
 

 تحلیل مفاهیم کلیدی  وجوه شباهت عیسی با آدم براساس
 آیات آفرینش انسان منظادر 

 
 1فرزانه روحانی مشهدی

 )١٧/٤/٩٧:  تاریخ پذیرش مقاله ـ٢٤/٢/٩٧: تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
 علم و ۀ را در موضوع رابطیفراوانهای  بحث ین، نوشناسی یست تکامل در زیۀظهور نظر

 یۀ نظرنی تقابل متن قرآن با ایا توافق یبررس. یخت جهان برانگیشمندان اندیان مین،د
 یکی از آیات مهم عمران آل سورۀ ٥٩یۀ  آ و حوزهین در ای از موضوعات اساسیعلم

 یسیمَثَل عاین آیه . مورد بحث موافقان و مخالفان خوانش تکاملی آیات آفرینش است
 به عنوان وجه شبه در  آدمآفرینش ۀ سپس از دو مرحلسازد، یرا با مَثَل آدم همانند م

 مفسران تشابه  عموم.یجاد خلقت از خاک و امر خداوند به اد؛گوی ی سخن ماین تشبیه
 بر  راخلقت از خاک و   به امر خدا جستجو نمودهی آنیجاد و آدم را تنها در ایسیع

اما برخی دیگر آفرینش این دو را . اند  و آدم شمردهیسی وجه افتراق عیه،خالف ظاهر آ
های دیگر تفسیر  به گونهطبق سنن الهی در طبیعت دانسته و وجوه شباهت را 

در این پژوهش به منظور تبیین وجوه شباهت در آیۀ مذکور، بر مبنای اصل . اند  نموده
حقیقت قرآنی و اصل عدم ترادف کامل، مفهوم قرآنی کلمات آدم، انسان، بشر، نفس، 

یۀ مذکور به آدست آمده و بر اساس مفاهیم قرآنی فوق،  روح، خلق، امر و اصطفاء به
 یهوجوه شباهت در تشب . جزئی از نظام آیات آفرینش انسان تحلیل شده استعنوان

 دوم ۀها است و در درج  انسانۀ اول خلقت از خاک همچون همۀ به آدم، در درجیسیع
 و یدگی تکوینی برگزیکه با نوعاز جنس امرِ ربّ روح  م بهلهَنفس مُ  ازیبرخوردار

 . شود ی میاد از آن »اصطفاء «ن با عنوان در قرآوهمراه است » بشر«افراد  از یزتما
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 مقدمه. ١
 از ی، موج]٤٣[ین  نوشناسی یست حاکم بر زیم شدن آن به پارادایل تکامل و تبدیۀطرح نظر

 یاریبس. یختانگ جهان بریشمندان اندیان در مین علم و دۀ رابطۀرا دربارها  ه و مجادلها بحث
 تکامل با اعتقاد یۀ نظریان دارد و درجهت حلّ چالش تعارض می کالمۀ صبغها بحث یناز ا

اللهی  مقام خلیفة، ]١٥٥ص ،٧ [ اثبات وجود خدایها  آن با برهانیبه وجود خالق و ناسازگار
حاصل آنکه . است   شکل گرفته]١٣٩ـ٥٥ص ،١٧[ی  اخالقیها  و ارزش]١٥٩ص ،٧ [انسان
 یۀ نظرینای بودن و قطعدرستی  در یگر دی وجود خالق را منکر شده و برخیۀ نظریبرخ
 تکامل با یۀ نظریان سازش می برای راهی در جستجویز نی کرده و گروهیک تشکیعلم

 تقابل یا توافق ینۀدر زمها  بحث از یگر دیبخش .]٨ج، ٤٠ [اند اعتقاد به وجود خالق برآمده
مسئلۀ  . مقدس و به طور خاص قرآن استهای با کتهای یرا و تعبه  با گزارهی علمیۀ نظرینا

 .این پژوهش نیز در این حوزه قراردارد
 
 پیشینه. ٢

 تکامل با قرآن، شش روش را یۀنظر تعارض مسئلۀ حل یپژوهان مسلمان در راستا قرآن
مل  تکایۀنظر قرآن با یات آگاری اثبات سازبه دنبال اول یکرد رو].٢٦ [اند دنبال کرده

 و ابطال یدر علوم تجربها  هی نظرقطعی نبودن بر یه دوم با تکیکرد؛ رو]٣٣ ؛١٦ [است
 ،١٦ج، ٢١ [شمرد ی قرآن میات تکامل را در تقابل با آیۀنظر ، انسانی خلقت تکاملیۀنظر
رد سوم با در یک؛ در رو]٣٧؛ ١٨ص ،١٥ ؛٨٣ص ،١١، ج٣٦ ؛١٣٠ص ،١٧ج، ٣٦ ؛٢٥٥ص

 یۀنظر قرآن مطابق یات آیلوأ تیشنهاد پیه، نظرین اینظر گرفتن احتمال اثبات قطع
رویکرد ؛ ]٢٠ص ،١٥ ؛٥١٥ص ،١ج ،٣٥ ؛٢٥٥ص ،١٦ج ،٢١[ شود یتکامل مطرح م

 داند ی معجزه میقت و در حقینش آفری استثناء از روند تکاملیکخلقت انسان را  چهارم،
و  قت آدم خلیات بر تنوع آیه پنجم با تکیکرددر رو. ]٩٤ص ،٣٣ ؛٣٤ ؛١١٠ص ،٢٦[

 و فهم ی وحیقت حقیک به تفک،ی خاص علمیۀنظر  یکداللت آن برقطعی نبودن 
 تکامل یۀنظر ی نادرستیا ی درستیافتن یتو برآن است که با قطع مفسران از آن معتقد

 ی زبانیکبا تفک  ششم،یکردرو. ]٢٢ص ،٣٢ [شود ی به اعتبار کتاب خدا وارد نمیا لطمه
 یشانه نواندهای یدگاه با ارائه دیا ]١٥٨ص ،٢٦ [ زبان قرآن خواندنین و نمادینعلم و د
از اساس جایگاهی برای طرح چنین مسائلی قائل ] ٦٨٢ص ،٣٨ [ی سرشت وحۀدربار

  . است تعارضین ارفع ی برایی مبنایافتی رهۀارائدرصدد نیست و 



  ٦٩  آیات آفرینش انسان نظامدر ی تحلیل مفاهیم کلید وجوه شباهت عیسی با آدم براساس

 طرح مسئله. ٣
لقت انسان در کرد ششم، به آیات خ  رویکردهای فوق به جز رویهمۀپژوهشگران در 
 آدم و آیات منشأ و مراحل خلقت انسان، آیات نفس واحده، آیات بنی: اند  قرآن ارجاع داده

البته برخی به تفسیر آیات استناد نموده و برخی دیگر که .  تشبیه عیسی به آدمآیۀ
اند، پیشنهاد تأویل آیات را مطرح کرده و یا از   علمی دیدهنظریۀظاهر آیات را خالف 

مهم و   یکی از آیاتعمران لآ ۀ سور٥٩ یۀآ در این میان. گویند  نظریه سخن میابطال
برانگیزی است که مورد استناد موافقان و مخالفان خوانش تکاملی قرآن قرار  چالش

 سپس از دو سازد، ی را با مَثَل آدم همانند میسیخداوند مَثَل ع یهآدر این . گرفته است
 عموم مفسران. یجادخلقت از خاک و امر خداوند به ا: گوید ی آدم سخن مآفرینش ۀمرحل

 به امر خدا ی آنیجاد ا یعنییهدر آمذکور  ۀمرحل از دو یکیتنها در را  و آدم یسیتشابه ع
 ،٢ج ،٢[اند  نموده یر اعجازگونه تفسیجادبه ارا  به امر خدا ی آنیجاد اجستجو نموده و

 یه آ اینکه  یحال  در]٧٦٣ص ،٢ج ،٢٢؛ ٤٠٤ص ،١ج، ٢١ ؛٣٦٧ص ،١ج ،١٤ ؛١٧٩ص
 به امر ی آنیجاد خلقت از خاک و اۀمرحل هردو ، آدمبا یسیعت مشابهتأکید بر پس از 

رسد در نگاه این مفسران خلقت از  به نظر می .کند ی مدر آفرینش آدم یاد وند راخدا
 اند چون نتوانستهخاک تنها به معنای خلقت مستقیم و بدون واسطه از خاک بوده و 

 آن را وجه افتراق یهد، بر خالف ظاهر آن کنیه از خاک را توجیسی ع مستقیمتخلق
 از سویی این آیه یکی از آیات .اند    خالف ظاهر ارائه دادهیری و آدم شمرده و تفسیسیع

 تکامل حیات است زیرا بنابر تفسیر نظریۀمورد استناد در مخالفت ظواهر قرآن با 
نظر  آدم بدون پدر و مادر اشاره دارد در حالی که صرف ۀمشهور، این آیه به خلقت یکبار

 علمی، چنین برداشتی از آیه خالف ظاهر است و به نظریۀاز درستی یا نادرستی این 
 . آیات آفرینش انسان نیز هماهنگ نیستمجموعۀرسد با  نظر می
ی هللا طالقانی به عنوان موافقان خوانش تکامل هللا مشکینی، دکتر سحابی و آیت آیت
اند که  اند و بر خالف عموم مفسران نشان داده  تفسیری این آیه کوشیدهمسئلۀدر حل 

هللا طالقانی، علت  آیت. های آفرینش است خلقت آدم و عیسی طبیعی و بر طبق سنت
 آن مسلّمات عرف عام یا خاصّ ۀ که مادداند می) یدلیل اقناع( بیان حجّتاین تشبیه را 

 پایۀگیرد، که خداوند بر نتیجه می» عندهللا«از مفهوم مخالف ، یعنی یا مسلّم طرف باشد
دانند، احتجاج نموده تا اعتقاد  اعتقاد اهل کتاب که آفرینش آدم را بدون پدر و مادر می

 آدم درست نباشد ۀبه الوهیت عیسی را زیر سؤال ببرد اگرچه اعتقاد آنان دربار
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ا بیان وجه تمایز عیسی و آدم از هللا مشکینی علت این تشبیه ر آیت. ]١٦٤،ص٥ج،٢٣[
در آیه بدان اشاره » فیکون کُن «سایر افراد بشر یعنی نفخ روح نبوت دانسته که تعبیر 

از نظر دکتر سحابی آفرینش آدم و عیسی در عین طبیعی بودن، ]. ٦٢، ص٣٢[دارد 
  نقطۀغیرعادّی است و دلیل غیرعادی بودن را جهش ژنی آدم و عیسی دانسته که 

 ].٣٥٠،ص١٦[ی را در مسیر تعقل و خردورزی بشر ایجاد کرده استعطف
 اول دستیابی به تفسیر درست آیه درجۀ این پژوهش در راستای حل مسئله که در 

بدین منظور با .  تکامل استنظریۀ دوم تعیین تعارض یا توافق ظواهر آیه با درجۀو در 
، اصل ]٢٣ :الزمر ؛٧ :عمران آل؛ ٨٢ :النساء[مبنا قرار دادن اصل یکپارچگی آیات قرآن 

 آیات مجموعۀ ]٧ ؛١٩٦، ص٥١[و اصل حقیقت قرآنی ] ٢٤٧، ص٤١[عدم ترادف کامل 
 مذکور  آیۀآفرینش انسان مطالعه و کوشش شده است تا از طریق بهبود در روش تفسیر

آیات خلقت، آراء مفسران بررسی و نقد شده و نظر ) نظام(به عنوانی جزئی از سیستم 
در واقع نوآوری این پژوهش در روش تحلیل تفسیری . ری برگزیده تقویت شودتفسی
 تکامل حیات، نیاز به تأویل آیات را نظریۀدر صورت اثبات قطعی  نگر است که جامع

 . سازد و در غیر آن صورت هم خللی به ظاهر آیات وارد نخواهد شد منتفی می
 
 تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش . ٤
 تحلیل مفهومی دوگانۀ خلق و امر . ١. ٤

 اعراف پس از بیان خلقت جهان در شش روز و آنگاه استواء بر عرش و ٥٤خداوند در آیه 
دهندۀ  این بیان نشان. دهد تدبیر امر، از مالکیت خود نسبت به خلق و امر جهان خبر می

 دو صورت خلق و گویا کنش خداوند نسبت به جهان به. نوعی تقابل میان خلق و امر است
 رعد، خود را خالق همه ١٦ زمر و ٦٢خداوند همچنین در آیات . امر قابل تفکیک است

حال سؤال این است . کند و بنابراین همۀ اشیاء را مخلوق خود خوانده است چیز معرفی می
که امری که خداوند آن را در برابر خلق قرار داده چیست؟ پژوهشی در پاسخ به این سوال 

در » امر «ۀ که واژیاتی مفاد آیینپژوه در تب  قرآنیشمندان از اندیجمع«: است فته چنین گ
 نموده و به یرتعب» عالَم امر« به عنوان یقت حقینبه کار رفته، از ا» ابداع «یها در معنا آن
که صرفا بر اراده، قضا و  اند  پرداختهیب از عوالم غی مختصات آن به عنوان عالَمیینتب

 و تخلّف، یجتدر  زمان، مکان،یل از قبی مختصات مادّۀار و از ماده و همحکم او استو
در  و  جهانِ خلق فارغ استیعی عوامل و عناصر طبیر و دخالت بشر و سایفحرکت، کم، ک
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 تعلّق یعنی، باشند  می  خداۀ صرفا معلول ارادیندها، فرا و موجودات، بر عالم امری الهیرتدب
 ]١٥٧، ص٣٠؛ ١٤٩، ص٣٠[ » . همانیند فرایاود  خدا همان و تحقق موجۀاراد

شود که قرآن هرگز امر را عالَم  له نمایان میئ این مس، این کالم به قرآنعرضۀدر 
بر نوعی کنش پروردگار نسبت به  نخوانده است اگرچه در کاربردهای قرآنی این واژه که

بر خالف ] ٥٠ :قمر ؛٨٢ :یس[ آنی بودن تحقق این کنش مسئلۀجهان داللت دارد، بر 
تنها روح،  دیگر آنکه نکتۀ. استاشاره شده  های خلقی تدریجی بودن پیدایش پدیده

 زیرا ]٨٥ :سراءاإل[است    جنس امر دانسته ازرا قرآن به صراحت آن  که  استموجودی
 بر مخلوق بودن اشیاء، به طور خاص ]١٦ :؛ الرعد٦٢ :زمر [عالوه بر عمومیت داللت آیات

 که گاه از مجرّد بودن آنان ]٢٧: ؛ الحجر١٩: الزخرف [دن مالئکه و جنبر مخلوق بو
 .رود، تاکید کرده است سخن می

 ١٨٥ یۀآخواند و  ی را ملکوت آن میاء اشی امرۀچهرکه   یس٨٣ـ٨٢ یاتآبا توجه به 
رسد بهترین تبیین نسبت  به نظر می ، ملکوت دارندیاء اشۀهمدهد  اعراف که نشان می

 ۀ چهری، خلقۀ مخلوقات عالوه بر چهرۀهم که این است قرآن یات آاسبر اس به امر
 ؛]١٩٧ص، ١٣ ج ،٢١[شود   و ملکوت آن خوانده می دارند که از جنس امر استیگرید

 یتعال ی نظر که تنها مستند به خداماست از وجود هر موجود از این پس امر، عبارت 
وساطت علل و اسباب با اینکه است و خلق عبارت است از وجود همان موجود از جهت 

 .]١٩٧ص ،١٣ ج ،٢١[  استیتعال خدای مستند به 
 
 نفس و روح تمایز مفهومی. ٢. ٤
» انشاءِ« را ی خلقت خاکۀمرحل ین آخرگوید، ی انسان سخن مینش که از مراحل آفریاتیآ

 ددان ی انسان م]٧٢ :ص ،٢٩ :الحجر ،٩ :السجده [»یهتسو« و ]١٤ :المومنون [دیگر خلقتی
 .گردد ی می روح الهیافت دریستۀ شا بشر، مرحلهین ایکه با ط
 ،٣ج ،٤[  استیز دو چیان و عدالت می برابریمعنا  به»ی ، و ، س« یشۀر از یهتسو

 یتُهسوّ: شود گفته می.  است و استواء اعتدالیجاد ای به معنایل و در باب تفع]١١٢ص
 یجادااما . ]٣٢٥ص ،٧ج ،٢٧[  پس معتدل شدیدم، او را اعتدال بخش، یعنییفاستو

اند، اعتدال در   آیا آنچنان که عموم مفسران فهمیدهانسان به چه معناست؟ر اعتدال د
 مراد آیه ]٥٨٠ ص،٨ج ،٢٤ ؛٢٢ص ،١٤ج، ٢٣؛ ١٥٤ص ،١٢ج، ٢١ [ترکیب اعضاء بدن

 است، نه بدن و اعضاء آن و »نفس« ،مفعول تسویه ،شمس ۀ سور٩ و ٨ات ی آ بنابراست؟
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نفس انسان یه،  تسوۀمرحل در یاگو. نفس است  بهالهام فجور و تقوا ، نفسسویۀتپیامد 
 ینبه همراه ا.  دو اعتدال برقرار شدین ایان و مگردید ی فجور و تقوایرومجهز به دو ن

 :الحجر ،٩ :السجده[  شدیده در نفس دمی روح اله در افق ملکوت،و به موازات آن یدادرو
 انسان نسبت به خوب و بد و ملهم ۀح منشأ فهم ویژ، نفخ رودرنتیجه ]٧٢:ص ،٢٩

 و یازها ن یعنی،تقواست و خلقت جسمانی منشأ نیازهای جسمانی و ملهم فجور
. ]١٦:ق[  نفس استیگر  عامل وسوسهو ]٤٠:النازعات[ »یهو « یا همانها خواسته
. ]١٠؛ ٩؛ ١٣٥ص ،٤ج، ٢١[  اوستی و روحیمتاثر از دو بعد خاک نفس انسان بنابراین

یت قابلگردد که از این  ی ایجاد می نفس انسان، انسانی خلقت مادی با ارتقایاگو
 ین همنشی و ملکوتی به خاک و گل و ماده، با روح الهی ضمن وابستگبرخوردار است که

  .]٢٨١ص ،٧ج ،٢؛ ٥٧٧ص ،٢ج ،١٤ [گردد
یت توان نتیجه گرفت که نفس اصل و گوهر و ماه  امر، میمفهوم خلق وبر اساس 
 امری وجهۀ این جهانی است و روح در واقع ی و مخلوقاست که مادّ وجودی انسان

 و آید ی اشکال به وجود میکادعا این  اساس بر.  ملکوتی آن استۀنفس انسان و چهر
 دارند و هم صورت ی خلقیا یعی موجودات هم صورت طبۀهم یی از سوآن این است که

اند،   آدم به کار رفتهیجی که در مراحل خلقت تدریی تمام اجزاین بنابرا.ی امریا یملکوت
 یز نغییر شده و در هر مرحله از تیجاد ایاند که به طور آن داشتهی  امریا یصورت ملکوت

 صورت چرا دوباره از ین در ا.شوند ی میبانی و پشتی همراهیا  تازهی امرهای یدهبا پد
 ی و نفخ روح ملکوت]٥٤ :عمران لآ[ ی مراحل خلقت خاکیان در پای امری آنیجادا
 موجودات هم به ۀهم رسد ی به نظر مشود؟ ی میاد ]٩ :السجده ؛٧٢ :ص ؛٢٩ :الحجر[
ص  کل مجموعه و تشخّی و هم به ازاند مند ره بهی ملکوتیقی حقایشان از اجزایازا
 نفس انسان ۀیژ و، از ملکوتیمند  بهرهۀمرتب ین از ملکوت برخوردارند و باالتریشاننوع

 و ی و عالم امری ملکوتی شده که موجودتعبیر روح  بهدر قرآن ملکوت نفس. است
 آن، روح را به خود ی واالۀمرتب بر یدکأ به جهت تو خدا] ٢٦ص ،٢ج ،٢٨[ مقدس است

 ۀهم  نیزیات روابنابر .]١٥٥ص ،١٢ج، ٢١؛ ٤١٠ص ،٢٦ج ،١١[. منسوب ساخته است
 از یشتری بۀبهرمؤمنان و سپس پیامبران  ها  انسانیانها از روح برخوردارند و در م انسان
  .]٢٧٢ـ٢٧١ ص،١ج ،٣١[  دارندیروح اله

توان به  ، عالوه برتفاوت بافت میدو واژهبنابر مطلب فوق، در تبیین علت تمایز این 
 نفس از طریق خلق و طی ].٢٥٢ـ٢٤٧، ص٤١ [تفاوت در روش ایجاد آن نیز اشاره کرد
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و به صورت آنی ایجاد  ر حالی که روح از طریق امرشود د بَر ایجاد می فرآیندی زمان
 است ی آدموان و ر]٤٥ :المائده[ نفس همان جان آیات قرآن،  مطابقدر واقع .گردد می
 ]١٠٠ :یونس[ یمان ا، اراده،]٦٨ :یوسف[ یت و محل ن]٢٨٦ :البقره[  مکلّف و مسئولکه

  لذت،]٣٠ :عمران لآ[  است و درد]١٤ :یرالتکو ؛١٧ :السجده ؛٣٤ :لقمان[ و علم
 آثار یعنی ،]٢١ :الروم[  و زوج داردکند یرا درک م...  و ]٦٧ :طه[  ترس،]٧١ :الزخرف[

 . شود ی میان انسان در آن نمایتجنس
 ]٣٨: المدثر [آن است که عملکرد انسان بر نفس او اثرگذار استدیگر  توجه یان شاۀنکت

 ینو هم] ١٤ :الطارق[شود  ی ثبت م،ال اعماتبان اثر توسط فرشتگان حافظ نفس و کینو ا
و در ] ٤٢ :الزمر[شود  ی میافتنفس انسان است که به هنگام مرگ، توسط فرشتگان در

 و متحول یرنفس بر خالف روح، متغ]. ٢٨١ :البقره[کند  ی میافت آثار اعمال خود را دریامتق
 جهت ین به هم. است نفسنزل تیا ی تعالآن، ثبت اثر عمل بر یجۀو نت] ٥٣ :االنفال[ است

 ، امّارة]٢ :یامةالق[  آن لوّامهی اصلۀ که سه مرتبگیرد یها شکل م  انسانیانمراتب نفس در م
 آن از اثر یساز  و پاکیه شده و تزکیاددر قرآن ] ٢٧ :الفجر[ ، مطمئنّه]٥٣ :یوسف[ بالسّوء

روح و تحت  از یر غی موجود، نفسینبنابرا ].٩ :الشمس[  استیاعمال بد موجب رستگار
 ستا در نظر گرفته شده یز چیک نفس و روح   گاهیر در تفاسکه ی آن است در حالیرتاث
 آن ، دوین ایز تمای اساسۀنشان]. ٤٧٧ص ،١٩ج، ٣٦ ؛٧ص ،٢٤ج، ٢٣؛ ٤١٠ص ،٢٦ج ،١١[

 مقدس و منشأ ی روح موجودما باشد ای ناپاک و امرکننده به بدتواند یاست که نفس م
 مطالعۀ کاربردهای روح در قرآن .یست است و مورد مذمت نیجود آدم در وی الههای الهام

و از مقولۀ امر ] ٧٢: ؛ ص٢٩: ؛ الحجر٩: السجده[دهد، روح منسوب به پروردگار نشان می
و ] ٤: القدر[، به همراه مالئکه در شب قدر نازل ]٨٥:  ؛ االسراء١٥: ؛ غافر٥٢: الشوری[اوست 

: ، التحریم٩١: االنبیاء[؛ در مریم نفخ شد ]٣٨: ؛ النبأ٤: ارجالمع[کند  در روز قیامت عروج می
به طور کلی روح بر ]. ١٧١: النساء[و عیسی خود روحی بود که بر مریم القاء شد ] ١٢

ای از آن همان   مرتبه شود و شاید می] ٥٢: الشوری[و وحی ] ١٥: غافر[پیامبران القاء 
و خدا به وسیلۀ ] ١٠٢: النحل[ قرآن است  آورندۀو ] ١٩٣: الشعراء[القدس باشد که امین  روح

]. ١١٠: ؛ المائده٢٥٣: ؛ البقره٨٧: البقره[بخشد  کند و نیرو می او پیامبران را تأیید می
همچنین در پایان تسویۀ نفس انسانی، در انسان یا آدم به عنوان اولین انسان دمیده شد 

 ]. ٧٢:؛ ص٢٩: ؛ الحجر٩: السجده[
نچه موجب غفلت عموم مفسران از تمایز این دو در بافت قرآن رسد، آ به نظر می
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 برای نمونه فخر رازی در بحث .است   از تفکرات فلسفی و کالمی بودهاثرپذیریشده، 
 مفهوم و ماهیت روح از منظر قرآن دارد، تمایزی ۀ دربار إسراء٨٥ آیۀمفصلی که ذیل 

تفسیر نموده و به هنگام » دم حیات بخش«میان نفس و روح قائل نشده، روح را به 
 موجودی ،پردازد که از دیدگاه فلسفی او  مینفسهای  روح به شرح ویژگی تبیین ماهیت
او که در پی سازش دادن میان دیدگاه فالسفه و . ]٤٠٥ـ٣٩١ص ،٢١ج ،١١ [مجرد است

 در آخر با ،متکلمان با دیدگاه قرآن است، با وجود به کارگیری روش سنتی تفسیر
ویل روی آورده تا بتواند، روح و أدانستن کاربرد روح در بسیاری از آیات به تاستعاری 

 . ]٩٤، ص٤٦ [نفس را با بعد مجرد وجود آدمی مطابق نگاه فالسفه تطبیق دهد
 
 تمایز مفهومی انسان و بشر . ٣. ٤

.  سه واژه استین ایز تمایّدؤدر قرآن م» بشر«و » انسان«، »آدم «ی کاربردهاۀهم یبررس
 ی به فرشتگان معرفیفه است که به عنوان خلی شخصی، قرآنیدر تمام کاربردها» دمآ«

 و ]٣٣ :عمران آل[ شود یاد می از او یامبران نام پیف در ردو ]١١٥ :طه ؛٣١ :البقره[ شد
 .]٥٨ :یممر ؛٢٧ :االعراف[  استین امروزیها پدر انسان

 ی که توانست حامل بار امانت الهای است یده تنها آفر سورۀ احزاب٧٢یۀ  بنابر آ»انسان«
 در .است  انسان به صفات مذموم وصف شدهی فراوانیات در آینکه توجه ایان شاۀنکت. شود
 کفور ،]١٢ :یونس[ مسرف. شود ی انسان با دو وصف ظلوم و جهول مذمت میز نیه آینهم

 ،]١٩ :المعارج[ عهلو ،]٩ :هود[ یؤوس ،]٦ :االنفطار[ مغرور ،]٦ :العلق[ی طاغ ،]٤٨ :یالشور[
 قتور ،]١ :االسراء[ عجول ،]٢٨ :النساء[یف ضع ،]٣٤ :یمابراه[ ارفّکَ ،]٤٩ :فصلت[ قنوط

 .  مذموم انسان در قرآن استدیگر صفاتاز ...  ،]٥٤ :الکهف[ جدلگر ،]١٠٠ :االسراء[
 ی کاربردهایشترب. است   مورد مذمت نشدهیچدر ه» بشر «همین موجود به عنوان

 همانند خود ی را بشریامبران است که آنان پیامبران مجادله کافران با پیاقسدر » بشر«
 و ارتباط با ی وحیافت دریستۀشا و ]٣٣ :المومنون[ ندا  که محتاج خور و خواب اند دانسته

بلکه بنابر اعتقاد آنان مَلَک  ]١٥ :یس ؛١١ـ١٠ :یمابراه ؛٩١ :االنعام[ یستندپروردگار ن
 یردر واقع کافران در مقام تحق. ]٢٤ :مومنونال[  خدا باشدۀیند رسول و نماتواند یم
 با آسمان و عالم ینی و ارتباط انسان زمی وحۀلئمس آنان، ی روحی قوای و نفیامبرانپ

 یزن یوسف ٣١ آیۀ  که درآنک در قر بشر با مَلَۀ تقابل واژیاگو. شمرند ی میدملکوت را بع
 انسان اشاره دارد و بُعد ینی و زمیعد خاک بُبه  واژهینمشهود است، نشانگر آن است که ا
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 در پاسخ به یامبران جهت پین به هم.در آن مد نظر نیست انسان ی و روحیملکوت
 برخوردار ی و از روح اله بر آنان منّت نهاده که پروردگاردانند ی میکافران خود را بشر

 . ]١٥ :غافر ؛٢ :النحل ؛٦ :فصلت ؛١١٠ :الکهف[ اند  قرار گرفتهیشده و مورد وح
 های یده پدیر سایف خلقت بشر از خاک را در رد خدایزن روم ۀ سور٢٠ یۀآ در

 مورد تفکر و تعقل خردمندان ید خود شمرده که بایها  و نشانهیات از آینی و زمیعیطب
 همچون یگر دی مادهای یده بشر همانند پدی خلقت خاکیجه در نت.یردو عالمان قرار گ

  استی علمۀمطالع قابل ،ها و نژادها عد و برق و باران و اختالف زبان و رینآسمان و زم
 و ی که به بعد مادّشود ی اطالق مآدم ی به بنی لفظ بشر زمانیاگو. ]٢٤ـ٢٢ :الروم[

 مذمت انسان و نه بشر، لیل درسد، ی به نظر مینبنابرا. شود ی او نظر می خاکینشآفر
و   استیار عقل و اختیجه و درنتیی روح خدا ازی ویمند  بهرهیلمکلّف بودن او به دل

 مکلف یجه و در نتی صاحب روح الهی،عد بشر و بُ صِرفیانسان به لحاظ خلقت خاک
له غفلت ئ مسین از ایاگرچه برخ] ٢٣٤ص ،٢٥ [ مالمت شودی تا در صورت تخطّیستن

اند که   گرفتهیجهعکس نت  بشر و انسان و مذمت انسان در قرآن بهیات آیل و از تحلکرده
 . ]٣٩[  و برخوردار از روح استیافتهبشر، انسان ارتقاء 

 خداوند ٢٦ یۀ آدر .باره دارد نکات قابل توجهی دراین حجر ۀ سور٣٣ـ٢٦ یات آیاقس
. یدیم بود آفر  متعفّنی خشک که برگرفته از لجنی را از گِلین انسان امروزین افرماید یم

 ]٢٨: حجر[ گوید ی سخن مبشر بودنبتدا از  به انسان، اآن یلسپس در شرح مراحل تبد
 تر تسویه، همانگونه که پیشۀمرحلدر . کند ی میاد و نفخ روح یه تسوۀمرحلسپس از 

 ،یتبشر به انساناست که  مرحله یندر اگردد؛   دریافت روح میۀآمد، نفس انسانی آماد
 ینول و آدم ا]٢٩: حجر[ یافتدست فرشتگان  ۀ و سجد خالفت خدایستگی شایعنی
مند از   آدم که بهرهینظر از نفس انسان  صرفیسجالب آنکه ابل.  استی بشرین چنۀنمون

 سجده یستۀشا و او را کند ی او اشاره می به خلقت او از گِل و بُعد بشر،روح است
 از یمند و به لحاظ بهره بشر ،ی انسان به لحاظ بعد خاکدرنتیجه .]٣٣: حجر[ داند ینم

 است ی انسان برخوردار از روح الهۀنمون ین انسان است و آدم اولی،اله م به روحلهَ مُنفسِ
  پس از بالفاصلهـ ]٢٧:االعراف[ ین امروزیها پدر انسان  ـ بر آدمشتگان فرۀ سجدیراز

 . ]٧٢: ؛ ص٢٩ :الحجر[ شود یمطرح م انسان ینش آفرۀمرحل ین در آخرالهی  نفخ روح
 
 تحلیل مفهومی اصطفاء. ٤. ٤
 از هر گونه کدورت خالص بودن ی معنابهاست که » و ، ف ، ص «یشه از رء اصطفاۀواژ
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 ،١٤ج، ٦[ شود ی اطالق میز و منتخب از هر چیدهبه خالصه و چک» صفوة«است و 
 یعنی یدن و برگزیار اختی به معنا، در باب افتعالیشه رینکاربست ا»اصطفاء«. ]٤٦٢ص

، ٢١ [سازد یست که آن را کدر م ایچیزهایگرفتن خالص هر چیز و جدا کردن آن از 
  استیدهرا برگز  بندگان است که خداوند اویان فرد خالص و ناب از مینب ].١٦٤، ص٣ج
، آدم، نوح، ]٢٤٧ :البقره[ ، طالوت]١٣٠ :البقره[ یم قرآن، ابراهیاتطبق آ. ]٤٦٣ص ،٦[

، ]١٤٤ :افاالعر[ ی، موس]٤٢ :عمران آل[ یم، مر]٣٣ :عمران آل[ عمران آل و ابراهیم آل
کتاب ، وارثان ]٧٥ :حجال[ انسانرسوالن از جنس ملک و ، ]٤٧ :ص[ یعقوب و اسحاق

 .اند ، مورد اصطفاء خداوند قرار گرفته]٣٢ :فاطر[
ها از چه   آنیساز  افراد و خالصین مراد از اصطفاء، انتخاب اینکه توجه ایان شائلۀمس
 و قی خلی ناخالصیا است ی و عملنییما و ای روحی مراد ناخالصیا است؟ آهایی یناخالص
 یساز  و خالصینش مفهوم اصطفاء با گزیق تطبؤید میات از آی؟ شواهدی و ژنتیکیجسمان
 خالص یص و نقایوب از عی جسمانینش به لحاظ آفری است و افراد مصطفی و ژنتیکیجسمان
 یافت و دری الههای یتمورأ میرش پذی بستر و شرط الزم برای جسمانی برترین البته ا.اند شده
 . امر نخواهد بودین ای برای کافی نموده است اگرچه شرطهم فرایز را نیوح

 را به ی که بندگان مصطفآید یبه دست مفاطر  ۀ سور٣٢ یۀآ شواهد از ین از ایکی 
 از ظالم بودن ی نموده و به روشنیم به سه دسته تقسی و عملایمانی ی،جهت روح

 .گوید ی سخن می از بندگان مصطفیگروه
 از اصطفاء عمران آل ٣٣ یۀآدر . عمران است  آلۀفضای سخن در سور یگر شاهد د

تفسیر نمونه، در . است های عمران و ابراهیم بر مردم جهان یاد شده  آدم و نوح و خاندان
تبیین اصطفاء و برگزیدگی اینان، از اصطفاء تکوینی و تشریعی سخن گفته و هر دو 

، ٢، ج٣٦[است  ز اصطفاء تکوینی را آفرینشی ممتاز دانسته احتمال را روا و مراد ا
 با مفهوم یکی و ژنتی روابط خانوادگیوند از پ در این آیه»آل« واژه یریبه کارگ]. ٥١٨ص

ها صورت  ؛ گویا این اصطفاء از طریق ژنتیک و در خالل نسلدارد یاصطفاء پرده برم
بر » ذریّه«با واژه  آشکارا ]٣٤ :عمران آل[  بعدیۀ آدر به همین جهت وگرفته است 

 دیگر ی از نسل برخی بودند، برخیفرزندان«: فرماید ی میدکأ تاینان همبستگی ژنتیکی
، ٢١[ تا از سویی به پیوند و تشابه صفات ژنتیکی میان ایشان اشاره کند»ند پدید آمد

یا ی ساز و از سوی دیگر مفهوم اصطفاء آنان را تبیین کند که همان خالص] ١٦٨، ص٣ج
 .  آنان نسبت به مردم جهان در زمان آنان استبرتری ژنتیکی
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پس از این دو آیه، گویا به تفصیل بعد از اجمال پرداخته و مراد از اصطفاء و علت  
آن را با بیان داستان همسر عمران و نذر و دعای او برای فرزندش و فرزندان فرزندش، با 

: عمران آل[ که استجابت این دعا ]٣٦ـ٣٥ :عمران آل[دهد   ذریه، ادامه میۀ واژۀذکر دوبار
موجب برگزیده شدن مریم و فرزندش از خاندان عمران و پرورش برتر و خاص او ] ٣٧

 رویاندن نیکو برای پرورش مریم در بطن ۀرسد استعار به نظر می]. ٣٧: عمران آل[شد 
ه این تعبیر و مشاب. مادرش، داللت بر پرورش خاص جسمانی او در دوران جنینی دارد

ها به رویش از  و خلقت آن] ١٧: نوح[ها آمده   انسانهمۀ ۀالبته بدون قید حسن دربار
 این آیه نیز بر پیوستگی خلقت انسان به رسد به نظر میزمین تشبیه شده است که 
 . داللت دارد جریان تکامل حیات در زمین

کند که در پی   میدار شدن زکریا را بیان در این میان خداوند داستان فرزند
 ذریۀ«زکریا نیز با لفظ ذریه و آن هم . درخواست او و در اثر دیدن حالت مریم رخ داد

آنگاه به داستان مریم ]. ٤١ـ٣٨: عمران آل[کند  درخواست خود را طرح می» طیّبه
؛ گویا آنچه از ]٤٢: عمران آل[گوید   زنان جهان سخن می همۀبازگشته و از اصطفاء او بر

 مادر مریم و دعای او برای فرزندش و استجابت این دعا ۀ مریم تا اینجا دربارسرگذشت
 . یاد شده بود، مقدمات اصطفاء او را فراهم آورده بود

 است یکی ژنتیوب خلوص از ع، ادعا کرد، مراد از اصطفاءتوان ی شواهد مینبر اساس ا
 یا یعی طبینشگز. شود ی میاد از آن »یعی طبینشگز« تکامل با عنوان یۀنظرکه در 

 آن دسته از یوع سبب شیاپی، پیها  نسلی است که در طیندی فرایعیانتخاب طب
 یک را در یسم ارگانیک زاد و ولد موفقیت که احتمال زنده ماندن و شود ی میصفات ارث

 یک ین قرآن، ایدگاه البته از د].٨٨ـ٨٠، ص٤٤؛ ١٢، ص٤٢ [دهند ی میش افزایتجمع
 یجاد و خلقت پروردگار ایر و تقدیر تحت تدبیعی طبیند فرآین ارای است ز»ی الهینشگز«

 .یعت و نه به طبدهد ی رو آن را به خداوند نسبت مینشده و از ا
اصطفاء آدم نیز به این ترتیب به معنای برگزیدگی ژنتیکی او در میان بشر 

تار اسکلت، بنابر شواهد علمی نیز بشر اولیه به لحاظ آناتومی، ساخ. عصرش بوده است هم
های ساختاری تفاوت بارزی با انسان امروزی  اندازه و حجم مغز، توان بدنی و سایر ویژگی

رسد که توان تفکر، تعقل و خردورزی در او به مراتب کمتر از  نداشته، اما چنین بنظر می
رغم اینکه از سایر موجودات زمان  در واقع بشر اولیه علی. انسان امروزی بوده است

تر به انسان امروزی داشته، ولی در کل به  تر و رفتارهایی شبیه طور کلی باهوشخودش، ب
 ].٤٧؛ ٤٥[شکل بارزی متفاوت از انسان امروزی به لحاظ رفتاری و خردورزی بوده است 
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مانند کشف و  آدم، ۀهای اولی  گونهۀاگر نموداری از تنوع و تعداد دستاوردهای هم
مهاجرت و ساخت نیزه، نقاشی، ، شکار حیوانات، استفاده از آتش، ساخت ابزار سنگی

از   را...ساخت زیورآالت از سنگ و استخوان و تبادالت، ساخت و استفاده از عالئم، 
های   گونهۀ سال پیش، که مقارن با انقراض نسل هم١٠,٠٠٠ میلیون سال تا ٢حدود 

 امروزی مانند های اولیه بوده، رسم کنیم و در ادامه دستاوردهای انسان خردمند آدم
را تا زمان ...  اقتصادی، اجتماعی و ۀهای گوناگون، ساختارهای پیچید علوم مختلف، زبان

 . آمده خواهیم رسید١ای مشابه آنچه که در شکل  حال رسم کنیم، به نتیجه
 

 
 .١نمودار

  

مفهوم اصطفاء آدم با آن روبروست، ناسازگاری ظاهری با  چالشی که این فرضیه برای
 .کند های امروزین را با عنوان فرزندان آدم خطاب می  انسانهمۀاست که آیاتی 

داند  ی او مۀی را فرزندان آدم و از ذرین امروزیها  که انسانی متعددیاتآبه راستی 
 ی برایی، جا]٥٨ :یممر ؛٦٠ :یس؛ ٦٢، و ٧٠ :؛ االسراء١٧٢ و٣٥، ٣١، ٢٧، ٢٦ :االعراف[

 . افراد انسان از نسل آدم هستندۀ هم کهگذارد ی نمیله باقئ مسینانکار ا
 آدم بر خلقت ینش، آیات مرتبط با بنی آفریاتآ خوانش تکاملی از مخالفانِاز نگاه 

مفهوم  حالی که در] ١٣٥ص ،٤ج، ٢١[  انسان ظهور داردین آدم به عنوان اولاللیاستق
 یها سان که ان»آدم یبن «یاتدر کنار آ» اصطفاء آدم «ۀی آی اصطفاء و بازخوانیقرآن
 ،مفهوم اصطفاء آدم بنابر یرا زلزوما ناسازگار نیستند داند، ی را از نسل آدم مینامروز

 ی صفاتجد افراد بشر تا زمان خود وایان آدم در م آیات مرتبط،ۀبرآمده از تحلیل یکپارچ
 افراد موجب یگر نسل را در رقابت با دۀ او در زاد و ولد و ادامیت شده که موفقیکیژنت

عصر   همیها  از انسانای یده برگزیکی، به لحاظ ژنتیزابراهیم ن عمران و آل آل. ستشده ا
 یتمورأ انجام می جهت براین داشته و بدی کاملتریت قابلیاند و به لحاظ فکر خود بوده

 آدم و بشر زمان او یز تماۀ به اندازی و برتریدگی برگزیناند اگرچه ا  شدهزیده برگیاله
 . را رقم بزندیدجد ینبوده است که نوع
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عصر خود بود،  شود که اگر آدم برگزیده و ارتقاء یافتۀ بشر هم حال این مسئله مطرح می
 عقل در یممکن است بعد از اصطفاء آدم و اعطاسرنوشت نسل بشر ارتقاء نیافته چه شد؟ 

د بشر  افرااز آن گروه یباشند ول   شدهیاد مانده و زی عقل باقی نفخ روح به او، نسل دارایپ
 از یاری مانند بسیامده، فائق نیعیکه از نسل آدم نبودند، به علت فقدان عقل بر حوادث طب

 بنابراین دو حالت در پاسخ به این سؤال قابل ].٤٨ص، ٣٢[ باشند انواع مختلف منقرض شده
 ینابود یا  قدرت تطبیق کمتر با محیط جهت ناقص بهۀ گونی تدریجینابود: تصور است

 . با شرایطقدرت تطبیق کمتر طبیعی به دلیل  ناقص بر اثر حوادثۀ گونیناگهان
، بشر ارتقاء یافته  دو حالت دارد، اول، آدم و همسرشهر یک از دو حالت فوق، خود

در . اند بودند و فرزندانشان نیز میان یکدیگر ازدواج کرده و این نوع از بشر را تکثیر کرده
عف در تطبیق با شرایط محیطی سخت به طور این صورت بشر ارتقاء نیافته به علت ض

 . تدریجی یا ناگهانی دوام نیاورده و نابود شده است
ها تکثیر یافته، اما در  دوم، فرزندان آدم با بشر ناقص ازدواج کرده و ترکیبی از ژن
های برتر باقی مانده و  خالل زمان و با گذر از شرایط گوناگون و گاه سخت طبیعی، ژن

حالت نابودی به طور . اند  ضعیف به طور تدریجی یا ناگهانی از بین رفتهصاحبان ژنتیک
ناگهانی، به این صورت است که در اثر رخداد بالیای طبیعی در مقیاس بزرگ مانند 

تر باقی مانده و سایر افراد نابود  ها به طور طبیعی تنها افرادی از نسل قوی آتشفشان ابَر
: الشعراء[و نابودی دیگران ] ٧٧: الصافات[ نوح ۀقاء ذریشوند؛ همانگونه که خدا از اب می
با این تفاوت که در داستان طوفان مؤمنان با . گوید در داستان طوفان سخن می] ١٢٠

انتخاب خود و بر اساس ایمان همراه نوح شده، نجات یافتند و در واقع نوعی غربال 
ران، دور نیست که شبیه این عم  آلۀبا توجه به مفهوم اصطفاء در سور. ایمانی رخ داد

غربال در عالم تکوین هم روی دهد و در نتیجه نسل افرادی که هم به لحاظ جسمی و 
از این رو خداوند مریم و فرزندش را . هم به لحاظ ایمانی و روحی برترند، تداوم یابد

 اهل جهان خوانده است ای برای همانند نجات نوح و همراهانش درکشتی، نشانه
نیز از اصطفاء نوح در کنار آدم و ] ٣٢: عمران آل[ اصطفاء آیۀجالب آنکه در ]. ٩١:ءاالنبیا[

 مریم نیز دوباره پیامبران را ۀ سور٥٨  آیۀشود همانگونه که در عمران یاد می آل
البته .  ابراهیم و اسرائیل خوانده استذریۀ آدم و همراهان نوح و از یۀیافتگانی از ذر نعمت
...  بارها پس از نوح در داستان هود و صالح و شعیب و موسی و  غربال ایمانیۀچرخ

 .ادامه دارد تکامل حیات همواره ۀتکرار شد همانگونه که غربال ژنتیکی نیز در چرخ
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های نخستین  دهد که انسان شناسی نیز از وقوع ابرآتشفشانی خبر می شواهد باستان
 ی برای اصطالحاَبَرآتشفشان. اند  بردهها جان سالم به در  با آن مواجه شده و اندکی از آن

 ی شدت فوران آتشفشان قدرت فورانۀی است که بنا بر نمای مرکز آتشفشانیک یدننام
 ) و گدازهیسشامل خاکستر، پوم ( آنۀ بدان معنا است که حجم پرتابینا.  دارد٨برابر با 

 در ی که زمان استی آتشفشانبرآتشفشان ایب ترتینبد.  مکعب استیلومتر ک١٠٠٠ از یشب
 ینفوران چن.  پرتاب کرده استیرون مکعب نهشته به بیلومتر ک١٠٠٠ از یش بیختار

 خواهد شد، یده انفجار آن در سرتاسر جهان شنیصدا. بار خواهد بود  فاجعهیار بسیآتشفشان
 یا  هستهی همچون زمستانیطی در شراین و زمید خواهد باریاه شده و باران سیرهآسمان ت
 مربوط به فوران توبا واقع در ین در زمی فوران ابرآتشفشانینآخر .]٤٩ [د گرفتقرار خواه
 یدترهزار بار شد بار که ده  فوران فاجعهینا. شود ی میش سال پ٧٤٠٠٠ در ی اندونزیسوماترا

 را تحت ین در زمی زندگیریگ  بود به طور چشم١٩٨٠از فوران کوه سنت هلن در سال 
 گوگرد به درون استراتوسفر اکسید ی و دستر از خاکیمی عظپرتاب حجم.  قرار دادیرتأث

 رو به کاهش ین زمی گرفته شده و دماین به زمید تابش نور خورشیسبب شد تا جلو
بار بود و   انسان فاجعهی بر زندگیداد روین ایرشناسان تأث  از ژنیبنا بر نظر برخ. گذارد
 .]٥٠[یافت  به تنها چند هزار نفر کاهش یان شمار آدماحتماالَ

 
 بررسی تفسیری آیۀ تشبیه عیسی به آدم با تکیه بر مفاهیم کلیدی. ٥

به عنوان  سپس سازد، ی را با مَثَل آدم همانند میسیخداوند مَثَل ع عمران آل ٥٩ یۀآدر 
 یجاد اۀمرحلاز دو ] ١١٥، ص٣، ج٢٩؛ ٢٠١، ص٣، ج١٩؛ ٣٦٧، ص١، ج١٤[وجه شبه 

 که است ای یه تنها آیه، آینا. یجادامر خداوند به اخلقت از خاک و : گوید یآدم سخن م
 که بنا به روایات و کند ی میان از نوع انسان را بینی خلقت آدم به عنوان فرد معیچگونگ

همچنین سیاق سوره و اجماع مفسران، هنگام حضور مسیحیان نجران نزد رسول 
عموم مفسران  ].٢٤٢، ص٨، ج١١[ و در مقام احتجاج با آنان نازل شده است )ص(خدا

، ٢، ج٢؛ ٣٦٧، ص١، ج١٤[عادی   را آفرینش عجیب و غیریل تمثینوجه شبه در ا
اند  اگرچه طبیعی عیسی و آدم برداشت کرده، نتیجه گرفته] ٧٦٣، ص٢، ج٢٢؛ ١٧٩ص

و آفرینش او بدون پدر ] ٢١٢، ص٣، ج٢١[که عیسی نیز همچون آدم مخلوق است 
و یا آفرینش عیسی ] ٤٢، ص٢، ج٥[ مادر نیست تر از آفرینش آدم بدون پدر و عجیب

یعنی با ] ٢٠٧، ص٣، ج٢٣[تر از آفرینش آدم از خاک نیست  بدون پدر، عجیب
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شمردند، بنابر اعتقادشان جدل نموده که بنابر  مسیحیان نجران که عیسی را خدا می
 ].٣٦٧، ص١، ج١٤[تصوّر شما، آدم به الوهیت سزاوارتر است 

وجه شباهت عیسی و آدم در آفرینش از خاک نیست بلکه خلقت بنابر کالم مفسران، 
و آنگاه حیات یافتن ] ٧٦٣، ص٢، ج٢٢[عجیب یکی از خاک و دیگری بدون پدر، از ریح 

یعنی تنها وجه دوم مذکور در ] ٣٦٨، ص١، ج١٤؛ ٢٤٤، ص٨، ج١١[با امر الهی است 
ر واقع وجه افتراق آیه را وجه شبه دانسته و وجه اول، یعنی آفرینش از خاک را د

گویا بنا بر فرض آنان آفرینش عیسی از خاک . اند که مخالف ظاهر آیه است شمرده
 .ای نادرست است گزاره

 آیات منشأ مجموعۀبرای بررسی درستی این فرض، مفهوم خلقت آدم از خاک را در 
 .دهیم آفرینش انسان و اصطفاء آدم مورد کاوش قرار می

 
 ای نفی تصور الوهیت عیسیوجه شباهت عام بر. ١. ٥

 نموده و در یانها را ب  انسانخلقت از قرآن، منشأ یه آبیست و هشتخداوند متعال در 
  واژگانومی مفه اصل تمایز بریهبا تکاکنون . است    فراز مراحل آن را شرح دادههفت

ر د. شود بررسی می انسان ینش منشأ و مراحل آفریاتآ» آدم«و » انسان«، »بشر «مترادف
 »صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ«، ]٧١ :ص[ »ینطِ«بشر، ینش  آفرقرآن کریم منشأ

 به طور یباتفر» انسان «ینش و منشأ آفر  شدهیاد] ٥٤ :الفرقان[ »اءمَ«و ] ٢٨:الحجر[
صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ «، ]١٢ :المؤمنون[ »ینٍسُاللَةٍ مِنْ ط«، ]٧ :هالسجد[ »طین«مشابه، 
مِنْ ماءٍ «، ]٧٧ :یس[ »نُطْفَةٍ«، ]١٤ :الرحمن[ »صَلْصالٍ کَالْفَخَّارِ«، ]٢٦ :حجرال[ »مَسْنُونٍ
در  .است  ذکرشده] ٢ :العلق[ »عَلَقٍ«، ]٢:االنسان[ »نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ«، ]٥:الطارق[ » دافِق
منشأ خلقت  ،  نمودهیدتاک» تراب« مردم از ۀ هم بر خلقتیه آشش خداوند در که یحال

از زبان » تراب «یکی یر یاد شده است؛تعبگونه  دو خاص تنها با یان فردآدم به عنو
در هرصورت ما با دوگونه بیان برای خلقت بشر و  .لیس از زبان اب»ینط «یگرپروردگار و د

 منشأ ۀدربار. انسان روبرو هستیم؛ خلقت خاکی با تعابیر گوناگون و خلقت از آب نطفه
: عمران آل[» تراب«ر برگزیده از جنس انسان، تنها به عنوان پیامب» آدم«آفرینش شخص 

 که گویای منشأ خاکی  قید شده] ٦١: سراء؛ اال٧٦: ص؛ ١٢: عرافاال[» طین«و ] ٥٩
توان نتیجه گرفت که شخص آدم  رسد، می در نگاه اول به نظر می. خلقت اوست

اما . اند یر شدهبالواسطه از خاک آفریده شده و تنها فرزندان و نسل او از طریق نطفه تکث
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بینیم آیاتی که به منشأ طینی آدم اشاره دارد، هرسه از زبان  تر، می در بررسی عمیق
ابلیس است که گویا تنها به بعد بشری آدم توجه دارد و از برخورداری آدم از روح و از 

 ٥٩  آیۀکند ای که خداوند خود از منشأ ترابی آدم یاد می تنها آیه. انسانیت او غافل است
عمران و درمقام تشبیه به عیسی است اما از آنجا که خلقت عیسی از خاک هم   آلۀسور

توان نتیجه  بدون واسطه و به صورت ساختن مجسمه گلین او در رحم مریم نبوده، می
گرفت که مراد از خلقت ترابی آدم نیز خلقت بالواسطه از خاک نبوده است به ویژه آنکه 

 و بدیهی است که  های امروزین از خاک اشاره نموده ساندر هفت آیه به خلقت عموم ان
بنابراین در توجیه آیاتی که منشأ . اند های امروزین بالواسطه از خاک آفریده نشده انسان

  واسطۀهای امروزین به کند، اگر استدالل شود که انسان ها را تراب ذکر می خلقت انسان
توان خلقت آدم از خاک را هم  رتیب میاند به همین ت پدرشان آدم از خاک آفریده شده

بنابراین در تشبیه عیسی به آدم نیز اولین وجه  . دیگر دانستۀ موجودات زندواسطۀبا 
 .شبه، خلقت خاکی هر دو و برخورداری از بعد زمینی همچون تمام فرزندان آدم است

 جیی خلقت تدریعنی یسی آدم و عی خلق و امر، خلقت خاکی قرآنیقت بر حقیهبا تک
معادل همان نفخ روح از جنس امر در نفس » کن« فرمان ۀمرحل اسباب و یقآنان از طر

 ]٩: السجده [یان آدمۀیژ وی همچون آدم از روح ملکوتیسی عیمند آدم است و بر بهره
، ١٤؛ ٢٤٤، ص٨، ج١١[اند   همانگونه که برخی مفسران نیز بدان اشاره کردهداللت دارد

بنابراین در دومین وجه شبه نیز، ]. ١١٢، ص٣، ج٣؛ ١٧٩، ص٢، ج٢؛ ٣٦٨، ص١ج
پس بر خالف بیان . اند  بنی آدم از روح برخوردار شدههمۀعیسی و آدم همچون 

مندی از  حال بهره ها و در عین  مفسران، شباهت عیسی و آدم تنها در مخلوق بودن آن
ن آدم و بنابراین شایسته نیست عیسی که چو.  بنی آدم است همۀروح ملکوتی همچون

 عیسی در نطفۀفرزندانش مخلوق خداست، به عنوان اله پرستیده شود حتی اگر ایجاد 
بدین صورت این آیه، اعتقاد مسیحیان نجران را به . بطن مریم غیرعادی بوده باشد

بنابراین الزم نیست از ظاهر آیه عدول کنیم و وجه شباهت عیسی . چالش کشیده است
سی و والدت بدون پدر و مادر آدم بدانیم و با تکلّف این دو و آدم را والدت بدون پدر عی

 ].٣٦٧، ص١، ج١٦[وجه متفاوت را به عنوان وجه شبه توجیه کنیم 
 آدم نیست، چرا گونۀممکن است این اشکال طرح شود که اگر آیه مؤیّد خلقت اعجاز

 شما همۀفرمود خلقت عیسی همچون خلقت  آدم را مثال زد؛ به جای آن می
در پاسخ باید گفت، این آیه خلقت آدم را همچون عیسی غیرعادی دانسته . هاست انسان

است اما نه از جهت پیدایش بدون والد بلکه از جهت برخورداری خاص از روح الهی زیرا  
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عمران گواه آن   آلۀای تصریح نشده که آدم پدر و مادر ندارد بلکه فضای سور در هیچ آیه
پس . و در ایجاد نقطه عطفی در روند تکامل بشر استاست که غیرعادی بودن این د

شاید آدم اولین بشر است که از نفس ملهم به روح برخوردار شد و با آفرینش او جهشی 
های ژنتیکی که  عیسی نیز به جهت زمینه. در تکامل فکری و عقلی بشر پدید آمد

 عالی از روح الهی ای القدس تأیید شد که مرتبه  روح وسیلۀعمران فراهم آوردند به آل
ای که مسیحیت اولین  است و توانست تحوّلی را در تاریخ حیات بشر رقم بزند به گونه

 ].٣٥٠، ص١٦[دینی بود که بر اساس رحمت و رأفت در تمام جهان گسترش یافت 
 
 اصطفاء آدم و عیسی به عنوان وجه شباهت خاص. ٢. ٥
در سیاق  عمران  آل٥٩ یۀآمران، مراد از ع  سورۀ آل٣٣ی اصطفاء در آیۀ  قرآنیقت بر حقبنا

 از یا  بشر بود و عیسى گزیدهۀ آدم نخستین گزیده از سلسلعمران آن است که سورۀ آل
 او یابتدا خلقت جسمان.  چون داستان آفرینش آدم استیعمران و داستان آفرینش عیس آل

مند شد و دور  بهره نبوت یژۀ انسان و چه بسا ویژۀ وی از روح الهیتصورت گرفت و در نها
 ی عالۀهمان مرتبو ] ٩: السجده[ها  فراتر از عموم انسان،  در آدم که مراد از نفخ روحیستن

در واقع وجه شباهت . ]٥٧ـ٥٦ص، ١٦[  استیامبران پیژۀالقدس باشد که و  روحیعنی ،روح
ر سوابق ذک« که دهد نیز نشان می سوره یاقس. این دو در اصطفاء آنان از میان معاصران است

 ۀ او را به سلسلی قطعیوستگی آن است که پی برایه آین از ایش پیم بن مریسی عینسل
 ، که بنا به مصلحتی آوردن فردید پدی متذکر شود برادر ضمن و ید فرمایدکأ تیبشر

 چه مقدمات یت بشر گردد، از نظر ناموس علی در تکامل معنویع و تسریموجب تحول فکر
 است و ی و عقل بشریرتآدم هم مبدا بص.  وجود داشته باشدیدبا ی و طهارت اکتسابینسل
 ینۀ زمیه کائنات است قطعا بدون مقدمه و تهینش واقعه در آفرینتر  او که بزرگیدگیبرگز

 ]٢٣٠ص ،١٦[ » . استیامده نیدمستعد پد
 بودن یعی در صدد اثبات طبیه آ این گرفتیجه نتتوان ی فوق میل دالۀ توجه به همبا
 به »یمصطف «یعنی یده و آدم است که البته از بندگان برگزیسی عیعنی هر دو فرد ینشآفر
، یعنی هم به لحاظ ژنتیکی و هم از جهت برخورداری از مراتب اند  آن بودهی قرآنیمعنا

باالی روح الهی برتر بودند و از این جهت آفرینشی غیرعادی داشتند و این آفرینش 
ۀ بشری خارج نساخته تا آنان را در مرتبۀ الوهیت قرار دهند، غیرعادی، هرگز آنان را از رتب

 . اما آنان را شایستۀ دریافت مأموریتی ویژه از سوی پروردگار نموده است
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 گیری نتیجه. ٦
عمران، مفهوم کلمات   آلۀ سور٥٩ ۀآیای مفاهیم مرتبط با  بر اساس تحلیل شبکه

 در متن قرآن» اصطفاء«،»امر«، »خلق«، »روح«، »نفس«، »بشر«، »انسان«، »آدم«کلیدی 
نتایج  .مضمون آیه مذکور مورد بررسی قرار گرفتم یها آنگاه بر اساس این مف.شدتبیین 
عمران، بر اساس آن مفاهیم   آل٥٩ آیۀ شناسی واژگان کلیدی و تحلیل تفسیری مفهوم

 :به این ترتیب است
 همۀ. ل اِفراز استکنش خداوند نسبت به جهان به دو صورت خلق و امر قابـ ١

امر،  . است یا ملکوت دارند که از جنس امریگری دۀ چهری، خلقۀمخلوقات عالوه بر چهر
 و  استی تعالین نقطه نظر که تنها مستند به خداعبارت است از وجود هر موجود از ای

 وساطت علل و اسباب مستند خلق، عبارت است از وجود همان موجود از جهت اینکه با
 . استيعال تیبه خدا
 اصل و گوهر و ماهیت وجودی انسان است که مادّی و مخلوقی این جهانی ،نفس ـ٢

 . ملکوتی آن استۀ امری نفس انسان و چهروجهۀاست و روح در واقع 
 یمند است و به لحاظ بهرهنامیده شده بشر  در قرآن ،یانسان به لحاظ بعد خاک ـ٣

انسان برخوردار از  نمونۀن ی است و آدم اولده خوانده ش انسانی،م به روح الهلهَاز نفس مُ
 . استیروح الهنفس متأثّر از 

مفهوم  اصطفاء، ۀعمران و کاربردهای قرآنی واژ  آلۀفضای سخن در سورـ ٤
سازی از عیوب ژنتیکی و برگزیدگی تکوینی و ارتقاء ژنتیکی را برای اصطفاء  خالص

 .نوان مأمور الهی استسازد که بسترساز برگزیدگی تشریعی به ع آشکار می
 شواهد علمی، اصطفاء آدم یعنی تکامل عقلی آدم در مقایسه با بشر پیش از او را ـ٥

 .کند تایید می
 همۀ  اول خلقت از خاک همچوندرجۀ به آدم، در یسی عیهوجوه شباهت در تشب ـ٦
  استیاله روح از جنس امر  از نفس ملهم بهیدوم برخوردار درجۀ ها است و در انسان

 بشر همراه است که در قرآن با عنوان  از افرادیزو تماتکوینی  یدگی برگزیکه با نوع
 . شود ی میاداصطفاء از آن 

علت این تشبیه، از سویی اثبات بشری بودن عیسی و نفی تصور مسیحیان  ـ٧
مخاطب آیه است که قائل به الوهیت عیسی بودند و از سوی دیگر برگزیدگی و غیرعادی 

 . اند  عطفی در فرآیند تکامل عقل بشر بودهنقطۀ ست که ا این دوبودن خلقت
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های امروزین همه از نسل آدم یعنی بشر ارتقاء یافته هستند زیرا بنا به  انسانـ ٨
 تکامل نیافته به جهت ضعف در تطابق با محیط در مواجهه با  نسل بشرِ،شواهد علمی

 از این رو قرآن .اند ها، از بین رفته ر آتشفانبالیای طبیعی در مقیاس بزرگ همچون ابَ
 .کند آدم خطاب می  آدم دانسته و با تعبیر بنیذریۀ ها را انسان
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