍج فًا وـا     شَـیْبَةً  ضَعخْلُـقُ می

شَاءیرُ  یالْقَد یملالْع وه54 ،رومال( و(  

آفرینس انسان در چند مرحله بـا ویژگـی   
  خاص

خَلَقَه ء نَ کُلَّ شَیسي أَحأَ خَلْـقَ    الَّذـدبـانِ  والْإِنس
من ماء مهِینٍ  لَةٍسلَاثُم جعلَ نَسلَه من *   من طینٍ

   ـهوحـن رم یـهخَ ف وجعـلَ لَکُـم     * ثُم سواه ونَفَ
ــد الْأَفْئو ــار ص الْأَبو عــم ــا تَْشــکُرُونَ  ةَالسیلًــا مقَل 

  )9ـ7 ،سجدهال(

آفرینش انسان از گل سپس آب منی سپس 
نفخ روح براي اینکه شـکرگزاري از خـدا    

  در همه حال

ثُـم جعلَکُـم   نُّطْفَـةٍ  ثُم من  من تُرَابٍواللَّه خَلَقَکُم 
ا اجوأَز  إِلَّـا         و لَـا تَضَـعـنْ أُنثَـى وـلُ ممـا تَحم
هلْمإِلَّـا   بِع رِهمنْ عم نقَصلَا یرٍ ومعن مرُ ممعا یمو

ک علَى اللَّه یسیرٌ فی کتَابٍ 11 ،فاطرال( إِنَّ ذَل(  

آفرینش انسـان از خـاك سـپس نطفـه و..     
  براي اثبات علم و قدرت الهی
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  انُ أَنَّا خَلَقْنَـاهرَ الْإِنسی لَمـن  أَونُّطْفَـةٍ  م   ـوذَا ه فَـإِ
صیم مبِینٌ   )77 ،یس( خَ

آفرینش انسان از نطفـه بـراي اثبـات حـد     
  خصومت ورزي آدمی 

شَد خَ إِنَّا خَلَقْنَـاهم   لْقًا أَم منْ خَلَقْنَافَاستَفْتهِم أَهم أَ
  ) 11 ،صافاتال( طینٍ لَّازِبٍمن 

آفرینش انسان از گل چسبنده براي اثبـات  
  خالقیت خدا

داحن نَّفْسٍ وةٍخَلَقَکُم م    ـا وهجوـا زنْهـلَ معج ثُم 
لُقُکُـم فـی   یخْ أَزواجٍثَمَانِیَةَ أَنزَلَ لَکُم منَ الْأَنْعامِ 

     ـاتـی ظُلُمخَلْـقٍ ف ـدعن بخَلْقًا م کُماتهُطونِ أُم ب
ثَلَاث ک   لَا إِلَـه إِلَّـا هـو    ذَلکُم اللَّه ربکُم لَه الْملْ

صرَفُونَ    )6 ،زمرال(فَأَنَّى تُ

آفرینش انسان در طی چند مرحلـه جهـت    
عـدم انحـراف از حـق و پرسـتش خـداي      

  یگانه

ي خَلَقَکُم هالَّذ ن تُرَابٍوـن   مم ـنْ   نُّطْفَـةٍ  ثُمم ثُـم
ثُم یخْـرِجکُم طفْلًـا ثُـم لتَبلُغُـوا أَشُـدکُم ثُـم       عَلَقَةٍ 

ولتَبلُغُـوا    ومنکُم من یتَوفَّى من قَبلُ  لتَکُونُوا شُیوخًا
ى ومسلًا ملُونَ أَجقتَع لَّکُم67 ،غافرال( لَع(  

.. .آفرینش انسان از خـاك سـپس نطفـه و   
  جهت تعقل و اندیشیدن آدمی

صالٍخَلَقَ الْإِنسانَ  وخَلَقَ الْجانَّ  * کَالْفَخَّارِ  من صلْ
  )15ـ 14 ،رحمنال( من مارِجٍ من نَّارٍ

.. براي تذکر .آفرینش انسان از گل خشک 
  به عدم انکار آیات الهی 

ا لَکُما م قَارو لَّهونَ لا    * لَا تَرْج ارأَطْـو خَلَقَکُم قَدو
  )14ـ13 ،(نوح

آفرینش انسان در طی مراحلی جهت تذکر 
  به امید داشتن به خدا

ک   * أَیحسب الْإِنسانُ أَن یتْرَك سدى  ی نُطْفَةًأَلَم 
 * فَسـوى  فَخَلَـقَ عَلَقَـةً  ثُم کَانَ *   منی یمنَىمن 

نِ الذَّکَرَ ویجالزَّو نْهلَ معالْأُنثَى  فَج  * ک ذَل سأَلَی
  )40ـ37 ،هقیمال( بِقَادرٍ علَى أَن یحیِی الْموتَى

آفرینش انسان براي توجـه و تـذکر او بـه    
  قدرت الهی 

جعلْنَـاه  نَّبتَلیه فَ أَمشَاجٍنُّطْفَةٍ من إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسانَ 
صیرًا  ا ب یعم2 ،نسانال(اس(  

آفرینش انسان از نطفه براي شکرگزاري او 
  در همه احوال
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* فَجعلْنَـاه فـی قَـرَارٍ     ماء مهِـینٍ أَلَم نَخْلُقکُّم من 
فَقَدرنَا فَنعم الْقَادرونَ *  إِلَى قَدرٍ معلُومٍ   * مکینٍ 

*  مولٌ ییکَذِّبِینَولِّلْم ذ24ـ  20 ،مرسالتال( ئ (  

آفرینش انسان در طی چند مرحلـه بـراي   
  عدم تکذیب آیات الهی

* ا أَکْفَرَهانُ ملَ الْإِنسقُت   خَلَقَه ء شَی نْ أَين  * مم
  )19ـ17 ،(عبس خَلَقَه فَقَدره نُّطْفَةٍ 

آفرینش انسان از نطفه جهت کفر نورزیـدن  
  آدمی

ک الْکَـرِیمِ   بِرَب ا غَرَّكانُ ما الْإِنسها أَیي   * یالَّـذ
 ک ک فَسواك فَعدلَ ما شَـاء  ةٍ فی أَي صور  * خَلَقَ

ک کَّب8 ـ6 ،فطارنالا(  ر(  

آفرینش انسانی طی چند مرحلـه از بـراي   
  مغرور نشدن آدمی

 لقَ من مـاء دافـقٍ *  فَلْینظُرِ الْإِنسانُ مم خُلقَ * خُ
إِنَّه علَى رجعه  * یخْرُج من بینِ الصلْبِ والتَّرَائبِ 

ر8 ـ 5 ،طارقال(  لَقَاد(  

آفرینش انسان از آب منی جهت توجه بـه  
  فرایندهاي پیدایش و بازگشت به خدا

ک الْأَعلَى  بر محِ اس بى    *  سـوي خَلَـقَ فَسالَّـذ * 
  )3ـ1 ،علیال(اوالَّذي قَدر فَهدى 

انسـان طـی چنـد مرحلـه جهـت      آفرینش
  مقام ستایش خداشایستگی

ثُـم رددنَـاه    لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ *
  )5ـ4 ،تینال(أَسفَلَ سافلینَ 

و سیر مراحـل   آفرینش در بهترین ساختار
  وجودي آن

ک الَّذي خَلَقَ *اقْرَأْ بِا بمِ رـنْ    سـانَ مخَلَقَ الْإِنس
  )2ـ1 ،علقال( علَقٍ

آفرینش انسان از خون بسته بـراي توجـه   
  داشتن به خدا و قدرتش

  

از مجموعه آیات فوق حتی روایات تفسیري آنها نکات زیادي دربـاره جزئیـات خلقـت    
ل خشک یا گـل چسـبنده و بوینـاك    انسان و همه فعل و انفعاالت ماده اولیه یعنی خاك یا گ

شود و اصالً این به معناي نقصانی بر کالم خدا نیست، بلکه مهم کشـف  مشاهده و دریافت نمی
اینکه قرآن به واسطه اشاره بـه   اي است که از آن مطالب قرار است بشود.آن مقصود و استفاده
قـدرت الهـی نمایـد،     خواهد او را متوجه ضعفهاي وجودي خود و اثباتنوع خلقت انسان می
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)، یا اینکه به خلقت از گل انسان و آفرینش از 28 ،النساءطبق یک برنامه حساب شده است (
آتش ابلیس اشاره دارد، براي آزمایش (ابتالي) آنهاست تا مشخص شود در برابـر امـر الهـی    

! نماینـد؟ چه واکنشی از خود نشان خواهند داد و چگونه بر صدق دعاوي خود احتجـاج مـی  
. به همین ترتیب در همه آیات بیانگر نوع آفـرینش انسـان   )33 ،الحجرو  12ـ 11 ،العرافا(

متوجه نقش آلی و مقدماتی آن آیات در تبیین بهتر مفاهیم پایـه و باورهـاي بنیـادین قرآنـی     
مغرور نشدن، کفر نورزیدن، تقوا ورزیـدن، تسـلیم امـر الهـی     خواهیم شد. مفاهیم مهمی چون 

باورهـاي  و نیز اثبـات   بودن انسانها تفکر در آفرینش و تذکر به نعمات و یاد خدا، آدمی بودن
  . .چون معاد، قدرت و خالقیت الهی، شایستگی پرستش خدا و.. بنیادین

شود که اي انسانها ماده اولیه شـما  از ظاهر و سیاق آیات این مطلب فهمیده میبنابراین، 
 و تحـت فرمـان یـا قـانون مـا، چـرا کفـر       جـان  از خاك و گل و آب است! یک ماده بـی 

از چـه جهـت تکبـر و غـرور      بریـد؟! ورزید؟! چگونه است که به قدرت خدا پـی نمـی   می
شوید؟! چگونه است متوجه ضعفها و محدودیتهاي ورزید؟! چرا متذکر نعمتهاي الهی نمی می

اهی کنید و متوجه عرصـه آزمایشـگ  شوید؟! چرا و به چه علت تعقل نمیوجودي خود نمی
  بودن زندگی خود و دیگران نیستید؟!

بعضی از مفسران مسلمان هم در تفسیر آیات فوق به این نکته توجه داشـتند کـه چـرا    
خداوند به موضوع خلقت انسان از ماده اولیه خاك و آب پرداخته است، در جدول زیر بـه  

  تعدادي از دیدگاههاي آنها اشاره شده است:
  

  تفسیر  ريبیان دیدگاه تفسی  آیه قرآن
خطاب به کافران که مدام در مسئله بعـث    2 ،نعامالا

  و حشر شک داشتند و احتجاج بر آنها
، 4ج ،مجمــــع البیــــان

  424ص
ـا   می مراد از نفس واحده  98 ،نعامالا تواند آدم ابوالبشر باشد ی

  همان جانداري باشد که در حال تکامل است
ص  ،3ج ،تفسیر عـاملی 

513  
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هـاي   یه خلقت آدم از گوشـه قرآن در قض  35 ،بقرهال
ــ ــه  آن چیزه ــا را ب ــه و آنه ایی را برگفت

ا حقــایق علمــی در اي آورده تــا بــ گونــه
شــان تــرین وجــه تــرین و روشــن صــادق

  هماهنگ باشند.

 ،تفسیر القرآنـی للقرآنـی  
  60ص  ،1ج

انسان به داللت آیات طی مراحلی تطـور و    12، مؤمنونال
تکون یافته است و منشـأ آن از آب و گـل   
بوده اسـت و تشـابه زیـادي بـا حیـوان در      
مراحل رشد و انـدامها و تناسـل و توالـد و    

ــل  ــن مراح ــد آن دارد و ای ــی مانن ــد  م توان
میلیونها سال طول کشیده باشد تا موجـودي  

  مستعد براي نفخ الهی در او شده باشد.

 ،تفسیر القرآنـی للقرآنـی  
  68ـ  67ص  ،1ج

نکـه انسـان بایـد در    آیه داللت دارد بر ای  8ـ  6 ،نفطارالا
احکام آفرینش خود تفکر کند و بـا درك  
اتقان خلقتش به عظمت الهی پـی ببـرد و   
اینکه آنکه او را به بهترین شـکل آفریـده   

  .قادر است او را بازگرداند

ــف، ج ــیر الکاش ، 7 التفس
 531ص: 

  
  

ــالت ال  20مرس
  24ـ 

ه اینکه خدا انسان را از ماء مهـین آفریـد  
.. آفریده .آب و گل و با آیات دیگر که از

منافاتی ندارد اینها اشاره به مراتب طـولی  
  .خلقت انسان دارد

مناهج البیان فى تفسـیر  
 367، ص: 29 القرآن، ج

  
  

اینکه آفـرینش انسـان از صلصـال و حمـأ       26 ،حجرال
مسنون سپس نفخ روح الهـی در او چگونـه   

  ، 4 فى ظـالل القـرآن، ج  
 2138  ص
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بوده؟ از آن اموري است که ما از کیفیت آن 
و راهی هم بـراي اطـالع از    اطالعی نداریم

حاالت و جزئیات آن وجود نـدارد. قـرآن   
به آن مراحل با تعبیر (سـالله) اشـاره کـرده    
است، زیاده بر آن نوعی تحمیـل بـر قـرآن    

  خواهد بود که نیازي به بیان آن نیست.

  
  

قرآن خلقت انسان را در چند مرحله ذکر   26 ،حجرال
که در آنها تناقضی نیسـت چـون از   کرده 

  دهد می حاالت مختلف خبر

المیزان فی تفسیر القرآن، 
  151، ص 12 ج

ـل اولیـه چگونـه از طبیعـت        26 ،حجرال اینکه کـه گ
عنصري خـود ارتقـا یافتـه و تبـدیل بـه      
حیوان داراي عضو و روح گردیـده جـزء   
اسراري است که از طریق قرآن یـا علـم   

آن علـم خـواهیم   قطعی در پرتو قرآن به 
یافـت، افــزودن و کاسـتن از ایــن انــدازه   

  .نوعی تحمیل بر قرآن خواهد بود

الفرقان فى تفسیر القرآن 
، 16  بالقرآن و السـنه، ج 

 165  ص

  
  

 اًمراحل مختلفی شکل گرفته تقریب در انسان   5 ،حجال
کاري بعـد   می شبیه همان بذري که در خاك

 نـد و ک می رسد رشد می آب و نور که به آن
شود. همه اینهـا   می تبدیل به درختی تنومند

ــت و او را     ــارج اس ــان خ ــدرت انس از ق
شایسته است که نظر کند و عبرت پـذیرد و  

  تسلیم امر خداي خود باشد.

التفسیر القرآنى للقـرآن،  
 978، ص 9 ج
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بنا بر ظاهر سـیاق مـراد ایـن اسـت کـه        5 ،حجال
مشاهده انتقال از خـاك مـرده بـه نطفـه     

لقه سـپس بـه مضـغه سـپس بـه      سپس ع
انسان زنده هیچ شکی در امکـان بعـث و   

  گذارد. زنده شدن مردگان باقی نمی

المیزان فی تفسیر القرآن، 
 344، ص 14 ج

  
  

  

آنچه در تفاسیر اسالمی مشهود است اینکه ما با دو دوره از تفسیر آیات خلقت مواجـه  
یگري دوران پس از طرح و رونق دوران پیش از طرح نظریه تکامل داروین، دهستیم؛ یکی 

مفسران بـه داللتهـاي ظـاهري و سـیاقی آیـات اکتفـا کردنـد و         . در دوره پیش، قاعدتاًآن
مشکلی در تعارض یا ناسازگاري آیات خلقت با یک امر بیرونی نظیـر نظریـه تکامـل یـا     

اف و فرگشت نداشتند. در این دوران نتیجه کار مفسران منحصر در تفسیر آیات و تبیین اهد
هاي قرآن از بیان موضوع خلقت بوده است، لـذا بخشـی از نتـایج آنهـا بـراي ایـن       استفاده

پژوهش اهمیت دارند و آن اینکه قرآن به مراحل خلقت انسان اشاراتی داشـته تـا امـور و    
حقایق مهمتري چون معاد و خالقیت خدا و ارزش انسان داراي نفخه الهـی در برابـر سـایر    

  . موجودات آشکار شود
گردد به دوران پس از طرح و آشنایی مسلمانان با نظریه تکامل، در اما همه ماجرا برمی

این دوران تالش مفسران ارائه تبیینی در چارچوب حفظ وحیانی بـودن خاسـتگاه قـرآن و    
سو، و نفی و انکار و مخالفت با نظریه تکامـل از   عدم ناسازگاري آن با نظریه تکامل از یک

گونه که در جدول باال آمده است، تنهـا تعـدادي از مفسـران بـه     است. آنسوي دیگر بوده 
اي سخن گفتند که هم جانب بیان خاص قرآن در آفرینش انسان حفظ شود و هـم راه  گونه

  براي کشفبات جدید علمی در این موضوع باز و هموار باشد.
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  ج مقالهینتا. 6
  :د ازمهمترین نتایج این بحث عبارتن

علم و قرآن، دیـدگاه و   نزاعها و اختالفهاي بسیار در موضوع علم و دین یاـ در میانه 1
تواند مخاطبان قرآن را با ایـن واقعیـت مهـم مواجـه     شناختی جیمز کالرك می مبناي روش

گونه که علـم جدیـد در صـدد     بیان همه جزئیات آفرینش انسان آنسازد که قرآن درصدد 
  کشف آنهاست نبوده است.

ن مطلب تاکید دارد که بیان قرآن در روایتگـري قصـه آفـرینش انسـان     ـ کالرك بر ای2
مختصر و داراي ابهام است، گویی قصد گوینده این بوده است که مخاطبان را متوجه حقایق 

  و اموري دیگر سازد.
شود که  می ـ با مراجعه به آیات خلقت انسان و کشف معنا و مدلول آنها بهتر مشخص3

زبانی واسلوب بیانی عمل کرده است. تقریبا در همه آیات مدنظر به دقیقا قرآن با چه سبک 
) و آب جهنـده و  (چسبیده، بویناك و خشک و صدادارآفرینش انسان از آب و خاك و گل 

نطفه و مضغه و علقه و نفخ روح اشاره شده است براي این متظور که حقایقی چـون علـم و   
ی، ضرورت مغرور نشدن آدمـی، لـزوم تقـوا    قدرت الهی، فرجام کفرورزي و انکار آیات اله

ورزیدن و تسلیم امر الهی بودن او، تفکر در آفرینش و تذکر به نعمـات و یـاد خـدا و نیـز     
  .. اثبات و تأکید گردد..القیت الهی، شایستگی پرستش خدا واموري چون معاد، قدرت و خ

در میان متقدمین  ـ رویکرد مفسران مسلمان هم در برابر این آیات یکسان نبوده است،4
به جهت عدم طرح نظریه تکامل، تنها به داللتهاي ظاهري و سـیاقی آیـات خلقـت انسـان     
بسنده شده است، به نحوي که بیشتر به استفاده قـرآن از موضـوع خلقـت انسـان در طـی      
مراحلی چند براي اثبات آن امور و حقایق مهم پـیش گفتـه توجـه داشـتند. امـا در میـان       

هاي دیگري همچون تعامل یا تعارض قرآن با نظریـه تکامـل در   ازجنبه معاصران، موضوع
گونه کـه   ضمن تفسیر آیات خلقت انسان توجه شده است و در این راستا، بعضی مفسران آن

سـو،   اي بحث را پیش بردند تا نشان دهند که قرآن از یکگونه در جدول باال آمده است، به
ش انسان برنیامده و آنچه گفته است در کلیتش قابـل  به دنبال بیان همه جزئیات قصه آفرین

انطباق بر نظریه تکامل است. از سوي دیگر، راه کشف جزئیات بیشتري از خلقت بشر براي 
  علم و دانشمندان علوم باز است تا اسرار بیشتري را بر ما آشکار سازند.
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