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  ول آیات ناظر به آفرینش نخستین انسانبازتأملی در مدل

  
 پژوه دکتري رشته تفسیر و علوم قرآن دانش/  مرادعلی شورگشتی  shoorgashti.5146@yahoo.com  

    Aryan@Qabas.netاستادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  حمید آریان

  4/12/1394: پذیرشـ  31/6/1394: دریافت

  چكيده

شناختی مطرح در آیات قرآن و روایـات اسـت.    انسان و چگونگی پیدایش او، از مسائل مهم انسان مسئلۀ شناخت نخستین

ظاهر با مفاد آیات و روایات نـوعی تعـارض    اند که به هایی ارائه داده                                 برخی دانشمندان علوم تجربی نیز در این زمینه فرضیه

ـ تحلیلی، به دنبال شناخت نخستین انسان و چگونگی پیدایش او از دیـدگاه قـرآن اسـت     یفیدارد. این مقاله با روش توص

دهـد کـه بیشـتر     ها نیز روشن خواهد شد. حاصل پژوهش نشان می که به تبع آن دیدگاه قرآن نسبت به این گونه فرضیه

رسـد.   هاي کنونی، به او مـی  انسان است و نسل آیات، ظهور قوي و برخی از آنها، صراحت دارند که نخستین انسان، آدم

روشنی مـورد   پیدایش او، به صورت مستقل و از خاك و گل بوده است نه از موجودي دیگر. مفاد روایات نیز این مدعا را به

  دهند.   تأیید و تأکید قرار می

  نخستین انسان، آدم، آفرینش انسان، پیدایش انسان، آفرینش آدم.ها:  کلیدواژه
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  مقدمه

ایـن   اسـت. شناختی، شناخت تبار انسان و چگونگی پیـدایش نخسـتین انسـان     مسائل مهم انسان یکی از

دیگـري بـوده و یـا بـه      به نحو تکامل از موجـود زنـدة  پیدایش او آیا مسئله که نخستین انسان کیست و 

و  در ادیان مختلف الهی از جمله اسالم و نیز در مکاتب مادي، مطـرح   صورت مستقل و از خاك و گل،

یادشـده، در   آن اظهار شده است. از سـویی، مسـئلۀ   دربارة متفاوت ییبحث و مناقشه بوده و آرا موضوع

ه و فهم و تلقی خاصی از آن در میان عمـوم  قرار گرفتکانون توجه کتاب مقدس و آیات قرآن و روایات 

ر دو قـرن اخیـر،   سوي دیگر، د مفسران و اندیشمندان یهودي، مسیحی و مسلمان رایج بوده و هست. از

اسـت. برخـی    گشـته هایی مبتنی بر مشاهدات تجربی و در ظاهر ناسازگار با آن تلقی رایـج، ارائـه    نظریه

یا در ضمن بحث از آیات و روایات مـرتبط بـا پیـدایش نخسـتین انسـان بـه        دانشوران مسلمان، مستقالً

یج، گرایش بلکه اصرار دارند و اعتبـار  اند، اما بیشتر بر صحت همان فهم را این مسئله را بررسیده اي گونه

، 1417انـد (بـراي نمونـه: طباطبـایی،      دانسـته  را مورد تردید قرار داده و نابسندههاي مبتنی بر تجربه  نظریه

؛ جعفــري، 81- 89 ، ص11، ج1374؛ همــو، 255- 300 تــا، ص ؛ مکــارم شــیرازي، بــی255- 260، ص16ج

؛ 15- 52، ص1392؛ جـوادي آملـی،   327- 349ص ،3، ج1367؛ مصباح یـزدي،  124- 133 ، ص2، ج1357

- 59، ص1392؛ گرامــی، 57و 56، 23- 26، ص1387؛ واعظــی، 115- 143، ص1390صــافی گلپایگــانی، 

تلقی سـنتی و رایـج از آیـات و     ،مبتنی بر مشاهدات تجربی اتدر مقابل، کسانی با پذیرش اعتبار نظری ).37

بـراي نمونـه: سـحابی،    ( انـد  ها برآمـده  زگار با آن نظریهفهمی سا ۀروایات را نامعتبر شمرده و در جهت ارائ

بنـدي آیـات    به دسته کسانی هم بدون اصرار بر انتساب دیدگاهی معین به متون دینی، عمدتاً ).خلقت انسان

 ).بـراي نمونـه: مشـکینی اردبیلـی، تکامـل در قـرآن      انـد (  بسنده کردههاي تجربی  و بیان نسبت آنها با نظریه

هـاي   بان دین و زبان علم را از یکدیگر جدا دانسـته و تعـارض میـان مفـاد دیـن و نظریـه      برخی نیز سنخ ز

  .)براي نمونه: قراملکی، موضع علم و دین در خلقت انسان( اند تجربی در این مسئله را منتفی شمرده

م باید نظـر قـرآن را بـر اسـاس منطـق فهـ       ،ها یا رد این دیدگاه تأییدرسد پیش از هر گونه  به نظر می

راسـتی در پرتـو    وجو کرد. اکنون پرسش این اسـت کـه بـه    هاي یادشده جست صحیح و فارغ از دیدگاه

تـوان   منطق تفسیر قرآن و ضوابط عقلی و عقالیی معتبر در کشف معنا و مدلول آیات در این باره چه می

قـرآن و روایـات در   ، در نهایت نظر گفت؟ و اگر از روایات مرتبط با آیات آفرینش انسان استمداد بجوییم

پرداخـت و صـحت    ۀ یادشدهچهارگان اتنظری ارزیابیتوان به  مسئله چه خواهد بود؟ پس از این مرحله می

نخسـتین انسـان و    ةاساس این مقاله بـا هـدف شـناخت دیـدگاه قـرآن دربـار       و سقم آنها را بررسید. براین
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را در نگاه روایات نیز بـه نظـاره خواهـد     چگونگی پیدایش او به سامان رسیده و عالوه بر آن، تصویر مسئله

و  دهـیم،  توضـیح مـی  را » چگـونگی پیـدایش  «و  »نخستین انسـان «دو مفهوم  نخستنشست. بدین منظور، 

  .کردمفاد روایات را در این موضوع بررسی خواهیم  پایاندر  ،سپس به سراغ محتواي آیات رفته

 و شناسـی  زیسـت  ماننـد  علـومی  در و یـق تطب آدم بـر ، الهـی  ادیـان  در »نخستین انسـان « اصطالح

ولـی   )؛374، ص1353بهـزاد،  ( اطالق شده است ...و غار ساکن و صیاد اولیه هاي انسان به، شناسی باستان

  د.رس زمین به آنها می ةموجود در کر هاي فعلیِ فرد یا افرادي است که نسل انسان نخستینمراد ما از آن، 

یـا  بـوده  مسـتقل و مسـتقیم از خـاك و گـل      انسان است که چگونگی پیدایش »آفرینش«مراد ما از 

ـ  یادآوريپیشاپیش  .است بوده تکاملی از موجودي زنده او به نحو پیدایش مبنـایی را ضـروري    ۀاین نکت

گویـد،   عالم طبیعت یا انسان یا حقایق دیگر سخن می ةگاه که دربار دانیم که به اعتقاد ما، زبان قرآن آن می

قضایاي اخباري قرآن حاکی از خبر و اطالعـی   همۀنماست و  بخش و واقع تیجه معرفتزبان ناظر و در ن

گونـه کـه    اي بر خالف آن در کار باشد. بنابراین همان مگر اینکه قرینه ،نسبت به موضوعات خود هستند

در قضـایاي   کـم  دسـت  حقایق خارجی و عینی است، زبان قـرآن نیـز   ةدربار مطلبیزبان علم، کاشف از 

بـراي تفصـیل بیشـتر، ر.ك: سـاجدي،     اسـت ( حقایق خارجی و عینی  ةاطالعاتی دربار حاکی ازري، اخبا

و  )17، ص24، ج1390؛ شـریعتی،  514ص ،1، ج1377مطهـري،  نمادین (نه زبانی  )،57- 108  ، ص1392

بـر اسـاس اصـل     . لـذا )بـه بعـد   152 ، ص1373ر.ك: قراملکـی،  ( یا کالمی عرفی و غیر نـاظر بـه واقـع   

، بـه  کالم استهاي لفظی و ظهور  داللتعقالیی که مبتنی بر مطابق قواعد فهم  بخشی زبان قرآن، معرفت

  مفاد آیات خواهیم پرداخت و حد داللت آنها را روشن خواهیم کرد.

  مفاد آيات قرآن

توان آنهـا را بـر حسـب     و مضمون آیات مرتبط با چگونگی پیدایش نخستین انسان، می امل در محتوبا تأ

مهـم   داگانه بررسی کرد. به نظر ما نکتۀبندي و مفاد هر دسته را ج هاي موضوعی و مضمونی دسته تقراب

تنهـایی   ها لحاظ شود و مدلول هـر دسـته بـه    آن است که در بررسی نظر آیات، باید داللت مجموع دسته

د جایگـاه  کلی به قرآن کافی نیست. مدلول یک دسته نسبت به مدلول جمیـع، هماننـ   يبراي انتساب نظر

  .استیک مقدمه نسبت به مجموع مقدمات یک برهان 

همگـی   زمین، با توجه به این نکتـه کـه   ةکر فعلی هاي انسان همۀ نسل گویند می که آیاتی :دستۀ اول

  :کم پنج آیه چنین داللتی دارند گردد. دست میازب نفر یک هستند، به قرآن مخاطب استثنا بدون آنها
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  ؛)1:زوجها (نساء منْها وخَلَقَ واحدةٍ نَفْسٍ منْ خَلَقَکُم الَّذي ربکُم اتَّقُوا النَّاس أَیها یا. 1

2 .وهالَّذي و نْ أَنْشَأَکُمةٍ نَفْسٍ مد؛)98(انعام: واح  

3 .والَّذي ه نْ خَلَقَکُمةٍ نَفْسٍ مدلَ واحعجنْها وها (اعراف مجو؛189:ز(  

4 .نْ خَلَقَکُمةٍ نَفْسٍ مدواح لَ ثُمعنْها جها (زمر مجو؛)6:ز  

 أَتْقـاکُم  اللَّـه  عنْـد  أَکْـرَمکُم  إِنَّ لتَعارفُوا وقَبائلَ شُعوباً وجعلْناکُم  وأُنْثى ذَکَرٍ منْ خَلَقْناکُم إِنَّا النَّاس أَیها یا. 5

 .)13:(حجرات

آن است کـه مـراد   » زوجها منْها جعلَ«و » زوجها منْها خَلَقَ«توجه به تعابیر با  ویژه بهظاهر این آیات، 

، 123، 48بـراي نمونـه: بقـره:   ( در بسیاري از آیات دیگر ااست و همین معن» فرد«و » شخص«، »نَفْسٍ«از 

تصـریح   بـه  دانـان نیـز   اراده شده است و برخـی لغـت  » نفس«نیز از  )161، 61، 30، 25؛ آل عمران:281

  ).تا، ماده نفس فراهیدي، بی(  »آدم حتى نَفْس إنسان کل« اند: گفته

قطعـی   اي تغییر تدریجی و تکامل موجودات و از جمله انسان را مسـئله  بعضی نویسندگان که نظریۀ

دیگر، اعتقاد به خلقت مستقل انسان را ناشی از تلقین اسرائیلیات و بـر اسـاس    سويو مسلم دانسته و از 

مـراد از نفـس واحـده در     )،102و  101، ص1351سـحابی،  ( انـد  شـمرده  هـاي قـدیمی    طیر و افسانهاسا

. از ظـاهر عبـارات ایشـان    134همـان، ص ( دانسـته » زندگی وابسته به جسـم متناسـب  «گونه آیات را  این

ن طبقـه  تـری  شود که مراد از این تعبیر، همان حیات مشترك و ساري در میان موجودات، از نازل برداشت می

  اند: و گفته) باشد تکامل تا آخرین طبقه تکامل می

که به آن اضافه شده است وحدت و تنهـایی آن را  » واحد«صفت  .خود داللت بر تنهایی دارد» نفس« ۀکلم

هم به نحوي که تأکید گردیده، منطبق بـر آدم صـفی    مفهوم تنهایی نفس آن .کند بیشتر تأکید و تصریح می

  ).136همان، ص( آید هاي متوالی پدید نمی را از یک فرد واحد و تنها، نسل و نسلزی ؛تواند باشد نمی

  توان گفت: در ارزیابی چنین برداشتی می

ویـژه بـا توجـه بـه مطـرح کـردن        گونه آیات و به گونه که بیان شد، ظهور و فهم عرفی از این اوالً همان

آن اسـت کـه    »زوجها منْها جعلَ ثُم«و  »زوجها منْها علَج« ،»زوجها خَلَقَ منْها« خلقت همسر آدم در عبارات

، فرد و شخص خاصی است که خداوند پس از خلقت او، همسري نیز برایش آفریده اسـت  »نفس«مراد از 

  باشد، از سیاق آیات بسیار دور است؛» حیات متناسب با هر موجود«در این آیات، » نفس«اینکه مراد از  و

نیسـت؛ زیـرا مـراد از     ، هرگز مانع از انطباق آن بر فردي معین ماننـد آدم »واحده«اف نفس به ثانیاً اتص

وحدت در این آیات، وحدت، در مقابل زوجیت و زناشویی نیست و با منضم شدن همسـر منافـات نـدارد    
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افـراد   اي میـان  گونه برتري )، بلکه این وصف، یا اشاره به این است که هیچ223، ص11، ج1403(مجلسی، 

ها از این جهت، برابر و فرزندان یک نفر هسـتند و برتـري    انسان از حیث خاندان و نژاد نیست و همۀ انسان

تنها به تقواست (وحدت، در مقابل اختالف و تعدد نژادها) و یا اشاره به قدرت خداوند اسـت کـه از یـک    

  سیار فراوان افراد انسان).فرد، میلیاردها انسان را پدید آورده است (وحدت، در مقابل تعدد ب

بـاال بـه کـار     در قرآن، تنها در همان چهار آیـۀ » واحدة نَفْسٍ«با توجه به اینکه تعبیر خلق یا انشاء از 

مـر  انساء،  ی است که ذکر کردیم؛ چراکه در آیۀ اول سورةمعنای دهندة أمل در سیاق آنها نشانرفته است، ت

پـس   .تأکید و تعلیل شـده اسـت  » رقیباً علَیکُم کانَ اللَّه إِنَّ« پایان با جملۀر (اتَّقُوا)، دو بار بیان و د ابه تقو

باشـد کـه در پیونـد بـا یکـدیگر      » واحدة خلقت از نَفْسٍ«و » و تأکید بر آن امر به تقوا«باید مناسبتی میان 

هـا از یـک    خلقت انسان« حجرات را به آن ضمیمه کنیم که در آن نیز ةسور 13 حال، وقتی آیۀاند.  بیان شده

آیـد کـه    ، به دسـت مـی   أَتْقاکُم بیان شده اللَّه عنْد أَکْرَمکُم با جمله إِنَّ» اترغیب به تقو«همراه با » زن و شوهر

نساء، اشـاره بـه عـدم تعـدد و عـدم اخـتالف       سورة اول  ۀدر آی» واحده«به » نفس« کردنهدف از متصف 

هـا، از جهـت نیـا،     انسـان  ۀو اینکه همـ  )134، ص4، ج1417 طباطبایی،( حقیقی میان نژادهاي انسانی است

مشترك و فرزندان یک پدر و یک زن و شوهر هستند. پس این وحدت، در مقابل تعدد و تکثر نژادهاسـت  

  که منافاتی با زوجیت زن و شوهري ندارد.

صود از اتصـاف نفـس   که مق دهد نشان میتوان گفت سیاق آنها  آیات دوم، سوم و چهارم، می بارةدر

هاي قدرت خداوند است که توانسته از یک فـرد، میلیاردهـا فـرد دیگـر را      به وحدت، بیان یکی از نشانه

الْآیات) و در آیات سـابق بـر    هاي خداست (فَصلْنَا )، سخن از نشانه98(انعام: دوم ۀبیافریند؛ چراکه در آی

ها و در آیات بعـدي آن نیـز، سـخن از     و میراندن زندهها و زنده کردن مردگان  نه آن، سخن از شکافتن دا

 است. پس در آیـۀ هاي قدرت خداوند  عنوان نشانه  ها و غیره به شب و خورشید و ماه و ستارگان و میوه

  همین نکته مد نظر است.   نیزدوم 

ان ) سیاق خود آیه و آیات بعد، داللت بر این دارد که تنها خداست کـه چنـ  189(اعراف: سوم در آیۀ

داراي چنـین قـدرتی، چـه     پس با وجود خداوند بیافریند؛قدرتی دارد که توانسته همه شما را از یک نفر 

منطق و دلیل موجهی وجود دارد که شما براي او شریکانی قرار دهیـد کـه خودشـان مخلـوق هسـتند؟!      

  است.   در ارتباط با قدرت الهی مطرح شده» خلقت از نفس واحده«بنابراین در این آیه نیز 

هـا و   ) سیاق آیه و آیات سابق آن، بیانگر این است که خدایی کـه آسـمان  6در آیۀ چهارم (زمر:

پدید آورده و چهارپایان را آفریده و قـادر بـر ایـن    » نفس واحده«زمین را آفریده و همۀ شما را از 

۱۰      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

وان فرزند خود عن کارهاست، منزه و واالتر از آن است که از میان همان مخلوقات خود، کسی را به 

هـاي اوصـاف    در این سه آیه، اشاره به یکی از نشـانه » خلقت از نفس واحده«انتخاب کند. بنابراین 

هاسـت نـه    در مقابل تعدد چند میلیاردي انسـان » واحده«الهی قدرت و علم خداوند است و صفت 

  ».زوجیت زن و شوهري«مقابل   در

توان گفت این آیات، داللـت بـر    اول، می ۀچهار آی در» نفس«بنابراین با توجه به روشن شدن معناي 

 کـه  نیست چنین و است نفر یک آنها ۀهم گردد و پدر اولی میازمردم به یک نفر ب همۀآن دارند که نسل 

  باشند.   داشته یکدیگر عرض در و گوناگون ۀاولی پدرهاي

انـد.   شـده  آفریدهمرد و زن افراد انسان، از یک  همۀ) نیز داللت بر آن دارد که 13پنجم (حجرات: آیۀ

 .  رسد میها به یک پدر  انسان دارد که نسل همۀ لذا این آیه نیز همچون چهار آیۀ اول، بیان می

هاي روي زمین، فرزندان شخصی معین بـه نـام    انسان همۀآیاتی که داللت دارند بر اینکه  :دستۀ دوم

  ند:ا بهستند. این دسته با دو گونه تعبیر، دال بر این مطل» آدم«

 26اند؛ مانند آیۀ  مخاطب قرار گرفته» آدم بنی«هاي روي زمین، با عنوان  . در برخی، تمام انسان1

 35و 31 ،27سـورة یـس و    60انـد آیـات    لباسـاً. همچنـین   علَیکُم أَنْزَلْنا قَد آدم بنی سورة اعراف: یا

اي روي زمین، بدون استثنا مخاطب قرآن ه با توجه به این نکته که همۀ انسان   اعراف. در این آیات،

هستند، مطابق ظاهر این تعبیـر، همـۀ آنهـا، بـدون اسـتثنا فرزنـدان       » آدم بنی یا«و داخل در خطاب 

  هستند؛» آدم«شخصی معین به نام 

 آدم  بنـی  نیز آمده است: یا» أَبویکُم«، تعبیر »بنی آدم«اعراف که در آن، عالوه بر تعبیر  ةسور 27 ۀ. آی2

هـا را   انسـان  ۀایـن آیـه، همـ    آغـاز . با توجه به اینکـه در  الْجنَّۀِ منَ أَبویکُم أَخْرَج کَما الشَّیطانُ یفْتنَنَّکُم ال

نیز دال بر این است کـه یکـی از والـدین (أَبـویکُم)، همـان       »أَبویکُم«خطاب کرده است، ظاهر » آدم بنی«

  ها، فرزندان اویند. انسان ۀو هم است» آدم«

هسـتند و او  » آدم«ها فرزندان شخصی معـین بـه نـام     انسان اساس مدلول این دسته از آیات، همۀبر 

  پدر همه است.  

و چگونگی پیدایش مستقل او بیـان شـده اسـت: ایـن     » آدم«نام  آیاتی که در آنها صریحاً :دستۀ سوم

  اعراف. 12 و 11اسراء و  62 و 61عمران،  آل 59 ۀند از: آیا دسته مشتمل بر سه آیه است که عبارت

». یکُـونُ فَ کُـنْ  لَه قالَ ثُم تُرابٍ منْ خَلَقَه آدم کَمثَلِ اللَّه عنْد  عیسى مثَلَ إِنَّ«عمران:  آل ةسور 59 ۀ. آی1

رتبط بـا  لذا برخی نویسندگان، در مباحث م ۀ آفرینش نخستین انسان است.ترین آیه در مسئل این آیه، مهم



   ۱۱مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان بازتأملي در

 »ترین آیـه  روشن« )،55ص، تا بی، اردبیلی مشکینی( »ترین دلیل قوي«این مسئله، از آن با تعبیراتی همچون 

ادلّ از آیات دیگـر بـر اسـتقالل    « )،341، ص3، ج1367؛ مصباح یزدي، 256 ، ص16، ج1417طباطبایی، (

واعظـی،  ( »بودن خلقت آدم ییترین آیه بر استثنا صریح« ) و132، ص2، ج1357جعفري، ( »آدم در خلقت

اي بسـیار مهـم    اثبـات شـود، قرینـه    مستقل آدم آفرینشاند، و اگر داللت آن بر  یاد کرده )25 ، ص1387

لـذا   ؛کنـد  قرآن در این مسئله بسیار نزدیک مـی  است و ما را به فهم دقیق نظریۀآیات  دیگرداللت  بارةدر

  د.  شودقت بررسی  باید به

  يهنکات مهم در تفسير آ

(مشـبه بـه)، خبـر، حـدیث، صـفت،       هاي مختلفی همچون مثـال  در کتب لغت، معادل» مثَل«براي  الف.

 فـی  المحـیط  عبـاد،  بـن  اللغه؛ صاحب اسـماعیل  ازهري، تهذیب؛ العین فراهیدي، :ر.ك( عبرت، آیه و نشانه

یـا  » داسـتان « ةآیه، واژ بیان شده است که شاید بهترین معادل فارسی براي آن در این )ذیل ماده مثل ،اللغه

  باشد.» چگونگی«

نیـز در ایـن   » آدم«علَم و اسم براي فرد معین خارجی اسـت،  » عیسی«طور که بدون تردید  همان ب.

نه اسم نوع یا اسم جـنس؛ چراکـه اوالً در خصـوص ایـن      ،آیه علَم و اسم براي فرد معین خارجی است

در قـرآن  » آدم«ثانیاً ظاهر آیـات آن اسـت کـه     ؛ودآیه، معقول نیست که یک فرد به نوع خودش تشبیه ش

او  آدم و ذریـۀ  ي از آیات، بحث از بنیو لذا در بسیار ،علم براي فردي معین است و نه اسم نوع یا جنس

 بـر  شاهدي دیگـر  تواند آن، می بودن منصرف غیر و »ال« بدون »آدم«استعمال  عالوه مطرح شده است. به

  ؛باشد آن تیعلَم

یعنـی در   ؛، چند احتمـال وجـود دارد  »اللَّه عنْد«مراد از  بارةمند نبودن خداوند، در ه به مکانبا توج ج.

یـا در   )،207، ص3، ج1412طبـري،  ( یا در فعل خداونـد  )،212، ص3، ج1417طباطبایی، ( علم خداوند

ق بـه خـالق   نسبت عیسی به خداوند، نسبت مخلـو  بدین معنا که ؛یا نسبت به خداوند ،االمر و واقع نفس

احتماالت، آیه دال است بـر تشـبیه مطلبـی     ۀبنا بر هم ).12 ، ص3تا، ج عاشور، بی ابن( است نه ابن به أب

بـر جهـل و    آدم، و نه خیالی و یـا مبتنـی   بارةعیسی به مطلبی واقعی و حقیقی در بارةواقعی و حقیقی در

  تصور عوامانه از آن دو؛

توان به دست آورد که مراد از تشبیه داستان عیسی بـه داسـتان    ه میدر خود این آی» خَلَقَه«از تعبیر  د.

، نه تشبیه اموري مانند علم و فضل عیسی به علم و فضـل  استآدم  آفرینشآدم، تشبیه خلقت عیسی به 

  ).56 تا، ص مشکینی اردبیلی، بی( اند دهکرامثال آن که برخی نویسندگان ادعا  آدم و

۱۲      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

، از سبب نزول آن نیز که برخـی مـدعی اجمـاع مفسـران بـر چنـین       »لَقَهخَ« نظر از تعبیر عالوه صرف به

توان این مطلب را برداشت کرد. در سبب نـزول آیـه،    )، می242، ص8، ج1420سبب نزولی هستند (رازي، 

گروهی از مسیحیان نجران به مدینـه آمـده و از ایشـان دربـارة محتـواي       نقل شده که در زمان پیامبر اکرم

 هاي دعـوت خـود را مخلـوق بـودن عیسـی      سیدند. آن حضرت در پاسخ ایشان، یکی از پیامدعوتشان پر

شمردند. آن گروه مسیحی پرسیدند که اگر مخلوق است پس پدرش کیست؟! در پاسـخِ ایشـان، بـر پیـامبر     

گویید؟ آیـا مخلـوق بـوده اسـت؟ گفتنـد: آري.       وحی نازل شد که از ایشان بپرس دربارة آدم چه می اکرم

امبر از ایشان پرسید: پس پدرش که بوده است؟! آن گروه از پاسخ گفتن عاجز و حیـران ماندنـد و سـپس    پی

  )؛162، ص2، ج1372؛ طبرسی، 482 ، ص2تا، ج ؛ طوسی، بی104 ، ص1، ج1367این آیه نازل شد (قمی، 

کـه   کـرد ایـد توجـه   ، ب»مثَل« ۀتشبیه، که در این آیه مستفاد از کاف (ك) است و نه از کلم بارةدر .  ه

، 2، ج1376تفتـازانی،  ( باشـد  به می یکی از اغراض مهم در تشبیه، بیان امکان مشبه با توجه به امکان مشبه

بـدون دخالـت    ۀ عدم امکان تولد یک فـرد عیسی شبه بارةو چون در )237 م، ص1994؛ هاشمی، 35ص

 پـذیرفتنی و در آیه، تنها وجه شبه  تاسپدر وجود داشته است، هدف از تشبیه در این آیه، بیان امکان آن 

کـه از سـبب نـزول نیـز اسـتفاده       گونه زیرا همان ؛است» امکان تحقق«میان خلقت عیسی و خلقت آدم، 

بـوده، کـه خداونـد    » امکان پیدایش فرزند بدون پـدر « عیسی ةشود، مطلب مورد شبهه و انکار دربار می

گونه کـه پیـدایش    به این بیان که همان ؛کن شمرده استبا استفاده از این تشبیه، تحقق چنین امري را مم

  ، پیدایش عیسی نیز بدون وجود پدر، امکان تحقق دارد.  ممکن بودهآدم بدون پدر و مادر، 

انسان، در ذهـن عمـوم    خصوص تکامل انواع و از جمله در ۀاز طرح فرضی پیشبا توجه به اینکه تا 

شـده   تی اعجازگونه و مستقل و از خاك و گل تلقـی مـی  مسلمین، خلقت آدم، خلق همۀاهل کتاب و نیز 

هـا از   انسان دیگرهمانند  است، اگر این تلقی آنها نادرست بوده و حقیقت این بوده باشد که خلقت آدم

نث است، در این صورت، اگر خداوند بـا اسـتفاده از همـان تلقـی و تصـور      ؤدو موجود مذکر و م ۀنطف

بـه معنـاي   ( به جهـل  يی توجیه خلقت حضرت عیسی باشد، نوعی اغرادر پ آدم بارةن دراباطل مخاطب

به جهل، قبـیح و در مـورد    يآید و اغرا خداوند الزم می بارةدر )گذاشتن باقی جهل در و جهل به کشاندن

 چراکه او نیازي به در جهل افکندن مخاطب بـراي توجیـه خلقـت حضـرت عیسـی      ؛خدا محال است

کـه در آن صـورت،   ، تشبیه به خلقـت تکـاملی او باشـد   » کمثل آدم«ند از اگر مراد خداو همچنین ندارد.

دو  ۀافـراد بشـر، حاصـل از نطفـ     همـۀ بلکه او نیز همانند  ،خلقت او اعجازگونه و غیرعادي نخواهد بود

  . در این صورت، وجه شبه قابل قبولی براي این تشبیه متصور نیست و نث است،ؤموجود مذکر و م



   ۱۳مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان بازتأملي در

سـت:  راي تشـبیه در ایـن آیـه، ایـن معنا    آید که تنها صورت قابل دفاع ب دست میاز آنچه بیان شد به 

او خداونـد  همانا داستان خلقت عیسی، در امکان تحقق اعجازگونه، همانند داستان خلقت آدم است کـه  

  خاك آفرید؛ را اعجازگونه از

در اصـل، داللـت   » ثـم «باید گفت که » یکُونُفَ کُنْ لَه قالَ ثُم تُرابٍ منْ خَلَقَه«در » ثُم«معناي  بارةدر و.

ـ   ادارد و این معن )69 ، ص2، ج1375سیوطی، ( بر تراخی زمانی مـورد   ۀ، یکی از معـانی محتمـل آن در آی

، 3تـا، ج  عاشـور، بـی   ابـن ( را در این آیـه، دال بـر تراخـی رتبـی    » ثم«ن، ابحث است. البته برخی از مفسر

  .  )174، ص2، ج1416نیشابوري، ( اند دانسته خبارار و برخی دیگر، دال بر تراخی د )112ص

در این آیه، حتی اگر هم دال بر تراخی زمانی باشد، چون مقدار زمـان تراخـی در آیـه    » ثُم«هرحال  به

نما خلق شده و پـس   معین نشده است، لذا هرگز دال بر این نیست که بشر ابتدا به صورت حیوانی انسان

ا تکامل به صورت فعلی در آمده است؛ مطلبی که برخی، با اسـتناد بـه معنـاي    ها سال ب از گذشت میلیون

  ).185 ، ص1351سحابی، ( اند ، در پی اثبات آن بوده»ثم«تراخی در 

در این آیه، داللت بر تراخی زمانی ندارد، بلکـه مناسـب آن اسـت    » ثم«د که کرتوان ادعا  عالوه می به

» فَیکُـونُ  کُـنْ  لَـه  قـالَ «در تعبیراتی ماننـد  » قول«شد؛ چراکه مراد از خبار بااکه براي داللت بر تراخی در 

بـه   ؛خداوند در مقام خلقت چیـزي اسـت   ةسخن و گفتار لفظی نیست، بلکه این نوع تعبیر، کنایه از اراد

شـود، نـه آنکـه در مقـام      محقق می ءکه اگر خداوند تحقق چیزي را اراده کند، بالفاصله آن شی ااین معن

بعـد،   ۀاز خدا سخن و گفتاري صادر شود و سپس در مرحل واقعاً نخستنش موجودات، الزم باشد آفری

نیز بـوده  » تُرابٍ منْ خَلَقَه«قبل از  ، حتماًخداوند بر خلقت آدم ةد. با توجه به اینکه ارادگردمحقق  ءشی

ه درصـدد بیـان دو خبـر از    خبار است و آی، تنها براي داللت بر ترتیب در ا»ثم«شود که  است، روشن می

ثانیـاً   ؛تُـرابٍ)  منْ ده است (خَلَقَهآفریباشد و آن اینکه اوالً او را از خاك  می کیفیت خلقت حضرت آدم

  کُنْ). لَه (قالَ خداوند خلق شده است ةبا اراد

ـ  لَـه  خداوند (قـالَ  ةموجودات دیگر با اراد همۀها و نیز  انسان حال، با توجه به اینکه همۀ خلـق   نْ)کُ

به قرار گیرد؛ پس خصوصیتی که موجـب شـده    از این جهت، خصوصیتی نداشته که مشبه اند، آدم شده

خصوصـیت بـراي    »تُـرابٍ  مـنْ  خَلَقَه« و فقط در صورتی است »تُرابٍ منْ خَلَقَه«به قرار گیرد،  آدم، مشبه

اگـر آدم نیـز    ؛ وگرنـه خـاك باشـد  شود که مراد از آن، خلقت مستقیم و اعجازگونـه از   شمرده می آدم

ویژگـی خاصـی در او بـاقی     ،شـده باشـد   آفریـده ها به صورت غیرمستقیم از خـاك   انسان دیگرهمانند 

 مثَـلَ  اي نداشته باشد، چـرا نفرمـود: إِنَّ   به قرار گیرد و اگر خلقت او ویژگی ماند که در این آیه، مشبه نمی

۱۴      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

تـر بـه    نزدیـک  با توجه به اینکه حضرت موسـی  ویژه ؛ به...ثُم تُرابٍ منْم قَکُلم خَکَمثَلکُ اللَّه عنْد  عیسى

دانسـتند، چـرا    و او را فرزنـدي نامشـروع مـی    انـد  بـوده  بوده و یهودیان دشمنان اصلی عیسی عیسی

  ثُم...؟   تُرابٍ منْکَمثَلِ موسی خَلَقَه  اللَّه عنْد  عیسى مثَلَ نفرمود: إِنَّ

آدم و پیدایش مسـتقیم او از   لت بسیار روشنی بر خلقت اعجازگونۀنکات یادشده، آیه دال با دقت در

  ؛خاك دارد

 لمـنْ  أَأَسـجد  قـالَ  إِبلیس إِالَّ فَسجدوا لآدم اسجدوا للْمالئکَۀِ قُلْنا : وإِذْاسراء ةسور 62و  61. آیات 2

قالَ، طیناً خَلَقْت تَکأَیذيالَّ هذَا أر تکَرَّم لَینْ عمِ  إِلى أَخَّرْتَنِ لَئوۀِ ییامکَنَّ الْقتَنلَأَح تَهیقَلیالً إِالَّ ذُر.  

و کلمۀ » ه«و ضمیر » الَّذي هذَا«عالوه ظاهر  نام فردي خاص است. به» آدم«در این آیات، ظاهراً 

اسـم و دال بـر یـک شـخص     » آدم«دارند در اینکه  نیز ظهور بسیار قوي» ذُریتَه «در ترکیب  »ذُریه«

دارد و با توجه به دیگر آیـاتی کـه در آنهـا     معین خارجی است و آیه اشاره به داستان خلقت آدم

در ایـن آیـه،   » طینـاً  خَلَقْـت  منْ«َداستان خلقت آدم و سجدة فرشتگان براي او مطرح شده، مراد از 

دارد، و ایـن معنـا،   » طین«) است که ظهور در خلقت مستقیم از 12:(اعراف» طینٍ منْ خَلَقْتَه«همان 

وجـود دارد (دربـاره علـت    » طینـا «در هر سه فرضِ تمیز یا حال یا منصوب به نزع خـافض بـودن   

؛ زمخشـري،  270 ، ص13تـا، ج  منظـور، بـی   ؛ ابـن 657، ص6، ج 1372، ر.ك: طبرسی، »طینا«نصب 

داللت » طین«لقت مستقل آدم و پیدایش مستقیم او از ). لذا این آیات نیز بر خ677 ، ص2، ج1407

  دارند نه بر پیدایش او از نطفۀ موجودي دیگر؛

 فَسـجدوا  لـآدم  اسـجدوا  للْمالئکَۀِ قُلْنا ثُم صورناکُم ثُم خَلَقْناکُم : ولَقَداعراف ةسور 12و 11. آیات 3

 نـارٍ  مـنْ   خَلَقْتَنـی  منْـه  خَیـرٌ  أَنَـا  قـالَ  أَمرْتُک إِذْ تَسجد أَالَّ منَعک ما قالَ جِدینَالسا منَ یکُنْ لَم إِبلیس إِالَّ

خَلَقْتَهنْ وطینٍ م. 

سراء، مربوط به داستان چگـونگی آفـرینش   ة اسور 62و  61با توجه به اینکه این آیات، همانند آیات 

آیات نیز، شخصـی معـین و مشـخص     ین مراد از آدم در این، بنابراندسته فرشتگان براي او ةآدم و سجد

کار رفتـه،    به» هم«و در آیات بعدي، ضمیر جمع » کُم«این آیات، ضمیر جمع  آغازاینکه در  آیا امااست؛ 

در این آیه، اسم جمع باشد؛ چراکه ظـاهر آیـات آن اسـت کـه مـراد از      » آدم« ۀشود که کلم دلیل آن نمی

  شخصی معین است.» آدم«مراد از ، افراد انسان و »کُم«

 »ثم«در این آیات نیز مانع از این ظهور نیست؟ پاسخ منفی است؛ چراکه » ثم«آیا عطف به 

. براي 260، ص16، ج1417تواند براي داللت بر ترتیب در اخبار باشد (طباطبایی،  اینجا می در



   ۱۵مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان بازتأملي در

ان سه خبر جداگانه اسـت  )؛ به این معنا که آیه درصدد بی21، ص8اقوال دیگر، ر.ك: همان، ج

  که الزم نیست دربارة یک موضوع باشند.

در ایـن آیـه اسـم جمـع     » آدم«در آیات بعدي نیز نباید سبب این توهم شـود کـه   » هم«ضمیر جمع 

ت به قرینۀ آیـا  ثانیاً ؛گردد میاز به آدم ب» ه«ضمیر مفرد  خَلَقْتَه) ...منْه خَیرٌ (أَنَا 12است؛ چراکه اوالً در آیه 

آدم، همسـر  «و یا مجمـوع  » دمآ ۀذری«تواند  در اینجا، می» هم«اسراء، مراد از ضمیر جمع  سورة 62و  61

  باشد.  » او و ذریۀ

کـه خلقـت آدم را    تُرابٍ) منْ عمران (خَلَقَه آل ةسور 59 ۀبا توجه به مدلول آی» طینٍ منْ خَلَقْتَه«تعبیر 

ه تعبیـر  گونه کـ  همان ؛اللت بر خلقت مستقیم آدم از طین داردکند، د اعجازگونه و غیرمتعارف معرفی می

 مائـده (وإِذْ  ةسـور  110الطَّیـرِ) و   کَهیئَـۀِ  الطِّینِ منَ لَکُم أَخْلُقُ عمران (أَنِّی آل سورة 49مشابه آن در آیات 

  دارد. داللت ت مستقیم از طینبر خلق قطعاً الطَّیرِ)، در داستان معجزات عیسی کَهیئَۀِ الطِّینِ منَ تَخْلُقُ

» طـین «در این آیه، بر خلقت مسـتقل آدم و پیـدایش مسـتقیم او از    » طینٍ منْ خَلَقْتَه« عبارت بنابراین

دارد و این جمله، هرچند که جزء کالم ابلیس است، بیـان آن در پیشـگاه خداونـد و عـدم رد آن     داللت 

  و درستی آن است. تأییدتوسط خدا، دلیل بر 

 و »آدم« نـام  صـریحاً  آنهـا  در توجه به مطالب یادشده، حاصـل مفـاد آیـات ایـن دسـته، کـه      با 

شده، این است که آفرینش او به طور مسـتقل، و بـه صـورت مسـتقیم از      بیان او پیدایش چگونگی

  خاك و گل بوده است. 

 نسـبت  آدم رتحض نیایی مقام بر داللت که دوم، اول و ۀدست آیات به دسته این کردن مفاد ضمیمه با

 بـوده  خـاك و گـل   از مسـتقیماً ، انسـان  نخسـتین  آفرینش که آید می دست  به، دارند کنونی بشر نسل به

  دیگري پدید آمده باشد. ةموجود زند ۀاست، نه آنکه از نطف

شـود   ن دیگر، معلـوم مـی  یولی با توجه به قرا ،نیامده» آدم«نام  آیاتی که در آنها صریحاً :دستۀ چهارم

  هستند: ها نیز ناظر به چگونگی آفرینش آدمکه این

 فَسـجد  سـاجِدینَ،  لَـه  .. فَقَعـوا .سـویتُه  فَـإِذا  طـینٍ،  مـنْ  بشَـراً  خـالقٌ  إِنِّـی  للْمالئکَۀِ ربک قالَ إِذْ. 1

 ؛)71- 76:(ص طینٍ منْ هوخَلَقْتَ نارٍ منْ  خَلَقْتَنی منْه خَیرٌ أَنَا .. قالَ.إِبلیس ..إِالَّ.الْمالئکَۀُ

2 .لَقَدنْ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا ولْصالٍ منْ صإٍ ممنُونٍ، حسانَّ مالْجو نْ خَلَقْناهلُ منْ قَبومِ،  نارِ مـمإِذْ السقـالَ  و 

کبکَۀِ رالئلْمقٌ إِنِّی لشَراً خالنْ بلْصالٍ منْ صإٍ ممنُونٍ، حسـ  فَـإِذا  م ستُهیـوا .وفَقَع ..  سـاجِدینَ،  لَـه  دـجفَس 

 ).23- 33:(حجر مسنُونٍ حمإٍ منْ صلْصالٍ منْ خَلَقْتَه لبشَرٍ لأَسجد أَکُنْ لَم قالَ... إِبلیس الْمالئکَۀُ...إِالَّ

۱۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

لول با توجه به اشاره این آیات به داستان سجده فرشتگان و نافرمانی ابلیس و بـر اسـاس مـد   

 اعراف، که صریحاً این داستان را دربارة آفرینش آدم 12و  11اسراء و نیز آیات  62و  61آیات 

گردد که این آیات نیز دربارة آفرینش آدم هستند. در این آیات، بیـان   اند، معلوم می مطرح ساخته

ه است و این تعبیـر،  بود» مسنُونٍ حمإٍ منْ صلْصالٍ«و » طین«شده که خلقت و پیدایش انسان، از 

، بـا توجـه   »صلصال«، گل و مراد از »طین«ظهور در خلقت مستقیم او از این مواد دارد و مراد از 

آن)  بـه ... و ضـربه  برخـورد  اثـر  به معناي آن در لغت، گل خشک سفالگون و داراي صـدا (بـر  

تـا،   راغب اصفهانی، بیتا، ماده صل؛  فارس، بی بن تا، ماده صل؛ احمد باشد (ر.ك: فراهیدي، بی می

هستند، بنابراین  تا، ماده صلل). ازآنجاکه این آیات، ناظر به آفرینش آدم ماده صلل؛ جوهري، بی

، خلقت آدم از این مواد است »مسنُونٍ حمإٍ منْ صلْصالٍ« و »طین«مراد از خلقت انسان یا بشر از 

هاست، در این آیات، خلقت  در همۀ انسانو ازآنجاکه بر اساس مفاد آیات دستۀ اول و دوم، او پ

  بیان شده است؛» بشر«یا » انسان«او از مواد یادشده، با تعبیر خلقت 

 ).14:نارٍ (الرحمن منْ مارِجٍ منْ الْجانَّ وخَلَقَ کَالْفَخَّارِ صلْصالٍ منْ الْإِنْسانَ . خَلَق3َ

ر رفته و با توجه به اینکه در سه مورد (آیـات  کا  چهار بار در قرآن به» صلصال«تعبیر خلقت انسان از 

شود که این تعبیر، در این آیـه نیـز    است، روشن می آفرینش آدم ةحجر)، این تعبیر دربار ةسور 23- 33

از » انسـان «و از آن جهت که او سرمنشأ نوع انسان است، آیه به مبدأ آفرینش نـوع   ستناظر به خلقت او

  ، که از نار (آتش) بوده است.  »جن«دأ آفرینش نوع در مقابل مب دارد؛صلصال اشاره 

 ثُـم  مهینٍ ماء منْ ساللَۀٍ منْ نَسلَه جعلَ ثُم، طینٍ منْ الْإِنْسانِ خَلْقَ وبدأَ خَلَقَه ء شَی کُلَّ أَحسنَ . الَّذي4

اهونَفَخَ سو نْ فیهم هوحلَ رعجو لَکُم عم7- 9:..(سجده.الس(. 

طینٍ) با استمرار نسـل او از آبـی    منْ الْإِنْسانِ خَلْقَ آفرینش انسان از گل (بدأَ آغازدر این آیات، تقابل 

فـرد انسـان، از    نخسـتین دهد که آفرینش مستقیم  مهینٍ) نشان می ماء منْ ساللَۀٍ منْ نَسلَه جعلَ (ثُم پست

آفـرینش انسـان    آغـاز و اگر مراد این بود که  ،آبی پست تداوم یافته ۀواسط  اما نسل او به ؛گل بوده است

ها) از خاك و گل بوده و سپس با طی مراحلـی (تبـدیل بـه گیـاه و مـواد خـوراکی و...) بـه         انسان همۀ(

نـه   »مهـینٍ  مـاء  مـنْ  ساللَۀٍ منْ جعلَه ثُم«شد:  اند، در این صورت، باید گفته می صورت ماء مهین در آمده

»لَ ثُمعج لَهنْ نَساللَۀٍ منْ سم هینٍ ماء250، ص16، ج1417طباطبایی، ( »م.(  

ن یادشـده  یبـه میـان نیامـده اسـت، قـرا      بنابراین هرچند در آیات این دسته، نـامی از حضـرت آدم  

  ند.هستل از خاك و گ» آدم« ۀروشنی داللت دارند که این آیات نیز ناظر به خلقت مستقل و بالواسط به



   ۱۷مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان بازتأملي در

فـرد انسـان معرفـی     نخسـتین را  اول و دوم، کـه حضـرت آدم   ۀبا انضمام این آیات به آیات دسـت 

 از خاك و گل بوده است. عنوان نخستین انسان، مستقیماً  به آید که آفرینش آدم ند، به دست میکن می

) آدم( نسـان نخسـتین ا  آفـرینش  چگـونگی  بـر  روشنی تنهایی داللت به که خود آیاتی :دستۀ پنجم

اول تا چهارم و وجه مشترك آنها با این آیـات از جهـت بیـان     ۀدست آیات مدلول به توجه با ولی ندارند،

پیـدایش نخسـتین    بـا  نیـز مـرتبط   توان آنهـا را  می، ماده خلقت انسان (خاك، گل، گل خشک سفالگون)

اول، بـر اسـاس    ۀان به چهار دستاین آیات و وجه الحاقش  .کرداول ملحق  ۀدانست و به چهار دست انسان

  :قرارند  بدینمیزان تشابه و اشتراکشان با یکدیگر، 

  .)11:الزِبٍ (صافات طینٍ منْ خَلَقْناهم . ... إِنَّا1

توجـه بـه اتصـاف     و بـا  ،چهـارم  ۀدست آیات و اعراف ةسور 12 و اسراء ةسور 61 آیات با توجه به

 خلقت نخستین انسان اسـت (ولَاطَهـا   بارةدر نهج البالغهیه تعبیر (چسبنده بودن) که شب» الزِبٍ«به » طینٍ«

در این آیه، تناسـب بـا گلـی دارد کـه بـراي سـاختن       » طین« )،نهج البالغه، خطبه دوم( لَزَبت) حتَّى بِالْبلَّۀِ

  است؛ گل از نخستین انسان خلقت به رود و لذا به احتمال قوي، آیه ناظر کار می  چیزي به

2و .نْ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَداللَۀٍ منْ سم طینٍ، ثُم لْناهعکینٍ، قَرارٍ  فی نُطْفَۀً جمؤمنون م) 12- 14:ثُم(.  

سـورة   61 آیـات  به طینٍ) در این آیه، با توجه منْ ساللَۀٍاي از گل ( آفرینش انسان از عصاره

اند اشاره به همان خلقت نخستین انسـان از  تو می ،چهارم دستۀ آیات و سورة اعراف 12 و اسراء

گل باشد؛ به این معنا که چون معجونی از گل، مبدأ و مـادة آفـرینش نخسـتین انسـان بـوده، بـا       

ها نیز همان معجون از گل معرفی شده است. البته این  واسطۀ او، مبدأ اصلی پیدایش دیگر انسان

به معجونی از مواد غذایی حاصل از گل باشد کـه   اشاره» طینٍ منْ ساللَۀٍ«رود که  احتمال هم می

  سرمنشأ تکون نطفه است؛

3والَّذي . ه نْ خَلَقَکُم2:طینٍ (انعام م(. 

توان گفت کـه در ایـن    چهارم، می ۀاعراف و آیات دست ةسور 12اسراء و  ةسور 61با توجه به آیات 

 وبـدأَ «بـا ظهـور    استین انسان است و این معنها از طین، اشاره به خلقت نخ آیه نیز خلقت انسان یا انسان

هرچند از آن جهـت کـه گـل، بـه      ؛) بسیار سازگار است8و7:(سجده »جعلَ... ثُم، طینٍ منْ الْإِنْسانِ خَلْقَ

» طـین «شود، باز هم این احتمال منتفی نیسـت کـه    ها تبدیل می خاك حاصلخیز و سپس گیاه و خوردنی

  ذایی نطفه باشد؛به سرمنشأ مواد غ اشاره

 .)11:فاطر؛ 5:حج ؛37:کهف ؛67:غافر ر.ك:و نیز  ؛20:تُرابٍ... (روم منْ خَلَقَکُم أَنْ آیاته . ومن4ْ

۱۸      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

خلقت از تراب در این آیات، ممکن است ناظر به چگـونگی خلقـت نخسـتین انسـان باشـد، از آن      

آفـرینش او از   ۀکه مرحلـ  ابه این معن ؛اند شده ناشی او از ها انسان آمده و باقی پدیدخاك  جهت که او از

احتمال هم دارد مراد ایـن باشـد کـه     شمرده شده باشد. البته ها انسان همۀآفرینش  مراحل از یکی، خاك

  آنهاست؛ نماي و نشو و غذایی مواد که خاستگاه جهت آن از هاست، انسان ۀآفرینش هم ةماد »تراب«

5نْها خَلَقْناکُمفیها . مکُ ونُعیدنْها ممو کُمةً نُخْرِج17؛ نوح:61؛ هود:32؛ و نیز ر.ك: نجم:55:أُخْرى (طه تار.( 

ها دانسته شده اسـت.   گردد و در این آیه زمین منشأ پیدایش انسان میاز ب» االرض«به  »منها«ضمیر در 

بـه تعبیـر   وجه انتساب پیدایش انسان به زمین ممکن است این باشد که چون نخستین انسـان از ارض و  

ــات ــی( روای ــو؛ 2ص، 1ج، 1385، صــدوق؛ 282 ص، 1ج، 1371، برق ــی؛ 242ص، 1ج، 1378، هم ، کلین

ها از همان نخسـتین انسـان    انسان همۀوجود آمده و   زمین) به ۀ(روی» أدیم االرض«از  )6ص، 2ج، 1407

ده اسـت. البتـه   هـا شـمر   انسـان  همـۀ پیدایش او، یکی از مراحـل پیـدایش    ۀاند، لذا این مرحل  ناشی شده

هاسـت و   ممکن است از آن جهت باشد که زمین، خاستگاه مواد غذایی و نشـو و نمـاي انسـان    همچنین

  چند واسطه، از زمین ناشی شده است؛ها ولو با  بدن انسان

6وهنَ خَلَقَ الَّذي . وم شَراً الْماءب لَهعباً فَجراً (فرقان نَسهص54:و(.  

  ، که خلقت بشر، ناشی از آن شمرده شده، سه احتمال وجود دارد:»الماء«مراد از  بارةدر این آیه، در

 گونه که در برخـی روایـات آمـده اسـت     همان ؛از آن خلق شده . شاید اشاره به آبی است که آدم1

شـد و در  همـان آبـی کـه بـا خـاك، مخلـوط        )؛442، ص5، ج1407؛ کلینی، 114، ص2، ج1367قمی، (

  سازة جسمانی آدم را تشکیل داد؛نتیجه، گل (طین) 

بـراي نمونـه:   ( اند ن بیان کردهاگونه که بسیاري از مفسر باشد، همان» نطفه«. ممکن است مراد از آن، 2

 )؛229، ص15، ج1417؛ طباطبایی، 274، ص7، ج1372؛ طبرسی، 499، ص7تا، ج طوسی، بی

ودات زنده، متوقف و وابسته بـه آن  موج همۀ. شاید مراد از آن، مطلق الماء (آب) باشد که آفرینش 3

 مـنْ  دابـۀٍ  کُـلَّ  خَلَقَ واللَّه«) و 30:(انبیاء» حی ء شَی کُلَّ الْماء منَ وجعلْنا«گونه که ظاهر آیات  همان ؛است

د.نداللت دار ااین معن بر )45:(نور» ماء  

  آيات معارض ةشبه

تنافی با مدلول آیات پنج دستۀ سابق به نظـر آیـد.    آیاتی وجود دارند که ممکن است مدلول آنها در

  کنیم: این مسئله را ذیل عنوان چند شبهه بررسی می



   ۱۹مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان بازتأملي در

نخسـتین   کـه طبعـاً   انـد  برخی از آیات، به طور مطلق، مبدأ آفرینش انسان را نطفه دانسـته اول:  ۀشبه

 ؛6طـارق:  ؛36- 38:و نیـز: قیامـت   ؛4:ل(نحـ  نُطْفَـۀٍ  مـنْ  الْإِنْسانَ . از جمله: خَلَقَگیرد را نیز دربر می انسان

هاسـت و آفـرینش    انسـان  دیگـر بنـابراین او نیـز هماننـد     .)19عبس: ؛2انسان: ؛77:یس ؛46نجم: ؛2علق:

  متفاوتی ندارد.

و  هسـتند آفـرینش نخسـتین انسـان    دربارة  چهارم، صریحاً تا اول  ۀبا توجه به اینکه آیات دست پاسخ:

د، آیات مطرح در این شبهه را بایـد  شو یم از خاك و گل معرفی میآفرینش او به صورت مستقل و مستق

  با آن چند دسته تخصیص و تقیید زد و در نتیجه، نخستین انسان را از آنها خارج دانست.  

هـا   الْأَرضِ)، انسان یا انسـان  فی فاطر (خَالئف 39) و خَلیفَۀً الْأَرضِ (فی بقره 30در آیات  دوم: شبهۀ

 نسـبت بـه   آدم تواند جانشـینی  اند، که مراد از آن جانشینی، می معرفی شده» انشین در زمینج«با عنوان 

  آنهاست. یافتۀ سابق و تکامل ةگزین موجودات زند که او جاي اباشد؛ به این معن  ة پیشینزند موجودات

 نیجانشـی  نـه  خداونـد اسـت،   ن و شـواهد، جانشـینی  یطبـق قـرا   جانشـینی،  این از مراد اوالً پاسخ:

، 1، ج1417طباطبـایی،  ( ، که در جاي خود، توسط مفسران بیان شده اسـت آدم بر سابق زنده موجودات

  )؛84و  83، ص1390؛ مصباح یزدي، 116و  115ص

 خلقـت  بـا  منافـاتی  آیات، این هم باز باشد، پیشین ةزند موجودات جانشینی مراد، آنکه فرض بر ثانیاً

 بـا  دارد، مسـتقل  خلقتـی  کـه  حـال  عـین  در او اسـت  ممکن راکهچ ند؛ندار گل و خاك از آدم مستقل

 جانشـین  عنـوان  نیـز  صورت این در که شده باشد، آنها گزین جاي سابق، ةزند موجودات شدن منقرض

  .کند می صدق) خلیفه(

سخن به میان آمده » فَیکُونُ کُنْ«در برخی آیات، از آفرینش همۀ موجودات به نحوه  شبهۀ سوم:

، داللت بر آن دارد »فَیکُونُ«). ظاهر فاء در 68؛ غافر:82؛ یس:35؛ مریم:40:؛ نحل47:انعمر است (آل

شود. این مطلب، با آفرینش تدریجی و مرحلـه   که مراد خداوند، بالفاصله پس از ارادة او محقق می

به مرحلۀ آدم، که در آیات سابق، از آن سخن به میان آمد، سازگار نیست (حمـل آیـات سـابق، بـر     

، در کالم بسـیاري از نویسـندگان،   ...)سفال بدبو، گل گل، خاك، زمین،(مراحل مختلف خلقت آدم 

؛ فیض کاشانی، 6 ، ص1، ج1369شهر آشوب،  مورد تصریح قرار گرفته است. براي نمونه، ر.ك: ابن

  ).108، ص5، ج1415

ـ دار بیان می این آیات، صرفاً پاسخ: او محقـق   ةپـس از اراد  و بالفاصـله  د کـه مـراد خداونـد حتمـاً    ن

مـري  اکنـد. اگـر مـراد،     نسبت به موارد مختلف فرق مـی  اما چگونگی تحقق مراد پس از اراده، ؛شود می

۲۰      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

الحصـول   مـري تـدریجی  امـراد،   اگـر  امـا  ؛شود می محقق دفعی صورت به حتماً و بالفاصله دفعی باشد،

دفعـی. مطـابق    صـورت  بـه  نه و بدیا تحقق می مرحله به مرحله و تدریجی صورت همان به حتماً باشد،

  تدریجی بوده است.   آیات دسته اول تا چهارم، خلقت جسمانی آدم

 لَـم «) معناي 1(انسان:» مذْکُوراً شَیئاً یکُنْ لَم الدهرِ منَ حینٌ الْإِنْسانِ علَى  أَتى هلْ« ۀدر آی چهارم: ۀشبه

اي از زمان) آن است که در زمان یادشـده، موجـود    سان در برهه(شیء مذکور نبودن ان» مذْکُوراً شَیئاً یکُنْ

  نـام و نشـان بـوده و بـه     اي محقق بوده که ارتباطی با پیدایش انسان فعلی داشته ولی در آن زمان، بی زنده

پیـدایش تکـاملی انسـان     ا آفرینش از خاك مغایر و با نظریۀشده است و این ب شناخته نمی» انسان«عنوان 

  ).35- 38تا، ص مشکینی اردبیلی، بی( زنده، سازگار استاز موجودي 

، بـا فـرض اسـتقالل خلقـت انسـان نیـز       اسـت این آیه، هرچند بر ادعاي یادشده قابل تطبیق  پاسخ:

از خلقـتش، چیـزي بـه شـکل خـاك و گـل یـا         پیش این فرض نیز بر چراکه انسان، بنا دارد؛ يسازگار

بـر آن نیـز   » مذْکُوراً شَیئاً یکُنْ لَم«شده و لذا تعبیر  یاد نمی» نسانا«روح بوده که از آن با عنوان  مجسمه بی

اول تا چهارم، دال بر استقالل پیدایش انسان از خاك و گـل هسـتند،      ۀصادق است و ازآنجاکه آیات دست

  یابد. از میان این دو معناي محتمل، معناي دوم، ترجیح می

و پیـدایش او   است آمد که نخستین انسان حضرت آدم دست بندي: از بررسی مدلول آیات به جمع

هـاي فعلـی    انسـان  همـۀ اول، نسـل   ۀبه نحو مستقل و از خاك و گل بوده است. بنا بر مدلول آیات دست

است و بنـا   آدمدوم، آن یک نفر،  ۀگردد و بنا بر مدلول آیات دست میاززمین به یک نفر ب ةموجود در کر

به صورت مستقل و از خاك و گل بـوده اسـت    چهارم، پیدایش آدم ۀنیز دستسوم و  ۀبر مدلول آیات دست

 ي یـا یکـی از معـانی محتمـل بـه قرینـۀ      پنجم، معناي ظاهر ۀو نه با تکامل از موجودي زنده. در آیات دست

دایش نخستین انسان است و شبهاتی که دربارة تعارض برخی آیـات  قبلی، اشاره به چگونگی پی ۀچهار دست

  رود، وجهی ندارد. با مدلول آن پنج دسته احتمالش میآفرینش 

  مفاد روايات

زمـین بـه یـک شـخص معـین       ةهاي فعلی موجود در کـر  انسان همۀاز آیات قرآن استفاده شد که نسل 

» آدم«بـه   اشود، همان فردي اسـت کـه مسـم    شمرده می» نخستین انسان«گردد و او که در بحث ما  میازب

  صورت مستقل و از خاك و گل بوده است. باشد که پیدایش او به می

شـود کـه    با مراجعه به روایات دال بر چگونگی پیدایش آدم (نخسـتین انسـان)، روشـن مـی    

کننـد   روایات نیز همانند آیات، او را نخستین انسان و پیدایش او را به صورت مستقل معرفی می



   ۲۱مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان بازتأملي در

روشنی مورد تأیید  ، مفاد آیات را بهیافته از موجودي زنده و بنابراین، روایات و نه به شکل تکامل

  دهند. و تأکید قرار می

هـا و   ، با توجـه بـه ویژگـی   هستندعنوان نخستین انسان   روایاتی که دال بر چگونگی آفرینش آدم، به

  اند: چند دستهبر و  دارندمراحل مختلف آفرینش جسم او، تعابیر مختلفی 

مـر را  او همـین   اسـت  (سطح زمین)» الْأَرضِ أَدیمِ«ز . برخی از آنها، داللت دارند که آفرینش آدم ا1

؛ 282 ، ص1، ج1371ر.ك: برقـی،  ( الْـأَرضِ  أَدیـمِ  مـنْ  خُلقَ اند: لأَنَّه شمرده» آدم«علت نامیده شدن او به 

 )؛242، ص1، ج1378؛ همو، 2، ص1، ج1385صدوق، 

 »التُّـرَابِ  مـنَ  خُلقَ آدم إنَّ«اند که  دهو تصریح کر هستند» خاك«. برخی دیگر، دال بر آفرینش او از 2

 )؛47 ، ص1403؛ صدوق، 435 ، ص1419خصیبی، (

 الْمـاء  مـنَ  آدم خَلَـقَ  وتَعـالَى  تَبـارك  اللَّـه  دارنـد: إِنَّ » آب«. تعدادي دیگر، داللت بر آفرینش او از 3

 )؛442و  337 ، ص5، ج1407؛ کلینی، 114 ، ص2، ج 1367قمی، ( الْعذْب

مجلسـی،  ( طـینٍ  منْ آدم خَلَقَ وجلَّ عزَّ اللَّه : إِنَّهستند» گل«. بعضی روایات، دال بر آفرینش او از 4

 5ج، 1407، ؛ کلینـــی285، ص1356قولویـــه،  ؛ ابـــن565 ، ص2ج، 1371، ؛ برقـــی163، ص57، ج1403

 )؛265، ص6و ج  337ص

 حـزْنِ  مـنْ  سـبحانَه  بوده است: جمع» چسبنده گل«. در برخی روایات آمده که آفرینش او از 5

لَزَبـت (ر.ك: نهـج    حتَّى بِالْبلَّۀِ ولَاطَها خَلَصت حتَّى بِالْماء سنَّها تُرْبۀً وسبخها وعذْبِها وسهلها الْأَرضِ

وح را، بـه صـورت   ، خطبه اول). این دسته روایات وضـعیت انسـان قبـل از نفـخ ر    42البالغه، ص

 وأَعضَـاء  ووصـولٍ  أَحنَـاء  ذَات صورةً منْها اند: فَجبلَ  اي داراي اعضا و جوارح ترسیم نموده مجسمه

 إِنْساناً (همان)؛ فَمثُلَت روحه منْ فیها نَفَخَ .. ثُم.استَمسکَت حتَّى أَجمدها وفُصولٍ

 به چگونگی خلقـت او، تشـبیه و تصـریح شـده کـه آدم      قت عیسیدر مواردي، چگونگی خل. 6

 کَمـا  أَب لَه لَیس أُم منْ وجلَّ عزَّ اللَّه خَلَقَه مرْیم ابنَ عیسى إِنَّ شده است: آفریدهبدون وجود پدر و مادر 

 )؛79 ص، 1ج، 1385، صدوق( أُم ولَا أَبٍ غَیرِ منْ آدم خَلَقَ

خالی از جان و روح او، چهل سـال   ۀو پیکره و مجسم تعدادي از روایات آمده که جسد آدم. در 7

 علت پیـدایش آن، قـرار داشـته اسـت     بارةدر معرض نمایش براي فرشتگان و پرسش آنها از خداوند در

  ).275 همان، ص(

الل پیـدایش  توان گفت که ظهور بسـیاري از آنهـا در اسـتق    مضمون و مدلول این روایات، می دربارة

۲۲      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

 پیدایش تکاملی انواع در ذهن خواننده این روایـات اصـالً   عی و مسلم است و اگر شبهه و نظریۀآدم، قط

  مطرح نباشد، مطابق فهم عرفی و عقالیی مدلول این روایات صراحت در استقالل پیدایش آدم دارند.

در این بـاره، چنـد نکتـه     اعتبار این روایات از حیث سند مناقشه شود. در: ممکن است اعتبار سندي

  قابل ذکر است:

همگی از جهـت   هرچند که فرضاً ؛افرند و لذا توجه به آنها الزم استضاوالً این روایات، متعدد و مت

  سند، ضعیف باشند؛

 تضـافر این روایات از جهت سند ضعیف باشند و تعـداد آنهـا هـم بـه حـد       همۀثانیاً: اگر هم فرضاً 

 بـه  کـم  ، دسـت دیگر، معارضـی هـم ندارنـد    سويق ظاهر آیات است و از نرسد، چون مدلول آنها مطاب

  توانند مورد استفاده قرار گیرند؛ عنوان مؤید می 

یکـی از بهتـرین آنهـا از     .است ناپذیر معتبر و خدشه شاندر میان آنها روایاتی وجود دارد که سند ثالثاً

ـ   آن را به  د رضیاست که مرحوم سی و داللت، کالم امیرالمؤمنین 1از جهت سند نهـج  اول  ۀعنوان خطب

  نقل کرده است: البالغه

 گـرد  زار شـوره  و شیرین هاى بخش و زمین نرم و سخت هاى قسمت از خاك مقدارى، سبحان خداوند سپس

 در چسـبناك  موجودى صورت به تا آمیخت رطوبت با را آن افزود تا گلی خالص گشت و آن بر آب و آورد

 جامـد  و سفت را آن سپس بود. مفاصل و اعضا و پیوندها و ها خمیدگی داراى که دآفری صورتى آن از و آمد

کـار   آنهـا را بـه    کـه  عقالنى نیروهاى داراى درآمد انسانى صورت به و دمید او در خود روح از سپس. کرد..

 متخـد  بـه  را آنهـا  که اعضایى و نماید مى تصرف) مختلف موجودات در( آن وسیلۀ به که فکرى گیرد و می

 باطـل  از را حـق  آن وسیلۀ به که شناختى و کند مى زیرورو را آنها مقاصدش انجام براى که ابزارى و گیرد مى

 جـز  کردنـد  سجده همه کنید. سجده آدم براى: فرمود .. و.خواست فرشتگان از سبحان سازد... خداوند مى جدا

شمرد (نهـج البالغـه،    سبک خشکیده را لگ از آدم خلقت و نمود افتخار خود از آتش آفرینش به که... ابلیس

  با اندکی تصرف). 183و  169 ص ،1ج ،1390 خطبه اول؛ ر.ك: مکارم شیرازي،

اند، در حقیقـت، بـه منزلـۀ تفسـیر      گفته البالغه  نهجگونه که برخی شارحان  این عبارات، همان

ننـد (بحرانـی،   ک را مخلوق از خاك و گل و مانند آن معرفـی مـی   آیاتی از قرآن است که آدم

بـر   نهـج البالغـه  انـد کـه ایـن جمـالت      ). برخی از ایشان نیز تصریح کرده172 ، ص1تا، ج بی

استقالل خلقت آدم داللت واضح دارند؛ چراکه میان حالت گل خشکیده و دمیـدن روح، هـیچ   

جریان و تنوع دیگري را مطرح نفرموده است مگر گذشـتن مقـدار معینـی از زمـان، نـه البتـه       

  ).133 ، ص2، ج1357ها سال با تحوالت متنوع و فراوان (جعفري،  میلیون



   ۲۳مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان بازتأملي در

  سازد: تر می توجه به نکات ذیل، این داللت را واضح

هاي پیش از این فرازها که در بیان صفات خداوند، مراحل و چگـونگی پیـدایش    با دقت در جمله .1

آنها، که در بیان مراحل ارسـال  ها و صفات فرشتگان و مانند آن است، و نیز جمالت بعد  جهان و آسمان

شود که آن حضـرت، در ایـن    هاي آسمانی و پیامبر اسالم و قرآن است، روشن می پیامبران و انزال کتاب

تـوان   گونه عبارات را هرگز نمـی  فراز نیز حقیقتاً در پی بیان چگونگی پیدایش نخستین انسان است و این

 ي دیگر دانست؛شاري و ناظر به چیزیا رمزي و ا نمادینبیانی 

هماننـد برخـورداري از    ،کنـد  اوصافی که آن حضرت براي مخلـوق بعـد از نفـخ روح بیـان مـی      .2

نیروهاي عقالنی و فکري و توان به خدمت گرفتن جوارح و ابزار و توان شناخت حق و باطـل و امثـال   

است. با توجـه بـه   که آن مخلوق، قبل از نفخ روح، چنین اوصافی نداشته  هستندهمگی حاکی از آن  ،آن

جان بوده اسـت. بنـابراین    انسانی بی ۀتعبیرات این خطبه، آن مخلوق قبل از نفخ روح در حد یک مجسم

 انـد  گفتـه  نهج البالغهگونه که برخی از شارحان  همان ؛باشد» حیات«یا » روحه منْ«در » روح«باید مراد از 

در هـر صـورت، چنـین نیسـت کـه آن نخسـتین       و یا چیزي مالزم با آن و  )46، ص1م، ج1979مغنیه، (

 از موجودي زنده پدید آمده باشد؛ انسان، با تکامل

 فَمثُلَـت  روحـه  منْ فیها نَفَخَ ثُم معلُومٍ وأَجلٍ معدود لوقْت صلْصلَت حتَّى أَصلَدها«در » فاء«ظاهر  .3

آمده است و حـد وسـطی   از نفخ روح پدید  پسی، بالفاصله کند بر اینکه چنین مخلوق داللت می» إِنْساناً

 انسان شدن نبوده است.   میان آن مرحلۀ مجسمه بودن و مرحلۀ

، بایـد گفـت ایـن روایـات،     نهج البالغـه داللت عبارات  ویژه بهبندي: با توجه به آنچه بیان شد،  جمع

عنوان نخسـتین انسـان، از خـاك و گـل       هو داللت آنها بر پیدایش آدم ب نداز نظر سند قابل اعتماد اجماالً

  .هستندیدي قطعی براي مفاد آیات مربوط به مسئله ؤم ،روایات لذاتمام است. 

  گيري نتيجه

کـه در   کـرد تـوان در پـنج دسـته تنظـیم      . آیات مرتبط با نخستین انسان و چگونگی پیدایش او را مـی 1

 کنند؛ میمجموع دیدگاه قرآن را در مسئله افاده 

 و گـردد  میازب شخص یک زمین، به ةدر کر کنونیهاي  انسان همۀاول، نسل  ۀاساس آیات دست. بر 2

 کنند؛ می معرفی »آدم« نام با فردي را شخص آن دوم، ۀدست آیات

 چگـونگی  او، بـه  اشـاره  بـا  چهـارم،  دسـتۀ  آیات و ،»آدم« نام به تصریح با سوم، دسته . آیات3

 اند؛ کرده بیان را او پیدایش

۲۴      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

سوم و چهارم، پیدایش آدم، به صورت مستقل، اعجازگونه و از خاك و گـل   ساس آیات دستۀبر ا. 4

 ؛بوده است

ولـی در   است،به چگونگی پیدایش نخستین انسان  آنها اشاره تر قوي پنجم، احتمال ۀدست . در آیات5

 ره به معانی دیگر نیز منتفی نیست؛آنها، احتمال اشا

عنـوان    اول در پیدایش اعجازگونه و مستقل آدم بـه  ت چهار دستۀجه به صراحت مجموع آیا. با تو6

تعارض بـا مفـاد آن چهـار دسـته وجـود دارد، بایـد بـه صـورتی          اتی که در آنها شبهۀنخستین انسان، آی

 شوند؛متناسب با مفاد آن چهار دسته تفسیر 

و  کننـد  تأیید میو را مفاد مجموع آیات مرتبط با نخستین انسان و چگونگی پیدایش انیز . روایات، 7

بـوده اسـت کـه    » آدم«در بسیاري موارد، ظهوري قوي دارند در اینکه نخستین انسـان، شخصـی بـا نـام     

ـ      اعجازگونه، بدون دخالت پدر و مادر و به ت صورت مستقیم از خاك و گل آفریـده شـده اسـت و دالل

 عـزَّ  اللَّـه  خَلَقَه مرْیم ابنَ عیسى نَّو روایت صدوق (إِ نهج البالغهاول  آنها در برخی موارد، همچون خطبۀ

 أُم)، نص و قطعی است؛ ولَا أَبٍ غَیرِ منْ آدم خَلَقَ کَما أَب لَه لَیس أُم منْ وجلَّ

شـده از   هاي ارائـه  نخستین انسان و چگونگی آفرینش او فرضیه ةمفاد آیات و روایات دربار بنا بر.  8

له، مبنـی بـر پیـدایش انسـان از موجـودي دیگـر و بـه        ئشمندان علوم تجربی در این مسسوي برخی دان

نسـل موجـود بشـر کـه بـه حضـرت آدم منتهـی         ةدربار کم دستصورت تناسل و توالد مردود است و 

 تواند درست باشد؛ ، نمیگردد می

» آدم«نـام   هـا فرزنـدان فـردي بـه     انسان ۀ. حاصل داللت مجموع آیات و روایات این است که هم9

 دیگري پدید آمده باشد. بوده است، نه آنکه از موجود زندة از خاك هستند و آفرینش او مستقیماً

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی

اند، ولی اوالً  . روایات مذکور در نهج البالغه، هرچند در خود آن کتاب، به صورت مرسل (بدون سند متصل به معصوم) بیان شده1

و وثاقت واالیش این  رضی با آن شخصیت باشد؛ ثانیاً مرحوم سید خود عبارات و مفاهیم آن، حاکی از صدور آنها از معصوم می

 ابتداء فیها یذکر له خطبۀ ومن«دهد که:  نسبت نمی گونه قاطعانه به امام علی روایات را تا در منابع معتبر و موثق ندیده باشد این

خارج خاص گردآوري شده که آنها را از ارسال  هایی  ؛ ثالثاً سند روایات نهج البالغه در کتاب»آدم... وخلق واألرض السماء خلق

 .55- 59، ص1، ج1390کند. براي تحقیق بیشتر، ر.ك: مکارم شیرازي،  می



   ۲۵مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان بازتأملي در
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 نهج البالغه.

 .جا یب ،3ج، ریالتنو و ریالتحر تا، بی ،طاهر محمدبن، عاشور ابن

  .الکتب عالم، روتیب، اللغه فی المحیط تا، بی ،لیاسماع صاحب، عباد ابن

  .داری، قم، ب1، جمتشابه القرآن و مختلفه ،ق1369وب، شهرآش ابن
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 .ینیامام خم یو پژوهش ی، قم، مؤسسه آموزشزبان قرآن ،1392 ، ابوالفضل،يساجد

 شمس. چاپخانه ،تهران، انسان خلقت ،1351 ،داهللای، یسحاب

 ان.یلیسسه اسماعؤ، قم، م2ج چ نهم، ،المرضیه ۀالبهج ،1375 ن،یالد ، جاللیوطیس
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 .یگانیگلپا یصاف اهللا تیآ آثار نشر و میتنظ دفتر، قم، آفریدگار سوي به ،1390 ،اهللا لطف، یگانیگلپا یصاف
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۲۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

 .ناصرخسرو، تهران، 7و  6 ،2جچ سوم، ، القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،1372 ،حسن بن فضل، یطبرس

 المعرفه. دار، روتیب ،3ج ، القرآن تفسیر فی البیان جامع ق،1412،ریجر بن محمد ابوجعفر، يطبر
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 .هجرت نشر، قم چ دوم، ،العین کتاب تا، بی ،احمد بن لیخل، يدیفراه

 .صدر، تهران، 5جچ دوم، ، الصافی تفسیر ،ق1415 ،مالمحسن، یکاشان ضیف

 ه.یآرا یفرهنگ سسهؤم، تهران، سانان خلقت در دین و علم موضع، 1373، فرامرز احد، یقراملک

 .الکتاب دار، قم، 2و  1ج چ چهارم، ، القمی تفسیر ،1367 ،میابراه بن یعل، یقم

 .هیاالسالم الکتب دار، تهران، 6و  5 ،2 جچ چهارم، ، یالکاف ،ق1407 ،عقوبی بن محمد، ینیکل
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