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چکیده
آیا قرآن کریم گزارشی متعارض با مفاد نظریۀ تکامل از آفرینش انسان طرح میکند؟ در پاسـخ بـه
این سؤال ،پروفسور جیمز کالرک به عدم تعارض گزارش قرآن از آفرینش انسان با نظریۀ تکامـل
باور دارد .به باور وی آیات قرآن در مقام بیان چگونگی آفرینش نیست؛ از این رو ،نمیتوان نفی یا
اثبات نظریۀ تکامل را از آن استنتاج کرد .این مقاله میکوشد این دیدگاه را گزارش کرده ،آن را بـر
اساس دیدگاههای تفسیری عالمه طباطبایی و آیت هلال جوادی آملـی از آیـات خلقـت انسـان و بـا
استفاده از روش تفسیر اجتهادی قرآن به قرآن ،ارزیابی و نقد کند .نتیجهای که مقاله بـه آن دسـت
یافته ،این است که با توجه به داللت روشـن برخـی آیـات قـرآن بـر چگـونگی آفـرینش انسـان
نخستین ،نظریۀ اجمال آیات آفرینش انسان در قرآن (نظریۀ پروفسور کالرک) رد میشـود و قـرآن
بهروشنی بر نفی آفرینش تکاملی انسان داللت دارد.
کلیدواژهها :نظریۀ تکامل ،آفرینش آدم ،عالمه طباطبایی ،آیت هلال جوادی آملی ،جیمز کالرک.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشجوی دکتری جامعه المصطفی العالمیه ()mrsadeqi@gmail.com
 استادیار جامعه المصطفی العالمیه..

تاریخ دریافت 71/55/49 :تاریخ پذیرش.79/39/03 :

 .1طرح و تبیین مسأله

مسألۀ نسبت علم و دین مشتمل بر مباح

کلی و موارد مصداقی است .نظریۀ تکامل و

نسبت آن با گزارههای دینی مربوط به آفرینش نخستین انسان در ادیان ابراهیمـی یکـی از
مهمترین موارد مصداقی این نسبت است و به حی

اوج تعارض علم و دین مخـرح شـده

است (قائمی نیک .)77 :1099 ،در مررب زمین این نظریه با روایت عهـد عتیـق از فراینـد
آفرینش انسان ناسازگار انگاشته شد (رحیمپور و زارعیان )63 :1097 ،و ترجمه و نشـر آن
در جهان اسالم ،مسألۀ سازگاری یا ناسازگاری آن با گزارههای قرآنـی از فراینـد آفـرینش
انسان را نیز نزد اهل نظر مخرح کرد (کالنتری .)9 :1073 ،بـر ایـن اسـاس ،مسـألۀ نسـبت
قرآن و نظریۀ تکامل از آن جهت اهمیت مییابد که مصداقی برای کالنمسألۀ نسبت علم و
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دین فراهم میکند .در سورتی که نتوان به نحوی با زیر سؤال بـردن نظریـۀ تکامـل یـا بـا
عرحۀ قرائتی سازگار با نظریۀ تکامل از گزارش قرآن ،از تعارض اجتناب کرد ،این مسـأله
از مصادیق تعارض علم و دین محسوب خواهد شد.
1ـ .1معرفی نظریۀ تکامل

انسان هماره دربارۀ چگونگی پدیداری نیای خود اندیشده است .از شمار دیدگاهها که
برخی به گذشتههای دور در فلسفۀ یونان و ادیان باستانی میرسد ،بـه دیـدگاه رویـش از
زمین (لوکرتیوس در یونان باستان) و خاسـتگاه کیهـانی انسـان (آناکسـاگوراس یونـانی)
میتوان اشاره کرد (سجادی .)91 :1055 ،از میان این دیدگاههای متنـوع ،دو دیـدگاه مهـم
عبارتند از نظریۀ تکامل انواع و نظریۀ ثبات انواع که در اینجا بـه اختصـار نظریـۀ تکامـل
معرفی میشود.
تکامل انواع یا ترانسفورمیسم 1به دیدگاهی در بـاب چگـونگی پدیـداری موجـودات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Transformism.

زیستی گفته میشود که به اشتقاق گونهها از اسول مشترک باور دارد؛ به گونهای کـه همـۀ
 .)157 :1071ساحبان این دیدگاه به دو نکته در موجودات زنده توجه میدهند :اخـتالف
در درون هریک از انواع و شباهت بین انـواع مختلـف .ایـن تنوعهـا و شـباهتها باعـ
میشود مرز جداکنندۀ انواع کمرنـ

شـود و در معـرض تردیـد قـرار گیـرد .شـباهتها

میتواند نشان آن باشد که آنچه امروز سه نوع نامیده میشود ،روزگاری ،در مقیـاس زمـان
زیستشناسی ،یک نوع بوده است و آنچه امروز یک نوع است ،ممکن است روزگاری در
همان مقیاس ،به انواعی منشعب شود.
در پاسخ به سؤال از چگونگی این دگرگونی ،المارک معتقد به توارث سفات اکتسـابی
بود .تالش زرافه برای ترذیه از برگ درختان بلند ،موجب رشد اکتسابی گـردن او در اثـر
ورزیدگی میشود و این سفت اکتسابی بـرای نسـلها بعـد ،بـه سـفتی مـوروثی تبـدیل
میشود .تبیین داروین متضمن مفهوم انتخاب طبیعی بود .از میان گونههای زیستی ،آنچه با
آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

محیط خود سازگارتر است ،باقی میماند و گونههای دیگر از بین میروند .زیستشناسان
پساداروین نظریۀ «جهش» را مخرح کردهاند« .جهش» بـروز ناگهـانی خصـلتی اسـت کـه
پیشتر در موجود زنده وجود نداشته است .یک ترییر ناگهـانی در رنهـا و کروموزومهـا
موجب میشود که نام برادر گرگ ،شرال شود (نجفی157 :1071 ،ـ.)156

از دیدگاه تکاملگرایان انسان هم موجود زندهای چونان دیگر پدیـدههای زیسـتی اسـت و
حکم کلی این نظریه شامل آن میشود .زیستشناسـان کوشـیدهاند شـواهدی نیـز بـرای ایـن
اشتمال ارائه و تبار مشترک انسان و حیوانات مشابه او را در تاریخ زیستشناسی پیگیری کنند.
2ـ .1روایت عهد عتیق از چگونگی آفرینش

در برابر نظریۀ تکامل ،عهد عتیق روایت بهظاهر دیگری از چگونگی آفرینش انسـان و
دیگر موجودات زیستی پیش نهاده است .عهـد عتیـق (تـورات) داسـتان آفـرینش انسـان
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نخستین را با داشتهها و ظرفیتها و مساولیتهای همسان با انسان کنـونی روایـت کـرده
است .انسان در داستان توراتی نه تخوریافته از میمون و عمـوزادۀ آن ،کـه زادۀ آدم و حـوا
است و آن دو رأساً مخلوق آفریدگار جهان هستند:
پس خداوند خدا آدم را از خاک بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نف ِ
ْـس
زنده شد (کتاب مقدس ،پیدایش ... )5/1 :و خداوند خـدا خـوابی گـران بـر آدم مسـتولی
گردانید تا بخفت و یکی از دندههایش را گرفت و گوشت در جایش پـر کـرد؛ و خداونـد
خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود ،زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد (کتـاب مقـدس،
پیدایش11/1 :ـ.)11
تورات از چگونگی آفرینش دیگر حیوانات بری و بحری نیز روایتی مشابه دارد:
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و خداوند خدا هر حیوان سحرا و هر پرندۀ آسمان را از زمین سرشت و نـزد آدم آورد
تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذیحیات را خواند ،همان نام او شـد (کتـاب
مقدس ،سفر پیدایش.)17/0 :
3ـ .1طرح مسأله :روایت قرآن از چگونگی آفرینش

در پاسخ به این سؤال که آیا روایت قرآن از آفرینش نخستین انسـان بـا نظریـۀ تکامـل
سازگار است و این سؤال که در سورت تعارض ایـن دو روایـت از چگـونگی پدیـداری
انسان ،آیا این تعارض مصداقی برای مسألۀ تعارض دین و علم هست یا خیر ،بسـیاری از
اندیشمندان پاسخهایی طرح کردهاند .این نوشتار در پی آن اسـت کـه مسـاعی پروفسـور
جیمز کالرک در باب نسبت نظریۀ تکامل و گزارههای قرآنی از آفرینش انسان را گـزارش
کند و آن را بر پایۀ دیدگاههای عالمه طباطبایی و آیت هلال جوادی آملی ،دو تـن از مفسـران
بزرگ امامی معاسر ،ارزیابی و نقد کند و نهایتاً الگویی را برای حـل مسـألۀ مفـروض بـه
دست دهد .شایان توجه است که این دو دیدگاه را میتـوان نماینـدهای بـرای دو دیـدگاه
رقیب برای حل مسألۀ نسبت قرآن و نظریۀ تکامل تلقی کرد؛ دیدگاهی برای ارائۀ تفسیری

سازگار با نظریۀ تکامل از آیات قرآن و دیدگاهی برای نقد نظریۀ تکامل.
آنگاه دیدگاه نخست (دیدگاه پروفسور کالرک) را از منظـر دیـدگاههای دو سـاحبنظر
دیگر (عالمه طباطبایی و آیت هلال جوادی آملی) نقد و بررسی کند.
 .2روش تحقیق

از آنجا که مسألۀ تحقیق متوجه دیدگاه قرآن دربـارۀ آفـرینش انسـان و نسـبت آن بـا
مدعیات نظریۀ تکامل است ،ماهیت مسأله ،متقتضی استفاده از روشهای حاکم بـر تفسـیر
قرآن است .در مرحلۀ گردآوری دادهها که شامل گزارشهـایی از نظریـۀ تکامـل ،دیـدگاه
پروفسور جیمز کالرک و دیدگاه عالمه طباطبایی و آیت هلال جوادی آملـی اسـت ،از روش
گردآوری اسنادی بـا رجـوع بـه منـابع معتبـر و دسـت اول اسـتفاده میشـود .در مرحلـۀ
نقدوبررسی ،روش تفسیری اجتهادی قرآن به قرآن استفاده شده است« .اجتهـاد در تفسـیر
آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

تالش برای فهم و آشکار کردن معانی و مقاسد آیات بـر اسـاس شـواهد و قـراین معتبـر
است» (بابایی .)11 :1071 ،روش تفسیری اجتهادی خود مشـتمل بـر مکـاتبی اسـت کـه
مکتب اجتهادی تفسیر قرآن به قرآن یکی از آن مکاتب است (بابایی .)16 :1071 ،از میـان
نظریههای منخبق با مکتب اجتهادی تفسیر قرآن به قرآن ،نظریۀ «استفادۀ حداکثری از قرآن
ِ
موردنظر است .این نظریه همان است که عالمـه طباطبـایی و آیـت هلال جـوادی
در تفسیر»
آملی در تفاسیر خود در پیش گرفتهاند (بابایی65 :1071 ،ـ .)50این نظریـه در عـین آنکـه
راه استفاده از هیچ شاهد و قرینهای را بـرای فهـم آیـات قـرآن نمیبنـدد ،مخمانتـرین و
عمدهترین منبع و مستند برای تفسیر آیات را خود آیات مورد تأمـل و دیگـر آیـات قـرآن
میداند (همان .)01 :قرآن که خود را تبیان معرفی میکند (برای نمونه :نحل )97/بـه تبیـان
بودن نسبت به خود هم ،داللت دارد .در سنت نیز از این شیوه استفاده شده است (مـؤدب،
 .)150 :1097امام علی 7فرموده است« :کتاب هلال  ...ینخق بعضه بـبعض و یشـهد بعضـه
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مقاله در پی آن است که از دیدگاههای این سه ساحبنظر گزارشی بـه دسـت دهـد و
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علی بعض؛ کتاب خدا  ...برخی از آن برای برخی دیگر گویا و برخـی از آن بـرای بعـض
دیگر گواه است» (نهج البالغه ،خخبۀ .)100
 .3دیدگاهها در باب قرآن و نظریۀ تکامل

قرآن کریم در آیات مختلف ،چگونگی آفرینش آدم را مخرح کـرده اسـت .برداشـت و
تفسیر این آیات و نسـبتی کـه بـا مـدعیات نظریـۀ تکامـل برقـرار میکننـد ،معرکـۀ آرای
قرآنپژوهان شده است .در اینجا ،ابتدا یک دستهبندی از این دیدگاهها ،بهمثابۀ گزارشی از
پیشینۀ بح  ،ارائه میشود و آنگاه دیدگاه هریک از سه سـاحبنظر (پروفسـور کـالرک،
عالمه طباطبایی و آیت هلال جوادی آملی) با تفصیل بیشتری گزارش میشود.
3ـ .1مروری بر پیشینۀ بحث؛ دستهبندی دیدگاهها
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در باب نسبت گزارش قرآن از خلقت حضرت آدم 7بـا نظریـۀ تکامـل رویکردهـای
مختلفی بین ساحبنظران قرآنپژوه به وجود آمده است کـه در یکـی از سـه دسـتۀ ذیـل
قابلدستهبندی است (افضلی.)117 :1071 ،
3ـ1ـ .1ناسازگاری

بیشتر مفسران قرآن (افضلی )117 :1071 ،مدعای نظریۀ تکامل را با گـزارش قـرآن از
ِ
آفرینش مستقل و مستقیم انسان از
آفرینش نخستین انسان ناسازگار میدانند .اینان معتقدند
خاک ،مدلول سریح آیات قرآن است .عالمـه طباطبـایی از سـاحبان ایـن رویکـرد اسـت
(طباطبایی.)111/1 :1431 ،
3ـ1ـ .2سازگاری

گروهی از قرآنپژوهان معتقدند مدعای نظریۀ تکامل ،همـان اسـت کـه آیـات قرآنـی
راوی داستان آفرینش و از جمله آفرینش انسان نیز بر آن داللت دارد؛ برای نمونه ،مرحـوم
یدال سحابی در کتاب خلقت انسان از این مـدعا بهتفصـیل دفـاع کـرده اسـت (سـحابی،
هل
 .)1057آیت هلال مشکینی نیز با دستهبندی آیات قرآن ،به عدم تعارض آیـات نازلـه دربـارۀ

آفرینش انسان با نظریۀ تکامل اذعان کرده است .او با اذعان بـه مسـلم بـودن اسـل نظریـۀ
مخلبی مخالف نظریۀ تکامل نیامده است (مشکینی ،بیتا .)15 :وی در باب آفرینش انسـان
نیز آیات قرآنی را با نظریۀ تکامل سازگار تلقی میکنـد .او بـا دسـتهبندی آیـات نـاظر بـه
آفرینش انسان به پنج دسته ،دو دسته از آیات را مهم تلقی میکند :آیات سازگار و آیاتی که
گمان میشود با نظریۀ تکامل ناسازگار است .او از سازگاری دسـتۀ اول آیـات بـا مـدعای
تکامل دفاع میکند (مشکینی ،بیتا10 :ـ)47؛ اما استدالل به آیـات دسـتۀ دوم بـر مـدعای
آفرینش ابداعی حضرت آدم را پاسخ داده ،این دسـته از آیـات را نیـز بـا مـدعای تکامـل
ناسازگار نمیداند (مشکینی ،بیتا46 :ـ.)61
3ـ1ـ .3اجمال آیات

به نظر برخی از قرآنپژوهان ،قرآن کریم گزارههایی سرفاً کلی و اجمالی دربارۀ خلقت
انسان مخرح کرده است و آیات قرآن بر هیچیک از دو دیدگاه ثبات یا تکامل انواع داللـت
آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

ندارد .چنانکه بهتفصیل بیشتری توحیح داده خواهد شد ،پروفسور کالرک در شـمار ایـن
ساحبنظران قرار دارد.
3ـ .2دیدگاه پروفسور جیمز کالرک در باب نسبت قرآن و نظریۀ تکامل

پروفســور جیمــز کــالرک دارای دکتــرای فلســفه از دانشــگاه نــوتردام و از شــاگردان
پروفسور آلوین پالنتینگا است .وی در فصـلی از کتـاب خـود بـا عنـوان Religion and

 )Clark 2114( sciences of originsبه بررسی آیات قـرآن و نسـبت آن بـا آغـاز جهـان
خلقت و نظریۀ تکامل (فرگشت) در باب آفرینش انسان پرداخته است و رویکـرد قـرآن و
نحوۀ مواجهۀ مسلمانان را در باب این دو نظریه ،یعنی خلقت جهان و آفـرینش انسـان ،در
دو پارادایم علم و دین بررسی کرده است (کالرک و سعدی.)11 :1077 ،
بررسی پروفسور کالرک هر دو جانب داللت آیات قرآن و اعتبارسنجی نظریـۀ تکامـل
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تکامل از دیدگاه زیستشناسان ،قائل است که در قرآن بـه جـز در بـاب آفـرینش انسـان
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را شامل نمیشود و به نظر میرسد که او اعتبار و اتقان نظریۀ تکامل را مفـروض انگاشـته
است .سؤالی که در این زمینۀ فکری مخرح میشود ،آن است که آیا قرآن ـ به عنـوان مـتن
وحیانی اسالم ـ مشتمل بر داللتهای متعارض با نظریۀ علمـی تکامـل اسـت؟ در پاسـخ،
پروفسور کالرک داللت آیات قرآن بر چگونگی خلقت انسان را بررسـی کـرده اسـت .او
دیدگاه خود در باب نسبت قرآن و نظریۀ تکامل را بر دیـدگاهی کالنتـر در بـاب مـدالیل
آیات قرآن مبتنی کرده است.
3ـ2ـ .1زبان قرآن؛ صریح یا مبهم

ِ
موردنظر باشـد (مظفـر،
داللت کالم گوینده متوقف بر آن است که در مقام بیان معنای
بیتا 13/1 :و  .)197بر پایۀ این قاعدۀ عقالیی ،پروفسور کالرک در پی پاسخ به این سـؤال
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برمیآید که آیا قرآن در پی تبیین تفصیالت و چگونگیهای رویدادها است یـا نسـبت بـه
جزئیات امور در مقام بیان نیست؟ او معتقد است که از مخالعۀ قرآن میتـوان دریافـت کـه
رویکرد قرآن نه بیان جزئیات که بیان سیخرۀ خداوندی بر جهان و انسان است و برخالف
آنچه علم در پی آن است ،یعنی بیان جزئیات و چگونگیها ،قرآن در پی القای منشأ ربوبی
جهان است.
این تفاوت در نقخۀ تمرکز و «مقام بیان» ،زبان قرآن را از زبان علم متمایز میکنـد .نتیجـۀ
چنین رویکردی راه یافتن اجمال و ابهام در باب بیـان چگونگیهـا در تعـابیر قرآنـی اسـت.
پروفسور کالرک با پیش کشیدن شواهدی از خود قرآن ،تالش میکند نشان دهـد کـه زبـان
قرآن از زبان علم متمایز است و قرآن ،نظر به تفاوت هدف و مقام بیان خود ،کاربرد اجمال و
ابهام در بیان خود را برمیتابد و حتی به آن اذعان میکند (کالرک و سعدی.)11 :1077 ،
او برای دیدگاه خود شواهدی از کاربرد کلمات در معـانی مجمـل در قـرآن را مخـرح
میکند .روایت قرآن از آفرینش جهان در شش روز یک نمونه است؛ قرآن کریم در آیۀ 74
سورۀ اعراف از آفرینش آسمانها و زمین در شش روز سخن گفته است .آیـا ایـن «شـش

روز» به معنای شش  11یا  14ساعت متعارف است؟ کالرک توجه میدهـد کـه در قـرآن
هزار سال از سالهایی است که شما میشمرید» (حج45/؛ سجده .)7/ایـن کـاربرد واره در
معنایی غیرمتعارف ،تفسیر روایت قرآن از آفرینش ششروزۀ جهـان را بـه شـش مرحلـه،
قابلپذیرشتر کرده است .از این رو« ،مسلمانان به طور گسـترده در نظـر گـرفتن قـدمت
بسیار باال برای زمین را پذیرفتهاند» (کالرک و سعدی.)11 :1077 ،
3ـ2ـ .2داللت آیات قرآن بر چگونگی آفرینش انسان

مبتنی بر دو گزارۀ پیشین ،یعنی در مقام بیان تفصیلی چگونگیها نبودن قرآن و راهیابی
اجمال و ابهام در تعابیر قرآنی ،پروفسور کالرک در بررسی داللت آیـات قرآنـی نـاظر بـه
داستان آفرینش ،اذعان میکند که این آیات ،بر چگونگی آفرینش ،داللت روشنی ندارد .از
دیدگاه او ،روایت غیرخخی 1قرآن از داستان آفرینش ـ به خالف عهد عتیق ـ بـه اجمـال و
ابهام بیشتر زبان قرآن در روایت داستان آفرینش کمک میکند.
آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

«قــرآن بــر خــالف کتــاب مقــدس یهودیــان و کتــاب عهــد جدیــد مســیحیان ،دارای
روایتهایی خخی و ترتیب تاریخی نیست؛ و مباح

مربوط بـه آفـرینش در آن مختصـر،

پراکنده و اغلب پیچیده در ابهام هستند .افزون بر این ،اشارات قـرآن بـه آفـرینش معمـوالً
تابع و زیرمجموعهای از مباح

گستردهتر و عمیقتر نظیـر جهانشـمول بـودن و سـیخرۀ

خداوند است؛ کل موحوع مخرحشده در اینگونه عبارات ،دارای ماهیتی خداگونه است و
با بیان جزئیات به چگونگی آفرینش نمیپردازند .هدف اینگونه عبارات و جملهها تمرکز
بر چگونگی آفرینش نیست» (همان.)11 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5روایت یرخطی ( )Nonlinear narrativeتکنیکی روایی در ادبیات داستانی ،فیل و سایر قالبهای روایی اسـت
که در آن ،ترتیب یا سیر زمانی رویدادها به ه میریزد (ویکیپدیا .)4351 ،از آنجا که ایـناونـه از روایـت،
نسبت به بیان جزئی ،زمانمند و مرتب وقایع تعهد ندارد ،بیشتر میتواند حامل ابهام باشد.
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کریم ،یوم به معنایی غیر از  11یا  14ساعت نیز به کار رفتـه اسـت« :روزی کـه مقـدار آن
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بدین ترتیب ،پروفسور کالرک به دیدگاه «اجمال آیات» میرسـد .از دیـدگاه او آیـات
خلقت انسان در قرآن فاقد داللت تفصیلی بر چگونگی آفرینش انسان ،از جمله چگـونگی
آفرینش نخستین انسان است.
تعابیر مختلف منشأ آفرینش انسان (طین ،سلصال ،طین الزب و جز اینها) مـیتوانـد
شاهدی بر اجمال بیان قرآن باشد و اینکه مقصود ،نه بیان تفصیلی چگونگی آفـرینش کـه
تأکید بر حقیقت آفرینش الهی انسان و جهان است.
او برای نشان دادن سازگاری تعبیر قرآنی «خلق از خاک» با نظریۀ تکامـل ،بـه دیـدگاه
یکی از پژوهشگران مسلمان اشاره میکند .ایـن پژوهشـگر (داجـانی) معتقـد اسـت وارۀ
«خلق» به معنای «آفرینش یکباره» نیسـت و بـا تـدریجی بـودن و دارای مراحـل بـودن،
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منافات ندارد؛ چنانکه در آفرینش زمین و آسـمان ،ایـن مرحلـهای بـودن پذیرفتـه اسـت.
بنابراین خلق انسان از خاک و گل میتواند با نظریۀ تکامل ناسازگار نباشد (همان.)10 :
3ـ2ـ .3جمعبندی دیدگاه پروفسور کالرک

پروفسور کالرک به سازگاری و به تعبیر دقیقتر ،عدم تعارض آیات آفرینش انسـان در
قرآن با نظریۀ تکامل قائل است .نقخۀ عزیمت دیدگاه پروفسور کـالرک زیـر سـؤال بـردن
داللت آیات خلقت از طریق زیر سؤال بردن «در مقام بیان بودن» آیـات اسـت .از دیـدگاه
پروفسور کالرک ،آیات خلقت در مقام بیان تفصـیلی چگـونگی آفـرینش انسـان نیسـت.
تمرکز آیات بر اسل و حقیقت آفرینش انسان و جهان توسط خـدا و سـیخرۀ خداونـد بـر
انسان و جهان است.
بر این اساس ،قرآن در باب مدعای نظریۀ تکامل نفیاً و اثباتاً ورود پیدا نکـرده اسـت و
گزارههای قرآنی را میتوان با نظریۀ تکامل سازگار دانست.
3ـ .3دیدگاه عالمه طباطبایی در باب نسبت قرآن و نظریۀ تکامل

عالمه طباطبایی در المیزان ذیل آیۀ  110سورۀ بقره ذیل عنوان «بـدء تکـوین اإلنسـان»

(طباطبایی )111/1 :1431 ،و آیۀ  1سورۀ نساء ذیل عنـوان «کـالم فـی أن النسـل الحاحـر
غیرمتحول من نوع آخر» (همان ،)140/4 :دیدگاه قرآن دربارۀ آفـرینش نخسـتین انسـان از
نسل کنونی (آدم )7و نسبت آن با نظریۀ تکامل انواع را مورد بح

قرار داده است.

3ـ3ـ .1نقد نظریۀ تکامل از دیدگاه عالمه طباطبایی

کسب اطمینان از درستی و دقت نظریۀ تکامل ،بر بررسـی سـازگاری قـرآن بـا آن مقـدم
است .آنچه در اینجا محل بح

است ،تعارضنمایی قرآن و یک نظریۀ رایج علمـی اسـت.

این تعارض در سورتی استقرار مییابد که واقعنمایی هریـک از دو طـرف نسـبت (قـرآن و
نظریۀ تکامل) ،رأساً پذیرفته باشد .اگر واقعنمایی نظریۀ تکامل محل تردید قرار گیرد ،نسـبت
قرآن و نظریۀ تکامل نمیتواند به عنوان یکی از موارد تعارض قرآن و علم مخرح شود.
از دیدگاه عالمه طباطبایی مدعیات تکامل نه یک واقعیت علمی و حتی نه یـک نظریـۀ
علمی ،بلکه یک فرحیۀ علمی است .فرحیۀ علمی تنها حدس عالمانهای است که زمینهای
آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

برای آزمون را فراهم میآورد« .فرحیه پاسخی اسـت موقـت و جهتیافتـه کـه انسـان در
برابر یک امر واقع که از قبل برگزیده شـده اسـت ،مخـرح میسـازد» (سـاریخانی:1095 ،

 .)133باور به قضیۀ تکامل بهمثابۀ یک حقیقت علمی ،محل وفـاق سـاحبان نظـر نیسـت.
بهرغم آنکه ساحبنظرانی از آن به عنوان حقیقتی علمی یاد میکنند ،سـؤاالت جـدی در
باب اعتبار آن بهمثابۀ یک حقیقت پذیرفتهشدۀ علمی وجود دارد (سمدی.)67 :1094 ،

بر این اساس ،عالمه طباطبایی اعتبار علمی مدعای تکامل را مورد سؤال قرار میدهـد.
از نظر عالمه طباطبایی ادعای تکامل ،فاقد شواهد تجربی و در نتیجه ،سـرفاً یـک فرحـیه
است که نه اثباتشده است تا تبدیل به نظریهای علمی شود و نه فرحیههای رقیـب آن رد
شده است (طباطبایی .)144/4 :1431
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ینتهی إلی آدم و زوجته» (همان )141/4 :و ذیل عنوان «کالم فی أن اإلنسـان نـوع مسـتقل
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3ـ3ـ .2تفسیر عالمه طباطبایی از دیدگاه قرآن در باب آفرینش انسان

عالمه طباطبایی دیدگاه قرآن در باب چگونگی آفرینش نخستین انسان را ذیل دو آیه با
تفصیل بیشتری بررسی کرده است :آیۀ  110سورۀ بقره و آیۀ  1سورۀ نساء.
ذیل تفسیر آیۀ  110سورۀ بقره و ناظر به گزارۀ کانَ النااس ُأم ً ِ
واح َد ًة در آیه ،نوشته است:
ُ ا
«محصل آیات قرآن ،بهرغم پراکندگیشان ،آن است که این نوع انسانی به معنای نسـل
موجود انسان ،و نه هر نوع انسانی ،برگرفته از نوع حیوانی و غیرحیوانی دیگری نیست که
در اثر تکامل و تخور انواع به این وحعیت منتهی شده باشد .نسـل موجـود انسـانی ابـداع
خداوند از زمین است .زمین و آسمان و آنچه بر زمین بودند ،بودند؛ اما انسانی نبود .آنگاه
خداوند زوجی از این انسان را آفرید و نسل موجود انسانی به آن دو منتهی میشود».
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عالمه طباطبایی بح

بیشتر در موحوع را به ذیل آیۀ  77سـورۀ آلعمـران حوالـه داده

است؛ اما به وعدۀ خود ذیل تفسیر آیۀ  1سورۀ نساء وفـا کـرده و ذیـل ایـن آیـه ،مباحـ
متعددی را دربارۀ حضرت آدم مخرح کرده است .در یکی از ایـن مباحـ

و ذیـل عنـوان

«کالم فی أن اإلنسان نوع مستقل غیرمتحول من نوع آخـر» (همـان )140/4 :نسـبت آیـات
قرآن با نظریۀ تکامل را مورد بح

قرار داده است .اسـتظهار عالمـه طباطبـایی از مجمـوع

آیات ناظر به آفرینش انسان ،این است که نسل همۀ انسانهای موجود و مشهود ،بـه یـک
زوج انسانی (آدم و حوا) منتهی میشود:
«و اما قرآن ،پس ظاهر نزدیک به ن

آیات آن ،داللت دارد که نسل کنـونی انسـان بـه

مرد و زنی منتهی میشود که پدر و مادر همهاند .پدر را قرآن آدم نامیده اسـت و زوجـۀ او
در روایات ،چنانکه در تورات ،حواء نامیده شده است» (همان.)141/4 :
چنانکه استظهار قریب به ن

او از آیات قرآن ،آفرینش مستقیم آدم از خـاک و نـه از

حیوانات دیگر است:
«آیات  ...کفایت میکند در داللت بر اینکه نسل فعلی انسان از طریق نخفۀ انسـانی بـه

آدم و همسرش منتهی میشود و آن دو از خاک آفریده شدهاند؛ آن دو بـه حیـوان دیگـری
گرفته است» (همان.)140/4 :
عالمه طباطبایی برای مدعای خود (آفرینش ابداعی نیای انسـان کنـونی) مجموعـاً بـه
هشت آیه در دو موحع بح

تفصیلیتر خود ذیل آیات فوق (همان/1 :ذیل آیۀ  110بقره؛

/4ذیل آیۀ  1نساء) استشهاد کرده است .مدعای عالمه طباطبـایی را میتـوان در دو گـزاره
خالسه و آیات مورد استشهاد او را میتوان برای داللت بر این دو مدعا طبقهبندی کرد.1 :
نسل انسان کنونی به آدم منتهی میشود؛ و  .1آدم مستقیماً از خاک آفریده شده است.

آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

گزارۀ اول را از آیات زیر میتوان استظهار کرد:
 .1کانَ النااس ُأم ً ِ
واح َد ًة؛ «مردم ،لامتی یگانه بودند» (بقره.)110/
ُ ا
 .4یا َأیها النااس اتاقُوا َربکم ال ِاذی َخلَقَکم مِن نَفْس ِ
واح َدة َو َخل ََق مِنْها َز ْو َجهـا َو بَـ ا
ْ ْ
ا ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ساء؛ «ای مردم ،از پرورداارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید
منْ ُهما ِرجاالً کثیراً َو ن ً
و جفتش را [نیز] از او آفرید ،و از آن دو ،مـردان و زنـان بسـیاری پراکنـده کـرد ،پـروا

دارید» (نساء .)5/در این آیه« ،نفس واحده» و «زوج آن» به نیای نخسـتین انسـان ،آدم و
حوا ،اشاره دارد .شواهد بیرونی (آیات دیگر مانند آیۀ  1زمر و آیۀ  49اعراف و آیـۀ 14
اسراء) و شواهد درونی (ب

منهما رجاالً کثیراً و نساء) نشان میدهـد کـه مـراد نـه نـوع

زوجین/پدر و مادر که زوج نخستین (آدم و حوا) است (طباطبایی.)501/2 :5234 ،
ل؛ «ای مردم ،ما شما را از مرد
ِ  .0إناا َخلَقْناک ْم م ِ ْن ذَکر َو ُأنْثی َو َج َعلْناک ْم شُ ُعوباً َو قَبائ ِ َ
و زنی آفریدیم ،و شما را مللت مللت و قبیله قبیله گردانیدیم» (حجرات.)10/
َ  .4خلَقَکم مِن نَفْس ِ
ل مِنْها َز ْو َجها؛ «اوست آنکس که شـما را از نفـس
واح َدة َو َج َع َ
ْ ْ
واحدی آفرید ،و جفت وی را از آن پدید آورد» (اعراف.)197/
گزارۀ دوم از آیات زیر قابلاستظهار است:

قرآن و نظریه تتامل (فرگشت)؛ ارزیابی نظریه پروفسور جیمز کالرت بر پایه دیدگاه عالمه طباطبایی و آیت لال جوادی

همانند یا همجنس خود مرتبط نمیشوند ،بلکه حدوث آنـان مسـتقیماً از خـاک سـورت
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ِ
ِ
اإلن ِ
َ  .1و ب َد َأ َخل َْق ْ ِ
ـن مـاء َم ِهـین؛ «و آفـرینش
ْسان م ِ ْن طِین ثُ ام َج َع َ
ل ن َْسلَ ُه م ْن ُسـاللَ م ْ
َ
ِ
مقـرر فرمـود»
انسان را از گل آغاز کرد؛ سـدس [تـداوم] نسـل او را از چکیـدۀ آبـی پسـت ل
(سجده5/ـ .)9مراد از انسان در اینجا نوع انسان است که آفرینش افراد او بـه کسـی منتهـی
میشود که مستقیماً و بدون تناسل از خاک آفریده شده است .این احتمال کـه ممکـن اسـت
مراد منتهی شدن انسان مخلوق از آب پست ،به آفرینش از خاک باشد (برداشـت سـازگار بـا
نظریۀ تکامل) ،به قرینۀ مقابلۀ «بدء الخلق/آغاز آفـرینش» و «نسـل» نفـی میشـود .اگـر ایـن
احتمال درست میبود ،آوردن کلمۀ «نسل» حشو بود و میباید گفته میشد« :ثم جعله سـالل
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من ماء مهین؛ سدس او را چکیدهای از آب پست قرار داد» (طباطبایی.)173/16 :1431 ،
ِ
ِ
ِ
ِ  .1إنا مثَ َ ِ
کن فَیکـونُ ؛ «در واقـع،
کمثَ ِل َآد َم َخلَقَ ُه م ْن تُراب ثُ ام قالَ لَ ُه ْ
ل عیسی عنْ َد هلال َ
َ
َمثَ ِل عیسی نزد خدا همچون َمثَ ِل [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید؛ سـدس بـدو
گفت« :باش»؛ پس وجود یافـت» (آلعمـران .)77/مفـاد ایـن آیـه احتجـاج بـه هماننـدی
چگونگی آفرینش آدم و عیسی 8برای نفی الوهیت عیسی است .آفـرینش عیسـی ماننـد
آفرینش آدم است که خداوند اجزای او را از خاک گرد آورد و سدس به او گفـت «بـاش»،
پس آدم تکونی بشری یافت ،بدون آنکه پدری داشت باشد (طباطبایی.)111/0 :1431 ،
یه مِـن ُر ِ
ت فِ ِ
وحـی
ِ  .0إ ْذ قالَ َربهک لِل َْمالئِک ِ ِإنی خالِق بَشَ راً م ِ ْن طِین ف َِإذا َس اویتُ ُه َو نَف َْخ ُ
ْ
فَق َُعوا لَ ُه ِ
ساج ِدی َن؛ «آنااه که پرورداارت به فرشـتگان افـت« :مـن بشـری را از امـل
خواه آفرید .پس چون او را [کـامالً] درسـت کـردم و از روح خـویش در آن دمیـدم،
سجدهکنان برای او [به خاک] بیفتید» (ص .)94/از دیدااه عالمه طباطبایی مبدأ آفـرینش
انسان در این آیه« ،ال» و در سورۀ روم« ،خاک» و در سورۀ حجر« ،ال خشـک از اـل
ســیاه و بــدبو/سلصــال مــن حمــاء مســنون» و در ســورۀ رحمــان« ،اــل خشــکیدۀ
سفال ماننـد/سلصـال کالفخـار» توصـیف شـده اسـت .ایـن اخـتالف در تعـابیر بیـانگر
حالتهای مختلف مادۀ اصلی آفرینش نخستین انسان است که در هر جایی بـه یکـی از

این حاالت اشاره شده است و منافاتی با یکدیگر ندارند (طباطبایی.)441/59 :5234 ،
با استناد به آنچه گفته شد ،دیدگاه عالمه طباطبایی را در پاسخ سـؤال «نسـبت قـرآن و
علم» در قضیۀ مصداقی «نسبت قرآن و نظریۀ تکامل» میتوان چنین خالسه کرد:
الف) فقدان اعتبار علمی نظریۀ تکامل.
ب) داللت آیات قرآن بر گزارههای ذیل در باب چگونگی آفرینش انسان:
 .1نسل «انسان کنونی» به یک پدر و مادر منتهی میشود.
 .1به جز نیای نخستین (پدر و مـادر/آدم و حـوا) و بـه جـز آفـرینش عیسـای پیـامبر،
آفرینش انسانها از طریق توالد و تناسل سورت میگیرد.
 .0آفرینش نیای انسان کنونی (آدم) به سـورت ابـداعی و مسـتقیماً از خـاک سـورت
گرفته است.
ج) حل تعارضنمایی آیات قرآنی آفرینش انسان با یافتـههـای علمـی از طریـق عـدم
ال جوادی آملی در باب نسبت قرآن و نظریۀ تکامل
3ـ .4تبیین دیدگاه آیت ه ّ

آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

پذیرش اعتبار علمی نظریۀ تکامل.

آیت هلال جوادی آملی در تفسیر تسنیم و ذیل آیات متعدد (ذیل آیات 03ــ 07بقـره؛ 77
آلعمران؛  1نساء؛ و 5ـ 7سجده) از دیدگاه قرآن دربارۀ مدعای نظریۀ تکامل بحـ

کـرده

است (جوادی آملی .)141/15 :1090 ،در جلد سوم و ذیل آیـات  03تـا  07سـورۀ بقـره،
فصلی را با عنوان «قصۀ آدم در قرآن و عهدین» گشوده است .مخلب دوم از  7مخلـب ایـن
فصل ،با عنوان «انسان اولی در زیستشناسی و متون دینی» به نسبت قرآن و نظریۀ تکامـل
اختصا

یافته است (جوادی آملی711/0 :1090 ،ـ .)714در جلد چهـاردهم و ذیـل آیـۀ

 77سورۀ آلعمران و در جلد هفدهم ذیل آیۀ  1سورۀ نسـاء نیـز از دیـدگاه قـرآن دربـارۀ
داروینیسم بح

شده است .در جلد چهاردهم و ذیل اشارات و لخایف مربـوط بـه آیـۀ 1

قرآن و نظریه تتامل (فرگشت)؛ ارزیابی نظریه پروفسور جیمز کالرت بر پایه دیدگاه عالمه طباطبایی و آیت لال جوادی

3ـ3ـ .3جمعبندی دیدگاه عالمه طباطبایی

160

سورۀ نساء بح

مبسوطی ذیل «مباحثی دربـارۀ پیـدایش انسـان» سـورت گرفتـه اسـت

(همان141/15 :ـ.)160
ال جوادی آملی
3ـ4ـ .1نقد نظریۀ تکامل انواع از دیدگاه آیت ه ّ

دیدگاه آیت هلال جوادی آملی در باب نظریۀ تکامل ،به دو گزارۀ مهم قابلتلخی

است:

گزارۀ نخست عهدهدار نفی اعتبار نظریۀ تکامل است« :آنچه از تفکر داروینـی و ماننـد
آن برمیآید ،جز فرحیهای ثابتنشده ،چیز دیگری نیسـت» (همـان .)417/14 :از دیـدگاه
آیت هلال جوادی آملی ،نهتنها مدعیات تکامل در باب انسانها فرحیهای اثباتنشـده اسـت،
بلکه این فرحیه حتی در باب حیوانات دیگر نیز ثابت نشده است .ایـن فرحـیه ،نـه دلیـل
تجریدی دارد و نه شاهد تجربی (همان175/15 :ـ.)179
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گزارۀ دوم عهدهدار بیان ناتوانی معارحۀ مدعیات تکامل با ظاهر آیات قرآنی در فـرض
پذیرش این مدعیات بهمثابۀ نظریهای تجربی است .این ناتوانی به ماهیت قضایای تجربـی
برمیگردد که متفاوت با بدیهیات عقلی و قضایای ریاحیاند و زبان اثبات دارند؛ اما زبـان
نفی ندارند و نمیتوانند ادعا کنند که امتناع قضایای خالف مکشـوف خـود را آزمودهانـد
(همان 711/0 :و  .)147/15به فرض که مدعیات تکامل ،نصـاب نظریـۀ علمـی را کسـب
کند« ،هرگز عهدهدار پیدایش آدم 7نیست تا مایۀ تصرف در ظاهر متون دینی شـود؛ زیـرا
انسانهای فراوانی قبل از آدم 7به دنیا آمده و منقرض شدهاند ،ولی آدم 7نسل هیچکـدام
از آنان نبوده است» (همان.)711/0 :
ال جوادی آملی از دیدگاه قرآن در باب آفرینش آدم7
3ـ4ـ .2تفسیر آیت ه ّ

یک نکتۀ مهم در دیدگاه آیت هلال جوادی آملی تمایز بین آدم و اولین انسان است .ایشان
با استناد به آیات قرآن و با نگاهی به روایات بین حضرت آدم به عنـوان نیـای انسـانهای
کنونی با انسان یا انسانهای پیش از او تمایز قائـل میشـود (همـان .)711/0 :ایـن تمـایز
فرستی برای نوعی آشتی با مدعیات نظریۀ تکامـل فـراهم میکنـد .فسـیلهای مکشـوف

میتواند از ِ
آن انسانهای منقرضشده باشد .از آنجا که متون دینی ادعای حصـر آفـرینش
نسلهای دیگری از انسان وجود داشـتهاند کـه فسـیلها بـه آنهـا مربـوط باشـد (همـان:
710/0ـ .)714قرآن دربارۀ چگونگی افرینش انسان اولی ـ و نه آدم 7ـ و مراحل آفـرینش
او سخن سریح و ن

روشن ندارد (همان.)144/15 :

با این تمایز ،دامنۀ بح

به چگونگی آفرینش نیـای نسـل کنـونی انسـانها ،حضـرت

آدم ،7محدود میشود .در اینجا دو سؤال قابلطرح است .1 :آیـا نسـل همـۀ انسـانهای
کنونی به یک مرد و زن میرسد؟  .1در سورتی که جواب سؤال  1مثبـت باشـد ،آن زن و
مرد نخستین چگونه آفریده شدهاند؟
در پاسخ به سؤال اول ،آیت هلال جوادی آملی از آیۀ  1سورۀ نساء و آیـات مشـابه دیگـر
استظهار میکند که انسانهای کنونی از یک پدر و مادر به نامهـای آدم و حـوا 8هسـتند
(همان .)147/15 :ایشان مستندات قرآنی دیدگاه تفسیری دیگری را که معتقد اسـت نسـل
آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

کنونی انسانها ،نه فقط از آدم و حوا ،که از پدران و مادران فراوانی است ،به تفصیل تبیـین
و رد کرده است (همان173/15 :ـ.)174

در پاسخ به سؤال دوم ،یعنی چگونگی آفـرینش آدم ،7نیـای انسـان کنـونی ،از آیـاتی
مانند  1سورۀ نساء و  51و  51سورۀ

و روایاتی مانند «کلکم من آدم و آدم مـن تـراب»

(طبرسی )77 :1044 ،استظهار میکند که بدن او از خاک آفریده شده است« :از ظاهر قرآن
برمیآید که بدن آدم 7از طین (گل) آفریده شده و سدس به بدن خاکی او روح دمیده شده
است و مجموع این دو امر ،حقیقـت انسـانی او را شـکل دادنـد» (جـوادی آملـی:1090 ،
 147/15و .)174
آیۀ  77آلعمران یکی از آیات مهم مورد استناد بـرای آفـرینش آدم 7از خـاک اسـت.
عیسی 7به دلیل خلقت بدون پدر از سوی نصارا «ابن هلال» خوانده شد .قرآن میگوید اگـر

قرآن و نظریه تتامل (فرگشت)؛ ارزیابی نظریه پروفسور جیمز کالرت بر پایه دیدگاه عالمه طباطبایی و آیت لال جوادی

بشر در آدم و عدم تحقق هیچ انسـانی پـیش از آدم را نـدارد ،بـا ایـن منافـاتی نـدارد کـه
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بنا باشد ،پدر نداشتن موجب قول به الوهیت باشـد ،بـرای آدم کـه پـدر و مـادر نداشـت،
سزاوارتر است (همان .)177/15 :آیه در مقام احتجاج برای نفی الوهیت عیسی 7اسـت و
آفرینش حضرت آدم 7بدون پدر و مادر را از مسلمات مشترک با نصارا تلقـی میکنـد .او
استدالل میکند که اگر از دیدگاه قرآن آدم 7دارای پدر و مادری بود ،جدال احسـن آن بـا
مسیحیان با دو محذور مواجه میشد.
اگر آدم پدر و مادر داشـت ،احتجـاج قـرآن باطـل بـود؛ چراکـه عیسـای بـدون پـدر
میتوانست فرزند خدا باشد و آدم 7که که در وجه شبه با او مشترک نبـود ،نمیتوانسـت
در حکم نیز با او مشترک باشد.
در این سورت ،عیسی 7تنها به آدم 7مانند نبود؛ مثَل و مانند همۀ انسـانها بـود و در
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نتیجه ،تشبیه او به حضرت آدم 7لرو میبود (همان.)176/15 :
بدین ترتیب ،دیدگاه آیت هلال جوادی آملی دربارۀ تبار انسانهای کنونی این اسـت کـه
«آدم و حوا منشأ تولد همۀ انسانهایند و خود آنان نه فرزند انسانهای نخستین بودهانـد و
نه از حیوانی به سورت آدمی متحول شدهاند ،بلکه خداوند مستقیماً آنان را از خاک آفریده
است» (همان.)177/15 :
 .4بحث و بررس ی؛ نقد دیدگاه پروفسور کالرک بر پایۀ دیدگاه عالمهه طباطبهایی و
ال جوادی آملی
آیت ه ل

تا این جا دو نمونه از دو دیدگاه رقیب ،دیدگاه پروفسور کـالرک در جهتـی و دیـدگاه
عالمه طباطبایی و آیت هلال جوادی آملی در جهـت دیگـر ،در برداشـت از نسـبت قـرآن و
نظریۀ تکامل معرفی شد .نقخۀ اشتراک دو دیدگاه« ،عدم تعـارض قـرآن و علـم در نمونـۀ
مصداقی نظریۀ تکامل» بود؛ درحالیکه عالمه طباطبایی و آیت هلال جوادی آملی با تشـکیک
در اعتبار نظریۀ تکامل به این گزاره دست یافتند ،پروفسـور کـالرک بـا مفـروضانگـاری

اعتبار علمی نظریۀ تکامل ،تالش کرد تفسیری غیرمتعارض با نظریۀ تکامل از آیات خلقت
دیدگاه عالمه طباطبایی و آیت هلال جوادی آملی بررسی و نقد شود.
4ـ .1اعتبار نظریۀ تکامل

چنانکه گفته شد ،پروفسور کالرک سخنی از اعتبار نظریۀ تکامل به میان نیاورده است
و چنان می نماید که اعتبار و سحت آن را مسلم انگاشته است .این رویکرد به اعتبار نظریۀ
تکامل است که زمینۀ طرح مبح

«نسبت دیدگاه قرآن و روایتهای دینی ادیـان دیگـر از

چگونگی آفرینش انسان را با نظریۀ تکامل» به عنوان یکی از موارد مصداقی تعارض علـم
و دین فراهم میکند .عالمه طباطبایی و آیت هلال جوادی آملی ،همانطور که گـزارش شـد،
اعتبار قضیۀ تکامل انواع را تا حد فرحیهای علمی فرومیکاهند و از نظـر علمـی آن را بـه
عنوان حقیقتی مسلم نمیپذیرد تا در سورت ناهمخوانی روایتی دینی با آن ،مجـالی بـرای
آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

بح

تعارض علم و دین فراهم آید .آیا مدعای «تخور انواع» ،چنانکه عالمـه طباطبـایی و

آیت هلال جوادی آملی میگویند ،یک فرحیۀ اثبـاتنشـده اسـت؟ ایـن پرسشـی اسـت کـه
خبرگان زیستشناس شایستۀ پاسخ به آن هستند .مرور دیدگاهها نشان میدهد کـه هنـوز
بین این مدعا تا پذیرفته شدن آن بـه عنـوان «حقیقـت مسـلم علمـی» فاسـله وجـود دارد
(سمدی1094 ،؛ یحیـی و عظیمـایی .)110 :1094 ،طبعـاً در سـورتی کـه نسـبت عالمـه
طباطبایی پذیرفته شود ،این بح

از قاموس مسائل تعارض علم و دین خارج میشود.

4ـ .2قرآن و چگونگی آفرینش؛ اجمال یا تفصیل

پروفسور کالرک میکوشد مبتنی بر دیدگاه کلی خود در باب زبان قرآن ،داللت آیات قـرآن
بر چگونگی آفرینش ،به شمول آفرینش نخستین انسان را مجمل و مبهم معرفی کند .آیا دیـدگاه
ِ
موردبح  ،داللت قرآن بر چگـونگی
کلی کالرک درست است؟ آیا در مورد جزئی و مصداقی

قرآن و نظریه تتامل (فرگشت)؛ ارزیابی نظریه پروفسور جیمز کالرت بر پایه دیدگاه عالمه طباطبایی و آیت لال جوادی

در قرآن به دست دهد .در اینجا تالش میشود مدعیات و ادلۀ پروفسور کـالرک بـر پایـۀ
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آفرینش انسان ،حامل ابهام و اجمال است؟ در پاسخ به این سؤال به نظر میرسد که هم دیـدگاه
کلی کالرک محل نظر است و هم دیدگاه او در مورد چگونگی داللت آیات خلقت انسان.
نقد دیدگاه کلی کالرک در باب زبان قرآن ،آن اسـت کـه قـرآن کتـاب هـدایت و تعلـیم
است .کتابی که برای هدایت و تعلیم است ،نمیتواند بر پایۀ فرهن

و عرف اهل زبان عربـی

حجت نباشد« :ظاهر متنی که برای تعلیم مردم القا شده ،بر پایـۀ فرهنـ

محـاوره و گفتمـان

جمهور حجت است؛ مگر آنکه دلیل معتبر عقلی یا نقلی ،مایۀ انصـرف از ظهـور آن شـود و
متون مقدس دینی از این اسل تعلیمی مستثنا نیست» (جوادی آملی.)711/15 :1090 ،
ِ
موردبح  ،یعنی چگونگی آفرینش انسان ،بیـان قـرآن در چگـونگی آفـرینش
در باب
آدم ،7متفاوت از بیان آن در باب چگونگی آفرینش دیگر موجودات زنده است.
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گل و سدس قرار دادن نسل او از آب پست سخن گفته است .قرآن با تمـایز چگـونگی آغـاز

به نظر میسد ادعای ابهام و اجمال در آیات ناظر به آفرینش انسان ،طبق قواعـد حـاکم
بر فهم متن ،نمیتواند قابـلقبول باشـد و پـذیرش ایـن ادعـا در بـاب آفـرینش انسـان بـا
دشواریهایی روبهرو است.
4ـ2ـ .1تمایز بین آغاز و استمرار آفرینش در قرآن

به نظر میرسد ادعای اجمال و ابهام آیات در باب آیاتی کـه بـرای آدم ،داسـتانی غیـر از
آفرینش بنیآدم ذکر میکند ،مشکل است .قرآن کریم چنانکـه عالمـه طباطبـایی نیـز متـذکر

آفرینش انسان با چگونگی آفرینش نسل او بهروشنی و بهتفصیل از دو گونه آفـرینش سـخن
میگوید؛ آفرینش نخستین انسان (آغاز آفرینش) و آفرینش نسل او .اگر مراد تلنگر به انسـان
و یادآوری سیخرۀ الهی باشد ،باید چگونگی یادآوری مبدأ آفرینش انسان یکسان باشد .آنجا
که خاک به عنوان مبدأ آفرینش معرفی میشود ،میباید به همـۀ انسـانها گفتـه شـود کـه از

خاک آفریده شدهاند؛ چنانکه آنجا که از آب پست به عنوان مبدأ آفرینش انسان سخن گفتـه

آدم و نسل او تمایز قائل شده است و چنین بیانی در آیات ،اجمـال و ابهـام را برنمـیتابـد و
چنین تمایزی نشان روشنی از بیان تفصیلی است .این آیه بهروشنی بر نحوۀ آفرینش متفاوت
انسان نخستین و نسلهای بعد از او داللت دارد (مصباح یزدی)44 :1099 ،
4ـ2ـ .2تشبیه آفرینش عیسی به آفرینش آدم

آیۀ  77سورۀ آلعمران تولد عیسـای پیـامبر را بـه آفـرینش آدم 7ماننـد کـرده اسـت.
مخاطب مسیحیان هستند که معتقد بودند آفرینش حضرت عیسـی بـه اعجـاز و خـارج از
قوانین حاکم بر طبیعت توالد و تناسـل در انسـانها ،نشـاندهندۀ آن اسـت کـه او فرزنـد
خداست .آیه با تشبیه تولد حضرت عیسی 7به آفرینش حضرت آدم از خـاک ،اسـتنتاج و
احتجاج کرده است که آفرینش خارقالعاده و از غیر مجرای طبیعی ،به معنای آن نیست که
آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

آن مخلوق ،فرزند خدا است که اگر این سحیح باشد ،باید دربارۀ حضرت آدم که مشبهبـه
است به طریق اولی سادق باشد؛ چراکه در آفرینش او نهتنها پـدری نقشآفـرین نبـود کـه
مادری نیز در کار نبود (همان40 :؛ جوادی آملی .)416/14 :1090 ،بنابراین از دیدگاه قرآن
کریم نهتنها در آفرینش آدم ،خرق عادتی مانند خرق عـادت در آفـرینش عیسـی سـورت
گرفته است ،بلکه با قرار گرفتن او در جایگاه مشبهبه ،خصلت خارقالعاده بـودن آفـرینش
در او قوت و وحوح بیشتری دارد .آنچه به محل بح

مربوط میشود ،این است که طبـق

این آیه ،آفرینش آدم از مجرای طبیعی توالد و تناسل سورت نگرفته اسـت و ایـن خـالف
فرض تکامل است که به تبار مشترک انسان و دیگر حیوانات باورمنـد اسـت و چگـونگی
پیدایشها را به تکاملهای تدریجی/جهشی نوعی بـه نـوعی دیگـر و از طریـق زادوولـد
نسبت میدهد .آیت هلال جوادی آملی استداالل میکند که اگر مدعای نظریۀ تکامـل دربـارۀ
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میشود ،باید شامل همۀ انسانها به شمول نخستین انسان (آدم) شود؛ درحالیکـه قـرآن بـین
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حضرت آدم 7پذیرفته شود ،احتجاج مقصود در آیۀ  77آلعمـران در برابـر نصـارا ،باطـل
خواهد شد (همان.)176/15 :
4ـ .3معجزه در برابر ناموس

در یک جمعبندی نهایی ،سؤال این است که آیا روایت قـرآن از آفـرینش میتوانـد بـا
مدعای اسلی و کلی نظریۀ تکامل ،به فرض پذیرش آن بهمثابۀ حقیقت یا نظریهای علمـی،
سازگار باشد؟ نکتۀ اول در این پرسش آن است که مراد از «سـازگاری» بـه معنـای اعـم از
بیطرفی (اجمال) یا طرفداری (تأیید) است .نکتۀ دوم ،تأکید روی فرض و ظرفیت اسـت؛
فرض پذیرش قضیۀ تکامل و ظرفیت سازگاری بیان قرآنی با آن در چنان فرحی .بـه نظـر
میرسد پذیرش تکامل بهمثابۀ ناموس طبیعت زنـده و پـذیرش آفـرینش اسـتقاللی نیـای
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که برای هدایت انسان حرورت داشته باشد (برای نمونه ر.ک :طباطبایی014/11 :1431 ،؛

انسان کنونی بهمثابۀ معجزهای الهی ،پاسخی است که میتوان به پرسش فـوق داد و بـرای
آن دلیل اقامه کرد .این دو مدعا بهاختصار مستدل میشود.
 .1.3.4ناموس؛ تکامل طبیعت زنده

درست است که قرآن مدعی است که بیان روشنی است برای هر چیزی (نحـل )97/و
خداوند چیزی را در کتاب فروگذار نکرده است (انعام)09/؛ امـا آیـا ایـن بیـان روشـن و
فروگذاری نکردن ،به معنای بیان تفصیلی تمـام چگونگیهـا بهمثابـۀ یـک دایرةالمعـارف

مکارم شیرازی061/11 :1051 ،؛ الزحیلی .)113/14 :1411 ،این تفسـیر را میتـوان مؤیـد
این دیدگاه تلقی کرد که «روحالقدس نخواسته است اموری را به انسانها بیـاموزد کـه بـا
رستگاری آنها ارتباطی ندارد» (.)Barbour, 1990: 8
نکتهای که قرآن را از عهدین متمایز میکند ،اجمال لفظی محقاقـی اسـت کـه در آیـات

آفرینش وجود دارد .بر این اساس و در سورت کفایت شواهد برای نظریۀ تکامل ،میتوان

است .به نظر میرسد آیات قرآنی از پذیرش چنین دیدگاهی ابا ندارد و نظر به ادله ،به نظر
میرسد که بتوان به سازگاری ،به معنای بینظری قرآن با نظریـۀ تکامـل ،بهمثابـۀ نـاموس
طبیعت اذعان کرد.
 .2.3.4معجزه؛ آفرینش آدم

به نظر میرسد در باب آفرینش آدم ،نیای نخستین انسان کنونی ،چنانکه گذشت ،ادلـۀ
قرآنی با عالمه طباطبایی همآوا است .نکتۀ قرآنی راهگشـا در تشـبیه آفـرینش عیسـی بـه
آفرینش آدم است .قرآن آفرینش عیسی را آفرینشی آدمگونه مینمایاند که طـی آن قـدرت
الهی ،بهمثابۀ یک استثنا ،ناموس و قانون عام ساری و جاری را خـرق کـرده اسـت .تشـبیه
آفرینش حضرت عیسی 7به حضرت آدم ،7تشبیه احعف به اقوی است .اگـر بنـا باشـد
آملی (با تأکید بر رویترد شناختی)

آفرینش شخصی بدون نقشآفرینی پدر ،دلیل الوهیت او باشد ،میباید آفرینش کسـی کـه
در مرتبۀ باالتری از اعجاز و بدون نقشآفرینی هیچیک از والدین پا به عرسۀ گیتـی نهـاده
است ،دلیل روشنتری برای الوهیت او باشد (زمخشری .)065/1 :1435 ،این احتجـاج در
فضایی است که مسیحیان در عین باور به فقـدان پـدر و مـادر بـرای آدم و آفـرینش او از
خاک ،به الوهیت او اعتقادی نداشتند.

آیا میتوان سرفاً با استبعاد ،این خلق همـراه بـا خـرق را نفـی کـرد؟ پاسـخ مثبـت
دست کم از دیدگاهی قرآنی و در فضای گفتمانی قرآنی ،مشکل به نظر میرسد؛ چراکـه
داستان خرق قانون طبیعی در قرآن به آفرینش آدم و عیسی منحصـر نیسـت .در فضـای
گفتمانی درون دینی به هم ان دلیل که اماته و احیای عزیر و مرکب او و عدم فساد غذای
او (بقره ،)177/رقود بیش از سیصدسالۀ اسـحاب کهـف (کهـف ،) 19/اماتـه و احیـای
پرندگان توسـط ابـراهیم (بقـره ،)163/مـار شـدن چوبدسـتی موسـی (اعـراف135/؛
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شعراء ) 01/و دیگر آیات موسوی ،آیات عیسوی آفرینش پرنده ،ابـراء اکمـه و ابـر

و

احیای مردگان و جز اینها (آلعمران )47/و موارد بسـیار دیگـر قابلپـذیرش هسـتند،
آفرینش اعجازی آدم نیز میتواند قابلپذیرش باشـد .بنـابراین حتـی اگـر تخـور انـواع
ناموس طبیعت و سـنتی در چگـونگی آفـرینش باشـد ،آفـرینش نیـای انسـان (آدم،)7
استثنایی چونان اعجاز تولد عیسی 7است.
 .5نتیجهگیری

آیا قرآن ،بهمثابۀ متن مقدس برای بیش از یک میلیارد انسان ،مدعیات نظریـۀ تکامـل را
میپذیرد؟ پروفسور جیمز کالرک کوشیده است روایتی سازگار ،نه به معنای روایتی مؤید
که به معنای روایتی بینظر ،از آیات قرآن نسـبت بـه مـدعیات نظریـۀ تکامـل نسـبت بـه
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نیای انسان کنونی از خاک داللت میکند؛ به گونهای که نمیتوان این آیـات را سـازگار بـا

و دین را دست کم در جررفیای دینی اسالم حل کند .این مقالـه کوشـید مسـاعی او را بـر
اساس دیدگاههای تفسیری دو تن از مفسران بزرگ معاسر امامیه نقد کند.
دیدگاه کالرک بر دیدگاهی کالن در حوزۀ زبان قرآن مبتنی است .او معتقد اسـت کـه
آیات قرآن نه در پی بیان چگونگیهای امور که در پی بیـان سـیخرۀ الهـی اسـت .دیـدگاه
کالرک در حوزۀ کلی خود با این نقد مواجه است که قرآن از زبانی عرفی بهره میجوید و
پذیرش نظریۀ اجمال ،موجب عدم حجیت گزارههای قرآنی میشود .در حوزۀ آیات نـاظر

نظریۀ تکامل معنا کرد .گفته شد کـه برخـی آیـات ،ماننـد آیـۀ  77آلعمـران ،در سـورت
پذیرش نظریۀ تکامل دربارۀ انسان کنونی ،دچـار اخـتالل در معنـاداری میشـود .بـر ایـن
اساس ،دیدگاه کالرک در حوزۀ زبان قرآن به طور کلی و در حوزۀ آیات خلقت انسان بـه
طور خا

نمیتواند قابلقبول باشد.
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