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  به نام خدا

  

  گفتار پيش

مين سال درگذشت استاد فرزانه و دانشمند متعهد ، مرحوم دكتر يـداهللا سـحابي ،                شش
گامان احياي تفكر ديني و  از پيشكه   را سياسيو  اخالق و سلوك اجتماعيةاين اسو

 ةجامع  و بخصوص به   ايران ملت شريف  به از مبارزان راه استقالل و آزادي ايران است،       
 ة، نـو  هالـه سـحابي    با درج شعري از خـانم ؛يميگو علمي و فرهنگي كشور تسليت مي  

ر سوگ ايـن  كه د-ارجمند ايشان و درج شعر ديگري از آقاي حسن احمدي گيوي         
- اين دانشمند بزرگ را ةاند ، ياد و خاطر رجل بزرگ علمي و سياسي كشور سروده      

 خـدا را    .داريم   گرامي مي  -شناسي دانشگاه تهران است      زمين ةگذاران رشت   كه از بنيان  
همـراه بـا    كه توفيق يافتيم ، سه اثر علمي و قرآني اين فقيد سـعيد را             گوئيم   مي سپاس
، تكامل و خلقت     مجيد قرآن« اي با نام    در قالب مجموعه  هر نسخ،   اي در باره جو     مقاله
  .داران علم و معرفت نمائيم ، تقديم دوست »انسان
، اولين اثري است كه در اين مجموعه قرار »قرآن مجيد و تكامل موجودات زنده«
ياد دكتر يداهللا سحابي به عنوان يكي از  اين اثر زماني تأليف يافت كه زنده. دارد
گستاخانه نسبت  و مكرر هاي جرم اهانت«  به و »ايران آزادي نهضت« جمعيت سينمؤس
بود و دوران محكوميت خود  پهلوي ةرژيم خودكام اسارت در »سلطنت شامخ مقام  به

  .گذرانيد را مي
» انقالب سفيد شاه« به جرم مخالفت با 4/11/1341در دكتر يداهللا سحابي استاد 

اقدام بر ضد « دادستان نظامي ، به اتهام ةطبق ادعانام 30/7/1342دستگير شد و در 
محاكمه گرديد و در » مخالفت با اساس حكومت سلطنت مشروطه«و » امنيت كشور

دادگاه تجديدنظر نظامي، محكوميت ايشان .  سال حبس محكوم شد6 به 6/10/1342
ال زندان  س4ات فرهنگي ، به  سال سابقه خدم38 كيفري و ةپيشينرا با توجه به عدم 
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ايشان دوران محكوميت خود را در زندان قصر .  تقليل دادمجرد از تاريخ بازداشت
كرد » قرآن مجيد و تكامل موجودات زنده«گذرانيد كه مبادرت به تأليف كتاب  مي

 كه خود از مؤسسين و عضو هيأت مديره 1»شركت سهامي انتشار«و چاپ آن را به 
                                                 

، مخفف » متاع«. است» متاع« فرهنگي - تأسيس شركت سهامي انتشار ، حاصل تصميمات گروه اجتماعي.1
مهندس مهدي بازرگان، :  قايان تشكيل گرديد و آ1335است كه در سال» مكتب تربيتي، اجتماعيِ عملي«

دكتر يداهللا سحابي ، استاد مرتضي مطهري ، دكتر احمد صدرحاج سيدجوادي ، مهندس تاج ، مهندس 
اهللا سحابي ، دكتر كاظم يزدي ، دكتر ابراهيم يزدي ، مهندس مصطفي كتيرايي ، حاج كاظم حاجي  عزت

هر ماه يك جلسه » متاع«. در آن فعال بودند... طرخاني ، رحيم عطايي ، باقر رضوي ، متحدين ، رادنيا و 
آقاي . شد اي و به حالت مهماني در منزل يكي از اعضاء برگزار مي جلسات اكثراً به صورت دوره. داشت

  :گويند  دكتر كاظم يزدي در باره تأسيس شركت انتشار مي
به خصوص  -جلسة ماهانه در منزل ما بود و بحث در باره انتشارات نامناسب و بدآموز

اين مجالت مروج .  بود-شد منتشر مي» زن روز«مجالتي كه به نام بانوان از قبيل 
مجله . بند و باري و فساد اخالقي بودند  بيغِلِّبها و م ابتذال و سست كردن بنيان خانواده

دري را  گرايي و پرده هاي خود ، مورد بسيار واضحي از هرزه اخير، در يكي از شماره
 گونه با اين و عملي اصولي ةراه مبارز در .ساختم را مطرح آن كه من ودچاپ كرده ب

 انتشاراتي شركت يك و تأسيس كارِ فرهنگي و من پيشنهاد نشريات مفصالً بحث شد
پس از بحث فراوان و بررسي پيشنهادهاي مختلف ، با تأسيس چنين شركتي . دادم

اساسنامه   ة تهي مسئول نب،اينجا تاج و دكتر سحابي و مهندس آقايان. موافقت شد
 شركت ةمندان در كارهاي فرهنگي، اساسنام براي امكان مشاركت بيشتر عالقه. شديم

 )توماني 100( ريالي 1000 هزار سهم يك منقسم به ريال،  يك ميليونةرا با سرماي
 تومان بقيه را تعهد 50 تومان هر سهم را نقد بدهند و 50پيشنهاد داديم  كرديم و تنظيم

به عنوان اعضاء  نند كه پذيرفته شد و آقايان مهندس بازرگان ، دكتر سحابي و منك
  در اواخر »انتشار سهامي شركت« هيأت مديره شركت انتخاب شديم و بدين ترتيب

 انتخاب مديرعامل عنوان به اينجانب صورت غير رسمي تشكيل شد و  به1336 سال
چاپ و منتشر شد ، بعد »  انتشارشركت سهامي«موقت  اوراق سهام  زودي به. شدم

هاي شركت تعيين  سحابي به عنوان مسئول مالي و تنظيم حساب) ايرج(آقاي علي 
  رااهللا طالقاني مطرح شد و ايشان آقاي حسن محجوب مسئله امور چاپ با آيت. شدند

. كردند ما معرفي  به-مهندس بازرگان را چاپ كرده بود» عشق و پرستش«كه كتاب -
الحرمين دفتري داشتند و انتشاراتي ابوريحان را اداره  وب در بازار بينآقاي محج

شدند و بعدها به عنوان » شركت سهامي انتشار«ايشان از آن زمان همكار . كردند  مي
 50مديرعامل و عضو هيأت مديره در خدمت شركت قرار گرفتند و اكنون نزديك 

  .باشند شور ميسال است كه در اين شركت مشغول خدمت فرهنگي به ك
نام » خداپرستي و افكار روز«اولين كتابي كه توسط شركت سهامي انتشار منتشر شد، 

به زودي محلي در خيابان ناصر خسرو . داشت ، با همان نشاني انتشارات ابوريحان
 و هر سه تأليف ؛»خودجوشي«و سومي » انسان و خدا«نشريه دومي به نام . تهيه گرديد

  .كه از تمام آنها استقبال خوبي به عمل آمدمهندس بازرگان بود 
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 به صورت كتاب جيبي منتشر شد و پس از 1344سال اين اثر در .  آن بود ، سپردةاولي
  . آن بارها تجديد چاپ گرديد

اي از آخرين نظرات  ياد دكتر سحابي در بخش اول اين كتاب، خالصه زنده
شناسي راجع به خلقت  شناسي و زمين  محققين و دانايان علوم فسيلةالقول كلي متفق

 .ساخته است مطرح، گذشته ارادو در طول آنها تغييرات و زنده موجودات تدريجي
و بحث و بررسي يك به ) 24( نورة از سور45 ة تعمق در آي در بخش دوم باايشان

يك كلمات و عبارات اين آيه ، و مفاهيم حاصل از آنها ، اصل بستگي نسلي و 
آيه كريمه مستفاد  كه از خود نحو روشني خلقت تدريجي موجودات زنده را به

  .شود، بيان داشته است مي
آغاز تحقيق و تأليف اين . نام دارد » خلقت انسان«دومين اثر در اين مجموعه ، 

گردد و ادامه كار و پايان  دوران محكوميت ايشان در زندان قصر باز مي كتاب به
در يكي از د دكتر سحابي اي زنده. گرفته استبرازجان انجام ) دژ(، در زندان  تأليف

   :1دان گفتهدر اين باره ها ،  مصاحبه
طول انجاميد   ماه به9باري، جلسات اين دادگاه و دادگاه تجديدنظرِ آن، حدود 

در دادگاه . پايان رسيد هاي طوالني به و سرانجام با محكوميت زندانيان به حبس
اي،  لهمنظر، با ذكر جتجديد دادگاه در كه مدش محكوم حبس سال 6 به من اول،

. تقليل يافت  سال4، به  »مات آموزشي سال سابقه فرهنگي و خد37با توجه به «
  . سال محكوم شدند10 سال و مهندس بازرگان به 10آقاي طالقاني به 

 زندان مستقر 4زندان قصر منتقل نمودند و ما در بند  ما را به، پس از محكوميت
جمعيِ ما موجب باال رفتن روحيه ديگر  هاي دسته روحيه قوي و برنامه. شديم
  ...شد ها مي زنداني

اي كه هر بار  هاي گسترده هاي سياسي و علمي و سفره اعت، بحثمنمازهاي ج
شد ، موجب شده بود اسم  اي براي آن غذاي خوبي تهيه مي از طرف خانواده

، دكترها بيشتر  بردند بهداري مي  حتي وقتي ما را به. افتد ها بي بر سر زبان،  4 بند
كه تفكر سياسي به ساير بندها اين بود كه براي آن. كردند به ما رسيدگي مي

سرايت نكند ، تصميم به ايزوله كردن ما گرفته شد و پس از چند ماه ، در پائيز 
  ... ، ما را به برازجان تبعيد كردند 1344سال 

تبعيد ما به برازجان ، برخالف آنچه منظور سازمان امنيت بود ، نه تنها موجب 
 نشد ، بلكه موجب شد روحيه ايزوله شدن و بريده شدن از ديگر زندانيان

  ...تر شود  مبارزه در نقاط ديگر كشور هم گسترده
                                                 

 .141 تا 139، انتشارات قلم ، صفحات 1377 يادنامه دكتر يداهللا سحابي ، محمد تركمان ، چاپ اول، سال .1
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شايد تنها (اي بود كه در ميدان ورودي شهر  زندان برازجان درون دژ قديمي
اي قديمي ، با سر درِ بزرگ چوبي و راهروي  هعقرار داشت و مثل قل) ميدان

آن طرف . كرد ميپهن و تاريك ، درِ ورودي را به حياط با صفايي وصل 
  ... شدند هايي بود كه زندانيان در آن مستقر مي حياط اتاق

ها و مجادالت علمي و  در اين دژ ، ما نسبتاً آزادي بيشتري داشتيم و بحث
اسباب خواندن و نوشتن . شد سياسي و حتي مذهبي زيادي بين ما مطرح مي

 را در آنجا هاي علمي و قرآني خود فراهم بود و خيلي از تحقيقات و بحث
را در آنجا كامل نمودم و مهندس » خلقت انسان«من كتاب . انجام داديم

چاپ شد ، در » سير تحول قرآن«بازرگان هم تحقيقاتي را كه بعدها به عنوان 
  ...آن زمان انجام داد 

 قصر، سرآغاز تحقيق و تأليفي ديگر شد ، محكوميت زندان در زندانِگونه و بدين
» خلقت انسان«ي  بار نشست و كتاب تحقيقي و بسيار ارزنده زجان بهو در تبعيدگاه برا

 سال و چاپ دوم در اسفند همان 1346شهريور چاپ اول اين كتاب در . تأليف شد
جلد از آن در قطع 125′000، تعداد 1375 و تا چاپ سيزدهم در سال منتشر گرديد،

   .مندان قرار گرفت در دسترس عالقهتوزيع شد و وزيري چاپ و 
 كتاب خلقت انسان است اما براي آنكه خواننده بتواند  كلي و عمومي اين بحث

اي از  گيري نمايد ، خالصه آوردهاي بشر پي بحث را در ارتباط با علم روز و دست
انواع موجودات زنده و ساختمان تشريحي آنها و نتايجي  مباحث علوم زيستي راجع به

در قالب ، دست آمده است   موجودات زنده بهكه از مطالعه پيوستگي نسلي و تكاملي
شناسي تطبيقي و  شواهِدي از تشريح تطبيقي در بيان پيوستگي انواع، جنين: سه فصل 

شناسي بر تكامل تدريجي انواع ارائه داشته ، تا بدون آنكه ذهن  شواهدي از فسيل
، علوم زيستياز  استفاده از شواهديبا  درگير شود، پيچيده علمي هاي با بحث خواننده

  . با تغيير تدريجي صفات طبيعي موجودات زنده آشنا گردد
در بخش دوم كه هدف اصلي كتاب است ، بعضي از آيات قرآن مجيد از نظر 

در فصل اول . خلقت انسان در سه فصل مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است
و آدم لفظي موضوع انسان و آدم در قرآن توجه شده و اينكه انسان كلمه عام  به

ها و بنابراين پس از پيدايش انسان صورت  خاص است و خلقت آدم از ميان انسان
پيوستگي انسان و ساير موجودات زنده از نظر قرآن مورد ، در فصل دوم. گرفته است

 آيه 21 با استفاده از  ،بررسي قرار گرفته و خلقت تدريجي موجودات زنده تا انسان
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نشان داده شده است و كوشش شده تا اعتقادات اساطيري و اهللا مجيد،  از آيات كالم
تلقيني تورات راجع به خلقت انسان كه بدون توجه به حقايق آيات و مفاهيم پر مغز 
كلمات قرآن ، توسط برخي از نويسندگان مسلمان تكرار، و تغيير تدريجي انواع را 

  .الم نمايداند ، مردود اع غير ممكن و برخالف اعتقادات ديني جلوه داده
. نام دارد» خلقت انسان در بيان قرآن«سومين اثر كه مرتبط با دو اثر قبلي است 

خلقت « منتشر شده است ، بحثي مشابه بخش دوم كتاب 1364اين كتاب كه در سال 
را » خلقت انسان«سازد ولي تفاوت اصلي آن در اين است كه  را مطرح مي» انسان

دهد و فقط با استفاده از مضامين متفاوت در  ميفقط از نظر قرآن مورد بحث قرار 
آيات مختلف قرآن مجيد ، به تحقيق در چگونگي آفرينش تدريجي و تكاملي انسان 

دارد و  پردازد و پيوستگي آفرينش انسان و ساير موجودات را از نظر قرآن بيان مي مي
 پاورقي مطرح ، و هر جا الزم بداند براي تفهيم بيشتر و بهتر ، مطالب علمي روز را در

دهد كه حقايق علمي راجع به آفرينش تدريجي و تكاملي موجودات و  نشان مي
.  با مندرجات موجود در تورات ندارد هيچ تطابقيپيوستگي جسمي آنها تا انسان،

اند ، انطباق  تصريحات قرآن ، هر چند تعبيرهاي مغايري از آن نموده ولي با توجه به
ل ، تعبيرات اساطيري راجع به آفرينش انسان و آدم را كه به كامل دارد و با ذكر دلي

ريزد و انطباق حقايق علمي روز در باره  اند، به دور مي ناحق به قرآن منسوب كرده
  .دهد آفرينش را با تصريحات قرآن نشان مي

آخرين اثر مندرج در اين مجموعه ، تقريرات استاد در بستر بيماري و در زمستان 
ن زمان يادداشت شده و عنوان ا كه توسط خانم هاله سحابي در هم است1378سال 
به عنوان يكي از مراحل » نسخ«در اين اثر . است» جوهر نسخ در طبيعت و قرآن«: آن 

  . مورد توجه و تحليل قرار گرفته است» تكامل «مهم و كليديِ
دي بر مندان و مزي تهيه اين مجموعه ، مرضي حق تعالي ، رضايت عالقه اميد است

  .باد رهرو پر و راهش شاد روانش .باشد آن دانشمند مؤلف براي واسعه رحمت و مغفرت
  

  بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
  

1387  
  



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  * منتظر
  

  پوشاند وهمي همة خاك را مي ابر
  راه تاريخ بسته بود

  شد انگار گم مي
  در غبار مه

  سوي فانوسي چند
  ...كه شهيدان افروختند

  پر شده بوددشت 
  از جوانان غيور
  ليك پيدا نيست

  !راه عبور 
   ،آن دورها

  ينمرد مزينا
  ساخت پلي مي

  اي  برفراز دره
  شد تر مي كه ژرف

  ...گم گشته بود ، راه تاريخ 
  خسته از نفرت و جنگ

  هاست مردي مدت
  منتظر

  ايستاده در آستانه پل
                                                 

سوگ پدربزرگ  در ،24/1/1381در  سحابي، اهللا عزت مهندس آقاي ، فرزنداين قطعه را خانم هاله سحابي* 
  .اند رودهخويش س
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  پيرمرد آخر
  ...داشت  آرام قدم بر مي

  ر از ميان دود و اب
  اي گشت نمايان  سايه
  .اي روشن بود چهره

   آمدي دكتر ؟-
  ! دير كردم ، ببخش مرا بازرگان -
   برويم ديگر-

  ...مرد مزيناني تنهاست 
  

  1381 فروردين 24
  

  همهدي بازرگان در انتظار دوست ديرين
  

  له سحابيها



 

  
  
  
  

   »سوگنامه انسان كامل «
  

  حقيق و نكته داني بود؟ـش و تـار دانـعي    انـرامت انسـاد كـكه نمـت آنـكجاس
  خواني بود؟  و عمل،گرم نعمه  علمشاخِ  به    قرن  يك كه او اي طاير فرخنده كجاست

  ودـي بـانـربـطف و مهـي ادب و لــجلـت    داد و آزادي  و مـرف و علـم شـجسـت
  ودــاني بــاي آسمــطايـع اي ز هـــطيـع    اني ـدر لباس انس،  نـه زميـاي ب رشتهـف
  ودـاني بـيم رــوهــگ فروزتر ازـه دلــك    نور  راغ روشن و روشنگري زعالمـچ
  يرنده گوشه در اين دير خاكداني بودـگ    اهـ آگلِـامــ كانِــن انســودِ روشـنم

  جانفشاني بود ، زدل و جان بههر دو ره به    اشق اسالم راستين و وطنـه عـخجست
  بود خواني خودبزرگ و خودسري ز بري    ارز او ــاز صفات ب، ا ي و صفـروتنــف

  كاني بودچو زر،   فضل و فضيلتگنجِ به    هين استادزهي معلم اخالق ، كاين مِ
  ودــاني بـالقــ، ط دارــه و بيــگآيم ــزع    ضلعش يك كه اي فرخنده مثلث زهي

  ي بودـانـر معــوهــگرفت و ــه درِّ معـك    كمال، بازرگان ، آيت دين وو ديگر
  اني بودـدگـع شبستان زنـع جمــه شمـك    نوانديش  انديشمندِ ،سره اين ديگرِ هس

  اني بودـامي و تبـدعه و خودكـري زخـب     رفته، مانده به جايزكاروان نكويانِ
  راني بودـان دانش و دين ، آنچه سرگـمي    زدودـور بـامـ نارانِــ ياريِــه دستيـب

  ل پيري ، چه در جواني بودـچه در مراح     تعليم نوجوان و جواناشق ـهماره ع
  ودـاني بــ رايگمِـدمت و تعليـار خــبه ك    استعداد  نبوغ وروز ِـو ب براي كشف

  ي بودـانـز رهگذار همين طرح و فكر ، ب    ي را ــاعـر انتفــه غيـدرسـخست مـن
  ودــاني بــاغبــن بــدر آيياد ــه اوستــك     چه مايه، سروِ سرافراز تربيت فرمود

  ادماني بودـگ شـو آهنـچ، زاي ـرح فـف    خداي با مردم  چو دست،گشاي گره
  راني بودـو دماوند در گـكه سوك او چ     ي بادـا تسلـابي زمـدان سحـانـه خـب

  اني بودـم صفابخش بوستـه چون نسيـك     روح و شكوه و عزت او درود باد به
  

   1381 فروردين ماه  بيست و هفتم-سه شنبه
  

  حسن احمدي گيوي



 

  



 

  
  

  
  
  

  

  قرآن مجيد 
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  تكامل موجودات زنده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 



 

  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالي
  

  مقدمه
  

پايان طبيعت است، مباحث  از آنجايي كه هدف هر علم كشف رازي از اسرار بي
  .دنساز  بر ما آشكار ميمنتهاي خلقت جهان ي پيوسته حقايقي را از دستگاه بيمعل

  موجوداتتق و خل كه مربوط به آثار كائناتنيهرگاه در تفسير آيات قرآ
 به عنوان مفتاح استفاده شود يقيناً هم معرفت ،است، از نتايج قطعي علوم مربوط نيز
گردد و هم تصديق و خضوع ما  تر مي تر و وسيع علمي ما به حقايق مخلوقات محكم

  .شود نسبت به قدرت اليزال و حكمت علي الدوام الهي زيادتر مي
شود و نگارنده  هر چند با اكتشافات جديد، گاهي در مفاهيم علوم تغييري پيدا مي

اي كه دارد به مقامي رسيده باشد كه  هم عقيده ندارد كه علم امروز با هر توسعه
ذلك با بالغتي كه   مع،مكشوف ساخته باشدرا سياري از دستگاه كون و مكان اسرار ب

كلمات قرآني دارد گاهي مضمون يك آيه با بعضي اطالعات علمي موجود در ذهن 
سازد كه توضيح و تكرار آن را براي  تر مي انطباق پيدا نموده و حقيقتي را پر جلوه

ا اميد آنكه شايد دنباله بحث گرفته شود مندان و استعدادهاي سرشار و آماده ـ ب عالقه
  .داند  توسعه و تكميل يابد ـ دور از مصلحت نمي، قسم مطالعهينو ا

 است كه با تعمق در آن و با )24( شريفه نورة از سور45يكي از آن موارد آيه 
 ي ، اصل بستگي نسليشناس ي و زمينسشنا توجه به اطالعات حاصل از مباحث فسيل

  :گردد  به نحو روشني از اين آيه كريمه مستفاد ميو خلقت تدريجي موجودات زنده
  :بيان آيه چنين است 

»ابكُلَّ د لَقاُهللا خوٍة ِمن من اء فَِمنم مهِمنطِْنِه ولَى بِشي عمن يم مه
لُقخٍع يبلَى أَرِشي عمن يم مهِمنِن ولَيلَى ِرجِشي عما ياء ِإنَّ  اُهللا مشي  
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ٍء قَِديريلَى كُلِّ ش1»اَهللا ع  
  

  :رسد دو قسمت دارد ظر خواننندگان محترم ميبحثي كه اكنون به ن
ي راجع شناس ا و زمينه اي از آنچه را كه از نظر علم فسيل  خالصهقسمت اولدر 

ه  و تغييرات آنها در طول ادوار گذشته متفق  عليبه خلقت تدريجي موجودات زنده
بيان ) اي كه مزيد بر آن است با مقدمه(كليه محققين و دانايان اين علوم است 

هايي كه  اي كه نوشته شود براي ذهن چون ذكر اين مطلب با هر زبان ساده. گردد مي
د خالي از غرابت ني و نحوه تحقيق در آنها ندارشناس سابقه و انسي با مباحث زمين

ي و شناس اي راجع به روش تحقيق در زمين رسد كه ذكر مقدمه  نظر ميلذا به، نيست 
چگونگي پي بردن به اوضاع طبيعي و حياتي گذشته خالي از فايده نخواهد بود و هر 
گاه ذكر همين مقدمه با هر اختصاري كه در آن به كار رود، بر اصل موضوع فزوني 

 شايد مورد ، مطلب اصلي بهتر روشن و مفهوم گرددشاءاهللا به اميد آنكه ان، يابد 
  .اغماض قرار گيرد

از مفاهيم و كلمات و را نماييم كه منظور آيه شريفه   كوشش مي قسمت دومدر
 آيههاي علمي نيز در شناسائي   خود آيه بررسي نموده و ضمناً از نتيجه بحثعباراتِ

  .استفاده كنيم
  

                                                 
آفريد؛ پس از بعضي از آنها !) آب مخصوص(اي را از آب  حيات جنبنده و خداوند هر ذي : 45)/24(نور . 1

خزند و بعضي از آنها بر دو پا و بعضي ديگر از آنها بر روي چهار  روند يعني مي هستند كه بر شكم راه مي
به راستي كه خداوند بر انجام هر چيز . آفريند خواهد همي خداوند هر چه را مي. كنند پا حركت مي

 .تواناست



 

  
  
  
  
  
  
  

  بخش اول
  

  يشناس جع به روش تحقيق در زميناي را مقدمه -1
  

  دن به اوضاع طبيعي و حياتي گذشتهبر و چگونگي پي
  

  شناسي پيدايش حيات از نظر زمين
 ، اض و شكل گرفتن آن در فز خلقت زمينرساند كه پس ا ي ميشناس شواهد زمين

 اين مطلب از آنجا .است پيدا شده آنكه حيات بر سطح زمينها قرن گذشته تا  ميليون
هاي رسوبي كه   هيچ يك از سنگ ،شود كه در قشرهاي اوليه زمين فهميده مي

  .شود مشخص وجود آب و رسوبات در آن است ديده نمي
 تحقيقات راجع به  چنانكه تمام.داند  آب را اساس زندگي مي، امروز همعلوم زيستي

رساند كه آب و كربن و به عبارت ديگر كربورهاي   مي،ساختمان عمومي جسم زنده
پس نتيجه حاصل . دهند  درصد جسم موجود زنده را تشكيل مي98 قريب ،هيدرژن
نداشته  قبل از خلقت آب وجود ي كه حيات بر سطح زمينشناس هاي زمين از بررسي

است برمبناي غير متين متكي نيست و انطباق همه اين نتايج علمي جز مصداقي از 
  : فرمايد  باشد كه مي كالم پروردگار حكيم نمي

» ا ِمنلْنعجاءوالْميٍء حي١»... كُلَّ ش  
هاي مساعدي   تدريجاً محيط،هاي اوليه پس از پيدايش آب و ايجاد درياها و اقيانوس

  : و تنوع آنها فراهم گرديد قت و زندگي موجودات زندهبراي خل
كُلُرادو تنگة ( نمايان است  بر سطح زميندر جاهايي كه اولين قشر از طبقات رسوبي

 جزاير شمالي ، ه بالتيكز و حو اروپاي شمال غربي، داا جنوب شرقي كان، امريكا
                                                 

 ... اي را از آب پديد آورديم ؟  و هر موجود زنده : ... 30) / 21(انبياء. 1
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طبقات يا به كلي فاقد آثار اين هزاران متر از )  و غيره صحراي افريقا، آسيا و اروپا
باشد و ظاهراً به نظر  اي نمي قاياي حياتي شناخته شدهحياتي است و يا داراي ب

 مساعد براي زندگي هاي روي زمين ها سال هنوز آب رسد كه با گذشت ميليون مي
  . نبوده استموجودات زنده

الحيات   دليل بر عدم وجود ذوينبودن آثار حياتي در طبقات رسوبي اوليه زمين
  : باشد زيرا  در ايام تشكيل آنها نمي

هاي اين طبقات هستند كه جز به وسيله موجود زنده تشكيل   بسياري از سنگاوالً
هاي آهكي كه به  و غير مطبق سنگ منظم غير هاي حجم است قبيل اين ؛ از شوند نمي
ها  شود و يا نوعي از زغال حاصل مي يآهك 1هاي و جلبك اه و اسفنج اه مرجان وسيله
  .باشد داشته تواند نمي حياتي مبناي جز ،شود مي يافت نالندف هاي لوح سنگ در مثالً كه

ها و  سلولي  مثل تك و گياهان ساده بيشتر از حيوانات موجودات اوليهثانياً
اند اثر آنها در  باشند كه چون اغلب جسم نرم داشته ا ميه هاي اوليه و يا باكتري كرم

  .هاي رسوبي كمتر باقي مانده است سنگ
م و گرما و يا به علل ديگر در  تغييرات بزرگ فيزيكي كه بر اثر فشارهاي عظيثانياً

هاي  هاي تشكيل شده صورت گرفت و آنها را به سنگ  در سنگطول ادوار اوليه
ها را از بين برده   محتوي در اين سنگ اثر موجودات زنده،دگرگون شده تبديل نمود

 داراي آثار حياتي مشخصي كه طبقات اوليه رسوبي همين جهت است است و به
  .باشد نمي

كه داراي آثار حياتي مشخصي  اوليه زمين طبقات رسوبي متري هزار ضخامت چند
 رساند كه زمان بس طويلي براي تشكيل آنها  زير آن ، مينيست و طبقات غير رسوبي

گويند و پس از اين دوران، عهود   ميدوران عتيقزمان را  اين .سپري شده است
  .شود ي شروع ميشناس زمين

اجسام  (2تري كه امروزه روي اجسام راديوآكتيو از روي محاسبات نسبتاً دقيق
نة طويل ، صفات اتمي آنها تغيير كرده و به جسم اي كه با گذشت ازم تشعشع كننده

. آورند سي به عمل ميشنا هاي زمين براي تعيين طول دوران) شوند ديگري مبدل مي
اند و اين مدت   را بيش از هزار و پانصد ميليون سال معين نمودهسنين دوران عتيق

                                                 
 .ويندگ مي Algae التينه  كه آن را بيك نوع خزة دريايي. 1

2. Radio actives 
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 است كه با همين قسم ه جديدتر زمينهاي چهارگان م دورانخيلي بيش از تما
  . ميليون سال تخمين زده شده است540 در حدود ،محاسبه

  
  سي شنا هاي زمين دوران

 كه داراي بقايا و اثر  اولين طبقات رسوبيي را ازشناس ابتداي عهود مشخص زمين
طبقات را از روي اقسام كليه اين . اند  باشد معين نموده شناخته شدهموجودات زنده

 بحث اشاره خواهد  كه در بر دارند و بنا به اصولي كه در همين و يا گياهانيحيوانات
كنند و زمان تشكيل هر دسته را يك عهد يا  به چهار دسته بزرگ تقسيم ميشد، 

  .گويند ي ميشناس دوران زمين
 و خصوصاً حيوانات موجودات تنوع بسيار در فسيل، ها اين دوران در اولين طبقات

سنگ  و بقاياي ا، قالبه متعدد تك سلولي از اقسام بسيار چنانكه غير ؛ شود مي مشاهده
 از  خارپوستان،اه ا، اسفنجه ا از قبيل مرجانه هاي بزرگي از چند سلولي شده دسته

تناني  ا، نرمه كرم دراز امروزي، يها خرچنگ نظير پوستاني سخت ،ييدريا ستاره دسته
 يافت  هم، به فراواني در طبقات اوليه دوران اولهها و غير ها و حلزون به مانند صدف

هاي شناخته  فسيل، سيشنا زمين لاو  دوران طبقات   در اولين،عبارت ديگر شود و به مي
 در همه  غير از جانوران استخواندار،شمار حيوانات چند سلولي اي از اقسام بي شده

  .يابند  ميجاي زمين
رساند كه قطعاً   ميهاي مشخص حياتي زمين  در ابتداي دورانتنوع بسيار جانوران

دوران  ( مراحل مفصل و بزرگي از تكامل را در دوران ماقبل،الحيات موجودات ذوي
  .اند  رسيدهضع پر تنوع ابتداي دوران اولاند تا آنكه به و پيموده) عتيق

 اثر  دوران عتيق با آنكه در طبقات رسوبي،طوركه در اول بحث گفته شد همان
ي ضخيمه و ذلك در ميان قشرها شود مع  ديده نمياي از موجودات زنده شناخته شده
 و يا به واسطه هايي وجود دارد كه جز به وسيله جسم موجودات حيه  اليه،وسيع آن
رساند كه خلقت حيات سابقه بس  اين شواهد مي. نديآ ياتي، پديد نميعمل ح
  .ي داشته استشناس تر از اولين دوره عهد اول زمين قديمي

  
  ي از يكديگر سشنا  زمينيها ها و دوره يز دورانتم

وقتي شرايط محيط مثل .  بستگي زياد به محيط زندگي خود دارندموجودات زنده
ستند گرما، فشار، نور، مواد غذايي و غيره كه خود آنها به نوبه خود تابع علل ديگر ه
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كنند و  تدريج با محيط و شرايط جديد سازش مي  بهتغيير نمايند، بعضي از جانوران
يابد اما بعضي ديگر از موجودات تاب نياورده تدريجاً از بين  هاي آنها ادامه مي نسل
  .گردند روند و اقسام ديگري جانشين آنها مي مي

 زمان تشكيل ي  آثار موجودات زنده،از آنجايي كه هر طبقه و يا قشر رسوبي
هاي متمادي  خود را در بر دارد و با توضيح فوق چون انواع جانداران در طول زمان

 داراي صفات حياتي  پس هر قشر يا هر دسته از طبقات زمين،باشند در تغيير مي
از همين . باشد تر خود متمايز مي از طبقات جديدتر و قديمخاصي خواهد بود كه 

هايي تقسيم نموده و زمان تشكيل هر دسته را  طريق است كه طبقات زمين را به دسته
 گويند و طبقات هر دوران به وسيله گروهي خاص از موجودات زنده يك دوران مي

  .شود هاي ديگر مشخص مي از دوران
ي شناس  كه مخصوص هر دوران زمين هر قسم يا گروه از موجودات زندهضمناً

ماند بلكه در طول   به يك نوع و يك جنس باقي نمي،است از ابتدا تا آخر آن دوران
 1كنند ميمتوالي پيدا  تغيير گروههاي هر خانواده حتي و ها  نوع،ها سال هر دوران ميليون
يك گروه معين از موجودات باقي و  با آنكه در سراسر يك دوران ،ين نحواو به 

  .نمايند هاي آن گروه تغيير بسيار پيدا مي  اما انواع و جنس،باشد وسيله تشخيص مي
                                                 

تر آن گروه بهتر است مثال   واجزاء كوچكبراي توجه بيشتر به منظور گروه بزرگ از موجودات زنده. 1
ي شناس  زميندر تمام طول دوران سومباشند كه  ن ميدارا  يك گروه از مهرهپستانداران: روشني ذكر شود 

  .تنوع بسيار پيدا كردند و هر نوع از اقسام گذشته آنها مشخص جزيي از ادوار دوران سوم هستند
 و غير هم تشكيل  ، پستانداران آبين ، جوندگانخوارا  ، علف از چندين طايفه گوشتخوارانپستانداران

 داراي جنس گربه و جنس سگ و هر طايفه شامل چندين جنس است مثالً طايفه گوشتخواران. اند  شده
نوع گربه ، :  بر دارد ؛ چنانكه جنس گربه شامل هر جنس هم به نوبه خود چندين نوع را در. باشد غيره مي

نوع شير، نوع ببر، نوع پلنگ، نوع يوزپلنگ  و امثال آنها است و جنس سگ به نوع سگ، نوع گرگ، 
  .شود نوع روباه، نوع شغال ، نوع كفتار و ديگران اطالق مي

اند اما انواع سگ، گربه، گوسفند،   و حتي قبل از آن هم وجود داشته از ابتداي دوران سومرده پستانداران
پيش از اين انواع ، . باشند دارا مي) در اواخر دوران سوم( ، موش و خرگوش و غيره خلقت جديد اسب
 دسته پس از ديگري از بين رفتند تا هاي ديگر و قبل از اينها، باز اقسام ديگري بودند كه هر ها و جنس نوع

  .به انواع امروز رسيد
 دوام زيادي داشته به طوري كه مشخص كنيم كه رده بزرگ پستانداران حاال به طور خالصه دريافت مي

تر  ها كه اجزاء كوچك ها و خانواده جنسسي است اما انواع و شنا هاي زمين طبقات يك دوران از دوران
اند چنانكه هر دوره و يا هر جزء دوره  آن رده بزرگ هستند در طول دوران مزبور تغييرات زيادي كرده

 .اند ين رفتهكه امروز خود آن انواع از ب شود شناخته مي هايي از پستانداران وسيله فسيل نوع  بهاز دوران سوم
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 اصوالً و كالً موجب 1اه ف به نام آمونيتتنان پيچيده صد مثالً گروه بزرگي از نرم
 در هر ،انواع اين آمونيت. ي هستندشناس تميز و تشخيص طبقات دوران دوم زمين

 تغيير بسيار پيدا نمودند به طوري كه هر ،هاي اين دوران دوره و يا هر جزء از دوره
اند و بدين  هاي اين دوران شناخته دورهنوع از آنها را امروز مشخص يكي از اجزاء 

  .كنند  تعيين ميوسيله طبقات هم زمان و هم سن را در نقاط مختلف زمين
ها و يا انواع هر گروه  اي در اينجا الزم است و آن اينكه دوام نسل تذكر نكته

باشند از نظر زمان يكسان   مييشناس بزرگ از جاندران كه مشخص يك دوران زمين
سي نيز يك اندازه شنا هاي زمين نبوده است و به همين جهت طول مدت دوران

 ميليون سال طول 330 قريب هاي انجام شده دوران اول چنانكه طبق حساب. باشد نمي
دانند و ابتداي دوران   ميليون سال نمي70 را بيش از كشيده ولي دوام دوران سوم

 هزار سال تا يك ميليون سال 700 مشخص است به  را كه با ظهور آثار انسانچهارم
  . اند قبل مربوط كرده

  
   تكامل تدريجي موجودات زنده
شود توجه به   و آثار حياتي آن دستگير ميت زميننكته مهمي كه از مطالعه طبقا

  .خورد  به چشم ميقرابت و يا پيوستگي نسلي است كه در سلسله موجودات زنده
 با تذكر به آنكه هر طبقه داراي اثر ،2از مطالعه طبقات پي در پي و منظم زمين

شود كه به طوركلي   چنين مستفاد مي،باشد  زمان تشكيل آن طبقه ميجانداران
» !تر يافته تكامل«تر و  هاي جديدتر داراي آثار و شواهدي از موجودات عالي اليه
  به پيدايش تدريجي موجودات زندهپس در مطالعه طبقات متوالي زمين. است
  .توان توجه نمود مي

تفضيلي  صفت عنوان به »تر يافته تكامل« نامأنوس و مركب كلمه فوق درعبارت اينك
براي موجودات جديدالخلقه » تر كامل«كار برديم براي اجتناب از استعمال كلمه  به

تر  است كه صفت جانداران قديم» نقص نسبي«تر  است زيرا مفهوم مخالف كامل
  .تواند برقرار باشد  است كه با اعضاء ناقص اصالً زندگي نميشود و مسلم واقع مي

                                                 
1. Ammonites 

تر در زير طبقه   است كه وضع اوليه و عادي آنها تغيير نكرده باشد و هر طبقه قديممقصود طبقاتي از زمين. 2
 .جديدتر قرار گرفته باشد
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نقص در اعضاء موجود زنده را مثالً با نبودن عضو تنفس يا وسيله جذب غذا 
. گيرد اگر چنين اعضايي نباشند تنفس و يا جذب غذا صورت نمي. توان مثال زد مي

ار نخواهد بود و باشند، پس زندگي برقر چون اين قبيل كارها اعمال اصلي حيات مي
  .بنابراين فرقي ميان موجود زنده و غير زنده وجود نخواهد داشت

ر جانداري است كه براي ت از نظر حياتي و تكاملي مقصود از موجود زنده عالي
مثالي . تر از خود داشته باشد تر از يك موجود ساده  اعضاء مفصل،هر عمل حياتي
  :كند  ا بهتر روشن مياين مقصود ر

 و يك گوسفند چند سلولي هر دو موجود زنده و هر دو يك آميب تك سلولي
از هر دو ) الحيات مادام(اهر اساسي حيات ظكنند و تمام م حيوان هستند و حركت مي

ام كليه آثار  فقط همان يك سلول است كه محل انجزند منتها در آميب  آنها سر مي
معده  (وجود دارد در گوسفند براي هر عمل حياتي عضو مخصوصي احياتي است ام

 عضو راه ، ريه و اعضاء ضميمه براي تنفس ،و امعاء و غدد هاضمه براي جذب غذا 
عضو ضمائم تكميلي هر  و )غيره  اعضاء دفع و غيره و، عضو توليد، اعضاء حس،رفتن

يك متعهد به انجام نسوج مختلف ساخته شده و هر نسج داشته و هر يك از اينها از 
ها و يا ميلياردها سلول  جزء از عمل اصلي عضو است و باالخره هر نسج از ميليون

 حيواني است ساده و حتي خيلي ساده و ابتدايي و گوسفند آميب. تشكيل يافته است
ين اين دو حد نيز بسي از حيوانات ب. اي باال از مراتب عالي تكاملي عالي آن هم مرتبه

  .  كه در مراتب تكاملي و سطحي قرار دارندهستند
  :مثالي ديگر 

هاي مرطوب و جاهاي نمناك و  گياهي كه روي سقف (  خزه،در ميان گياهان
تر زيرا   است سادهخزه گياهي. و درخت سيب هر دو گياه هستند) رويد روشن مي

نمايند از  فقط داراي ساقه و برگ است و تمام اعمالي كه تأمين حيات گياه را مي
گيرد، در صورتي كه درخت سيب داراي ريشه ، ساقه ،  همين دو عضو صورت مي

هر كدام از اين . آيد برگ و گل بوده كه از گل ميوه و از ميوه تخم به وجود مي
دهند و ضمناً اعضاء رابطي هم  مال حياتي را انجام مي عملي جداگانه از اع،اعضا

ها و يا  هاي متعدد و هر نسج از ميليون دانيم هر عضو از بافت دارند و چنانكه مي
  .ميلياردها سلول ساخته شده است

  .تر و درخت سيب گياهي مفصله االعضاء  گياهي است سادهپس خزه
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ها هستند كه هيچ يك از  تر از خزه  اقسام ساده،اه ا و باكتريه ا ، قارچه جلبك
هاي آنها كه تماماً شبيه به هم هستند   را دارا نيستند و سلولاعضاء معمولي گياهان

  .دهند كليه اعمال حياتي را انجام مي
 و امثال درخت سيب ظر تكاملي در مراتب وسط ميان خزه ديگر نيز از نگياهان
  .قرار دارند

)  گذشتهموجودات زندهعلم به احوال  (1ها و مطالعات پالئونتولوژي در بحث
  و گياهانتر قبل از جانوران  ساده و يا نباتات حيواناتمعلوم شده است كه خلقت

 نيز پيدايش اقسام تر صورت گرفته است و در هر دسته از گياهان و جانوران عالي
  .تر وقوع يافته است  تر از اقسام مفصله االعضاء پيش ساده

  :مثالً 
 مثل سرو و كاج زودتر از نهان ر، گياهان بازدانهت در ميان گياهان گلدار عالي

دار  اند و يا در سلسله جانوران مهره اي خلقت يافته اي و يك لپه  دو لپهدانگان
، ، خزندگانحياتين ذو ا،ه شان عبارت از ماهي به تكامليار كه به ترتيب مرتد استخوان
 بسيار قديمي داشته و مربوط به ا خلقته باشند ؛ ماهي  مي و پستاندارانپرندگان

 تنوع  پر عضوتر در دوران سوم هستند در صورتي كه پستانداراناواسط دوران اول
  . كنند پيدا مي

  
  شناسايي اوضاع طبيعي و حياتي گذشته 

ايم تماماً اوضاع طبيعي و حياتي و جغرافيايي گذشته را از  چنانكه قبالً هم متذكر شده
مثالً . فهمند   محتوي در آنها مي و فسيلهاي طبقات زمين ر خواص سنگمطالعه د
 با مقايسه به ،هاي سخت و زبر تشكيل شده باشد اي كه از ذرات ماسه هاي طبقه سنگ

گيرند كه در  شود نتيجه مي ها امروز در كناره سطح درياها ديده مي آنكه چنان ماسه
  .يل آن طبقه ، محل مورد مطالعه كناره مسطح يك دريا بوده استزمان تشك

شود  ها ديده مي قشرهاي گچ و نمك كه در ميان طبقات ديگر در اغلب محل
  سمنان تا آن شهر ـ مشرق تهران ـ كوه نمك شمال غربيمثل كوه نرداقي جنوب قم(

نشانه از )  و بسي از شهرهاي ديگر ـ اطراف كازرونـ حومه شمال شرقي تبريز
 از بين رفتن و خشك شدن فباشد كه در شر تبخير مي عمق و پر درياهاي شور و كم

                                                 
1. Paléontologie 
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 و  و مغرب اصفهان و الر تا جهرماند و هرگاه در جاهايي مثل اطراف شيراز بوده
 كه از  و يا كارون و يا محل بسترهاي تنگ رودهاي شمالي ايرانجنوب تهران

است با توجه به آنكه سنگ آهك شده ريايي تشكيل هاي آهكي فسيل دار د سنگ
گيرند كه  نمايد نتيجه مي ق رسوب مييعم هاي گرم و نيم در آب) كربنات كلسيم(

 درياي گرم نسبتاً عميقي ،هاي مورد نظر قطعاً در زمان تشكيل اين طبقات در محل
 غير از آنكه معرف نوع و جنس ،ها  فسيل محتوي در سنگ.احاطه داشته است

 است كه در گذشته در زمان تشكيل سنگ مزبور وجود  و يا گياهانيحيوانات
هايي كه  مثالً مرجان. نمايند داشتند، شرايط طبيعي محيط زندگي خود را نيز معين مي

 و يا در د از درة راه چالوسآبا  و تا تنگه وليهاي آهكي جنوب تهران در سنگ
 و  و شمال دماوند در شمال شرقي سمناند و كوه پيغمبرانهاي شمالي شهميرزا كوه

ا ه  با مالحظه آنكه شرايط حياتي مرجان،شود  مي به فراواني يافتطراف درياچه تارا
 همين نتايج را براي ،باشد هاي دريايي گرم و كم عمق و زالل مي منحصراً در آب

  .آوريم  در زمان حياتشان به دست ميمحيط زندگي آن حيوانات فسيل
ا كه به ه از نوع جلبك (سيليسيها از گياهان تك سلولي  و اگر در خالل سنگ

شود كه آب تشكيل دهنده  يافت شود معلوم مي)  موسوم استDiatomés نام دياتمه
  .درياي معتدل و نسبتاً سردي بوده است و امثال ديگر، آن سنگ 

  
  مان در نقاط مختلف زمينز سن و هم طبقات هم

 هر محل و محتويات آن وضع طبيعي و حياتي آن هاي طبقات زمين از مطالعه سنگ
  .كنند محل را دريافت مي

 و تغييرات آن ي دانستن اوضاع طبيعي گذشته تمام سطح زمينشناس اما در زمين
  .ز مورد تحقيق استني

هايي كه در يك زمان بر   يعني اليه،براي اين كار كافي است كه طبقات هم سن
ا بمعلوم كنيم و را اند  تشكيل شده) ها چه در درياها و يا بر خشكي (تمام سطح زمين

د، وضع جغرافيايي گير تعيين خصوصيات طبيعي هر محل كه مورد مطالعه قرار مي
  .داريم معلوم مي،  سن  را در زمان تشكيل طبقات همعمومي تمام سطح زمين

ي زياد است و فعالً موردي براي توضيح در باره شناس وسيله چنين مطالعه در زمين
  اند تاريخچه تغييرات كلي  شده  موفقكه است وسايل و مطالعات آنها نيست و با همين
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  : له م را در ادوار گذشته تنظيم نمايند و از ججغرافيايي زمين
نو واقع در جنوب شهربا  بي  سياه رنگ كوه بيدر زمان تشكيل طبقات آهكي

هاي  داشت و رسوب بسط ايران شمال تمام در طبقات اين  دهندهتشكيل درياي ،تهران
چنانكه .  باقي گذاشتو در اغلب نقاط شمال ايرانبي شهربان آهكي نظير كوه بي

د و آبا  و يا مباركآباد ورت ولي در مجا ضخيم در بستر علياي چالوسطبقات آهكي
 و  ، تا وِرِسك مازندران و همچنين تا حد گدوك و يا شمال دماوندامامزاده هاشم

. باشند  همه رسوب همزمان همان دريا مي و نقاط ديگر البرز تا دامغانمنانشمال س
 داشت و در ل توسعههاي اورا  و كوه و مسكو تا تركيهضمناً همين درياي شمال ايران

 گرفته بود در مغرب اروپا فرا را آسيا مغرب و اروپا شرق مزبور درياي كه موقع همان
وجود طوبت  خشكي وسعي با هواي گرم و پر رش و حوضه آپاالتا شرق امريكا

هاي پر  و مرداب متراكم هاي جنگل كه گرم و مرطوب باعث شد  هواياين. داشت مي
 ان اولرواخر دوا زا سال ها ميليون در ،مزبور در قاره مساعد محل و ها كناره درخت در

هايي كه امروزه  گردد و از بقاياي آنها طبقات ضخيم و پر وسعت زغال سنگ تشكيل
  . به وجود آمد،شود  استخراج مي و اروپاي شمال غربي و مركزيدر شرق امريكا

  
   تعيين سن نسبي طبقات زمين

 .توان معلوم ساخت  را در يك موقع معين ميبا توضيح فوق وضع طبيعي سطح زمين
 از نظر  دانستن تغييرات متوالي زمين،يشناس در زميناما يكي از مقصودهاي عمده 
  .باشد جغرافيايي و از نظر حياتي مي

براي اين منظور كافي است كه توالي اصلي طبقات را نسبت به يكديگر تعيين 
شان از نظر   ترتيب،اي از طبقات رسوبي كنيم يعني معلوم داريم كه در مجموعه

هاي طبقات جديدتر ، تغييرات  قدمت آنها چگونه است تا با مالحظه خواص سنگ
  .تدريجي را در آن مجموعه معلوم نمائيم

  :سازد  تر مي  اين تعريف مجمل را روشن،باز مثالي
 در فوق ، قشر رو ، مذكوبي شهربان  سياه رنگ كوه بيدر زير طبقات آهكي

رنگ قرار دارد و مسلم است كه اين طبقات  اي سرخ هاي ماسه ضخيمي از سنگ
هاي  طبقات سنگ.  روي آن تشكيل شده استهاي آهكيِ  قبل از سنگ،سرخ
باشد و در زمان  ه كنار دريا ميرساند كه متعلق ب  مي، با مقايسه به وضع امروز،اي ماسه
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 روي آن ، طبقات آهكي. اي از دريا بوده است  كناره جنوب تهران،تشكيل آنها
شود كه  پس معلوم مي. تري از دريا است  چنانكه قبالً اشاره شد مربوط به آب عميق

 درياي سابق پيشرفت كرده و كناره خود را ، اين طبقات آهكيدر زمان رسوبِ
. ري از دريا گرديده است ت  قسمت عميقكه جنوب تهران طوري هجلوتر برده است ب

 رساند كه در اواخر دوران اول ي ميهاي سياه آهك وضع خاص طبقات روي سنگ
  مثل بسياري از نقاط شمالي ايرانداً دريا اين منطقه را رها كرده و جنوب تهرانمجد

  .به كلي از آب خارج گرديده است
 يعني طبقات . وضع اوليه طبقات چندان زياد تعيير نكرده استدر جنوب تهران

طبقات . ر در زير قشرهاي جديدتر قرار دارند اما در همه جا وضع چنين نيستت قديم
شوند كه  ها چنان پيچيده و در هم مي العاده مولد كوه  بر اثر فشارهاي فوقرسوبي
تشخيص  صورت اين در گردند، مي واقع تر قديم قشرهاي زير در جديدتر طبقات اغلب

 ،يشناس مك فسيلك بدون ،تر و جديدتر بودن طبقات يين قديمسن نسبي يعني تع
  .مشكل و يا غير ممكن خواهد بود

 براي دانستن تازگي و كهنگي  از صفات تكاملي موجودات زندهدر فسيل شناسي
  .كنند مي استفاده طبقات نسبي سن ينتعي براي ديگر عبارت به و يكديگر به نسبت طبقات

تر باشند از طبقاتي كه  تر يا تكامل يافته  عاليطبقاتي كه داراي اثر موجودات زنده
هايي كه ضمن  مثالً اليه. اند تر هستند جديدتر تشكيل شده داراي اثر موجودات ساده

 ترين فسيل ن هم باشد از طبقاتي كه عالي پستاندارا  داراي فسيلانواع متعدد حيوانات
 باشد جديدتر است و طبقات داراي خزندگان هم به نوبه آن طبقات از خزندگان

رديف تكاملي دارا باشند ا را به عنوان باالترين ه  و ماهيخود از طبقاتي كه غوكان
  .د بودنجديدتر خواه

 تنوع موجودات ،هاي جديدتر شويم كه در دوره ضمناً با همين توضيح متوجه مي
 اقسام زيادتري ،تر فسيل الية قديم تر نسبت به  زيادتر گرديده بنابراين طبقات تازهزنده

  .از جانداران را در بر دارند
  

   موجودات واسط
اقسامي از موجودات   اغلب به، گذشتهي  موجودات زندهي در مطالعه آثار سنگ شده

 از آن جهت ها اين قسم فسيل. كنيم كه امروز نظير آنها وجود ندارد  برخورد ميفسيل
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اند كه صفات طبيعي مشترك با اقسام متفاوتي از جانداران امروز دارند  ظهقابل مالح
 و و به همين جهت آنها را واسط و رابط نسلي دو و يا چند قسم مختلف از حيوانات

  :اينك چند مثال . دانند  مييا گياهان
نمايند،   دانه توليد مثل مياز به وسيله تخم ي عادي امرودانيم گياهان چنانكه مي
شماري  ضمناً امروزه اقسام بي. آيد وجود مي  بهلگُ و ميوه از است گياه ي دانه در ميوه

ل گ ل ندارند و به همين جهت آنها را گياهان بيشناسيم كه اصالً گُ از گياهان را مي
  .خوانند مي

صورت ) Spore (نام هاگ رده مخصوصي بهوسيله گَ  بهثل اين قبيل نباتاتتوليد مِ
ا در ه شود و هاگدان  جمع مي هاگدان اي به نام رده مزبور در محفظهگَ. گيرد مي

هاي سازنده جسم   روي سلول،كنار در زير برگ و در بسياري ديگر در ،بعضي اقسام
ترين   دسته اخير و از نظر تكاملي عاليا از جمله گياهانه سرخس. گيرند گياه قرار مي

  . ندارندلآنها هستند زيرا همه اعضاء گياه از ريشه و ساقه و برگ را دارا هستند اما گُ
 ل منحصراً به وسيله گُشود كه ازدياد و توليدمثل گياهان با اين توضيح معلوم مي

 را به دو شاخه بزرگ و ل، عالم گياهانگيرد و از نظر بود و نبود گُ صورت نمي
  .  از  يا تخمگلداران گياه و زا ل يا هاگگ گياهان بي: نمايند  متمايز تقسيم مي

اند كه   فراواني وجود داشتهي گياهان درختيشناس در نيمه دوم از دوران اول زمين
 و هاي شرق امريكا سهم بزرگي در ايجاد تشكيالت وسيع و ضخيم زغال سنگ

شود  اين گياهان چنانكه از اثر فسيلي آنها معلوم مي. اند  داشته و مركزياروپاي غربي
هاي پهن،  ا از قبيل ريشه و ساقه و برگه تمام صفات و خصوصيات طبيعي سرخس

 داراي ،هايشان عالوه در انتهاي آزاد بعضي برگ و بهاند  طويل و بريده بريده را داشته
 را اند و به همين جهت اين گروه از گياهان فسيل  بيش و كم درشت نيز بودهي دانه

پس در آيد   به وجود ميلاند ؛ با توجه به آنكه دانه از گُ ار ناميدهد هاي دانه سرخس
اند و ضمناً  اند كه گل پيدا كرده ا وجود داشتهه اي از سرخس  دسته،اواخر دوران اول
هاي   پس اگر سرخس،شناسيم ل ميگ ترين اقسام گياهان بي ا را عاليه چون سرخس

ر گل و گلدا ي را واسط و رابط گياهان بيشناس ار اواخر دوران اول زميند دانه
  .منطقي نخواهد بود  تشخيص بي،محسوب كنند
روند و پس از آنها  طوركلي از بين مي  بهار در اوايل دوران دومد هاي دانه سرخس

 نشو و نما و تنوع پيدا ، ر هستندگلدا ترين اقسام از گياهان  كه سادهبازدانگان اوليه
  .كنند مي
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  :مثال ديگر 
 ، اوايل آن دوران از ميليون سال50ب ي و قريشناس در طول دوران سوم زمين
 تدريجاً پيدا شدند كه پس از چندين نسل شكل دست و انواع متعددي از پستانداران

  .ها و كيفيت تغذيه آنها تغيير بسيار نمود ندانضع دپا و طرز راه رفتن و همچنين و
طبقات متوالي اوايل هاي موجود در  بر طبق مطالعه دقيقي كه روي انواع فسيل

اند كه در ابتداي  اند معلوم داشته  به عمل آورده و امريكا اروپاي غربيدوران سوم
غييرات تدريجي اعضا و  اما با تاند ه چندان زياد نبود انواع پستانداران،دوران سوم

هاي جديدي از آنها پيدا شد كه نتيجه آن در اواخر آن   خلقت،تفرع از يكديگر
ها از  پنج انگشتي(م خواران فردس  اقسام متعدد علف،دوران و ابتداي دوران چهارم

و ) ها از جنس اسب يك انگشتي، ا ه گدنها از جنس كر  سه انگشتي،ها  جنس فيل
 دو سم و چهار  و غير نشخوار كنندگاناقسام مختلف نشخواركنندگان (جفت سم

از جنس موش  (و يا جوندگان) از جنس گربه و جنس سگ(ن خوارا يا گوشت) سم
  .و بسي اقسام ديگر گرديد) و خرگوش

ي صورت شناس  در طول دوران زمينتغييرات تدريجي كه در اعضاء پستانداران
هاي شايان   از نمونه، تنوع بسيار كه در دوره مزبور انجام يافت،گرفت و در نتيجه آن

هاي بارز و نمايان در قرابت نسلي   مثال،با اين مطالعه. ي استشناسي حيات توجه زمين
 ها و انواع متعدد اين رده بزرگ از حيوانات ها و جنس و ارتباط تكاملي خانواده

  .توان ذكر نمود مي
  

  ل داران فسي مهره
هاي  اي از مهره حيواناتي را كه داراي اسكلت داخلي استخواني و يا غضروفي و رشته

  .نامند ر ميفقا ن يا ذيدارا پشتي باشند به نام مهره
ن توسعه زياد ندارد مهرگا نسبت به بي) نفقارا ذي(ن دارا ي مهرهشناس مطالعه فسيل
شمار  ذلك در مقابل انواع بي ن با تعدد بسياري كه دارند معدارا زيرا اوالً مهره
ن بيشتر دارا انياً چون مهرهو ث. چندان زياد نيستند) نمهرگا بي(ن استخوا حيوانات بي
ها مساعد نيست  باشند و شرايط فسيل شدن در هوا مثل محيط آب  ميحيوانات برّي
اما از طرف ديگر .  مانده استكمتر در طبقات زمين ن همدارا گذشته مهره لذا از اقسام

 بهتر باشد و شكل و قالب آن در خالل طبقات رسوبي چون استخوان جسم سختي مي
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ماند اين است كه مطالعه روي آنها با دقت بيشتر معمول گرديده و نتيجه  محفوظ مي
  .وسيله علماي مختلف نيز يكسان و منطبق است حاصل از اين مطالعات به

 به ،ندارا هاي بزرگ مهره اره تغييرات تكاملي ردهمناسبت نيست كه در ب اينك بي
اي شود و اينكه در اين موضوع به   اشاره،نحوي كه متفق عليه همه محققين است

 ن بيشتر در دسترس انساندارا پردازيم براي آن  است كه اقسام مهره توضيح بيشتر مي
باشد و  ختمان تشريحي و وضع محل زندگي آنها بيشتر محسوس انسان ميبوده و سا

نيز هر قسم تذكري راجع به صفات طبيعي آنها داده شود دور از توجهات عادي 
  .نخواهد بود

  



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  ي سشنا فسيل و يشناس زمين علماي نظريات خالصه -2
   و تغييرات تكاملي آنها خلقت تدريجي موجودات زنده  راجع به

  يشناس در طول اعصار زمين
  

اينك پس از مقدمه اجمالي كه ذكر آن را براي مفهوم ساختن مطالعه مورد بحث 
ي صفات عمومي به بعض ابتدا ،)البته با عذر از تطويل اجباري مقدمه(دانست  الزم مي

 اند ي پيدا نمودهشناس و اقسام آنها و تغييراتي را كه در طول اعصار زمينن دارا مهره
يم و سپس در قسمت دوم آنچه را كه از مضمون آيه شريفه در زمينه كن اشاره مي

  .رسانيم مندان مي  به اطالع عالقه،رسد مورد بحث به نظر مي
  

  سي شنا هاي زمين ن در طول دوراندارا اي از تغييرات تكاملي مهره خالصه
استخواني  داخلي اسكلت داشتن با و طرفي دو تقارن داراي هستند حيواناتي ندارا مهره

ها احاطه شده   ـ كه به وسيله ستون مهره1و گاهي غضروغي و محور اعصاب ظهري
  . باشند  متمايز مياست ـ از ساير حيوانات

شوند كه به ترتيب وضع تكاملي آنها  ن به پنج رده بزرگ تقسيم ميدارا مهره
هر  .  و پستانداران ، پرندگان ، خزندگان يا دوزيستانا ، ذوحياتينه عبارتند از ماهي
هاي ديگر  ها غير از صفات طبيعي اختصاصي كه به وسيله آنها از رده يك از اين رده

هاي ديگر  از ردهباشند كه با بعضي  اي صفات طبيعي مي متمايز هستند داراي پاره
ه از گذارند تخم و پرندگان  و خزندگانا و ذوحياتينه مثالً ماهي. مشترك هستند

                                                 
.  است كه در سوراخ مهرهاي پشت قرار دارد، مغز حرام يا نخاع شوكي مقصود از محور اعصاب ظهري.1

  و عنكبوتيانن و عقاربپوستا  و سختا و حشراته ن مثل كرممهرگا ر يا بيفقا  غير ذيدر حيوانات
 .باشد  ميمحور اعصاب بطني
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ا و ذوحياتين و خزندگان ه شوند و نيز ماهي هستند متمايز مي زا  كه بچهپستانداراني
 تغيير ،تناسب تغيير حرارت محيط سردند يعني گرماي غريزي بدن آنها به خون
 در تمام فصول ثابت  و پستانداران در صورتي كه حرارت بدن پرندگان؛كند مي

  .باشند است و به اصطالح خون گرم مي
 ذوحياتين. باشند كنند و داراي تنفس آبي مي مي زندگي آب ا فقط در ه ماهي

 ،كنند قسمتي از عمر خود را در آب زندگي و مادام كه فقط در آب زندگي مي
 داراي ريه و ،كه توانستند خارج از آب زندگي نمايند داراي تنفس آبي و همين
ن كالً داراي تنفس هوايي هستند؛ هر دارا بقيه مهره. ندكن بنابراين تنفس هوايي مي

  .كنند  هميشه در آب زندگي ميچند كه بعضي از آنها مثل پستانداران آبي
 تر ماهيان ذلك اقسام ساده باشند مع ن معموالً داراي اسكلت استخواني ميدارا مهره

هاي از   بسياري از ماهياز اين قبيل است اقسام. امروز داراي اسكلت غضروفي هستند
   .2ها اي  و دوريه1 و يا ماهي خاويارهاي خليج فارس ردان و كوسهگِ نوع دهان

  
  ا ه ماهي
ترين انواع فسيل  اند و فسيل اقسام اوليه آنها قديم داران ترين اقسام مهره ا سادهه ماهي
  .باشد ن ميفقارا ذي

ي از همه شناس ايم در اولين طبقات دوران اول زمين چنانكه قبالً هم متذكر شده
شود ؛ از اين زمان مدتي قريب يك  ي يافت ميداران فسيل  غير از شاخه مهرهحيوانات

ترين  ن به شكل نخستين و سادهدارا گذرد تا اولين خلقت مهره صد ميليون سال مي
  .شود ا پيدا ميه ماهي

هاي نامشخص، اين  ها و اسكلت ا عبارت است از بعضي پولكه اولين اثر ماهي
 بوده است كه چون اسكلت استخواني آثار به احتمال قوي متعلق به ماهيان غضروفي

  .اند فسيل آنها كامل و مشخص نيست نداشته
 ،خوانند  مي3دِونينوره كه امروزه آن را د اي  در دوره،ها سال باز با گذشت ميليون
  .آيد ا پديد ميه تنوع بسيار در رده ماهي

 از اي عمده قسمت در صحرايي هواي وسيعي با هاي مزبور خشكي  در ابتداي دوره
  تا شمال ايران و از منطقه اورال تا اروپاي شمال غربياز شمال امريكا(نيمكره شمالي 

                                                 
1. Esturgeon       .2  Dipneustes      .3  Devonian 
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ها و  در نقاط مختلف و متعدد اين قاره. وجود داشته است1)و منطقه آسياي صغير
هاي كم عمق و وسيعي موجود   آب،درياهاي آن زمان هاي نزديك به مخصوصاً محل

  .كردند ي بسيار متنوع زندگي ميها اهيبوده است كه در آنها م
اي و زبر و گرمي نسبي هواي  هاي ماسه ها را از نوع رسوب  عمق كم آن آب
ها فهميده  هاي باقي مانده از آن رسوب ها، از سرخي رنگ سنگ مستولي بر آن آب

 زياد يافت ها كه در شمال ايران خواص مزبور را در طبقات اين نوع سنگ. شود مي
  .توان مشاهده نمود  مي،2شود مي

 حاوي دِونينهاي سرخ ابتداي دوره   سنگ، و امريكاي شرقيدر اروپاي غربي
  . باشد ه ميهاي فسيل شد بقاياي بسيار از ماهي

 از نظر سازش با محيط و از نظر تكاملي بسيار قابل ،ندِونيهاي دوره  مطالعه ماهي
  :توجه است 

 در آخر همين ،ا كه در ابتداي اين دوره توسعه بسيار داشتنده بسياري از ماهي
دار به آن جهت است كه  اند و نام زره ار بودهد هاي زره هيها ما اين. دوره از بين رفتند

 مانند ،چسبيده هم  به قطعات استخوانيِ،اي از ناحيه قدامي جسم آنها را قسمت عمده
  .اي پوشانيده بوده است محفظه

ا ه يآيد كه اين ماه طور بر مي  اين،از وجود محفظه استخواني در ناحيه سر و سينه
اي  هاي ماسه كردند و چون برخورد بدنشان با رسوب عمق زندگي مي هاي كم در آب

 چنين زره استخواني را پيدا ،اند رفته ها فرو مي زبر زياد بوده و حتي در اين رسوب
  .اند كرده

اند  ن داشتهدارا  كه بستگي با همان زرهندِونيهاي دوره  دسته ديگر از ماهي
اينها . هاي محل زندگي خود را تحمل نمايند توانستند خشك شدن موقتي آب مي

  .اند  امروزه بوده3اي هاي دوريه مثل و يا نزديك به ماهي
                                                 

 اي كه به نام كربنيفر ا در دوره بعد، يعني در دورهها هستند كه قسمت غربي آنه  اينها همان خشكي.1
)Carbonifére (هاي متراكم و  شود، هواي گرم مرطوب پيدا كرده و مستور از جنگل ناميده مي

 .گردد هاي اين منطقه مي ها شده و موجد تشكيالت وسيع زغال سنگ مرداب
 در راه  قريه ميگون و زمين و مازندران بين فيروزه كوهت سرخ رنگ ناحيه گدوكاز اين قبيل است طبقا. 2

 در كوه و در جنوب تهران)  آنستنام قريه هم به احتمال قوي به مناسبت رنگ سرخ زمين (شمشك
 و بسياري  و نساء بين دو آب و در قسمت علياي دره كرجو در زير طبقات آهكي سياه رنگبي شهربان بي

، در  فراز شود هم از طبقات دوره دِونين  ديده مي و رودخانه شهميرزادديگر در بستر علياي رودخانه تاالر
 .باشد كه در بستر آنها فرو ريخته است ها مي اين رودخانه

3. Dirnustes    
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 و هاي استراليا ها و رودخانه هاي كم عمق و باطالق وز در آبهاي امر اي دوريه
با . كنند  زندگي مي،شوند  كه فصلي از سال خشك مي و امريكاي استواييافريقا

كه آب خشك شد  روند بلكه همين هاي مزبور از بين نمي  ماهي،ها خشك شدن آب
برگشت آب  تا و گذارند مي را بيرون خود و دهان رفته فرو ها آب كف لجن و در الي

مالحظه دو   بهاي نام دوريه. كنند و تجديد زندگي عادي، تنفس بطئي هوايي پيدا مي
  .بنديا مي سال مختلف فصول در حيوانات اين كه است متناوبي هوايي و آبي تنفس قسمت

 را از اعقاب همان وز و ذوحياتين اوليههاي امر اي ي ، دوريهشناس با تحقيقات فسيل
دانند كه در باره آنها اشاره گرديد و   ميندِونيهاي دوره  ن ماهيدارا دسته از مهره

ن ، ذوحياتين دم دار مثل سمندرها را هم از اعقاب آنها به شناسا حتي بعضي از فسيل
  .آورند حساب مي

 و 1م مجاوراار و اقسد هاي زره با توضيح مختصري كه در فوق راجع به ماهي
وز داده شد اين نكته را هاي امر اي  و حتي دوريهآنها تا ذوحياتين اوليهاعقاب 

ن اقسامي خلقت يافتند كه هاي ادوار عتيق زمي توان دريافت كه در ميان ماهي مي
 اين آمادگي ،اشاره خواهد شد و چنانكه بالفاصله آمادگي با زندگي برّي پيدا نمودند

  .شود تدريجاً زيادتر شده تا به زندگي هوايي كامل منتهي مي
طوركه گفته شد در آخر همان دوره از بين   همانندِونيهاي دوره  بيشتر ماهي

ي ي غضروفي و استخوانها هايشان به ماهي روند و فقط اقسامي از آنها كه نسل مي
  .دهند  ادامه حيات مي،رسند  ميآنها كه از نظر نسلي به ذوحياتين اوليه امروز شده و يا

  
   ذوحياتين اوليه
ن توسعه پيدا دارا اي از مهره  و اواخر آن ، دستهيشناس  زمينلدوران اودر نيمه دوم از 

 بايد محسوب گردند و با آنكه ظاهراً كردند كه از نظر صفات طبيعي جزو ذوحياتين
 امروز را  دوزيستانذلك چون مميزات اسكلت  مع،شباهتي با اقسام امروزي ندارند

  .آيند ارند جزو همين رده به حساب ميد
ي اقسام مختلف داشتند چنانكه انواع عظيم شناس  اواخر عهد اول زميندوزيستان

چون عموم . كنند  الجثه از آنها كه سرشان تا يك متر طول داشته است وجود پيدا مي
                                                 

 نام كِرُسوپتريژين ي و تكاملي به شناس هايي است كه در اصطالحات فسيل  ماهيمقصود. 1
)Crossopterygiens (اند موسوم. 



  
  
  
  
  
  

  45  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرآن مجيد و تكامل موجودات زنده 

 

 1سقف سرهايشان استخواني و سخت بوده است لذا به نام استگوسفال اين ذوحياتين
  .طوركه گفته شد بسيار متنوع بودند ا همانه استگوسفال. اند موسوم شده

عمل آمده است بعضي با داشتن  هاي متعدد آنها به كه روي فسيل اي بر طبق مطالعه
هاي  ماهي(اند  ا را هم دارا بودهه اي از صفات ماهي ، پارهصفات خاص دوزيستان

  ).نژيسوپتريرُكِ
 امروز در حال بلوغشان هم در ردا  مثل ذوحياتين دماين اقسام از ذوحياتين فسيل

  .كردند آب زندگي مي
 امروز فقط در مرحله اند كه مثل غوكان ا آنهايي بودهه دسته ديگر استگوسفال

 ،اپكردند ولي بعداً با پيدا كردن دست و  جنيني و يا اوايل عمر در آب زندگي مي
 اقسامي از همين دسته نيز در اواخر دوران اول. بنديا در خشكي را ميشرايط زندگي 

  .گيرند  قرار ميشوند كه در ارتباط نسلي با خزندگان اوليه ظاهر مي
يكي . باشند دانند بر دو قسم مي  امروز، چنانكه معروف است و اغلب ميذوحياتين

تر  كنند؛ اينها اقسام ساده العمر دم دارند و هميشه در آب زندگي مي  كه مادامداران دم
كه ) يهاي خاكي و آب غهقوربا(د ان ن يا غوكاندما قسم ديگر بي.  امروزاندذوحياتين

ا پزي هستند و  اين اقسام فقط در دوره جنيني آب. افتد تداي بلوغ ميدم آنها در اب
نمايند و موجبات   پيدا ميدر بلوغ ريه هوايي. كنند  تنفس مي آبيشِ يا شُبرانشي

  .شود زندگي آزاد بر خشكي در آنها فراهم مي
هاي متمادي   امروز از اعقاب نسل كه تمام اقسام ذوحياتينسابقاً عقيده بر اين بود

هاي  مخصوصاً دقت، ها  باشند اما با تحقيق  ميو متوالي ذوحياتين استگوسفال
ر امروز از دا اند كه ذوحياتين دم ده حاال بيشتر بر اين عقين اسكانديناوياشناسا فسيل

م د ليه بوده و غوكان بيهاي او  اي  مثل دو ريهي اواسط دوران اولها اعقاب ماهي
  .باشند  ميي اواخر دوران اولاه هاي مستقيم استگوسفال امروز از نسل

يه اي اول هاي دو ريه ا به ماهيه در هر صورت چون بستگي نسلي تمام استگوسفال
محقق است، پس با اين شواهد ) ني كرسوپتريژيها ماهي (دِونينو اقسام اواسط دوره 

است كه پيدايش و يا انشعاب زندگي هوايي از زندگي در آب بايد مورد توجه 
  .خاص قرار گيرد

  
                                                 

1. Stègocèphales   
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   راجع به خزندگان
 در  دوران دومشكي در طبقات دريايي و خبر طبق آثار فراواني كه از خزندگان

، اغلب نقاط جهان به دست آمده و مطالعه و دقتي كه روي اين آثار صورت گرفته
انگيزي راجع به اقسام متعدد و تنوع زياد آنها و همچنين  نتايج و اطالعات شگفت

باط نسلي آنها با ساير اقسام  جسمي و نحوه زندگي و باالخره ارت راجع به ساختمان
  . ن براي ما حاصل شده استدارا مهره

  و بر تمام سطح زمين در تمام طول دوران دومفراواني و تنوع اين حيوانات
  . بنامندسلطه و توسعه خزندگان را عهدي شناس موجب شده است كه دوران دوم زمين

ها و يا در  ها ، در آب  به اقسام زندگي در خشكي مذكور در دوران دومجانوران
  .هوا سازش كرده بودند

يل و دم طو (اقسام هوايي آنها با محفوظ داشتن صفات طبيعي خاص خزندگان
ها تا انتهاي دم استخوان واسط ميان فك اعلي و فك اسفل، شكل  ادامه ستون مهره
رفته   بعضي روي چهارپا راه مي، )هاي سر و غيره ها و وضع استخوان مخصوص مهره

  .توانستند پرواز كنند ي امروز ميها اي روي دوپا و اقسامي مانند خفاش و پاره
هاي غذايي متفاوت نيز  شود كه رژيم هاي آنها معلوم مي اناز شكل و وضع دند

اند و انواع عظيم الجثه در ميان   بودهاي علفخوار  و پارهبسياري گوشتخوار. اند داشته
 متر 40 چنانكه از اثر فسيلي آنها تا .اند آنها و خصوصاً در ميان علفخوار آنها پيدا شده

  . متر ارتفاع و حتي بيشتر هم تشخيص داده شده است8و طول 
 اما از ابتداي دوران دوم:  است  مربوط به اواخر دوران اولظهور خزندگان

  .نمايند تشخيص و تنوع پيدا مي
اينها در بعضي از صفات طبيعي مثل .  آنها هستندترين اقسام  سادهخزندگان اوليه

 نزديك بوده و از هاي سر به ذوحياتين استگوسفال ها و شكل استخوان وضع داندان
  .1دانند  مينظر تكاملي آنها را وابسته به اين ذوحياتين

روند و جاي خود را   در ابتداي دوران دوم از بين مياين گروه از خزندگان اوليه
  .دهند به خزندگان حقيقي و متنوع دوران مزبور مي

در آخر ،  و تنوع رژيم و محيط زندگي آنها العاده خزندگان نمو فردي و فوق
  ن تقريباً به دارا  وضع اين رده از مهرهيابد و از ابتداي دوران سوم  خاتمه ميدوران دوم

                                                 
 )Cotylosaurien( موسوم به  خزندگان.1
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  .آيد وضعي كه تا امروز هم باقي است در مي
 اقسامي از آنها است كه صفت مشترك ، دوران دوماز صور قابل توجه خزندگان

  .باشند  و بنابراين از نظر تكاملي قابل مالحظه و دقت ميكنند  پيدا ميبا پستانداران
 و شوند كه در افريقا ه پيدا ميداران خزند اي از مهره  طايفهدر اوايل دوران دوم

 دوام زياد كرده  اين خزندگان. قديم پراكنده بودندهاي خشكي استوايي ساير قسمت
. است به دست آمده  آنها در طبقات نيمه اول دوران دومو انواع مختلف از فسيل

  .اند  داشتهارانبا پستاند مشترك صفات آنها  نامند و آخرين  مي1اه فرمرُنام تِ اينها را به
شود عبارت   ميا كه موجب نزديكي آنها به پستاندارانه صفات طبيعي ترمرف

  :است از  
  .2هاي آنها ناجور بوده است  دندان-1
تكيه ) هاي گردن مهره(ها   آنها با دو پايه روي ستون مهره3 استخوان پس سر-2

  .اشته استد
  . بعضي خصوصيات ديگر پستانداران-3

ا ه ماهي منتها باشند مي دندان داراي 4پرندگان از غير ندارا تمام مهره دانيم مي چنانكه
ها اغلب در تمام سطح  هاي يك جورند و دندان دندان داراي  و خزندگانو ذوحياتين

اند كه دندان مختلف الشكل ثنايا ، انياب و  فقط پستانداران. دهانشان پراكنده است
  .گويند  ميآسيا دارند و به همين جهت آنها را ناجوردندان

 را  با آنكه صفات خاص خزندگانر اواسط دوران دوم دخزندگان ترمرف
  . بودند ناجوردندان مانند پستانداران،داشتند

ه روي جمجمه ك استخوان عقب( سر پس  استخوان و پرندگانضمناً در خزندگان
ها  ا يك پايه بر روي مهره اطلس كه اولين مهره ستون مهرهب ،)ستون فقرات قرار دارد

توانند سر خود را تا   ميهمين جهت است كه اين حيوانات كنند و به تكيه مي، است 
  .پشت بگردانند

اي دارند  دو پايه) استخوان پس سر ( قمحدوه، فقط پستانداران،پس از خزندگان
 درجه به 90توانند سر خود را بيش از  و به همين مناسبت است كه پستانداران نمي

  .اطراف بگردانند
                                                 

1. Théromorphes        .2  Hétérodontes 
  .نامند مي» قمحدوه «و در عربي) Occipital( به اين استخوان را در التين. 3
  .باشند  داراي منقار شاخي مي و سنگ پشتانپرندگان. 4
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 نيز داراي دو پايه بوده و از اين جهت هم استخوان پس سر خزندگان ترمرف
صفات است كه خزندگان با اين قبيل . كنند  پيدا ميي و شباهت با پستانداراننزديك
 حقيقي توان ناميد و آنها را واسط و رابط با پستانداران  مي را پستاندارنماترمرف

  .محسوب داشت
 ،اه با استگوسفال اوليه ساده خزندگان ي واسطه  با،ترمرف زندگانخ آنكه توجه به با

ه هاي اولي ا به ماهيه و قبالً هم متذكر شديم كه استگوسفال. يابند ارتباط نسلي مي
 ،ن كامالً هوايي هستنددارا  كه مهرهزي بودن خزندگان گي دارند پس اصل آببست

  .گردد بيشتر روشن و نمايان مي
 

   اوليهپرندگان

 نوعي از فسيل  در آلمانهاي آهكي مربوط به اواسط دوران دوم در طبقات سنگ
اين . اند  داده1)آركئوپتريكس (اند كه به آن نام پرنده عتيق ن را يافتهدارا مهره

 و بعضي از صفات طبيعي خاص اي از صفات نمايان پرندگان  داراي پارهحيوانات
  .دانند  مي و پرندگان است و به همين جهت آن را واسط خزندگانگانخزند

 محسوب  را بايد جزو پرندگانصفات مشخصي كه از نظر آنها آركئوپتريكس
باشد ،  حو بارزي نمايان و مشهود ميآن به ن ر است كه در فسيل يكي وجود پ،داشت

جناغ در باشد، استخوان  مي) V (و ديگر وجود دو ترقوة به هم چسبيده به شكل جناغ
ها به بدن و استحكام دستگاه پرواز و سهولت حمل   موجب اتصال بيشتر بالپرندگان

 است پس قطعاً براي  داراي جناغپتريكساينكه آركئو. باشد بدن در هنگام پرش مي
  .پرواز سازش و آمادگي بيشتر داشته است

اي صفات طبيعي   را دارا نبوده بلكه پاره كليه صفات پرندگانآركئوپتريكس
  كهجاي منقار و دم بلند  دندان به ين قبيل است وجوداز ا.  است را نيز داشتهخزندگان
  .متصل بوده است رجفت پ  يك مهره هر يابد و به ادامه مي ها تا آخر دم ستون مهره

اما . رسد  قطعي به نظر مي به رده خزندگانبا اين صفات ، بستگي آركئوپتريكس
واع از خزندگان واسط تغييرات تدريجي از خزندگان درست معلوم نيست كدام ان
هاي تازه اين كيفيت  باشند و شايد با پيدا شدن فسيل  ميمشخص تا آركئوپتريكس

  .تر گردد روشن
                                                 

1. Archaeopteryx  
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 داشته و 1لداكتيترُ مانند پِ بستگي به خزندگان هواييتصور اينكه آركئوپتريكس
 بسيار بعيد است زيرا وجه شباهتي ميان دستگاه ،يا الاقل از اعقاب مستقيم آنها بوده

 و از جمله خزندگان پرنده. باشد  نمي و آركئوپتريكسپرواز خزندگان هوايي
اي از   پرده،ر امروزهاي پستاندا ا اصالً پر نداشتند و بال آنها مثل خفاشه رداكتيلتُپِ

 ،زن تاشوبپوست بدن بوده كه ميان پهلو و  انگشت شست قرار داشته است و مثل باد 
  . نيز به همين مناسبت استنگشت بال يا اداكتيلترُنام پِ. شده است باز و بسته مي

اند و باالخره اقسامي از   به هم پيوسته هم نداشتهجناغ،  به عالوه خزندگان پرنده
 متعلق به ،)صفت نزديك پرندگان(كنند   كه منقار شاخي پيدا ميهمان انگشت باالن
  . بوده است آركئوپتريكستق يعني چند ميليون سال بعد از خلاواخر دوران دوم

اينك از روي توضيح مجمل و مختصري كه بر طبق شواهد تكاملي و 
 جدولي تنظيم نموده ،ن داده شددارا  و ارتباط نسلي مهره راجع به تكامل،يشناس زمين

 و طول مدت اين ادوار ، ها و در آن با اشاره به تقسيمات اصلي هر يك از دوران
به شرح مندرج در ها   از اين دورهن را در هر يكدارا  اقسام مهرهخلقت تدريجي

  .نمائيم خالصه مي 51جدول صفحه 
  
  

                                                 
1. Ptérodactyles 
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  يادآوري
  

آنچه در قسمت اول به عنوام مقدمه و يا در بحث اصلي بيان شد كلياتي است كه 
و همين باشد  ي امروز متفق عليه ميشناس ي و زمينشناس در علوم تكاملي و فسيل
هاي مذكور  هاي مختصر و يا مفصل كه راجع به موضوع مضامين را در تمام كتاب

  .توان ديد و بنابراين ذكر مأخذ لزومي نخواهد داشت باشد، مي
هر چند  شده، سيشنا زمين هاي كه براي تعيين زمان و رده هايي اما در مورد حساب
ذلك چون در همه  ك مختلف چندان از هم دور نيست، معكه نتيجه حاصل در ممال

كتاب از كشورهاي جداگانه را   اين است كه نام سه،اند يك عدد قطعي نرسيده جا به
  :شويم   متذكر مي،كه مورد استفاده بوده است

1- Geology, Principles and Processes, by Emmons & A. Thiel and 
others. H. Y & london 1955 Mc Grow – hill  

2- Précis de geologie , Leon Moret 1962 Masson & Cie Paris. 
3- General geology, O. Lange and others. Foreign languages Publishing 

House Moscow. 
  

رو، حداقل    سي در جدول رو بهشنا هاي زمين طول زمان دوره اد ذكر شده راجع بهاعد
  . باشد ارقام مذكور در اين سه كتاب مي
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  يسشنا هاي زمين ها و دوره جدول نمايش دوران
  ها ن در طول اين دوراناراد و تغيير تدريجي اقسام مهره

  

  ها  دوران
  و صفت 
  حياتي آنها

  هاي  دوره
  هر دوران

 حساب نزما
ميليون سال  به

  )تقريبي(
عمومي وضع  ندارا اقسام مهره

  زندگي
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   Archaeopteryx پرنده عتيق

  Théromorphes  ترمرفخزندگان

  Cotylosauriéns   اوليهخزندگان

  

 Stégocéphales ذوحياتين اوليه

   ها       كِرُسوپتريژين  ها اي ريه دودار هاي زره ماهي
                      Crossopterygiens 
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  شناسي هاي زمين دورهها و  ياد دكتر سحابي از جدول نمايش دوران خط زنده دست
  .اند كه خود طراحي و ترسيم كرده



 

  
  
  
  
  
  
  

   دومبخش
  

   :)24( مباركه نورة سور45 ةبررسي مفهوم آي
  

»ابكُلَّ د لَقاُهللا خواٍءٍة ِمن م   
ِن فَِمنلَيلَى ِرجِشي عمن يم مهِمنطِْنِه ولَى بِشي عمن يم مه  

  ما يشاءوِمنهم من يمِشي علَى أَربٍع يخلُق اُهللا 
ٍء قَِديريلَى كُلِّ ش1»ِإنَّ اَهللا ع  

  
 راره شده است ، قسمت دوم بحث حاضر، بررسي دطوركه در پيشگفتار اش همان

كنيم كه از  در اين بررسي كوشش مي.  است)24( از سوره مباركه نور45مفهوم آيه 
نكات بسيار دقيق ادبي كه در حروف و كلمات و عبارات آيه شريفه به كار رفته 

دواريم كه با بحثي كه در قسمت اول اين كتاب و ضمناً امي.  استفاده نمائيم،است
تر   ديد وسيع، از نظر علمي شده است و بستگي انواع موجودات زندهراجع به تكامل

  .تري در استفاده از آيه شريفه داشته باشيم و روشن
ظور وجود دارد، چند نكته بليغ و  مني در ميان تمام بدايع ادبي كه در عبارات آيه

كنند كه از نظر انطباق با مباني علمي  مي بزرگي را روشن ميلمخصوص ، حقايق ع
  .مربوط ، و تكميل و تأييد آنها موجب شگفتي و شايان بسي توجه است

                                                 
خزند ، برخي  اي را از آب آفريده است ؛ گروهي از آنها بر شكم مي خدا هر موجود زنده : 45) / 24(نور. 1

 .آفريند و بر هر كاري تواناست ؛ خدا هر چه بخواهد ، مي] پا[چهار روند و برخي بر  بر دو پا راه مي
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  »ةداب« راجع به كلمه -1
اين  .باشد مي» جنبنده« به معني ،ري شده استكه در مقدمه آيه از آن ذك» دابة«كلمه 

 متحرك اعم از آنهايي كه در آب و يا در هوا زندگي كلمه معموالً به تمام حيوانات
 نيز همان مفهوم كلي 1و از آياتي چند از قرآن مجيد  اطالق گرديده است،نمايند مي

كه در » ةداب«پس كلمه مجهول . شود  تأييد و دريافت مي»ةداب«و عمومي از كلمه 
  . باشد  آبي و هوايي مي شامل كليه جنبندگان،مقدمه آيه ذكر شده

ه كلمه مزبور براي شمول و  با توجه به آنك،»ةداب«به » لّكُ«اضافه شدن كلمه 
 خاكي و را براي كليه حيوانات» ةداب«رود، عمومي بودن مفهوم   ميكار  بهاستيعاب

                                                 
  »...ٍة ِفي اَألرِض ِإالَّ علَى اِهللا ِرزقُهاوما ِمن دآب « : 6) / 11( هود .1

  ...خداست اش بر عهده   نيست جز آنكه روزياي روي زمين هيچ موجود زنده
   »ٍة ِإالَّ هو آِخذٌ ِبناِصيِتها ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيٍم ما ِمن دآب...« : 56) / 11(هود 

اي نيست مگر اينكه خدا حاكم بر هستي اوست ؛ به راستي كه پروردگار من به راه  هيچ موجود زنده
  .راست است

   »ٍة والْمآلِئكَةُ وهم الَ يستكِْبرونَوِللِّه يسجد ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض ِمن دآب « : 49/  )16(نحل 
  .كنند در قبال خدا فروتنند و گردنكشي نمي] خواهخواه و نا[ و فرشتگان ها و زمين  آسمانموجودات زنده

 ٍة ولَِكن يؤخرهم إلَى أَجٍل مسمىلَو يؤاِخذُ اللّه الناس ِبظُلِْمِهم ما ترك علَيها ِمن دآبو« : 61) / 16(نحل 
...«  

گذاشت، ولي آنان را تا   احدي باقي نميكرد ، روي زمين ن مؤاخذه مياگر خدا مردم را به سبب ظلمشا
  ... دهد مدتي معين مهلت مي

   » ِميع الْعِليمٍة لَا تحِملُ ِرزقَها اللَّه يرزقُها وِإياكُم وهو السِمن دابوكَأَين  « : 60) / 29(عنكبوت 
دهد و او شنوا و  دار روزي خود نيستند ، خدا آنها و شما را روزي مي  كه عهدهچه بسيار موجودات زنده

  .داناست
ٍة ولَِكن يؤخرهم ِإلَى ِرها ِمن دابولَو يؤاِخذُ اللَّه الناس ِبما كَسبوا ما ترك علَى ظَه « : 45/  )35(فاطر 

  »...أَجٍل مسمى
گذاشت ، ولي   احدي باقي نميكرد ، در روي زمين اگر خدا مردم را به سبب دستاوردشان مؤاخذه مي

 ...دهد  آنان را تا مدتي معين مهلت مي
ٍة وهو علَى جمِعِهم ِإذَا وِمن آياِتِه خلْق السماواِت والْأَرِض وما بثَّ ِفيِهما ِمن داب « : 29/  )42(شوري 

اء قَِديرشي«   
  راكندهاي است كه در آنها پ  و موجودات زندهها و زمين او آفرينش آسمان] توان و تدبير[هاي  از نشانه

  .آوري آنها نيز تواناست بر جمع. است؛ و هرگاه اراده كند
   » ٍة آيات لِّقَوٍم يوِقنونَوِفي خلِْقكُم وما يبثُّ ِمن داب « : 4/  )45(جاثيه 

سازد ، براي اهل يقين  پركنده مي] در زمين[اي كه  در آفرينش خودتان و موجودات زنده] نيز[و 
 .است] از توان و تدبير خدا هوايدا[هايي  نشانه



  
  
  
  
  
  

  55  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرآن مجيد و تكامل موجودات زنده 

 

 كه درمقدمه آيه ذكر 1»اٍءٍة ِمن مخلَق كُلَّ داب« بنابراين از جمله .دارد  محقق ميآبي
 از آب مخصوص و نامعلومي فهميم كه كليه جنبندگان  چنين مي،گرديده است

اند و سپس  آفريده شده)  بدون الف و الم استعمال گرديده است»مĤء«چون كلمه (
تغييراتي در خلقت آنها ـ به نحوي كه در بقيه آيه بيان شده و به تدريج ما در باره آن 

  . به وجود آمده است بحث خواهيم نمود ـ
  

  »همفَمِنْ« به كلمه مركب ع راج-2
 چندين ،كه پس از مقدمه آيه ذكر شده است» فمنهم«با استعمال كلمه مركب 
  :آيد  موضوع قابل بحث پيش مي

 ،كه دارد) ترتّب( با مفهوم تقدم و تأخري »فاء«كار برده شدن حرف   به)الف
 ،است شده ذكر آنها از مشخصاً آيه زير در ترتيب به كه جانوراني خلقت كه رساند مي

  .در همان موقع خلقت اوليه به نحوي كه در مقدمه ذكر شده صورت نگرفته است
اي از زمان ميان خلقت اوليه  شود كه برهه قطعاً دريافت مي» ءفا«حرف اين از 

  . فاصله بوده است، مذكور در آيه راهرووانات تا پيدايش حيجانوران
شود، ارتباط و   فهميده مي»فاء« مضمون عطف و تفريع نيز كه از حرف ) ب

 ت متن آيه را به حيواناتي كه در مقدمه آيه راجع به خلق راهروپيوستگي حيوانات
  .رساند مي، آنها اشاره شده است 

 منظور ، ذكر گرديده است»فاء«از حرف  پس تبعيضيه كه بالفاصله» مِن«  كلمه) ج
 مقدمه آيه مؤكداً تأييد  را به جانوران راهرو يعني پيوستگي حيوانات،مذكور در فوق

  .تواند باشد ايد و مسلم است كه اين پيوستگي جز به وسيله ارتباط نسلي نمينم مي
 ، آمده است»نمِ« و »فاء«كه بعد از حروف » هم« استعمال ضمير جمع مذكر ) د

  اين ضمير به صورت، مفرد است»ٍةداب«باشد و با آنكه  مي» ٍةكُلَّ داب«مسلماً مرجع آن 
  .رسد نمي نظر به منطقي كه شده مفسرين طرف از توجيهاتي موجب و 2گرديده ذكر جمع

                                                 
 ... .اي را از آب آفريده است  خدا هر موجود زنده : 45) / 24(نور. 1
كُلَّ شيٍء «و » كُلُّ نفٍْس ما كَسبت«و يا » لْزمناهاٍن أَكُلَّ ِإنس« : در بسياري ديگر از آيات قرآن مجيد. 2

اهنيصٍة«كه نظير » أحاباند ضمير آخر   مضاف اليه كل واقع گرديدهاسامي مفرد مذكر و يا مؤنث» كُلَّ د
اين » كُلَّ دابٍة«در مورد » كُلَّ دابٍة«جمله من باب آن اسامي مفرد مذكر و يا مؤنث ذكر گرديده اما ضمير 

 .طور نيست
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توان تعبير نمود كه پس از خلقت  استعمال ضمير جمع را در اين جا ، چنين مي
هاي متنوعي از نسل آنها پديد آيند و   ها گذشته تا آنكه گروه  مدت، جانوران اوليه

هاي جديد براي  ها ، خلقت  از ميان آن گروه»نمِ« و »ءفا«ف وه مدلول حرسپس ب
  .صورت گرفته است) راه رفتن (زندگي روي زمين

 كه اجمالي از آن در قسمت اول اين نوشته ذكر شده  شناسيهاي زمين از بحث
 فوري ، از موجودات زندهيدايش انواع تازهآيد كه تنوع تدريجي پ است چنين برمي

هاي  دوراناز اي  ام موجودات اقالً در طول دورهتنوع اقس. و سريع صورت نگرفته
  .سته است به وقوع پيو،سي كه چندين ده ميليون سال طول كشيدهشنا زمين

استعمال » هم«ضمير جمع  ، )24( از سوره مباركه نور45از اينكه در آيه شريفه 
 تنوع بسيار در اعقاب ،قاعدتاً حاكي از اين است كه پس از خلقت اوليه، گرديده 

 مشخص شده و به  راهروي روي زمينناتآنها پيدا شده است تا از ميان آنها حيوا
  .اند  سازش نمودهزندگي هوايي روي زمين

 كه حدود چند يشناس هاي طويل زمين چنين تغييرات بزرگ جز به مقياس دوره
  .صورت پذير نيست، متداد دارد صد ميليون سال ا

ها قرني پيش از عهد  يك چنين دوران طويل از كجا معلوم همان دوران ميليون
 جديد، منظور در مضافاً به اينكه پيدايش جانوران.  و يا قسمتي از آن نباشداول

دار   مهرهيواناتقسمت دوم آيه، طبق توضيحي كه به زودي خواهيم داد، جز ح
  .باشند ار نميد استخوان

 منظور در  ،»مه«و ضمير » مِن«و » فاء«به طور خالصه آنچه از توجه به حروف 
با گذشت  ، و شود اين است كه پس از خلقت اوليه جانوران ابتداي آيه مستفاد مي

 پيدا شد و از ميان آنها اقسامي جنبندگان اوليه» اعقاب«زماني دراز، تنوع زياد در 
  . آماده گرديدندراهرو و براي زندگي به روي زمين

  
  »من « راجع به كلمه-3

 ذكر گرديده است و سه بار هم »مهنْمِفَ«كه بعد از ) به فتح ميم (»نم«راجع به كلمه 
رسد كه از لحاظ نتايج علمي وسيعي كه  اي به نظر مي  نكته،در آيه تكرار شده است

  : شايان دقت است ،بر آن مترتب است
براي ذوي » من«آشنايان به قواعد ادبي زبان عربي مستحضر هستند كلمه موصول 

ر شعو ه اين كلمه براي جانوران غير ذيرود و اينكه در آيه شريف العقول به كار مي
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هم من يمِشي علَى بطِْنِه وِمنهم فَِمن( و چهارپا  و راهروان روي دو پايعني خزندگان
 به كار رفته است و با توجه به 1)يمِشي علَى أَربٍعمن يمِشي علَى ِرجلَيِن وِمنهم من 

بايد به كار برده شود لذا » ما«العقول قاعدتاً كلمه موصولي  آنكه براي غير ذوي
 موجب تفسيرهاي گوناگون و غيرمنطقي از ،استعمال ظاهراً غير عادي كلمه مزبور

  .طرف مفسرين گرديده است
 صفحه ، جلد اول»پرتوي از قرآن« در تفسير دوست دانشمند جناب آقاي طالقاني

  .بسيار رسا و متين است كه حقاً از نظر منطق علمي اند نموده» من«تعبيري از كلمه  ،15
ه به اعتبار وحدت حياتي و پيوستگي و سير تكاملي كه ك معتقداند آقاي طالقاني

  : وجود دارد و به قول ايشان ر سلسله موجودات زندهد
  » رود اين سير تكاملي است كه به سوي جهان عقل پيش مي«

 مذكور لذا براي نمايش اصل پيوستگي در جهت ارتقاء و تكامل كه ميان حيوانات
  .كار رفته است به» ما«به جاي موصول  ،» من«كلمه ، در آيه برقرار است 

بنا به توضيحي كه از نظر تكاملي در قسمت اول اين نوشته داده شد و به زودي 
 مذكور در متن آيه توضيح داده خواهد شد، كليه اين راجع به اقسام حيوانات

و در رأس آنها  حيوانات در يك نوع سير تكاملي قرار دارند كه غايت آن پستانداران
  .باشد ر ميشعو  ذيانسان

 به اعتبار پيوستگي آنها ، براي هر دسته از اين حيوانات،»من«پس استعمال كلمه 
شايد به علت آنكه چون ر و شعو  ذيبه يكديگر و بستگي غائي آنها به خلقت انسان

  .باشند بوده است  و وصول به مقام اعالم عقل ميهمه در مسير تكامل
 كه در ميان اقسام مختلف با اين توضيح ، مفهوم ارتباط نسلي و تكاملي تدريجي

 توصيفي براي ،باشد  جزء مسلمات علمي مي وجود دارد و امروزموجودات زنده
  . استعمال شده است،موصولي است كه در آيه منظور از قرآن مجيد» من«كلمه 

 موضوع تغييرات تدريجي ،در آيه مورد بحث و در بسياري از آيات ديگر قرآن
. اتصال و تنوع آنها به عنوان امري مستمر و پيوسته ياد شده است و موجودات زنده

 حقيقت اين گفتار را نمايان ساخته و بدين ،علم امروز هم از روي قرائن گذشته
  .كند  افزون مي،وسيله خضوع ما را نسبت به آفريدگار اين نظم استوار

                                                 
 ] ...پا[روند و برخي بر چهار  ي بر دو پا راه ميخزند ، برخ گروهي از آنها بر شكم مي : ... 45) / 24(نور. 1
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  :فرمايد  ي م)45( جاثيهة از سور4 ةدر آي
»ابثُّ ِمن دبا يمو لِْقكُمِفي خونَووِقنٍم يلِّقَو اتٍة آي «   
شود   شما و آنچه از انواع جانوران پراكنده ميو در خلقت(

   .) هايي براي اهل يقيين است نشانه
 امر تنوع جانوران ، متوقف ،  شريفهةآياين در ) يبثُّ(اوالً با استعمال فعل مضارع 

 را  و تنوع و پراكندگي جانورانگردد و ثانياً موضوع خلقت انسان به وضع فعلي نمي
داند كه غور و تحقيق در باره آنها براي ازدياد يقين الزم و پر  از جمله آيات الهي مي

  .باشد فايده مي
يخلُق اُهللا «ذكر جمله  ،)  مورد بحثةآي ()24( نور شريفهة از سور45 ةدر زير آي

  . همچنين است در آيات ديگر. براي رسانيدن همين مقصود است1»ُما يشاء
  

  ا  از نظر وضع راه رفتن آنهراجع به اقسام حيوانات -4
»م فَِمنهِمنِن ولَيلَى ِرجِشي عمن يم مهِمنطِْنِه ولَى بِشي عمن يم مه

   2» من يمِشي علَى أَربٍع
جهت در اينجا تكرار نموديم تا آمادگي اين  شريفه را از ةاين قسمت از متن آي

  .ذهني براي بحث روي كلمات فراهم باشد
 مذكور در آيه و اقسام آنها و بستگي ن راجع به وضع زندگي حيواناتدر اين بيا

آنها به يكديگر و مسائل ديگر مطالبي نهفته است كه بجا و شايسته است در باره هر 
  .كدام جداگانه بحث و دقتي به عمل آيد

منشعب از جانوران   حيوانات، بر طبق تصريحي كه در متن آيه شده است)الف
 دسته ، )خزندگان(روند  يك دسته آنها كه روي شكم راه مي: اند   بر سه قسماوليه

 متحرك روي ،كليه اين حيوانات. وم چهارپايان س و دسته دوم راهروان روي دو پا
صفات خاصي كه . باشند و بستگي به زندگي در هوا دارند ن آن مي و ساكزمين

اش داشتن تنفس هوايي  الزمه ، اشاره فرموده استت براي اين حيواناقرآن مجيد
باشند   مي تنفس آبي كه داراي دستگاه از حيوانات دريايي لذا اين جانوران.است

  .متمايز خواهند بود
                                                 

 ... .آفريند خدا هر چه بخواهد ، مي : ... 45) / 24(نور. 1
 ] ... .پا[روند و برخي بر چهار  خزند ، برخي بر دو پا راه مي گروهي از آنها بر شكم مي : ... 45) / 24(نور. 2
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 حيوانات اختصاصيِ جمله ابتداء در كه تبعيض »مِن« حرف و تفريع »ءفا«  حرف)ب
ز  مزبور افهماند كه حيوانات  به ما مي، در اين آيه به كار برده شده استراهرو زميني

اند كه محيط و وضع زندگي آنها نسبت به اعقابشان  اجدادي منشعب و متفرع شده
  .متفاوت بوده است

 يا راجع به محل زندگي و يا طرز راه ،اختالف در وضع زندگي اجداد و اعقاب
  ؟رفتن 

شود كه   معلوم ميوح پس به طور وض،اگر اختالف راجع  به محل زندگي باشد
باشند، از اجدادي كه دريايي بوده و  هوايي مي كه داراي تنفس حيوانات راهرو

 از جانوران تفرع حيوانات برّي(اند  اند منشعب گرديده  بودهداراي دستگاه تنفس آبي
  ).دريايي

شود كه حيوانات  چنين نتيجه گرفته مي، شد هرگاه اختالف در طرز راه رفتن با
بالة شنا ـ  ( از اقسامي كه وسيله حركت آنها غير از اينها بوده ، و دو پا و چهار پاخزنده

  .اند متفرع گرديده، ) و يا چند پاهاي آبي و خاكي
 مختصراً گفته شد كه طبق شواهد و ،اول اين نوشته در قسمت ،در بحث مذكور

دوم از دوران  ي در نيمههواز ندارا مهره اولين خلقت ،يشناس زمين و يسشنا فسيل آثار
ي ز ب آنها بدون ترديد از جانوران آب تدريجاً صورت گرفته و انشعا، بعد  بهاول

و باز متذكر شديم كه اشتقاق و .  بوده استدِونيني مخصوص دوره اه يعني ماهي
 يك مرتبه و بدون ، و پستانداران و پرندگان و خزندگانپيدايش ذوحياتين هوايي

  .فاصله و واسطه انجام نگرفته است
 قديمي حياتيناي قديم و ذو هاي دوريه ار و ماهيد هاي زره اقسامي از ماهي

 و غير آنها ، اقسام واسط و  و ترمرف1 كوتي لوزرين اوليه ، خزندگاناستگوسفال
ي امروز ن هوازدارا هاي بزرگ مهره مرور رده  اند كه از اعقاب آنها به رابطي بوده

  .اند  يافتهخلقت
ق و يا نحوه حركت آنها و اقسام ديگر از هاي دوران عتي  ماهييپس محيط زندگ

 و ختالف شرايط زندگي آنها نسبت به خزندگانل، مظاهري از ان فسيدارا مهره
رسد كه شواهد علمي كه در اين زمينه امروز  نظر مي باشد و به  ميراهروان روي دو پا

                                                 
1. Cotylosauriens 
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» فمنهم«و » هم«و ضمير » من«و » فا«در اختيار ما است تفسيري بجا از مفاهيم حروف 
  . ذكر شده است پس از اشاره به خلقت جنبندگان اوليه، شريفهةاشد كه در آيب مي

يكي قبل . تكرار شده است» منهم« سه مرتبه كلمه مركب ، در آيه مورد بحث) ج
 و سومين از تعريف جانوران و ديگري پيش از معرفي حيوانات راهرو روي دو پا

  .مرتبه قبل از اشاره به راهروان چهار پا
تفريع و عطف، و در دو » فاء« در مرتبه اول پس از حرف ،كلمه مركب مزبور

  .عطف استعمال گرديده است» واو« پس از ،نوبت بعد
 در بيان اي شگفت انگيز كه نموداري از بالغت معجزه آساي قرآن حكيم نكته

به » واو«و » فا« با استعمال همين دو حرف ، استمنتهاي خلقت حقايقي از دستگاه بي
  : خورد چشم مي

 در نقاط مختلف سشنا س و زمينشنا ها فسيل طرف دهمطالعه و تحقيقاتي كه از 
اي متفق عليه داده است كه امروز ما   نتيجه،ك قرن اخير انجام شده و در طول يزمين
و » فا« با تعظيم نسبت به موجد حكيم، در تفسير دو حرف ،توانيم آن نتيجه را مي

  . قرار دهيم)24( نورة سور45 ةاز آي» منهم«و » فمنهم«و يا دوكلمه مركب » واو«
اي از آن   كه در قسمت اول اين بحث اجماالً توضيح داده شد و باز خالصهچنان
دو رده است،  دهش ارائه )51 فحهص( اول بخش آخر در شده رسم جدول در ،توضيح

دم   و ذوحياتين بي و حتي خزندگان و پرندگانن يعني پستانداراندارا عالي از مهره
شند، با مي يكديگر اعقاب از تكاملي نظر از ،رسد مي نظر به ظاهراً آنكه عكس بر ،زامرو

هاي  استگوسفال (اند كه همان ذوحياتين اوليه  داشتهدر ادوار قديم اجداد مشتركي
هاي  هاي مستقيم بعضي از اقسام ماهي هم از نسل اه استگوسفال  و همين اند ، بوده)هاولي

  .باشند  ميدِونين دوره خاصِ
» مه«شود كه مرجع ضميرهاي جمع  عطف باعث مي» واو« وجود ،در آيه منظور

 در جانوران خزنده» مه« مثل مرجع ضمير ، پاانات راهرو روي دو پا و چهاربراي حيو
 ، شريفهة آيباشد و بنابراين بر طبق نص)  مذكور در مقدمه آيهحيوانات اوليه(

 در اعصار گذشته ، خزنده امروزحيوانات راهرو روي دو پا و چهار پا و جانوران
 زندگي آنها با طرز زندگي اعقابشان متفاوت بوده است ـ ي ـ كه وضعركاجداد مشت

ن امروز هم به آن شناسا اين همان اصلي است كه نتيجه تحقيقات زيست. اند داشته
  .رسيده است
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ر در آيه بر سه وذك جانوران م . نظر چگونگي راه رفتن از،  اقسام حيوانات)د
  : اند  قسم

اند، و دسته سوم اطالق به عموم ) خزندگان (دسته اول كه راهروان روي شكم
 اما راجع به جانوران دو پا. روند  راه ميشود كه روي چهار دست و پا   ميپستانداران

 و در بعضي  را انساندر بعضي از تفاسير راهروان روي دو پا. تعبيرات مختلفي است
  .اند ا مشمول اين تعريف دانسته رديگر انسان و پرندگان

 مذكور در آيه  متوجه ترتيب تكاملي براي حيواناتاز آنجايي كه اغلب مفسران
 مقام تكاملي باالتر از انسان پيدا تر و جانوران چهارپا  مقامي پائينبوده و چون انسان

اند كه تعبيرات نامتناسبي در اين   لذا ناگزير شده،خورد  نظم تكاملي به هم ميكرده و
  .باره بنمايند

  مذكورة به نحوي كه در آي، و روي دو پاحقيقت اين است كه جانوران راهرو
  : تواند باشد زيرا   نمي جز پرندگان ،شده استذكر 

بود ، با اختصاصات  ي مورد نظر آيه مي جزو راهروان روي دو پاناوالً اگر انسا
  .  موجبي براي عدم تصريح به آن وجود نداشت،طبيعي نماياني كه دارد

 شود آنها را راهروان روي دو پا  هستند كه در همه وقت ميثانياً اين تنها پرندگان
خروج از تخم تا بلوغ كامل، فقط از دو زمان  از ،دانست ؛ زيرا در تمام مراحل عمر

كنند و معموالً بال و يا سينه خود را در هيچ مرحله از  پا براي راه رفتن استفاده مي
 راه رو روي ،يت در طفولاندازند در صورتي كه انسان عمر براي اين عمل به كار نمي

رود و فقط حركت در جا دارد و بعداً هم  تا چندماه كه اصالً راه نمي. باشد  نميدو پا
  .كند قريب يك سال روي سينه و شكم خزيده و يا چهار دست و پا حركت مي

 ،صفت خاص آنها كه عمل پرواز است معرفي ننموده  پرندگان را به، در آيههاينك
و مخصوصاً )  و پستاندارحشره (رسد براي جدا كردن آنها از ساير پرندگان به نظر مي

  .باشد مي» وضع راه رفتن «،براي آن است كه سياق عبارت و محور بحث آيه
به نحو مذكور در  (ا را از جمله راهروان روي دو پهرگاه با اين توصيف انسان

 آيد و هم مفسران عمل مي  هم تعبير منطقي از عبارت خاص آيه به،خارج سازند) آيه
  .گردند محتاج تعبيرهاي دور از صواب نمي، براي رعايت منطوق تكاملي آيه 
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   مورد بحث حدود حيوانات
 از ، مذكور در آيه به كيفيت تكاملي حيواناتشاره شد اغلب مفسرانطوركه ا همان

  .اند  متوجه بوده،نظر مرتبه و ترتيبي كه در ذكر صفات آنها به كار رفته است
 ، مزبور داريمصفات طبيعي حيوانات  راجع بهبا اطالعاتي كه از مباني علوم زيستي

  .شود ترتيب تكاملي آنها تأييد مي
ني  مبي،با همان توضيح و تفصيلي كه در باره آن داده شد» من«استعمال كلمه 

  .باشد براي مفهوم تكاملي جانوران ذكر شده در آيه شريفه مي
د، مورد  به تصور خو،اند  كه فارغ از هدف و مقصود آيه بودهبعضي از مفسران

 و امثال اه  و كرم ديگر مثل حشراتحيوانات خاكي ،حدود بحث آيه را توسعه داده 
آنها را نيز به حساب آورده و حتي قيد صريح آيه راجع به راهروان روي دو پا و 

  !اند   را به شش پاها و حيواناتي كه پاهاي بيشتر هم دارند عموميت دادهچهارپا
چنين تصوري صحيح و درست نيست و با چنين تعبير حكمت علمي و متين آيه 

  .خورد به هم مي
هاي الزم در مفاهيم حروف و كلمات آيه  بر طبق نتايجي كه پس از بررسي

 متوجه گرديديم كه ،قيقي علمي موجودمنظور به عمل آمد و با توجه به سوابق تح
 داراي بستگي نسلي ، و راهروان روي دو پا و چهارپااقسام مختلف حيوانات خزنده

. اند م از بين رفته، از اجداد مشتركي منشعب و متفرع گرديدهابوده و با واسطه اقس
 مذكور داشته و از نظر  شده كه با اختالف نماياني كه حيواناتچنين قرابت باعث

مثل (ذلك بعضي صفات طبيعي ديگر   مع،بعضي صفات طبيعي از هم متمايز هستند
در همه آنها مشترك بوده و از نظر اين صفات به ) ها داشتن استخوان و ستون مهره

فات است كه همه آنها را جزء گروه هم شبيه و نزديك باشند، و به لحاظ همين ص
  .1نمايند ن محسوب ميدارا  مهرهي تر به نام شاخه بزرگ

                                                 
 بعضي از صفات ، و جانوران هر دسته از گياهان،طوركه در قسمت اول اين بحث اشاره گرديد  همان.1

ا داشتن فلس  بمثالً خزندگان. هاي مجاور خود متمايز هستند  از دسته،طبيعي دارند كه به وسيله آن صفات
ولي بعضي . شوند  با داشتن مو از يكديگر تميز داده مي با داشتن پر و پستاندارانيا پولك، پرندگان

هاي متمايز از هم، به يكديگر  تر است و به وسيله آنها دسته صفات طبيعي ديگر وجود دارد كه كلي
  .شوند نزديك مي

ذلك همگي   مع، با تمام فرقي كه نسبت به هم دارند و پستانداران و پرندگانمان خزندگانمن باب مثال ه
  ←           .باشند  مي و محور اعصاب پشتي و ستون مهرهداراي اسكلت استخواني داخلي
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بيش  (تا حيوانات چند پا دادن مفهوم آيه  اگر تعبير مذكور در فوق، يعني توسعه
جانوران  ، گذشتهكند كه امروز يا در ادوار   ايجاب مي،صحيح باشد) از چهار پا
 و  ديگري به عرصه وجود آمده باشند كه با خزندگان و يا كثير الرجلشش پا

ته باشند داش) صفات غالب(، صفات طبيعي مشترك راهروان روي دو پا و چهار پا
ي بندي داخل  استخوان،يعني مثالً زنبور و كرم خاكي و يا عقرب و عنكبوت و هزار پا

 در صورتي كه نه امروز و نه در ، دارا گردندي ظَهر و يا محور اعصابها و مهره
  . چنين شواهدي ديده نشده است،ها قرن تاريخ گذشته زمين نميليو

تر از   اصوالً ساختمان تشريحي بسيار ساده جانوران كثير الرجل،از طرف ديگر
ن دارا تر از مهره آنها خيلي جلو خلقت،ن دارند و چنانكه استحضار داريمدارا مهره

  .صورت گرفته است
 ايجاب ،ر باشنددا  همرديف با حيوانات مهرهتصور آنكه چنين حيوانات ساده

تر در طبقات جديد پيدا شود و در  كند كه اثر فسيلي آنها همراه با حيوانات عالي مي
كه چنين نيست و وضع   در صورتي.ر اثري از آنها موجود نباشدت طبقات قديم
  .برعكس است
 و چند پاي ديگر و  مورد بحث آيه تا حيوانات شش پا تعميم حيوانات،بنابراين

ر و دا  با جانوران مهره، ديگر و حيوانات كثيرالرجلهمرديف قرار دادن حشرات
 با مفهوم آيه و حتي ، عالوه بر آنكه برخالف موازين مسلم علمي است،استخواندار

  .تصريحات ظاهري آن نيز مباينت كلي دارد
 شريفه ة سور45 ةن بديع آياين بود آنچه كه با توجه به مفاهيم بليغ و مضامي

  و بستگي نسلي موجودات زنده راجع به خلقت تدريجي از قرآن مجيد)24(نور
  .توان اظهار نظر نمود مي

                                                                                                                   
ن يا دارا تر به نام مهره  است كه آن اقسام متفاوت را جزء يك گروه بزرگ به وسيله اين صفات كلي→

  .دارند  منظور مياستخوانداران
رسيدن عريان و لخت است و از همچنين درختاني از دسته سرو و كاج كه دانه و تخم آنها پس از 

ها و غشاهايي از ميوه محاط   عادي كه تخم و دانه آنها درون پردههايي پوشيده نيست، از گياهان پرده
 اند و آن داشتن گُل  مشترك و شبيه،اما هر دو آنها در يك صفت عمومي و كلي.  متمايز هستند،باشد مي

  .دارند  منظور مي شاخه گياهان گلدار و نهان دانگان هر دو رده را جزء بازدانگاناست و بدين وسيله
در )  و غيره و يا ستون مهرهمثل داشتن گُل(شود  هاي بزرگ مي صفات طبيعي كه موجب تميز گروه

 .شود  خوانده مي و يا صفات غالب صفات كلي،ح علوم زيستياصطال
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هاي عصر و علوم ديني بهره و   دانشاميد است كه به همت ارباب فضيلت كه از
 نظاير اين مطالعات تكميل شده و دامنه بحث آن توسعه يابد و نيز ،بصيرتي دارند

 با دانش و  موجبات فهم و درك ما از آيات قرآني،مسئلت داريم كه با بركات الهي
  . پيوسته فراهم باشد،بينش بيشتر

  
  1»دنك رحمةً وهيئْ لَنا ِمن أَمِرنا رشداربنا آِتنا ِمن لَّ«

  
هايي كه دانشمند محترم  در خاتمه از راهنمايي

 در مورد تفسير و توضيح بعضي آقاي طالقاني
 صميمانه ، اند كلمات آيه شريفه به نگارنده نموده

  .نمايم اري ميزتشكر و سپاسگ
  

  يداهللا سحابي
  
  
  

                                                 
 .پرودگارا ، از جانب خويش رحمتي به ما ارزاني و كار ما را سامان ده : ... 10) / 18(كهف. 1
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  مقدمه
  

 بوده ، ترين مسائلي است كه مورد بحث بشر  از قديميچگونگي خلقت انسان
  . مطالبي در باره آن مذكور استچنانكه در آثار ديني كهن مثل بوداهاي هندي

  . آمده است ، بياناتي در باره خلقت آدم، در چند باب از سفر آفرينش توراتدر
 در قرون كليسا ، جز نوشته بعضي از آباء و كتب مقدسة دين مسيحدر اناجيل

.  وجود نداردشود، بحث خاصي راجع به خلقت آدم  كه بعداً به آن اشاره ميوسطي
  مسيحيان قسمت اعظم از كتاب مقدس به عنوان عهد عتيقو چون مندرجات تورات

 را نيز جزء اعتقادات ديني  و آدمبه انساندهد، پس نوشتة تورات راجع  را تشكيل مي
  .توان دانست آنها مي

 ، مثل اغلب عبارات آن كتاب ، دستخوش تحريفاتي  راجع به آدمبيان تورات
  .توان دريافت شده است و با دقت در آن ، غير الهي بودن بيشتر آنها را مي

 نيز  ، با همة تحريفان آن ، گاهي به قالب معتقدات ديني ساير اديانراتمطالب تو
 و بنابراين درآمده است و از جمله تغييرات ساختگي اين كتاب در تفسير آيات قرآن

  .تأثير نبوده است  بياعتقادات اسالمي
وجود  انسان خلقت به راجع محكم و روشن بيانات متعدد، آيات در قرآن در آنكه با
بدون  و مانده باقي اسرائيليات از اذهان در آنچه تلقين به مفسران از بعضي ذلك مع 1دارد

، براي  همان مطالب توراتكلمات و منظور آيات، تعبيرهايي در حدود مفهوم توجه به
 را مخلوقي  دانسته و آدم را از نسل آدماند و چنانكه نوع بشر  ذكر نمودهپيدايش آدم

خداوند  كه اند داشته بيان چنين و اند گفته ديگر زندة موجودات جميع از مستقل و جدا
  . كرده استرا خلق !  ساخته و سپس در آن دميده و آدمِ ابوالبشريكلي از گِله

جديد  مفسران كه است بوده اي اندازه به قرآن آيات از تعبيرات چنين توسعة و رواج
تر  ي داشته و داراي ذهن روشنهم ، جز معدودي از ايشان كه به علوم جديد آشنائ

                                                 
 .بحث خواهد شد در بخش دوم همين كتاب در بارة اين آيات .1
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كتاب  و آيات بمانند قديم اند فارغ از تعبيرات اند باز نتوانسته براي دريافت حقايق بوده
  . نمايند تفسير و شرح تر وسيع ديد با و موروثي و تلقيني خاطرات از دور و نظر بي را الهي

 به 2»آميدكلس« و 1»اناگزيماندر«ند ، علمائي ماندر قديم ، در دورة تمدن يونان
) قرن پنجم قبل از ميالد( آميدكلس مثالً .عقيده داشتند موجودات زنده تغيير تدريجي
. انستد  و انتخاب اصلح را در تغيير انواع مؤثر مي ، كيفيت تنازع بقاءقبل از داروين

 اطالعات علمي عمومي در بارة موجودات زنده از آنچه در آثار در قرون وسطي
ذلك بعضي از  كرد، مع  ذكر شده بود، تجاوز نميا و يا در توراته ا و بابليه هندي
 4»مقدس اگوستين« و يونان كليسائيان از 3»نيسا گريگوري« ثلم مسيح دين متفكر اولياي

تكامل عالم  زيستند معتقد به مي ميالدي پنجم قرون چهارم و كه در  از كليسائيان التين
اند كه اقسام جديد موجودات  هاي خود متذكر شده تهتحت ارادة الهي بوده و در نوش

  .اند زنده از تغيير تدريجي اقسام قبل، تحت تأثير عوامل طبيعي فرعي، خلقت يافته
 دورة ركود افكار و آراء علمي بود اما در عالم  در تاريخ مسيحيتقرون وسطي
  :پرشكوه رواج علوم و معارف است ها، ادوار  اسالم اين سده

اخوان «در ميان رسائل متعددي كه از طرف جمعيت سياسي و علمي و ديني 
اي كه در آن راجع به تكامل  در قرن هفتم هجري منتشر گرديده رساله» الصفا

ابن «همچنين است نظر .  موجودات زنده نظريات با ارزشي اظهار شده استتدريجي
  5.»فوزاالصغر«و » تهذيب االخالق«هاي  در كتاب) قرن پنجم هجري(» مسكويه

هاي سريع در علوم مختلف و از جمله علوم   پيشرفت6از ابتداي دورة رنسانس
هايي راجع به خواص و شناسائي موجودات زنده منتشر  طبيعي حاصل شد و كتاب

اما در بارة پيدايش انواع موجودات ، عقيدة عمومي بر اين بود كه همة آنها . گرديد
 هم علمايي نظير 19اند و با آنكه در اوايل قرن  خلقت جدا و مستقل از هم داشته

و تكاملي موجودات زنده منتشر  نظريات مستدلي راجع به تغيير تدريجي 7المارك
 طبيعي ، نظرية تغيير ناپذير بودن صفاتذلك به تبعيت از افكار كليسا كردند، مع

  . نظرية اصلي در مطالعات حياتي قرار داشت، 8»فيكسيسم«موجودات يا مكتب 
، )ها يا فيكسيسم  گونهنظرية ثبوت صفات( انواع يه تغيير نكردن صفاتبنا به نظر

دانشمندان مربوط معتقد بودند كه ميان اقسام موجودات زنده ارتباط و پيوستگي 
                                                 

1. Anaximander    .2                               Empedocles 
 .3 Gregory of nissa (Saint)             .4     Augustin (Saint)   

 ـ راجع به 1928 ـ قاهره  ترجمه به عربي از اسمعيل مظهر»اصول االنواع«دمة كتاب رجوع شود به مق. 5
  .ه و نظرية علماء ديگرمسكوي توضيح نظرية ابن

6 . Renaissance     .7  Lamarck     .8  Fixisme    



  
  
  
  
  

  69  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلقت انسان

 

 1به حدي بود كه مثالً كوويه 19نسلي موجود نيست و رواج اين عقيده تا اوايل قرن 
اش شباهت  ، با مطالعات دقيق و پردامنه)  تشريح تطبيقيواضع علم (فرانسوي

ساختمان تشريحي بعضي موجودات ظاهراً متفاوت و بنابراين بستگي آنها را دريافته 
بود و عاقبت مجبور شد نظر   و مدافع آن نظرية فيكسيسمذلك تحت تأثير  بود، مع

  :نظر مزبور چنين بود.  بيفزايداي به عقيدة فيكسيسم تازه
با آنكه انواع موجودات خلقت جداگانه و مستقل از هم دارند اما نظر خالق در « 

ها  دان وظيفه طبيعي.  نبوده است2»پالن«ح نقشه و يا بدون طر نظم و بي ايجاد آنها بي
 به كار رفته است اين است كه طرح مشترك و واحدي كه در خلقت موجودات

طرح مشترك مزبور همان صفات طبيعي مشترك در . كشف كنند و آن را بشناسانند
  ». استانواع مختلف جانداران

 و نظريه اي كه واسط ميان مكتب فيكسيسم  را صاحب نظريهن بيان، كوويهبا اي
است ، ) ها و بنابراين پيوستگي آنها  گونهنظرية تغيير تدريجي صفات( 3ترانسفرميسم

  .توان دانست مي
هاي   منتشر شد در محيط19 كه در اوايل قرن »اصل انواع« نام  بهاروينكتاب د

  .علمي و فلسفي زمان نفوذ زياد پيدا نمود
ها، آنها را از نظر صفات تشريحي  تغيير پذير بودن صفات گونه  با عقيده بهداروين

هاي زياد  او تجربه.  آنها را تدريجي ذكر نموده استهم مربوط دانسته و خلقت به 
  . ذكر كرده استهاي متعدد در زمينة ارتباط نسلي سلسلة جانداران انجام داده و مثال

  رواـژف « و 5» المارك « ، 4» بوفُن «وسيله   ، به نـل از دارويـ قبرية ترانسفرميسمـنظ
                                                 

1. Cuvier       2. Plan       .3 Transformisme 
 ن و نويسندگان فرانسهاز طبيعي دانا) Georges – Louis Leclerc de Buffon 1788- 1707 ( بوفُن.4

ا بود اما با مطالعات جديد، تغيير عقيده داد و از پيروان مكتب تغيير تدريجي ه وي قبالً از فيكسيست. است
او تغييرات شرايط زندگي مخصوصاً آب و هوا را .  گرديدها يا مكتب ترانسفرميسم  طبيعي گونهصفات

 آن  و انتخاب طبيعي انواع كه بعداً دارويندانست و ضمناً به مسئله تنازع بقا در تغيير صفات انواع مؤثر مي
داشت و مسئله مذكور را به عنوان يكي از  معرفي نمود توجه را عامل اصلي تغييرات تدريجي انواع

  .عوامل مؤثر در تغييرات تكاملي موجودات ذكر نموده است
او . دان مشهوري است طبيعي) Jean – Baptiste de Lamarck) 1829- 1744  المارك فرانسوي.5

سازش تدريجي با . گفت  ميالمارك. دانست يط را مؤثر در تغيير انواع ميسازش تدريجي با تغييرات مح
شود ـ هر عضو هر  محيط از تغيير رژيم غذائي و مخصوصاً با استعمال و يا عدم استعمال اعضاء فراهم مي

 بين رفتن آن كند و برعكس به كار نيفتادن هر عضو موجب از چه بيشتر به كار افتاد بيشتر نمو پيدا مي
 آبي در نتيجة به كار افتادن و  آبي و پستاندارانهاي پاي پرندگان هاي ميان پنجه مثالً ، پرده. گردد مي

 دندان مثل موش بازماندن انگشتان در هنگام شنا، پديد آمده است و يا از بين رفتن دندان در پستانداران بي
  .ها حاصل شده است  دريائي از نجويدن غذا و به كار نيانداختن دندانخوار و يا بالن كور و مورچه
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 قطعاً و بود شده اظهار يونان و اسالم علماء از بعضي طرف از آنها از پيش  و1»سنتيلر
 با اما چون تئوري داروين. اند اطالع نبوده متأخر از افكار دانشمندان پيشين بي علماء

تجربه وامثلة زياد همراه بود لذا نظرية وي بيشتر مورد پسند واقع شد و در اذهان جاي 
  . گرفت

هاي تازه و   و پيدايش گونه4 را در انتخاب طبيعي3 موضوع تنازع بقاء2داروين
وركه در باال اشاره شد چون ط همان. دانست تكثير و تغيير تدريجي آنها مؤثر مي

هاي زياد براي مطالعه و تجربه در نظرية خويش كرده وامثلة متعدد  داروين مسافرت
در تأييد تئوري خويش بيان داشته بود لذا مطالبش در ابتدا، مورد توجه واقع گرديد، 
اما با مطالعة انتقادهايي كه بعداً از آن به عمل آمد، قطعي نبودن آن نظريه واضح 

                                                 
 و مارك و معاصر الاو نيز فرانسوي) Etienne Geffroy Saint - Hillaire )1844- 1772  سنتيلر.1

 ، كه از  بوده و مناقشات علمي سختي با كوويهوي از معتقدان دكترين ترانسفرميسم.  بوده استكوويه
يير صفات طبيعي موجودات مؤثر است  معتقد بود كه محيط در تغسنتيلر. بود، داشته است ا ميه فيكسيست

كند با تغيير اين شرايط ، انواع جديد از   در آن زندگي ميو محيط مجموع شرايط طبيعي است كه حيوان
 .آيند انواع پديد مي

توضيح اجمالي . ن مشهور انگليسي استدا طبيعي) Charles Robert Darwin) 1889- 1809  داروين.2
  : از اين قرار است نظرية او در انتخاب طبيعي انواع به وسيلة عامل تنازع بقاء

 در محيط محدودي زندگي كنند، با تكثيري كه پيوسته در افراد آنها حاصل اي از حيوانات وقتي دسته
واسطه محدود بودن محيط ، شرايط و وسائل زندگي مشكل شده  رسد كه به ميتدريج موقعي  شود، به مي

اي در  از اين جهت منازعه. تر شود مثالً غذا كم و يا محل زندگي تنگ و تنگ. و رو به سختي گذارد
در اين منازعه افرادي غالب . گردد تر گشتن شرايط، نزاع شديدتر مي آيد كه با سخت ميان افراد پديد مي

  .تر محكوم به از بين رفتن خواهند بود تر باشند و افراد ضعيف ند كه از نظر صفات فردي قويشو مي
شود كه صفات طبيعي افراد غالب، درطي  محدودتر شدن شرايط زندگي در محيط مورد نظر باعث مي

تر هستند امكان  قوي) تنازع بقاء(ها تقويت گردد و در هر نسل افرادي كه در جدال براي زندگي  نسل
  .دوام بيشتر يابند

گردد تدريجاً باعث بروز  تقويت و توسعة صفات فردي كه در منازعة زندگي موجب پيروزي افراد مي
پيش از (هاي سابق  تر در افراد جديد خواهد شد و اينها را از افراد نسل تر و عمومي صفات طبيعي كلي

بدين نحو است كه انتخاب طبيعي از ميان انواع سابق براي ادامه . دساز متمايز مي) ورود در منازعة زندگي
  .گيرد زندگي در شرايط جديد صورت مي

. شوند همگي محكوم به زوال و از بين رفتن نيستند  مغلوب مياز طرف ديگر ، افرادي كه در تنازع بقاء
برند و از صفات فردي براي فرار يا  گر پناه ميمثالً بعضي افراد مغلوب براي نجاب خويش به محيط دي

با تقويت تدريجي اين صفات فردي ، و در طول . نمايند اختفا يا زندگي در محيط امن جديد استفاده مي
گردد  هاي قديم مي شود كه موجب تميز انواع جديد نسبت به نوع اي فراهم مي ها، صفات طبيعي تازه نسل

 آبي جديد را از اقسام خاكي سابق  خاكي را از آبي و يا جانوران حيواناتنو از اينجاست كه مثالً داروي
 .داند و يا جانوران پرنده و جهنده را از اقسام راهرو و غيره مشتق مي

3. Struggle for life          .4 Séléction naturelle 
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 هم ناگريز شد، عوامل فرعي ديگر را هم در تغيير چنانكه خود داروين. گرديد
  . مؤثر بداندتدريجي انواع

 و توسعة افكار سياسي و اجتماعي هم  ابراز عقايد كه دورة آزادي19ابتداي قرن 
هاي خويش از مباحث  ود صاحبان نظريات اجتماعي براي تحكيم و بيان تئوريب

 و از جمله اجتماعيون. هايي نيز گرفتند فلسفي قديم و جديد، تضمين و كمك
خالق را بر تعبير  استفادة نامتناسب نموده انكار وجود  از نظرية داروينفالسفة مادي

  .1از تئوري او بنيان نهادند
العمل   براي انكار صانع عالم موجب عكس از نظريه دارويناستفاده ماديون

بيرات  گرديد و باعث شد كه بدون دقت به تع مسيحيت و اولياي كليسايالهيون
 را،  راجع به تغيير تدريجي انواعنامتناسبي كه از آن نظريه شده، اصل نظرية داروين

  .كفرآميز و گمراه كننده معرفي نمايند
 و  مجاور اروپا مثل مصرهاي مزبور تدريجاً به ممالك اسالمي ضديت و مخالفت

 هم كه به ترجمه نوشته همين  سابق نيز نفوذ و بعضي از نويسندگان مسلمانعثماني
 راجع به خلقت پرداختند و تبعيت از اعتقادات اساطيري تلقيني تورات  ميمسيحيان

 ، راه مبالغه را بدون توجه به حقايق آيات و مفاهيم پرمغز كلمات قرآن و ضمناً انسان
 را  يا ترانسفرميسمتر پيموده ، مسئله تغيير تدريجي انواع از خود مسيحيان هم سريع

!  ابوالبشرت مستقل آدمخالف اعتقادات ديني جلوه دادند و براي خلقغيرممكن و بر
  .ها نمودند  پافشاريو عدم ارتباط آن با ساير جانداران
 و وابستگي نسلي او به سلسلة موجودات از طرف انكار خلقت تكاملي انسان

 و اطالع و ضمناً اعتقاد آنها ي ايراد نيست زيرا علمهاي پيش چندان جا  سدهمسيحيان
                                                 

باشد اما   به فرض آنكه قطعي باشد فقط بياني در علت تغيير تدريجي موجودات زنده مي نظريه داروين.1
باشد و قابل  اي در ابتداي خلقت كه در آن موقع تنوعي از موجودات نبوده است صادق نمي چنين نظريه
  .انطباق نيست

ي هم تأييد شده كه موجودات زنده به تدريج شناس كنند و به داليل زمين  امروز ثابت مييستيعلوم ز
تنوع يافته و نوع آنها تكثير پيدا كرده است ؛ پس موقعي بوده كه حيات از يكجا شروع شده است و 

هاي علمي كه در باره آن شده  نده با تمام كوششجان و مادة غير ز چگونگي پيدايش حيات از جسم بي
  .هنوز از مرحله فرض و نظريه خارج نشده و صورت قطعي به خود نگرفته است

 Biologie كتاب 1362 تا 1334رجوع كنيد به صفحات ( از نظر علمي انتقادهايي دارد نظريه داروين
animaleأليف  ـ تAron et Grassé 1960 از انتشارات  Massonو تئوري او شكل كلي و ) پاريس

 اتهاي راجع به منشأ حي  و فرضيه به فرضيه داروينخالي از استثنا را نيافته است، بنابراين استناد ماديون
 .باشد براي انكار خالق عالم بر هيچ منطق علمي استوار نمي
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 است كه قسمت اعظمِ از كتاب هاي تورات در اين مورد بيشتر مربوط به نوشته
 ناچار بود كه دهد و دستگاه اداري و پرادعاي مسيحيت  ايشان را تشكيل ميمقدس
فظ حيثيت ظاهري ديني خويش با هر حقيقت علمي كه مغاير مندرجات براي ح

ها كه نتايج مشؤوم و فجايع آن  از همان مخالفت(كتاب مقدس باشد مخالفت نمايد 
 امروز و اگر كليسائيان)  را تاريك و سياه ساخته استتاريخ قرون وسطاي اروپا

هاي آزاد و  ساختند و با تأسيس دانشگاه  خود را وابستة علوم جديد نميهوشمندانه
پرداختند و بنابراين علم روز را  هاي علمي به اشاعة دانش زمان نمي تحقيق و تتبع

كردند ، معلوم نيست كه در جهان علمي و  چاشني دين دستخوردة خويش نمي
  .توانست دارا باشد  چه ارزش و اعتباري را ميصنعتي امروز روحانيت دين مسيح

 و فضيلت داريم و  يعني كتاب علم كه راهنمايي مثل قرآناما براي ما مسلمانان
در مواردي عديده ، ،  تا تكامل فكري انساندر آن مسئله خلقت تدريجي موجودات

 ياد شده است، انكار اصل پيوستگي عنوان يكي از نواميس مسلمه دستگاه آفرينش به
اي است   مهر باطلهكليه موجودات و يقه دريدن براي مندرجات تحريف شدة تورات

و منكران زنيم و حربة بزرگي است كه به دست معاندان  كه بر حقانيت دين خود مي
دهيم تا دين را مانع رشد فكر معرفي كنند و شريعت ما را كه خود معرف  خدا مي

  .حقيقت و مروج معرفت است به ناحق و مباين پيشرفت علم و تمدن وانمود سازند
ت  و موجودا از نظر خلقت انسانمنظور ما در اين كتاب مطالعه در آيات قرآن
طوركه در مقدمة نشرية  باشد و همان زنده با استفاده از نتايج علمي تكاملي روز مي

ايم اگر در بررسي و تفسير آيات الهي اطالعات و نتايج  متذكر شده» قرآن و تكامل«
اي از منبع پرفيض قرآن  مسلمة علمي را نيز به عنوان مفتاح به كار بريم حقايق تازه

 انتهاي كائنات اي از دستگاه بي كند كه هم بينش ما را به گوشه اي ما جلوه ميبر
كند و هم خضوع و ايمان ما را نسبت به آفريدگار دانا و تواناي آن بيشتر و  زيادتر مي

  .سازد تر مي محكم
اي از مباحث  مناسبت نيست كه پيش از بحث در آيات ، خالصه از اين جهت بي

 ساده  راجع به انواع موجودات زنده و ساختمان تشريحي آنها را به زبانم زيستيعلو
بيان نموده و نتايجي را كه از مطالعة راجع به پيوستگي نسلي و تكاملي آنها به دست 

  .اند ، مختصراً يادآور شويم آورده
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 آشنائي ندارند نسبتاً  علوم حياتيمنداني كه با در اين يادآوري هم ذهن عالقه
شود و هم براي آشنايان اين علوم، در صورتي كه در كار علمي غرضي جز  آماده مي

.  به اين منظورِ آنان كمك بزرگي خواهد نموددريافت حقيقت نداشته باشند، قرآن
  :از اين رو گفتار اين كتاب دو بخش خواهد داشت 

 در زمينة تغيير تدريجي صفات طبيعي در بخش اول شواهدي از علوم زيستي
 را موجودات زنده را اجماالً ذكر خواهيم كرد و در بخش دوم بعضي آيات قرآن

  .د مطالعه قرار خواهيم داد است مور و ساير جاندارانكه مبين مدارج خلقت انسان
دهيم و اميد و مسألت  در اين بررسي كالم سبحاني را هادي راه خويش قرار مي

آن داريم هر روشني كه با هدايت الهي در مطالعة اين كتاب و مخصوصاً بخش دوم 
اي براي ادامه و تكميل اين قبيل تحقيقات به وسيلة دانشمندان  آن حاصل شود مقدمه

  :دانيم  ضمناً توضيح ديگري را هم در اين مقدمه نا به جا نمي. دبا ايمان گرد
 چنانكه در باال اشاره كرديم مسئله خلقت تدريجي و تكاملي موجودات زنده

 به مباحثه و مكاتبه 18هاي قديم جلب كرده بود اما از قرن  توجه متفكران را از دوره
 تفكر و تجربه و استدالل در بارة آن نيز توسعه 19در قرن .  آن وارد گرديدنددر باره

  . قرار گرفته استيافت و امروز مسئله مزبور اساس تحقيقات و تبليغات علوم زيستي
بتدا از نظر ديني با  در ااعتقاد به خلقت تدريجي و تكاملي موجودات زنده

هاي قديمي و تحريفاتي كه  هايي مواجه بوده و در مقابله با آن غير از افسانه مخالفت
  .تأثير نبوده است  هم بي صورت گرفته مخالفت با نظرية دارويندر تورات

خالفت نسبت به اصل مسئله تكامل  از دو جهت موجب شد كه منظرية داروين
 بر طبق يكي از جهت آنكه داروين. جسمي و تدريجي موجودات زنده را برانگيزد

 را از  معين نموده و از جمله بشرنظرية خويش شجرة نسلي براي بيشتر حيوانات
  . را از يك ريشه نسلي دانسته است و ميمونيا انسانا ذكر كرده و ه تحول ميمون

 است و از اين ا دون شأن انسانه چون به نظر مخالفان ، بستگي نسلي به ميمون
ن مسئله  شده است پس به نظر ايشااند تحقير و اهانتي به نوع بشر جهت تصور كرده

  !اصلي خلقت تدريجي و تكاملي موجودات اصوالً باطل و نادرست است 
  از اينجاست كه نظرية داروينجهت ديگر مخالفت با مسئله تكامل جانداران

.  براي انكار خالق عالم گرديده استدستاويز و احياناً مورد سوء استفادة ماديون
 به حساب الوجود را از طرف ماديون موحدين و فضالي ديني انكار ذات واجب

گذارند و چون داروين مدافع اصل خلقت تدريجي و تكاملي   مينظريه داروين
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 و  بدون توجه و تعمق الزم، مسئله پيوستگيموجودات بوده است لذا اغلب الهيون
  !اند  جانداران را مردود و گمراه كننده تصور كردهتكامل تدريجي

مؤثر در تغيير تدريجي ) و يا يكي از علل(اي در بيان علت  ، نظريهتئوري داروين
ايم  كه در باال توضيح داده است نه در اصل مسئله خلقت تكاملي آنها و چنان انواع

 را در تنوع و داروين در ابتدا فقط انتخاب طبيعي انواع به وسيله عامل تنازع بقاء
. »سنتيلر«، » المارك» «بوفُن«علماي ديگر امثال . دانست تكثير موجودات مؤثر مي

 عوامل ديگري مثل تغيير شرايط طبيعي محيط زندگي، استعمال 2»وري« و 1»وايزمن«
 يعني جهش 3هاي جنسي و يا موتاسيون يا عدم استعمال اعضاء، تغيير ساختمان سلول

  .دانستند  مؤثر مييا تغيير سريع را در تحول تدريجي انواع
االطراف  هايي هم در باره آنها شده جامع هيچ يك از اين نظريات با آنكه تجربه

هر يك از آنها به تنهايي ايرادها و نواقصي دارد و نتوانسته است به عنوان يك . نيست
 موجودات تلقي گردد، چنانكه خود نظرية قطعي و عمومي در تغيير تدريجي انواع

 تأثير شرايط محيط زندگي را هاي اخيرش عالوه بر تنازع بقاء  هم در نوشتهنداروي
 جديد  و يا در نظرية داروينيسم4نموده است تأييد جديد انواع پيدايش و تكامل در هم

  .دانند تازه مؤثر مي انواع پيدايش را نيز در يجنس هاي سلول دقيق  و تغييرعامل وراثت
در هر حال هيچ يك از عوامل فوق را به تنهايي عامل قطعي و منحصر در 

اين عوامل و امثال آنها . تغييرات تدريجي موجودات در هر زمان و مكان دانست
همگي عوامل فرعي از يك علت اصلي و غائي هستند كه تغييرات مستمر عالم 

  .ظم و متناسب يكديگر و ضمناً قابل دوام و پر بهره ساخته استوجود را من
از طرف ديگر عدم تأثير هر يك از عوامل مذكور را به تنهايي در تغييرات انواع 

   آنها نبايد دانست و به قول دليل بر عدم وجود اصل تكامل تدريجي و پيوستگي نسلي
                                                 

از معتقدان داروينيسم  كه شناس آلماني زيست دان و طبيعي )August Weismann )1914- 1834 وايزمن. 1
هاي جنسي تحت تأثير غير مستقيم  ي، تغيير سلولهاي او غير از انتخاب طبيع جديد بوده او و هم عقيده

 .اند دانسته محيط را نيز مؤثر در تغيير انواع مي
 يا جهش يا تغيير شناس هلندي است كه عامل موتاسيون گياه) Hugo de Vries  )1935- 1848وري. 2

 .دانست تغيير انواع ميسريع صفات طبيعي را مؤثر در 
3. Mutation 

 از  Remy Perrier تأليفCours élémentaire de Zoologie كتاب   از100صفحة  رجوع شود به. 4
  . پاريس Massonانتشارات 
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   : المارك
 ندارند اما بر روي علل امروزه، علماي طبيعي شكّي در مسئله تكامل تدريجي«

  1.»و تعيين علت حتمي و قطعي تغييرات موجودات زنده توافق ندارند
شود  ميرا نيز متذكر  خلقت تدريجي آنها زنده، موجودات اشاره راجع به در  قرآن

  .2فرمايد ترين آنها بيان مي  را تا عاليو با تأكيد بسيار بستگي سلسله جانداران
 امروز حيات تصريحات متعددي دارد كه علم  در باره سلسله موجودات ذيقرآن

  :ها به همان نتيجه رسيده است  ها و تجربه پس از تالش
اند و زندگي   از نظر نسلي به هم پيوستهنماياند كه سلسله جانداران  امروز ميعلم

زار اوليه شروع شده  هاي گل آلوده و لجن ترين اقسام آنها ، از آب آنها با ظهور ساده
 و انواع و با تنوع و تكاملي كه در طول تقريباً دو ميليارد سال پيدا كرده ، با انسان

  . رسيده است معاصر انسان و جانورانشمار گياهان بي
 و سير حيات را در سلسله موجودات ، براساس  با بيان گوناگون، انشاءقرآن

 تصريح نموده، از اين تصريحات نتايج بديع براي تكامل تدريجي و پيوستگي نسلي
  .در عالم مخلوقات گرفته است» علت اصلي و غائي«دادن  جلوه

هاي بعضي از نويسندگان و  جا نخواهد بود كه از نوشته حال پس از اين بيان ، بي
 راجع اي كه ابتدا داروين گويندگان ديني كه براي مقابله با نظرية سنجيده يا نسنجيده

 اظهار داشتند، اصل اصيل خلقت تدريجي و به چگونگي تكامل موجودات تا انسان
دهند ابراز   را مردود و اعتقاد به آن را كفرآميز جلوه ميتكاملي موجودات زنده

  .تأسف كنيم
عوامل  به راجع هاي فرضيه جمله از و علمي هاي ظريهن است شده گفته طوركه همان

  . اند هايي بيش نيستند و به مرحله قطعي و قانوني نرسيده مؤثر در تغيير انواع، نظريه
 هم از نظر علمي ايراد و انتقاداتي وارد است و قطعي بودن در باره فرضيه داروين

 صرف آنكه نظرية مزبور مورد استناد ماديون ما بها. آن مورد تأييد اهل بصيرت نيست
 كه در اذهان باقي واقع شده و به جهت بعضي تلقينات اساطيري راجع به خلقت انسان
مردود معرفي  را مانده، اگر مسألة اصلي خلقت تدريجي و تكاملي موجودات زنده

                                                 
1  «. Aujourd’huis les naturalistes ne doutent plus de l’évclution mais ils»  

«ne s’entendent pas sur les causes,sur le détérminisme des transformations du 
monde vivant . 

   )Aron et Grassé « - Paris - Masson«  ، تأليف Biologie animale از كتاب 1300صفحة (
 . اين آيات به تفصيل در بخض دوم كتاب مورد بحث قرار گرفته است.2
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 مجيد خواهد نمايند، علمي بر خالف منطق علمي و خارج از تصريحات خاص قرآن
آميز و دور از  ايم اين قبيل اظهارات و احساسات تعصب كه متذكر شده بود و چنان
 پرور ما را مخالف علم دهد كه دين دانش معاندان و منكران خدا فرصت مي تعمق، به

  . هاي صنعتي و علمي جهان معرفي نمايند تناسب با پيشرفت  بيو
بديهي است انتقاد صحيح از هر نظريه يا طرح علمي در حدودي كه مربوط  به 

اما اگر انتقادات از طريق . شود آن نظريه باشد ، موجب اصالح و تكميل آن مي
ه و بينش منطقي منحرف و به اغراض آلوده شد روح تعمق و تدبر را ضعيف ساخت

سازد و  افراد را نسبت به حقايقي كه در وراي ظواهر وجود دارد محدود و نارسا مي
آورد كه متأسفانه جامعة  در مقابل ، جهل و تعصب را رواج داده و مفاسدي به بار مي

  .باشد ما از آن مفاسد و نتايج نامطلوبِ آن در امان نمي
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  بخش اول
  

  شواهدي از علوم حياتي
  اي بيان تغيير و تكامل موجودات زندهبر

  
  تعريف

، ازدياد تدريجي اعضاء بدن است كه در انواع ي، مقصود از تكاملشناس در زيست
آيد و يا منظور توسعه و تفصيلي است كه ساختمان  جديدتر موجودات زنده پديد مي

. تدريج صورت گرفته است زبور بهتشريحي و يا نسوجي هر عضو از موجودات م
  :مثالً 

ا كه فقط ساقه ه ، با داشتن ريشه و ساقه و برگ از خزهاه سرخس : در ميان گياهان
ر معمولي كه گل هم دارند دا گل  تر يعني پرعضوترند و گياهان و برگ دارند كامل

  .تر و باالتر هستند ا هم كامله ز سرخسا
اقسام مجاور ستارة  (ا و بعضي خارپوستانه ا ، اسفنجه مرجان : در عالم حيوانات

گردش خون را   و دستگاه، خون1يپيوندهاي  كه بسياري از اعضاء مثل بافت) دريائي
) ندارا مهره( ندارا استخوان و هستند عضوتر كم حشرات و اه خرچنگ ،اه كرم از ندارند،

  .ترند هاي اخير هم كامل باشند از دسته كه داراي استخوان بندي داخلي مي
اينك مثالي در موضوع تفصيل تدريجي در ساختمان تشريحي و نسجي يك 

  : عضو 
هاي  رسد، برگه آنها مي شكل مخروطي و ميوة دهند مي وقتي ميوه كاج هاي درخت

هاي لخت و بدون غالف ، بر روي هر برگه خشك   و دانهخشك ميوه از هم باز شده
                                                 

 .هاي ملتحمه  يا بافت.1
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گياهان «هاي امثال آن را  شود، به همين جهت كاج و درخت شده ميوه نمايان مي
  .گويند مي» بازدانه

 بادام يا مغز(، دانة آنها  و گيالس، زردآلور معمولي مثل بادامدا اما در گياهان ميوه
ها و جدارهاي تو در تو كه يكي از آنها همان قسمت خوراكي  در پرده) مغز هسته

كه به اين قسم گياهان » نهان دانگان«باشد و نام  زردآلو و گيالس است مستور مي
هاي  ها و پرده  آنها با داشتن غالفاين گياهان كه تخم. استهمين مالحظه  اند به داده

تر و يا بيشتر تكامل يافته  ي كاملشناس پوششي ، عضو زيادتري دارد، از نظر زيست
  .باشند مي

  . را با شرح بيشتر بعداً ذكر خواهيم كردمثال راجع به حيوانات
داند و آن اين است كه   يك توضيح و تكرار آن را خالي از فايده نميدر اينجا،
تر نيست  تر در مقابل مفهوم نقص و ناقص ي كامل ي استعمال كلمهشناس در زيست

زيرا با نبود عضوي كه يكي از اعمال حياتي را به عهده دارد ادامه زندگي امكان 
  .تر داشتن عضو بيشتر است مه كاملنخواهد داشت، بلكه مقصود از كل

 ساده، غالباً يك عضو چندكار حياتي را به عهده دارد اما  و حيواناتدر گياهان
شود و لذا  تر، كارهاي حياتي به وسيله اعضاي متمايز انجام مي در موجودات عالي

 پرعضوتر  و حيوانات گياهانو در اصطالح بيولوژي. اين موجودات پرعضوتر هستند
  .گويند تر مي را موجودات كامل

 و آموزند كه گياهان ي به ما ميشناس ي، و زمينشناس ي، فسيلشناس زيست
تر ديرتر پديد  اند، موجودات كامل  شدهقبالً خلق) كم عضوتر(تر   سادهحيوانات

بندي موجودات قرار دارد، جديدترين   كه در رديف باالي طبقهاند و نوع انسان آمده
  .باشد نوع مخلوقات زنده مي

اند  بندي كه از روي صفات تشريحي موجودات زنده به عمل آورده در طبقه
 و يا بندي، گياهان در اين طبقه. اند ترتيب تكاملي آنها را معين كردهرديف و 
هاي  هاي ابتدايي و پراعضاتر آنها را به ترتيب در رديف  ساده را در رديفحيوانات

بندي ، تكامل و تفصيل تدريجي اعضاء  دهند و با مراجعه به چنين طبقه باالتر قرار مي
  .1توان دريافت كرد هاي پائين به باالتر مي ز رديفرا ا

                                                 
مي كالسيك معمول است بر طبق همين هاي عل  كه در كتاب و جانورانبندي گياهان قسيم و طبقهت. 1

 .باشد صفات طبيعي و اصول تكاملي آنها مي
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توسعه و تفصيلي كه در ساختمان تشريحي هر عضو در اقسام مختلف موجودات 
تغيير » تشريح تطبيقي «پديد آمده است ، معرف كيفيت تكاملي آن نوع است و علم

 به  و حيوانات هر عضو، در انواع گياهانها و ساختمان اي را كه در بافت و توسعه
  .دارد ترتيب تكاملي آنها صورت گرفته است بر ما معلوم مي

باشند كه از مورد   ميهاي علوم زيستي هم از رشته» يشناس فسيل«و » يشناس جنين«
 زنده  موجوداتها و شواهد متعدد در بيان تغييرات و تكامل تدريجي ث آنها مثالبح
  .توان ذكر كرد مي

هاي تكاملي مزبور را ، در سه فصل جداگانه  اينك بعضي از شواهد و معرف
 از جمله همان مطالبي شويم كه اين توضيحات دهيم و ضمناً متذكر مي توضيح مي

شود ، منتهي چون در اينجا منظور استفاده  هاي كالسيك ذكر مي است كه در كتاب
المقدور از بيان اصطالحات علمي و فني  كنيم كه حتي عموم است ، لذا كوشش مي

  .اجتناب نموده و به توضيح ساده و مختصر هر مطلب بپردازيم



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول

  

  يقي شواهدي از تشريح تطب

   آنهاكامل تدريجيتدر بيان پيوستگي انواع و 
  

 علمي است كه از ساختمان تشريحي هر عضو حياتي و تغييرات تشريح تطبيقي
  .كند  گفتگو مي و يا حيواناتآن در اقسام گياهان

هاي گوناگون پيدا  ها و صورت  شكل و گياهانهر عضو حياتي در حيوانات
شود  اي به عمل آيد معلوم مي  در آنها مطالعهاما اگر از نظر تشريح تطبيقي. كند مي

كه اساس ساختمان در همه آن صور، يكي است و همه آن صور ظاهراً متفاوت ، 
  .ركي دارند تا براي انجام يك عمل حياتي خاص آماده باشنداساس ساختماني مشت

 و كربن حاصل با آب 1شود ي از هوا انجام ميگير مثالً در برگ گياه ، كارِ كربن
شود و اقسام مواد   جذب شده تركيب ميو اجسام ديگري كه به وسيله ريشه از خاك

  .آورند  را به وجود ميقندي و چربي و سلولزي گياهي
 كه از co2از كارهاي ديگر برگ ، انجام عمل تنفس يعني جذب اكسيژن و دفع 

  ...باشد و اعمال ديگر اعمال اصلي حيات است ، مي
اند  ا و نسوج مختلف هر برگ طوري پهلو به پهلو و روي هم قرار گرفتهه سلول

 آنها انجام شود و هم نتيجه حاصل از تبادالت كه تمام اعمال حياتي مذكور به وسيلة
  .ها به اعضاي ديگر گياه برسانند شيميائي را براي تغذيه و رشد گياه به وسيله رگبرگ

                                                 
1. Chlorophylle  :كه مخصوصاً در  يا كلرفيلي گياه ، به واسطة جسمي به نام سبزينهگير عمل كربن 

 .شود  دارند ، انجام ميهاي زير سطح برگ قرار سلول
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 ، صدها شكلِ برگ از نظرِ درازا، پهنا، ضخامت، شكل لبه، رگبرگ، در گياهان
هاي متفاوت ،  م اين شكلها وجود دارد، ولي در تما دم برگ، و طرز اجتماع برگ

  .اساس ساختمان يكي است و براي انجام همان اعمال معين آماده است
ها ، به تناسب تغيير شرايط محيط زندگي و قواعد ارثي و با علل ديگر  شكلِ برگ

تغيير بسيار پيدا كرده است اما اساس واحدي كه تأمين انجام تمام اعمال حياتي 
  . همه آنها مشترك استنمايد ، در مخصوص برگ را مي

 ظاهراً اختالف زياد دارند يكي براي گرفتن و ديگري  و بال پرندگاندست انسان
اي در اين دو  ي مطالعهاگر از نظر تشريحِ تطبيق). 1شكل (رود  براي پرواز به كار مي

هاي اصلي اين  خواهيم كرد كه تعداد استخوانعضو ظاهراً متفاوت بنمائيم دريافت 
هاي  هاي مجاور، قطعات استخوان ها، رابطه با استخوان دو عضو، مفصل ميان استخوان

؛ )  توجه نمائيد1به شكل (بازو، ساعد و پنجه و غيره ، در دو عضو مزبور يكي است 
فاوت كه به هاي مختلف و يا آمادگي براي اعمال مت منتهي تناسب و سازش با محيط

عهده اين دو عضو است، اختالف شكل و ظاهرِ ديگري را در دست انسان و بال 
  .پرنده پديد آورده است

  
   ، ساعد ، مچ و انگشتان در بازوهاي شانه ،   براي مقايسه استخوان-1شكل 

  )شكل پائين (و در انسان) شكل باال (پرندگان
  

  
  

  )1نقل از رمي پريه(      

                                                 
1. Remy Perrier (Zoologie – Masson – Paris)  
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طور است؛ به  هم همين) دو پاي جلو ( و گوسفندهاي اسب ساختمان اصلي دست
 و پرنده موجود جاي هر قطعه استخوان كه در شانه ، بازو، ساعد و دست و مچ انسان

ها  اما به كار رفتن دست.  نيز وجود داردهاي اين چهارپايان در دستاي  است، قطعه
ها را به صورت و  ، دست) ها سم(ها  به جاي پا و آمادگي براي راه رفتن روي ناخن

  .شكلي كه در اين چهارپايان وجود دارد در آورده است
كنند  ي ، يعني آنهائي كه در هوا زندگي مين هوايدارا دستگاه حركت مهره

. ظاهراً اختالف و تفاوت زياد دارد)  و پستانداران ، پرندگان ، خزندگانذوحياتين(
نظير هر قطعه از . اساسي در آنها موجود نيست ، فرق اما از نظر تشريح تطبيقي

 ، اي به همان ترتيب، در دست و پاي تمساح ، قطعههاي دست و پاي قورباغه استخوان
 ؛ محيط زندگي و يا علل توان يافت  ميران دريائيايكي از پستاند  و ياخرگوش

ديگر قطعات استخوان اين اعضاء را به صورتي كه متناسب زندگي هر دسته از اين 
  . باشد در آورده استحيوانات

 ظاهراً مستثني است زيرا اين  ، دستگاه حركت مارها هواييدر ميان مهره داران
 و مطالعه در انواع گذشته آنها كه در اما تشريح تطبيقي.  دست و پا ندارندحيوانات

دارد كه مارها هم در اصل، دستگاه حركت نظير  فسيلشان به عمل آمده معلوم مي
 مثل هاي بزرگ استوائياند چنان كه مار  دارند ، داشتهآنچه ساير مهره داران هوايي

 اثر مختصري از  و مالزيهاي هندوستان 2 و يا پيتونهاي آمريكايِ جنوبي1بوآ
 خود دارند و در داخل عضالت ناحيه خلفي جسم) لگن خاصره(استخوان مفصل پا 

  .باشند ا نميه مفصل پا جز براي اتصال پاها به محور اسكلت بدن يعني ستون مهره
دست  بي معمولي يمارها مثل نه كه دارد، وجود خزندگان از ديگري انواع امروزه،

يك نوع از آنها .  ، پاهاي مشخص و مفيد دارندو پا هستند و نه مانند خزندگان راهرو
رفتن  راه هنگام در نحيفش و كوچك پاي و دست كه است معمولي نازك مارمولك

اي ندارد و  بدن مارمولك بر روي دست و پا هيچ تكيه). 2شكل . (آيد به كارش نمي
خزد و دست و پا را با خود   بر روي شكم مي در موقع حركت ، به سرعتحيوان
  .كشاند مي

 را عضوي  و تكاملي دست و پاي غير مفيد مارمولكاز نظر تشريحي تطبيقي
  .كه در شرف از بين رفتن است. دانند مي

                                                 
1. Boa              .2  Python 
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 دست و پا به كلي از بين رفته اما در مارها
 ناچيزي از مفصل پاي آنها در و فقط اثر
 نحوي كه مذكور شد، زرگ، بهمارهاي ب

 اين جانوران حركت .است مانده جا به
وسيله انقباض و انبساط سريع عضالت  به

جبران دست  نحو بدين  و گيرد مي صورت
  .شود و پاي تحليل رفته آنها، مي

ي شناس لو فسي  يشناس شواهد زمين
 و در شود كه اقسام مارها متذكر مي

ن دارا  گذشته، مثل ساير مهره هاي دوران
اند و به عللي   پا بودهي داراي دست وهواي

 تا دست و پاي آنها تدريجاً تحليل رفته
  .است رسيده امروز وضع به آنكه

شويم كه  با توضيح فوق متوجه مي
اقسام  اختالف ظاهري هر عضو در

 و حتي فقدان آن عضو  يا گياهانحيوانات
وسيله عضو ديگر، دليل  و انجام عمل آن به

اختالف اساسي آن عضو در اقسام متنوع 
  .آن موجودات نيست

 صورِ مختلف هر عضو كه در اقسام حيواناتاي تطبيقي در ساختمان  با مطالعه
شود و اينك  هاي متفاوت معلوم مي داشته باشد ، يكي بودن بنيان تشريحيِ آن شكل

  :چند مثال 
  

   از نظر تشريح تطبيقي دستگاه تنفس حيوانات-1
  كه جذب اكسيژن   عمل اين .است ت زندهتنفس يكي از اركان اعمال حياتي موجودا

 ،  و حيواناتباشد براي همه گياهان  از بدن مياز محيط خارج و دفع انيدريدكربنيك
  .عمومي است و بدون آن ادامه حيات امكان ندارد

  :اي گوناگون دارد ه  شكلعضو تنفس در سلسله حيوانات
 عضو تنفس پوستة سلول و يا خود سلول است كه اين در حيوانات تك سلولي

  .دهد عمل و ساير اعمال حياتي را انجام مي

فايده بودن  اثر و بي  براي نمايش بي-2شكل
  دست و پاي مارمولك در هنگام راه رفتن 

  )نقل از رمي پريه(
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 چون در آب  خارپوستانا وه ا و اسفنجه  ساده مثل مرجانجانوران چند سلولي
ا در ه كند و بنابراين همه سلول كنند و آب از خالل بدن آنها گذر مي زندگي مي

  .باشند، هر سلول خود متصدي انجام عمل تنفس است مجاور آب مي
، پوستِ نرم و قابل نفوذ  و زالوهاي آزاد و غير طفيلي، مثل كرم خاكي در كرم

  .باشد ، عضو دم زدن آنها مي )از نظر هوا(آنها 
هاي دهان بازي است كه   است و آن لوله1 عضو تنفس ، دستگاه نايدر حشرات

در داخل تمام اعضاء آنها منشعب شده و بدين وسيله هواي محيط را مجاور جميع 
هاي اعضاء ،  شود كه سلول دهد و موجب مي  قرار ميلي اين حيواناتاعضاء داخ

  . هوا استفاده كنندژنيمستقيماً از اكس
همچنين  و )داران صدف( نتنا نرم و )اه خرچنگ مجاور اقسام( يآب نپوستا سخت در
 است  آبي يا شش2عضو تنفسي آنها برانشي  قورباغهجنين  ساده وا و ذوحياتينه ماهي

نها تبديل گازهاي تنفسي هاي بسيار نازكي است كه از خالل آ ها و يا رشته و آن پرده
  .گيرد  صورت مي اين حيواناتبين آب و خون
هايي هستند كه به دم و يا شكم آنها  ا، زائدهه ن برانشيتنا ن و نرمپوستا در سخت

  .است شده واقع آنها دهان حفرة كنار و سر طرفين در اه برانشي اه ماهي در اما چسبيده
) و پستانداران پرندگان ،خزندگان ،بالغ قورباغة( هوايي استخوانداران زدن دم عضو
  . است كه در محل سينة آنها قرار دارد و يا ششيهعموماً ر

در تمام اين اعضاء تنفسيِ ظاهراً متفاوت، اساس تشريحي يكي است و آن وجود 
 و محيط خارج پرده نازكي است كه از خالل آن گازهاي تنفسي بين جسم حيوان

  .بتواند تبادل يابد) آب و يا هوا(
هاي ساده، پوستة هر يك از   و يا چند سلولين پرده در حيوانات تك سلولياي
تر، عضو تنفس به شكل دستگاه مستقل و   عالياما در حيوانات. هاي بدن است ياخته

ي هر دسته از آيد كه ساختمان آن هم به تناسب وضع تكامل اي در مي جداگانه
توسعه و تفصيل مزبور را با توضيحي كه در زير راجع به . شود تر مي حيوانات مفصل

  .توان فهميد كنيم بهتر مي  ذكر ميدستگاه تنفس اقسام مختلف مهره داران
  

                                                 
1. Branchie              .2  Trachée 
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  تكامل عضو تنفس در مهره داران
كنند كه به ترتيب   امروز را به پنج رده بزرگ تقسيم مي استخواندارانن يادارا مهره

  :تكاملي از اين قرارند 
   . و پستانداران، پرندگان، خزندگان يا غوكانا ، ذوحياتينه ماهي
 است كه در عضو تنفسي آنها برانشي. كنند ا هميشه در آب زندگي ميه ماهي

  .عقب فضاي دهان آنها و در طرفين آن فضا جا دارد
اي از  ا به شكل دستهه اين برانشي

باشند كه حاشية  هاي نازك مي پرده
وار است و هر  و نخآنها رشته رشته 
اي  ها ، بر روي پايه دسته از اين پرده

از استخوان يا غضروف اطراف دهان 
  .چسبيده است
 اي  معمـولي صـفحه    ياهـ   در ماهي 

 مـاهي   اشتباه، گوش    به  عوام آن را   كه  
هـايي سـرخ رنـگ        ، رشـته   گويند  مي

  ). 3شكل  (1پوشاند ها را مي برانشي
  ا ، براي تنفس خود آب را ه ماهي

گذرانند تا گازهاي تنفسي، ميان  ميا ه كنند و از خالل برانشي مرتباً وارد دهان مي
  .گيرد  انجام ا، تبديل شده و عمل دم زدن حيوانه  محتوي در برانشيآب و خون

كنند، داراي عضو تنفس هوايي يعني   كه بر روي خشكي زندگي ميره دارانيمه
 هم كه در آب  و پستاندارانباشند و حتي بعضي از خزندگان مي» شش«يا » ريه«

ذلك داراي دستگاه  مع)  و غيرهي و بالنهاي دريائ مثل سنگ پشت(كنند  زندگي مي
  .تنفس هوايي هستند

ترين شكل  ساده از آن ساختمان .يك شكل نيست ي بهن هوايدارا تمام مهره   درريه
  .كند فرق مي)  و در انسانرانادر پستاند(ترين وضع آن  يدهتا پيچ) در ذوحياتين(

                                                 
ها به واسطه خون تازه محتوي آنها ،  هاي تازه صيد شده ، رشته هاي برانشي هاي زنده و ماهي  در ماهي.1

شود و از  اي و تيره مي ها قهوه  ، رنگ برانشي هاي مانده و فاسد شده  اما در ماهي. رنگ سرخ روشن دارد
 .اد توان تشخيص د هاي صيد شده را مي اينجا تازگي و عدم فساد ماهي

ا ه  يا عضو تنفسي ماهيبرانشي)1 (-3شكل
 . آن برداشته شده است رويِكه سرپوشِ حالي در

 )نقل از الروس(
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 نيز دارند به همين  ، رية هوائيا هم هستند كه عالوه بر برانشيه بعضي از ماهي
ا و ه ا در مردابه گويند و چند نوع از اين ماهي  مي1اي هاي دوريه جهت آنها را ماهي

. كنند  زندگي مي و امريكاي استوائي و افريقاي استوائيهاي شرقي استراليا رودخانه
ا در لجن و ه شود، اين ماهي ا، مرداب يا رودخانه خشك ميدر موقعي كه بر اثر گرم

گذارند و تا پيدا شدن  روند و دهان خود را بيرون مي يا رسوب رودخانه فرو مي
  .2رية ساده تنفس خفيف خواهند داشت كرده و با مجدد آب، از هواي خارج استفاده
اين . ترين شكل رية هوايي است اي ساده هاي دو ريه عضو تنفس هوايي، در ماهي

عضو، كيسة حباب مانندي است كه با يك يا دو سوراخ به كف فضاي عقب دهان 
) هالري قصبه ( يا خرخرهها ، ناي اي بنابراين دوريه).  الف-4شكل (شود  مربوط مي

  . ندارند
 خورده است تا سطح جذب هوا  داخلي حباب هوايي مذكور گاهي چينسطح
  ). الف-4شكل . (بيشتر باشد

هاي   تقريباً به شكل كيسة هوايي ماهي وضع ريه ساده مثل سمندرهادر ذوحياتين
تر بودن اين است كه اصوالً  تر است و علت ساده ز آن هم سادهاي و گاهي ا دوريه

  .باشند نمي محتاج ريوي تنفس به زياد آبي ذوحياتين و دارند هم جلدي تنفس حياتينذو
به اين ترتيب كه با . كند  نمو بيشتر پيدا مي، ريه مثل قورباغهدر ذوحياتين عالي

 يا ناي(ه الري تر شده و براي اولين بار قصبه هاي داخلي ، سطح تنفسي وسيع چين
  ) ب-4شكل (شود  پيدا مي) خرخره

 از دهان فاصله بگيرد و به داخل سينه نفوذ شود كه ريه عث مييه باالر  وجود قصبه
 ، در داخل فقس سينه  هوايي و تمام مهره دارانكند و از اينجاست كه رية قورباغه

  .آنها قرار گرفته است
كنند، اين   تنفس نمي كامالً هوايي هستند و جز از راه ريهات ، حيوانخزندگان

  :يابد  است كه به تناسب ، وضع تكاملي آنها هم نمو بيشتر مي
ها و   خوردگي بيشتر به اطاقك با برجستگي و چين اين حيواناتسطح داخل ريه

  .شود تا بدين نحو بر سطح تنفس افزوده شود هايي تقسيم مي حجره

                                                 
1. Dipneustes 

و از نظر تكاملي آنها را واسط ميان . ي هستندشناس  زمينهاي دوران اول ا از بقاياي ماهيه  اين قسم ماهي.2
 .ددانن  مخصوص آبي و هوايي ميمهره داران
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  ين هوايدارا  تغيير و توسعه تدريجي عضو تنفس در مهره-4شكل 

  
اي  دوريه هاي ماهي در تنفسي ساده  كيسه -الف

  .ن سادهو دوزيستا
  
 -1( ساده  و خزندگان در قورباغه ريه-ب

  )ه يا نايالري قصبه
  
براي نمايش نمو بيشتر ريه  ( در مارها ريه-1ج

  )راست
هاي ناويژه و تقسيم فضاي   انشعاب شاخه-2ج

هاي متعدد در  حجره داخل ريه به
  ها تمساح

  
هاي   و مجاري كه نايژه در پرندگان ريه-1د

هاي هوايي در نقاط  وسط ريه را به كيسه
  .كنند مختلف بدن مربوط مي

  در قسمتي از ريه تقسيمات متعدد نايژه-2د
  .پرندگان

   اصلي نايژه-1
  هاي بطني  نايژه-2
  هاي پشتي  نايژه-3
هاي  هاي فرعي ميان نايژه  نايژه-4

  پشتي و بطني 
  
   : و انسان در پستانداران ريه-  ه

   حنجره-1
  ه يا نايالري  قصبه-2
  يهاي ريو  حباب-3

  
  
  

  )نقل از آرن(

ه

 1د 2د

2ج

ب

الف

1ج
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 شده و انتهاي آن به دو شاخه تقسيم تر تر و مشخص  طويل نايدر خزندگان
 تر هر نايژه  عاليآورند و حتي در خزندگان را پديد مي) 1اه نشابر(ا ه شود و نايژه مي

  .شود اي منقسم مي كند و در آن به تقسيمات تازه به داخل رية مربوط نفوذ مي
  . ر گيرندا كامالً در ناحيه سينه قراه شود كه شش ه موجب ميالري طويل شدن قصبه

 در سوسمارها:  يك جور نيست  هم، ساختمان ريهدر اقسام مختلف خزندگان
 تري دارد و تا حدي شبيه ريه ذوحياتين ، ريه وضع ساده) اقسام مجاور مارمولك(

. يابد دستگاه دم زدن تفصيل زيادتر مي) خزندگان عالي(ا ه اما در تمساح. عالي است
هاي جديد، و اينها به نوبة خود، به شاخه   به شاخها در داخل ريهه مثالً هر يك از نايژه

اي در داخل ريه  ا به حجرهه شود و باالخره هر يك از نايژك تر تقسيم مي كوچك
ا ه هاي داخلي، سطح تنفسي هر يك از ريه با تعداد زياد حجره. شود منتهي مي

 يك ريه تحليل رفته و ريه ديگر برعكس در مارها) . 2 ج4شكل (گردد  تر مي وسيع
  ).1 ج 4شكل (شود  تر مي طويل
 خزندگانِ اعقاب از مارها كه است آن تأييد جانوران اين رفته تحليل ريه مختصر اثر

 باعث شده كه بعضي از اعضاء باريك شدن بدن اين حيوانات.  گذشته هستندرو راه
  .ا تدريجاً تحليل روده آنها مثل دست و پا و يكي از ريه

  :شود   توسعه و تفصيل دستگاه دم زدن بيشتر ميدر پرندگان
 بگذرد و به  نسبتاً طويل اين حيواناتدرازتر گرديده تا از گردن) قصبه الريه (ناي
در انتهاي ناي، در محل دو شاخه شدن آن . قرار دارد برسدا كه در سينه حيوانه شش

 خوش آواز عضو مزبور در پرندگان. قرار دارد) 2سيرنكس(عضو مخصوص خواندن 
  .يابد نمو بيشتر مي

هاي تقريباً موازي تقسيم شده و سپس   به شاخه داخل هر ريها دره  يا نايژهنايچه
مانند و مجوف  هاي بسيار نازك مومي هاي جديدتر منقسم و باالخره به شاخه به شاخه

اي  هاي موئين هوايي است كه در هم شده و شبكه فشرده همين شاخه. شوند منتهي مي
جدار فاصل . سازد  را ميه پرندگاندهند كه مجموع آنها ، حجم ري را تشكيل مي

هاي موئين آنقدر نازك است كه تبديل گازهاي تنفسي بين هواي محتوي آنها و  لوله
  .شود هواي محتوي در خوني كه مجاور آنهاست، به سهولت انجام مي

                                                 
1. Bronches   
2. Syrinx 
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شده و به هايي منشعب   اين است كه از آن لولهي پرندگان اختصاص ديگر ريه
) 1- د-4شكل(گردد  هاي هوادار كه در نقاط مختلف بدن واقع است منتهي مي كسيه

كند  حين پرواز مي كمبود هواي تنفسي را در جبران هم ها كيسه هواي محتوي در اين
  . در موقع پرواز مؤثر استتر ساختن جسم حيوان و هم در سبك

 به تناسب توسعة بيشتري كه در همه اعضاء و ساختمان آنها اما در پستانداران
  .رسد ترين وضع موجود مي حاصل شده ، عضو تنفس هم به كامل

  .توان مشاهده كرد  ميتفصيل و توسعه مزبور را در دستگاه تنفس انسان
هاي ريز و   و اين ساختمان، به واسطة حفره ساختمان اسفنجي دارد پستاندارانريه

  :حباب مانندي است كه تمام حجم ريه را پركرده است 
شوند  تر تقسيم مي هاي كوچك و كوچك  به شاخها در هر يك از دو ريهه نايژه
  .يابد تا به مجاري موئين منتهي گردد ها ادامه مي قدر اين تقسيم و آن

 جدار نازك و ساده نيست  مثل پرندگاناي مجاري موئين هوايي پستاندارانانته
 يا اي كه هر يك از آنها را يك حباب ريوي خورده ي چين بلكه هر مجرا به كيسه

  ). ر-4شكل (شود  گويند، ختم مي  مي1»آلوال«
 ميليون از آنها ، 400 تا 300ي خيلي زياد است ، چنان كه هاي ريو بتعداد حبا

 طوري كه گفتيم وضع اسفنجي ريه پستانداران دهند و همان  را تشكيل مي انسانريه
  .هاي ريز ريوي است به واسطة وجود همين حباب

قدر نازك است كه از خالل آن عمل جذب و دفع  ي آنهاي ريو بابحجدار 
هاي اطراف آنها ، به   درون رگها و خون گازهاي تنفسي، بين هواي محتوي حباب

) مثالً در انسان(ها  گيرد و سطح تنفسي كه به وسيله اين حباب سهولت صورت مي
  . قريب يك صد متر مربع استشود فراهم مي

 عيناً ساختمان كيسة ساده تنفسي را دارد ي پستاندارانهاي ريو هر يك از حباب
به آن اشاره ) اي هاي دوريه  ساده و يا ماهيذوحياتين(ن دارا ترين مهره كه در ساده

كنيم چگونه اساس ساختمان تشريحي دستگاه تنفس از  نموديم بنابراين مالحظه مي
  .باشد يكي مي)  و انساندر پستانداران(ترين وضع آن  ترين شكل تا مفصل ساده

جاب كرده است كه سطح جذب تر اي  عاليتفصيل و تكثير اعضاء در حيوانات
 تنفسي آنها تدريجاً زيادتر گردد و مثالً قريب يك صد متر مربع سطح تنفسي انسان

                                                 
1. Alvéole 
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 راست و چپ محاط هستند تأمين  كه در حجم دو ريهها حباب ريوي به وسيله ميليون
  .شود

اس واحد در سازمان و ساختمان دستگاه اي كه از جهت ديگر، داللت بر اس نكته
ها  اين رده همه در كه است ا دارد اينه  و حتي ماهيداران هاي مختلف مهره تنفس رده

در همين . باشد  بدن يعني حفره دهان ميدستگاه دم زدن از متفرعات حفره قدامي
ا قرار دارد و در همين حفره است ه ي ماهيهاي آب ا يا ششه يحفره است كه برانش

شود و  گير مي ا جايه اي پهلوي برانشي هاي دوريه كه حفره تنفسي هوايي ماهي
تر، ظاهر  مهره داران عالي در جنيني، تنفسي كيسه  باالخره در همين فضاست كه اولين
ا، عضو مزبور از فضاي دهان پائين رفته ه  و نايچهشده و سپس با پيدا شدن قصبه الريه

  .كند تكامل آنها، توسعه بيشتر پيدا مي تناسب به آن  در گيرد و و در ففسه سينه قرار مي
  

   و دستگاه گردش خون خون-2
 هر چه تفصيل و توسعه اعضاء بيشتر در باال نيز متذكر شديم كه در سلسله حيوانات
در اين صورت ارتباط مستقيم . شود گردد پيچيدگي و در هم شدن آنها نيز بيشتر مي

زدن  راي دم و تغذيه فراهم نيست لذا ببراي تنفس هاي بدن با محيط خارج، همه سلول
  .كنند و تغذيه ، عضو مخصوصي پيدا مي

 به وجود  هم در بدن حيوانبا پيدا شدن عضو تنفسي، دستگاه گردش خون
هاي اعضاء و عضو  آيد تا به عنوان عضو واسط، گازهاي تنفسي را بين سلول مي

  .ه اعضاء ديگر برساندتنفس نقل و انتقال دهد و يا غذا را از دستگاه هاضمه ب
 نفوذ كرده و مجاور با تمامي  در تمام اعضاء جسم حيواندستگاه گردش خون

كند ، عمل تغذيه و  گيرد و به وسيله خوني كه در آن سير مي هاي زنده قرار مي سلول
  .نمايد هاي بدن حيوان را تأمين مي تنفسِ همه سلول

 نيز يك جور نيست ؛ اين دستگاه  دستگاه گردش خونوليدر حيوانات چند سل
  .باشد  ميهم تابع قاعده و اصول تكامل تدريجي

 موجود خون) 1دهاي يك بن مثل كرم( خوندار ترين حيوانات چند سلولي در ساده
 ، خون فضاي خالي ميان در اين جانوران. است اما دستگاه گردش آن وجود ندارد

                                                 
 Rotibfèresها و يا  كرم كنند و به نام شبه  بسيار كوچك كه در آب زندگي مياي از حيوانات دسته. 1

 .اند موسوم
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اما حركت اعضاي بدن . كند و ظاهراً ساكن است ا و نسوج بدن را پرميه سلول
  .ذا و هوا برساندهاي دروني ، غ سلول شود كه مايع مزبور حركت كند و به موجب مي

يابند، فضاهاي كوچك ميان  تر كه اعضاء توسعه و نمو بيشتر مي  عاليدر حيوانات
 موئين توليد و باريك مجاري يكديگر به آنها از اتصال و شده تر تنگ ها بافت و اه سلول
باعث  كرده، پيدا و بسط ضقب خاصيت هم باشد تر وسيع كه فضاها اين از بعضي .شود مي

گردند؛  مجاور مي فضاي از مكيدن يا و ديگر فضاهاي داخل به خون راندن مايع محتوي
  .شود  فراهم مي و دستگاه مركزي گردش خونبدين شكل، مقدمه پيدايش قلب

ا ه  و عنكبوتو حشرات)  و حلزونمثل صدف مرواريد(ر دا  صدفتنان نرم
 ، باز هاي خوني آنها ، دور از قلب  دارند يعني انتهاي رگ بازدستگاه گردش خون

هاي مزبور خارج شده و به فضاي ميان شبكه  ن وسيله خون از رگاست و بدي
هاي  از تغذيه و تنفس نسوج و سلول  پس و شود  وارد و پراكنده مي1يهاي پيوند بافت

؛ اين شوند اي جاري مي هر عضو، مجدداً جمع گرديده در مجاري باريك تازه
سازند تا آنكه خون را به  تري را مي بزرگهاي  مجاري تدريجاً يكي شده و رگ
  .قلب براي جريان مجدد برگردانند

بدين .  دارند بسته ، دستگاه گردش خونتر ديگر تا پستانداران  عاليتمام جانوران
» اه  و مويرگا، وريدهاه ، شريانلبق«هاي خوني  توضيح كه خون از ميان رگ

  :شود  خارج نمي
شود و به وسيله  در بدن پراكنده مي) اه شريان(ا ه  وسيله سرخرگ از قلبخون
 به وسيله ا و وريدهاه گردد و ارتباط ميان شريان  برميبه قلب) وريدها(ا ه سياهرگ

ن به تعداد هاي موئي رگ. برقرار است) ها يا عروق شعريه رگ موي(ن هاي موئي رگ
زياد در هر عضو از بدن پراكنده هستند و از جدار بسيار نازك آنها ، تغذيه و تنفس 

  .شود هاي عضو مربوط انجام مي سلول
  

    در مهره دارانگردش خون
مطالعه در .  هستند بستهايم، داراي دستگاه گردش خون ، چنانكه گفتهتمام مهره داران

 و قابل   نيز آموزنده و تكامل تدريجيدستگاه گردش مزبور از نظر تشريح تطبيقي
                                                 

ها هستند كه وسيله پيوند و ارتباط ميان  ا و رشتهه ي ، اجتماعي از سلولهاي پيوند  يا بافت نسوج ملتحمه.1
 .باشند نسوج و اعضاء بدن مي
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مناسبت نيست كه به تركيب خون و  پيش از توضيح در اين مورد بي. توجه است
  :اي بنمائيم   اشاره در سلسله حيواناتتغيير آن

  
  تركيب خون

 و تركيب  از دو قسمت مايع و جامد تشكيل شده است ، مايع آن به نام پالسماخون
و مواد آلي  كلسيمرامالح معدني از قبيل نمك طعام و كلرو. عمده آن از آب است

قسمتي از مواد غذايي كه از . اند  محلولدر پالسما) 1ننوژ از قبيل فيبري(دار  ازت
گردند و بايد به وسيله خون به  ا دفع ميه اند و موادي كه از سلول امعاء جذب شده

  .شوند خارج رانده شوند نيز در پالسما يافت مي
  :ا تشكيل شده است ه  بيشتر از گلبولقسمت جامد خون

: اند  شناورند و بر دو قسماي هستند كه در پالسما هاي زنده ا سلوله گلبول
   ؛دهاي سفي خ و گلبولهاي سر گلبول

تر  د كه درشتهاي سفي هاي زنده و گلبول خ متصدي تنفس سلولهاي سر گلبول
  .باشند اعمال مختلف و از جمله امور دفاعي را به عهده دارند مي

ا، رنگين نيستند و در عوض ه بولگل) نمهرگا بي(ن استخوا در حيوانات بي
  .گردد كه متصدي عمل تنفس مي  داراي ماده رنگين مخصوصي استپالسماي خون

كه سرخ رنگ باشد   كه عامل اصلي تنفس است در صورتيماده رنگين خون
  ).2هموگلوبين(داراي اكسيد آهن است 

اي   سبز رنگ است و در بعضي ديگر قهوه ماده رنگين خونها عضي از كرمدر ب
بنفش و يا آبي رنگ )  و غيره و عنكبوتانحشرات (يانن و بندپاتنا خون نرم. رنگ

  .باشد صورت ماده ملون خون به جاي آهن از مس مياست و مسلّم است كه در اين 
هاي  گلبول)  و پرندگان، خزندگانا، ذوحياتينه ماهي(ار گذ داران تخم در مهره

باشند  هسته مي و بي مانند قرص ،پستانداران در اما .هستند دار هسته و خ بيضي شكلسر
  . دار دارند خ بيضي شكل و هستههاي سر گلبول جنيني حال در هم پستاندارها ذلك مع

) پستاندارها(ن زايا ن و بچهاگذار ن اعم از تخمدارا در حال جنيني ، تمام مهره
خ تقسيم پذيرند و تكثير آنها به وسيله همين عمل تقسيم صورت هاي سر گلبول
 در اين حيوانات. هاي مزبور قابل تقسيم نيستند اما در حالت بلوغ ، گلبول. گيرد مي

                                                 
 . مؤثر استعاملي است كه در انعقاد خون) Fibrinogène(ن نوژ فيبري. 1

2. Hémoglobine 
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كنند ، جبران   توليد مي كه گلبول سرخ استخوان و طحالبعضي اعضا مثل مغز
  .نمايند ها را مي كسري اين گويچه

اما . باشند خ و داراي هسته ميهاي سر تر از گلبول  درشتد خونهاي سفي گلبول
 آنها آزاد بوده و قابل تغيير شكل است و به توپالسموغشاء سلولي ندارند، بنابراين پر

ن خارج شوند و به ميان شبكه هاي موئي توانند از جدار عروق و رگ همين جهت مي
  .ي، در تمام بدن نفوذ نمايندهاي پيوند بافت

د عمل دفاع بدن را به عهده دارند چنانكه اگر به جسم خارجي هاي سفي گلبول
برخورد كنند آن را احاطه نموده و اگر بتوانند آن جسم را در خود هضم و اگر 

  .كنند اثر باشد منتقل مي نتوانند آن جسم را به جاي دورتري كه بي
هايي پديد   تغيير شكل و ذوحياتين مثل حشراتر زندگي بسياري از حيواناتد
. شود رود و اعضائي جانشين آنها مي آيد، در اين تغييرات ، اعضائي از بين مي مي

د هستند كه با عمل هضم هاي سفي عامل اصلي از بين رفتن اعضاء سابق همين گلبول
  .برند خود تمام يا قسمتي از عضو غير مفيد سابق را از بين مي

  
   لنف
 و تركيب لنف از پالسما. باشند  نيز مي1، داراي لنفن، غير از خوندارا مهره

ن خارج شده و به فضاهاي خالي هاي موئي د است كه از جدار رگهاي سفي گلبول
رنگ و يا سفيدرنگ  ي نفوذ كرده و از اين جهت لنف ، بيهاي پيوند در ميان بافت

هاي كوچك از فضاهاي  رگ ي به شكل مويهاي لنف رگ. كند است و آنها را پر مي
گردند تا باالخره رگ  تر مي شوند و به تدريج يكي شده و بزرگ مزبور شروع مي

 منتهي به يكي از اين رگ در نزديكي قلب. دهند مشترك و بزرگي را تشكيل مي
 است، شود و بدين نحو محتوي خود را كه همان لنف وريدهاي عمومي بدن مي

  .سازد اً وارد خون ميمجدد
  

   در مهره داران دستگاه مركزي گردش خونمطالعه تطبيقي
 و عروق اطراف قلب است كه مستقيماً ، قلبمقصود از دستگاه مركزي گردش خون

  .شوند  آن مربوط ميبه
اي  هاي آموزنده ، مثالهاي مختلف استخوانداران   اين اعضاء در ردهمطالعه تطبيقي

  .گذارد  ما مي موجودات زنده در اختياررا در تغيير و تكامل تدريجي
                                                 

1. Lymphe 
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شويم اختالف زياد بين اعضاء مركزي   در زير متذكر ميبا توضيح اجمالي كه
 و اما وقتي ساختمان قلب. كنيم   مالحظه ميا و پستاندارانه ، در ماهيجريان خون

 ، ذوحياتين(ان ا و پستانداره هاي واسط ميان ماهي عروق اطراف آن را در رده
گيريم، تغيير تدريجي و تكاملي اعضاء مزبور ، بهتر  در نظر مي)  و پرندگانخزندگان

 و حتي مضافاً به اينكه در مطالعه احوال جنيني تمام استخوانداران. شود دستگيرما مي
، اين تغييرات ) ي توضيح داده خواهد شدشناسي تطبيق چنانكه در فصل جنين (انسان

  :توان مالحظه كرد  را آشكارتر مي
  

 يك دهليز«ا كه در جلو سينه آنها قرار دارد از دو حفره ه  ماهيقلب : اه  در ماهي-1
  )5شكل . ( تشكيل شده است و يك بطن

  :ا ه  ماهياي از دستگاه گردش خون  طرح ساده-5شكل 
  .رهاي فرعي س  شريان-1
  . سر كمان شرياني-2
  .اه ا و برانشيورتئهاي آ  كمان-3
 يا تنه ورتاي ميانيئ يا آ وريد اصلي-4

  ورتائآ
  كانــال( مــشترك وريــدي   مجــراي-5

  )هكووي
  .ورتاي پشتيئ آ  يك جفت شريان-6
  . بدن وريد اصلي خلفي-7
  .اه  كليه-8
  . كليوي وريد باب-9

  .اه  قسمتي از روده-10
  . كبدي وريد باب-11
  . كبد-12
  . قلب بطن-13
  . قلب دهليز-14
  . سينوس دهليزي-15
  .ورتاي ميانيئي آ  پياز يا ريشه-16

  )پريه. ر: نقل از (
  

خون ( تمام بدن خون وريديِ
 شده و از وارد دهليز) دار كربن

  بنابراين تمام . رود  ميآنجا به بطن
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انقباض بطن، خون محتوي آن را . گيرد مسير وريدي قرار مي در فقط اه ماهي قلب
راند و  كند و آن را به جلو مي  ميورتائ يا تنه آورت ميانيئد رگ بزرگي به نام آوار

هايي جدا  ، جفت جفت، شاخهورت ميانيئشود از آ  مالحظه مي5چنانكه در شكل 
اين شاخه . گردد ي طرفين سر ماهي مربوط مياه شده و هر شاخه به يكي از برانشي

  .گويند  ميورتائرا كمان آ
شود كه خون  هايي تقسيم شده و باعث مي  به مويرگهاي مزبور در برانشي كمان
ا گاز آب مجاور  محتوي آن پراكنده شده و گازهاي تنفسي موجود در آن بوريدي

  .مبدل شود) ردا خون اكسيژن (تبادل يابد و بدين ترتيب به خون شرياني
ا ه ماهي) دستگاه تنفس(ي ها  را در برانشيوضع حركت خون شرياني) 5(شكل 

 بزرگ و سپس يك  تمام بدن و برگشت به وسيله دو جفت وريدو انتشار آن در
  .دهد  نشان ميرا به قلب) 5 در شكل 6نمره (تر  جفت وريد مشترك بزرگ

  
اي  فره دو حا ، قلبه تمام ذوحياتين در حال جنيني ، مثل ماهي:   در ذوحياتين-2

هاي اطراف قلب هم در اين حال شبيه وضعي  و رگ)  و يك بطنيك دهليز(دارند 
  ). 6شكل . (ا موجود استه است كه در ماهي

  
   : قورباغهگردش خون  دستگاه-6شكل 

  
    چپ قلب دهليز-1
   راست  دهليز-2
    بطن-3
اول از  جفت (ت هاي سبا  شريان-4

  ) اورتئهاي آ كمان
؛ چپ ورتا ئن آهاي بزرگ شريا  كمان-5

  و راست 
  ) خون وريدي( ريوي  شريان-10 و 6
  ) خون شرياني( ريوي  وريد-7
    بزرگ اجوف وريد-8
    ريه-9

    جريان باب كبد-11
    جريان باب كليوي-12
        .   امعا-13

  )پريه. نقل از ر(
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شود؛ دو دهليز  اي مي حفره سه آنها اما در حال بلوغ و با شروع تنفسِ هوايي، قلب
  .و يك بطن

از : شود از اين قرار   تغييراتي پيدا مياورتئهاي آ  ، در كمانضمن نمو جنيني
ا وجود دارد و در فوق ه هايي كه در ماهي همان كمان(ي ورتاي جنينئهاي آ كمان

ها،  گردد، يعني اين رگ  مي است تبديل به شريانتر به قلب آنكه نزديك) اشاره شد
  ).6شكل (برند  ا براي تصفيه شدن ميه  به شش را از بطنخون وريدي

 در كه دهند مي تشكيل را ورتائآ بزرگ شريان دو مذكور، هاي كمان از وسط جفتِ
 تا ستون فقرات موازات به شريان اين .سازند مي را مياني ورتايئآ شده يكي قلب عقب

  . شود اعضاء بدن منشعب مي در انتشار براي هايي شاخه آن و از يابد انتهاي دم ادامه مي
  هاي  نشريا تشكيل )يجنين ورتايئآ هاي كمان از جفت دورترين( اول جفت باالخره

 6به شكل (برند  دار را به سر مي  اكسيژندهند كه خون  را ميبه نام شريان سبات، ر س
   ..) توجه نمائيد7و در تكميل آن به شكل 

  
   كه تدريجاً  قورباغها در جنينورتئهاي آ  كمان-7شكل 

  :شوند  هاي ديگر تبديل مي رگ هب
  ر هاي س  شريان-1
  ا ه  برانشي-2
ي كه از هاي ريو  شريان-3

 وريدي هاي ريشه اجتماع
  اند  ورتا حاصل شدهئآ

ورتاي ئياني يا آ م شريان-4
  كه از اجتماع ريشهپشتي

هاي برانشي  شرياني كمان
  . اند  حاصل شدهورتائآ

  )پريه. نقل از ر(
 چپ  تمام بدن و دهليزخون وريدي) 6 در شكل 2شماره  ( راست قورباغهدهليز

 تنفس چون ذوحياتين( و از زير پوست خارجي بدن  را كه از ريهخون شرياني
كند و با انقباض آنها خون به حفره جلدي  آمده است دريافت مي) جلدي نيز دارند

  .گردد  منتقل ميبطن
 و  ، خون وريدي قورباغهد كه در حفره بطني قلبرس با اين توضيح به نظر مي

كه اختالط دو خون به طور كامل نيست، زيرا  شوند، در صورتي شرياني مخلوط مي
شود تا  اول دهليز راست منقبض مي. گيرد  يك مرتبه صورت نميانقباض دو دهليز
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رود  اي از بطن مي در هر نوبت خون به گوشه.  چپ براند و بعد دهليزبطنخون را به 
  .ماند و تا حدي از گوشه ديگر جدا مي
هاي  هم در شريان. باشند  مخلوط مي داراي خونبا تمام اين احوال ذوحياتين
 كه قاعدتاً بايد شود و هم در شريان ريوي  وارد مياصلي آنها اندكي خون وريدي

  .گردد  مخلوط ميداراي خون وريدي باشد مقدار خون شرياني
  
 و يك ، از دو دهليز) مثل مارمولك ( در خزندگان سادهقلب:   در خزندگان-3
 ساخته شده است، اما در وسط فضاي داخلي بطن ، جداري پديد آمده كه در بطن

ر آن جدار كامل شده و فضاي داخل بطن را به دو قسمت غير ت خزندگان عالي
اي  ا داراي قلب چهار حفرهه ثالً تمساحنمايد و بدين نحو است كه م مرتبط تقسيم مي

 خون شريانيبا  و ديگر در قلب آنها خون وريدي) دو دهليز و دو بطن(شوند  مي
  ) 8شكل . (گردد مخلوط نمي

هاي اطراف قلب آنها شبيه   رگ و تمام خزندگاندر نخستين احوال جنيني، قلب
  .دهد تغييرات زياد در آن روي مي حالِ بلوغ، تا ولي  استذوحياتين و جنين ها ماهي به

ا نسبت به احوال جنيني آنها حاصل ه هاي اطراف قلب خزنده تغييراتي كه در رگ
  : اين قرار است شود از مي

  
  اه  در يكي از تمساح قلب-8شكل 

  
  
  .ورتاي بزرگ چپئ كمان آ-1
  .ورتاي راستئ كمان آ-2
رتاي وئ يا آورتاي مشترك پشتيئ آ شريان-3

  مياني
  )خون وريدي ( شريان ريوي-4
  . روزنه واسط پانيزا-5
  . چپ دهليز-6
  . راست دهليز-7
  . چپ بطن-8
  . راست بطن-9

   .ورتائه شريان بزرگ آ دهان-10
  )نقل از رمي پريه(
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ضمن نمو تدريجي ) دورترين آنها از قلب(ا ه جفت اول و دوم از كمان برانشي
ت هاي سبا جفت سوم به شريان).  توجه كنيد9هاي  به شكل(روند  جنيني، تحليل مي

برند و از جفت چهارم دو  دار را به ناحيه سر مي  اكسيژنشوند كه خون تبديل مي
 در فضاي سينه يكي شده شود كه در عقب قلب  حاصل ميورتائشريان بزرگ آ

  .يابد ند و اين تا انتهاي دم امتداد ميساز  را ميورتاي ميانيئآ
  

  هاي   شكل ساده براي نمايش منشأ رگ-9شكل 
  :ي آنها ورتاي جنينئهاي آ  از كمان خزندگانمركزي دستگاه خون

  
  )1 (سادهن در خزندگا                  ) 2 (عاليدر خزندگان 

  

  
  

  ورتاي سمت راست ئ كمان آ-3        تهاي سبا  شريان-2 و 1
  .       شريان ريوي-6        وريد ريوي-5     ورتاي سمت چپئ كمان آ-4

  )پريه. نقل از ر(
ها به  ترين كمان نزديك(رود و باالخره از جفت ششم  جفت پنجم نيز از بين مي

،  اه  از قلب به ريهآيد كه وسيله انتقال خون وريدي ي پديد ميهاي ريو شريان) قلب
  .گرداند مي

 از هر جهت شبيه عروق مركزي اطراف قلب)  سادهخزندگان (در سوسمارها
ا چون فقط يك حفره ه  و سنگ پشت و مارهابه عالوه اين حيوانات.  استذوحياتين

ا ه پشت  مخلوط هستند و حتي در سنگاراي جريان خونبطني در قلب خود دارند، د
، باز ) 10شكل(هاي ديگر قلب نِموْ كرده بزرگ مي شود   بيش از قسمتبا آنكه بطن

 به ا ، چنانكه در باال اشاره شد، بطنه اما در تمساح. جريان خون مخلوط وجود دارد
از قلب )  چپ و بطن چپدهليز( چپ قلب شود و بدين نحو دو حفره مجزا تقسيم مي

گردد و ارتباطي ميان سمت چپ و  متمايز مي)  راست راست و بطندهليز (راست
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شوند،   در قلب، مخلوط نمي و شريانيست وجود ندارد، بنابراين دو خون وريديرا
كه با دقت  چنان( بطن به اتصال محل  درورتائآ ذلك در وسط دهانه دوقوس بزرگ مع

) 1اي پانيز روزنه(اي وجود دارد  ، روزنه)شود  مالحظه مي8 در شكل5در قسمت نمره 
  .گردد ا ميه  در تمساحكه باز موجب اختالط مختصري از خون وريدي و شرياني

  
هاي اصلي و   و رگ قلب-10شكل 

  :ا ه مركزي در سنگ پشت
  

   چپ  دهليز-1
   راست  دهليز-2
    بطن-3
  سر هاي سبات  شريان-5
ي چپ ورتائآ هاي بزرگ  قوس-6 و 4

  و راست 
  ي هاي ريو  شريان-7

  )پريه. نقل از ر(
  
  
  
 و قسمتي از كبد ميان سينه فقس كه در  شكل مخروطي داردقلب:   در پرندگان-4
 ا و همچنين در پستاندارانه اين عضو در پرندگان، مثل تمساح.  قرار گرفته استمعده

دهليزها بين .  تشكيل شده است و دو بطناز چهار حفره مشخص ؛ شامل دو دهليز
ها نيز ميان خود هيچ ارتباطي ندارند، اما هر دهليز به بطن مجاور خويش  خود و بطن
  .باشد  كامالً مجزا مي از قلب راستبدين ترتيب قلب چپ. مربوط است

 خون جريان دارد و در قلب راست) دار اكسيژن ( خون شريانيدر قلب چپ
 كند و اصوالً در هيچ جا از دستگاه خون پرندگان  گذر ميتر يعني خون وريدي سياه

  .نيست موجود امكان مخلوط شدن خون وريدي و شرياني
دهد، در اين شكل   را نشان مي پرندگانهاي اطراف قلب  ، وضع رگ11شكل 

مانده  باقي(ني ورتايِ جنيئهاي آ  كه از تغيير شكل كمانهاي اصلي اطراف قلب رگ
  .شوند حاصل شده مشاهده مي) اه ي ماهيهاي برانش از كمان

  

                                                 
1. Foramen de Panizza 



  
  
  
  
  

  101  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلقت انسان

 

  ي ورتاي جنينئهاي آ  تبديل كمان-11شكل 
   :، در پرندگانهاي مركزي اطراف قلب به رگ

  
  
  سر هاي سبات  شريان-2 و 1
  .وي شريان ري-3
سمت راست   كه بهورتائ قوس بزرگ شريان آ-4

  .خم شده است
  ).داراي خون وريدي(ي هاي ريو  شريان-6 و5
  ).داراي خون شرياني ( وريدهاي ريوي-7
        . چپ دهليز-8
  . چپ بطن-9

       راست دهليز-10
  . راست بطن-11

  ).پريه. ر: نقل از (
  

 آنها قلب چپ ، به وسيله يك رگ بزرگ، از بطن پرندگانتمام خون شرياني
   است كه پس از خروج از قلب بهورتائ شريان بزرگ آ اين رگ. شود خارج مي

هاي بدن از اين شريان اصلي منشعب  جميع سرخرگ  شود و سمت راست خم مي
ن است كه ورتايِ جنيئهاي آ مانده از جفت چهارم از قوس اين رگ باقي. شود مي

  . از بين رفته استشاخه چپ آن در نمو جنيني
ي ورتاي جنينئهاي آ اي از جفت سوم كمان مانده ر، كه باقيهاي سبات س شريان

و از آنجا خون  گردند مي متصل تاورئآ اصلي قوس خميدگي محل انحناء و باشند به مي
  .رسانند  را به سر ميشرياني

شوند  ا مربوط ميه كه به ريه) هاي داراي خون وريدي شريان(ي هاي ريو شريان
ترين  نزديك( جنيني ورتايئآ كمان جفت آخرين شكل تغيير از ،استخوانداران همه مثل

  .آيند پديد مي) ها به قلب كمان
  
 است  پستانداران كه نمونه آن در انساندستگاه مركزي خون:   در پستانداران-5
  .باشد ترين شكل اعضاء گردش خون مي ترين و كامل مفصل

  . قرار دارد در قفس سينه ميان دو ريه ، قلبدر پستانداران
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 از چهار  ، مثل پرندگان اين حيواناتقلب
 مخلوط خون و هشد تشكيل مشخص كامالً حفره

  .وريدي و شرياني مطلقاً در آنها وجود ندارد
 خون )پرندگان در طور همين و( پستانداران در

 جريان صغير:   و مشخص دارددو جريان متمايز
  .و جريان كبير

 و  ميان قلب ، گردش خونجريان صغير
به وسيله اين جريان خون . دستگاه تنفس است

ا منتقل شده و پس ه ريه قلب ، به  وارد بهوريديِ
از تبديل گازهاي تنفس مجدداً به قلب عودت 

  ).12شكل . (ايدنم مي
 راست به وسيله شريان  از بطنانتقال خون

اين شريان در خروج از . گيرد  صورت ميريوي
 دو از يك هر به و شده تقسيم  به دو شاخهقلب
وسيله چهار  خون تصفيه شده نيز به. رود  ميريه
. گردد دهليز چپ برمي به) يي ريوها وريد(رگ

  ).13شكل(
 را از  كه خون، شريان ريويدر جريان صغير

، و كند، داراي خون وريدي  خارج ميقلب
، گردانند قلب برمي را به خون كه  وريدهاي ريوي

  .باشند  ميداراي خون شرياني
. روند كار تغذيه و تنفس اعضا مي  است و كمتر به، براي تصفيه خونجريان صغير
ن و حمل و انتقال هاي بد  براي رسانيدن اكسيژن و غذا به تمام سلولاما جريان كبير

  .باشد مواد غير مفيد و زائد از اعضاء به خارج، برقرار مي
و پس از سيردر تمام بدن به . شود  چپ شروع مي از بطنگردش بزرگ خون

سياهرگ بزرگ فوقاني (  بزرگ به نام وريدهاي اجوف عليا و سفليوسيله دو وريد
  ). توجه نمائيد13به شكل (گردد   داخل مي راست قلببه دهليز) و تحتاني

 شكل براي نمايش جريان -12شكل 
  تاگردش خون از قلب ( خونصغير
 خون و جريان كبير) ها و بالعكس  ريه

 ).جريان از قلب به اعضا و بالعكس(
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  :هاي اصلي اطرف قلب و رگ  قلب-13شكل

  
   ورتائ شريان اصلي و بزرگ آ-1
   چپ و راست  شريان ريوي-2
  . بزرگ ريوي چهار وريد-9و 3
    ...-11 و 4
  ه خودقلب  مخصوص تغذي  شريان-5
  .  چپ بطن-6
  .  وريد بزرگ اجوف عليا و سفلي-7
   چپ  دهليز-8

  ي يوهاي ر  شريان-10
 و شريان دست ستا شريان سبات ر-12

   راست
    شريان سبات چپ-13
  .  شريان دست چپ-14

  1 )نقل از تستو( 
  

 در  خونيكي از عوامل اصلي جريان كبير
 و پرندگان (2مگر تمام بدن استخواندارانِ خون

 چپ و بنابراين فشار ، انقباض بطن) راناپستاند
همين جهت جدار عضالني بطن   باشد و به آن مي
  . استترين قسمت قلب ضخيم ، چپ

هاي اطراف  ، رگدر احوال جنيني پستانداران
 ساير هايي را كه در باره  همان تغيير و تبديلقلب

كند و پستانداران  مي پيدا شديم، متذكر  پستانداران
 دارند ورتائ يك شريان بزرگ آمثل پرندگان

منتهي فرق در اين است كه در پستانداران قوس 
شود و اين برخالف   به سمت چپ خم ميورتائآ

  .وضعي است كه در پرندگان وجود دارد
                                                 

1. Testut (Anatomie humaine) 
) در زمستان و تابستان( را چون حرارت غريزي بدن آنها با تغيير حرارت محيط  و پرندگان پستانداران.2

ا را چون حرارت بدن ه  و ماهي و دوزيستانكه خزندگان گويند ـ در صورتي گرم مي كند، خون تغيير نمي
 .نامند د ميسر كند، خون ت تغيير گرماي محيط تغيير ميآنها به مناسب

ي رتائوهاي آكمان  تبديل-14 شكل
هاي مركزي اطراف  رگ جنيني به

   در پستاندارانقلب

)پريه. ر: نقل از (
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ورتاي ئهاي آ اي از جفت چهارم از كمان مانده دانيم قوس مزبور باقي چنانكه مي
راست آن از بين رفته و همين  سمت شاخه كه  است )ها ورتا ماهيئآ هاي كمان( يجنين

  هاي بدن و تنفس سلول  تغذيه براي را  شرياني  كه تمام خون سرخرگ بزرگ است
  ).14 شكل( سازد منتشر مي

  
  بابجريان خون

 و مخصوصاً از نظر تكاملي و تغيير تدريجي يكي از مسائلي كه از نظر تشريح تطبيقي
  .ن استدارا هاي مهره  در رده1ببا مسئله جريان خون  قابل مطالعه و شايان توجه است

 در هر يك از اعضاء بدن، هر ع خونطوركه گفته شده است براي توزي همان
هاي موئين شرياني تقسيم شده كه در  رگ تر و از آنجا به هاي باريك  به شريانشريان

  .شود تمام حجمِ عضو ، پراكنده مي
هاي  سلولها پس از تبادل گازهاي تنفسي و مواد غذائي با   محتوي مويرگخون

ي به هاي موئين شريان  مبدل شده، بدين ترتيب رگمجاور، تدريجاً به خون وريدي
از اجتماع آنها ، وريدهاي كوچك و سپس . شوند دي تبديل ميهاي وري مويرگ
  .شوند  منتهي ميبتر فراهم گرديده كه باالخره به قل بزرگ

 معمولي ، جريان خون ديگري ن ، غير از گردش خوندارا  استخواندر كبد
  :گويند، از اين قرار   ميوجود دارد كه آن را جريان باب

هاي كوچك و  آيد، در اين عضو به شاخه  ميا به كبده  بزرگي كه از رودهوريد
شود و مجدداً به  ها  تقسيم شده و در حجم كبد پراكنده مي تر و مويرگ كوچك

اين تقسيم و گسترش خون . شود همان شكل وريدي جمع شده و از كبد خارج مي
  .نامند ي ميكبد دن و خروج مجدد آن را از كبد جريان باب و جمع شوريدي

شود كه مقداري مواد غذايي  ي ، باعث ميهاي وريد با پراكنده شدن مويرگ
ثل اسيد م( ذخيره شده و مواد غير مفيد و زائد  مواد قندي در كبدموجود در خون

  . دفع گردندةآماد) 3 و اوره2اوريك
 صورت انگيز كبدي اين مواد بر اثر تغييرات مفصل و دقيقي كه در دستگاه حيرت

شود   خارج ميگيرد، تدريجاً آماده و مهيا شده و سپس به وسيله خوني كه از كبد مي
خارج   و يا به صورِ ديگر به و عرقيه اعضاء بدن رسيده و با شكل ادرارمصرف تغذ به

  . گردد دفع مي
                                                 

1. Système Porte        2. Acide Urique                          . 3 Urée 
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 و ديگر در ، يكي در كبد دو دستگاه خون باب و خزندگانا و ذوحياتينه ماهي
وضع ) 12 و 11نمره  (16و شكل ) 13 و 9نمره  (15ا ، دارند و با توجه به شكل ه هكلي

 و اما در پرندگان. توان دريافت كرد اين دو عضو را از نظر جريان مزبور مي
  .شود  آنها قطع ميي وجود دارد، سيستم باب كليويكبد ران فقط جريان باباپستاند

 اي كه از نظر تغيير تدريجي و تكاملي قابل توجه است آنكه در پرندگان نكته
همان  ا منشعب شود، بهه شود و بدون آنكه در داخل كليه ها وارد مي كليه  بهوريد باب

آن هم در  ( در پستاندارانعدم وجود وريد باب كليوي. گردد يحال از آن خارج م
تحليل و از بين رفتن تدريجي، وريد مزبور را در سلسله تكاملي وريد ) حال بلوغ آنها
  .نماياند  ميار تا پستاندارانگذ داران تخم مزبور از مهره

  
آنچه از بحث اجمالي فوق دربيان تغيير تدريجي و تكاملي حاصل : خالصه و نتيجه 

  :شود اين است كه  مي
 دارد، ، در هر شكلي كه در اقسام مختلف حيواناتاوالً ـ دستگاه گردش خون

و دفع مواد ) اكسيژن و موادغذايي (دار رسانيدن غذا باشند كه عهده اعضاء واسطي مي
  .هاي بدن است غير مفيد، بين محيط خارج و سلول

 نيز بر اساس واحد است چنانكه  حيواناتثانياً ـ ساختمان اعضاء گردش خون
ي و مخصوصاً داران هواي سيار با مهرها تفاوت به  ماهيدستگاه مركزي گردش خون

ي هم داران هواي ذلك اساس ساختمان اعضاء خون مهره تر دارد، مع داران عالي مهره
  .رد گذاشته شده استا و عروق اطراف آن داه  ماهيبر وضعي كه قلب

 دو  ، قلبي و حتي انسانداران هواي در مطالعه نخستين احوال جنيني همه استخوان
شود و چنانكه  مشهود مي) اه كمان برانشي (ورتائهاي جفت جفت آ اي و كمان حفره
ا است و بنابراين اساس ساختمان دستگاه مركزي ه ايم اين وضع مخصوص ماهي هديد

  .ا در همه آنها عموميت دارده  ماهيگردش خون
  

   سلسله اعصاب-3
 ترين دستگاه ارتباطي بدن حيوانات تكامل يافته ، مهما دستگاه پيي سلسله اعصاب

 شواهد نماياني را در تغييرات تدريجي است و مطالعه در آن، از نظر تشريح تطبيقي
  .آموزد اعضاء موجودات به ما مي

به . و منظم كننده كليه اعمال ارادي و غيرارادي بدن است عامل سلسله اعصاب
شود و به مراكز  وسيله اين دستگاه كليه تحريكات خارجي و داخلي بدن دريافت مي

  اي  مكالمه و فكري و ذهني مسائل كليه.گردد مي منتقل العمل عكس اجراي براي اعصاب
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  .گاه متمركز است هم در اين دستانسان
باشند و دستگاه مزبور شامل   مي داراي دستگاه پي چند سلوليتمام جانداران

  . است1هاي اعصاب و مراكز عصبي رشته
نده و به صورت دستگاه مزبور پراك) اه مثل مرجان(ها  ترين چند سلولي در ساده

   .دهند مي پيوند يكديگر به را يعصب هاي سلول كه باشد مي عصبي هاي رشته از اي شبكه
 اطراف گلو وار، حلقه عصبي مركزي هاي سلول )دريايي ستاره مثل( خارپوستان در

  .شوند مي منتشر بدن تمام در هايي رشته آنجا از و نموده احاطه را جانوران قبيل اين مري و
اين . ه پي، متقارن و داراي تقارن دو طرفي استاتر، دستگ  عاليدر حيوانات

دستگاه، يك محور مركزي طويل دارد كه در فواصل معين و به طور قرينه يك 
  )15شكل . (شود ز آن جدا شده و در بدن پراكنده ميجفت عصب ا

  

     چند نمونه از محور مركزي اعصاب-15شكل 
 

) هاي سمت راست شكل( اه در بعضي از خرچنگ
در اين  )شكل سمت چپ(ا ه و بعضي از كرم

 كه در  و مريها به حلقه عصبي اطراف گلو شكل
  .باالي محور اعصاب قرار دارد توجه كنيد

  )پريه. نقل از ر(
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ظائر  و ن و هزارپايانا ، عنكبوتيانه  ، خرچنگحشرات (ا و تمام بندپايانه كرم
  . دارندن محور اعصاب بطنيتنا و حتي نرم) آنها

                                                 
 است كه به ترتيب در كاسه  حرام و مغزن مراكز اصلي اعصاب، دماغدارا  و تمام استخوان در پستانداران.1

 .سر و در تيره پشت قرار دارند
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اين محور از دو رشته اصلي عصبي موازي تشكيل شده كه در همان ناحيه شكم 
ها در هر حلقه از جسم  اين رشته) . 15شكل (شود   كشيده ميتا انتهاي بدن حيوان

ها  شود و از اين غده ي عصبي متصل مي  يا دو جفت غدهحيوان، به يك جفت
  .گردد هاي عصبي جدا شده و در اعضاء همان حلقه منتشر مي رشته

 يعني محور اعصاب در پشت آنها در ، دارندن ، سلسله اعصاب پشتيدارا اما مهره
  .ا و در امتداد آن قرار دارده داخل محفظة استخواني ستون مهره

هر چند ظاهراً با سلسله  و باشد مي پي دستگاه شكل ترين كامل پشتي اعصاب سلسله
آنها از يك رشته ممتد مركزي ذلك هر دو  ن تفاوت دارد، معمهرگا ي بيهاي بطن پي

  . شوند پراكنده مي بدن در و شده منشعب آن از هايي پي ترتيب، به كه است شده تشكيل
ي، اساس واحد و يكسانِ اين دو سلسله و حتي شناس  و بافتمطالعه تطبيقي

ز ذكر ساختمان تطبيقي مراكز پيش ا .دارد تر را نيز معلوم مي هاي ساده صورت
  ، توضيحي مختصر راجع به نمو جنينيهاي مختلف استخوانداران  در ردهاعصاب

  .، خالي از فايده نخواهد بوددستگاه مركزي اعصاب
  

  ندارا  در مهره مراكز اعصابنمو جنيني
  .  استشود مراكز اعصاب  ، اولين عضوي كه تشكيل مي استخوانداراندر نمو جنيني

 آن ، از  فرعيِ مربوط به اعضاء كليه  پي و مراكز
  كه  يجنين  دوره  اوايل» ماِكتودر«يا » خارجيپوسته «

ي توضيح بيشتري در باره آن شناس جنين فصل  در
چگونگي تشكيل . آيند داده خواهد شد، پديد مي

  :ين قرار استمحور اعصاب از ا
در ) 1ماِكتودر ( جنينبر روي پوسته خارجي

طويل  شياري شد، خواهد حيوان پشت بعداً كه محلي
گودتر  ،رفته رفته شيار اين ).16شكل( .دآي مي پديد

هاي  سلول   آن نسبت بههاي شده و شكل سلول
شيار مذكور تدريجاً  .كند ديگر جنين فرق پيدا مي

شود و ضمناً  گودتر شده و طرفين آن برجسته مي
 توجه 17شكل   به(شوند  هم نزديك مي  دو لبه به

   لوله  به شيار آنكه تا رسند ميهم  و باالخره به)  كنيد
                                                 

1. Ectoderme 

 پيدايش شيار اوليه -16شكل 
   مرغعصبي در پشت جنين

 )نقل از تستو(
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  .گردد مي تبديل »نخاعي لوله« نام به اي بسته كامالً خالي تو
باشد،   مي جنينم كه مقطع عرضي قسمتي از پوسته يا پرده اِكتودر17هاي  شكل

  .دهد  را در همان پرده نشان ميمراحل تشكيل شيار عصبي تا لوله نخاعي
  

  ين مقطع عرضي از ناحيه پشت يك جن-17شكل 
   

  
  

و آمده درم جنين پديد وكتدر پرده اِ) 1(مقطع عرضي از ناحيه پشت يك جنين كه شيار عصبي
  . شود منتهي مي IV  شكلدر) 2(لوله نخاعي  تا به) III و II(تر شده  رفته رفته عميق

  )پريه. نقل از ر(
، در نمو روياني جميع   كه ذكر شد بدون استثنانحوي   بهتشكيل لوله نخاعي

ن دارا ن عموميت دارد و از اين نظر هيچ تفاوتي در اقسام مختلف مهرهدارا استخوان
  .وجود ندارد

  

ه در ابتدا اين لول. شود  مستور ميخارجي جنين پوست زير در زودي  بهلوله نخاعي
  .گردد به يك قطر است اما به زودي قسمت باالي آن برجسته و قطورتر مي

 ي  است كه بعداً در كاسه مقدمه تشكيل دماغ رويان لوله نخاعيبرجستگي قدامي
ماند  اي شكل باقي مي خلفي آن كه تقريباً استوانهسر محاط خواهد گرديد و قسمت  

 كه هاي ستون فقرات  را تشكيل خواهد داد و در داخل مهره حرام يا مغزنخاع شوكي
  .شود ، قرار خواهد گرفت بعداً تشكيل مي

 به زودي به سه قسمت و سپس قسمت اول و  لوله نخاعي جنينيبرجستگي قدامي
كه با تقسيم جديد جمعاً پنج  طوري سوم نيز به نوبه خود به دو قسمت منقسم شده به

 هر يك از اين پنج قسمت نخستين وضع از پنج 18شكل آيد،  برجستگي پديد مي
  ).18شكل . (دهد ن را تشكيل ميدارا  تمامي مهره مغز است كه جمعاًدماغ
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دهد كه جدار پنج قسمت   نشان مي) 18(هاي شماره  شكل سمت راست از شكل
 و سپس دماغ دماغ اول. شود ه به يك اندازه ضخيم نميع، با نمو و توسين جنيدماغ

گردند و حتي جدار دماغ اول با شيار  هاي ديگر قطور مي  بيش از قسمتچهارم
شود و از اينجا مقدمه تشكيل دو  كند به دو قسمت تازه تقسيم مي عميقي كه پيدا مي

 است كه بعداً فضاي ها كره  شود و همين نيم  فراهم ميكره دماغ اول يا دماغ اصلي نيم
  .نمايد  را اشغال ميبيشتر داخلي جمجمه

  
    برجسته شدن قسمت قدامي لوله عصبي-18شكل 

  

    

ه سو تقسيم شدن آن ابتدا به ) Іشكل از  1در قسمت (برجسته شدن قسمت قدامي لوله عصبي
   ).ІІІدر شكل ( و بعد به پنج قسمت  ) ІІدر شكل (  قسمت

 و دماغ اول. توان مشاهده نمود  را مينمو ناجور و ناهمسان پنج قسمت دماغ) VІ(در شكل 
  .  شده استكره تقسيم هاي ديگر نمو كرده و دماغ اول به دو نيم  بيش از قسمتدماغ چهارم

  )پريه. نقل از ر(                                      
خورد، محفوظ   مي به چشم18هاي شماره  نكته ديگري كه با دقت در شكل

  :ماندن تقارن دوطرفي در اين مراكز عصبي است 
 با تمام تفاوتي كه ظاهراً در ساختمان و محل قرار گرفتن محور مركزي اعصاب

ن هم مثل دارا ذلك استخوان  وجود دارد مع عاليدر سلسله حيوانات چند سلولي
   تا حال بلوغ در اين محورا، اعصاب متقارن دارند و همه تغييراتي كهه  و كرمبندپايان
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    در انسان يا نخاع شوكي حرام شكلي از مغز-19شكل
 

در هر شود  طوركه در شكل مالحظه مي همان
 يك جفت عصب براي،  مهره از ستون فقرات

از آن ، پراكنده شدن در نقاط مخصوصي از اعضا 
 نمايش اشوند و وضع قرينه و رديف شده ر جدا مي

  :دهند  مي
عصب مختلط، محرك  جفت 8 داراي گردن  ناحيه-1

  و حساس 
     جفت12 ناحيه پشت-2
  كمر پنج جفت   ناحيه-3
امل پنج جفت عصب مختلط  ناحيه انتهايي نيز ش-4

  )وسيله پيزون  بهنقل از تستو(        . است
  

  
    مقطع عرضي از نخاع شوكي-20شكل

   حراميا مغز
  

  
  

در ،   حرام يا مغزمقطع عرضي از نخاع شوكي
هاي  ا براي نمايش ريشهه يك مهره از ستون مهره

اعصاب مختلط محرك احساس كه درهر مهره از آن 
  :شوند جدا مي

         استخوان مهره -1
   مجراي مهره -2
   عصب مختلط نخاعي - ريشه عصب يا ريشه حساس-3
 با شيار عميق  نمايشي از مقطع عرضي نخاع شوكي-4

  تر جلو آن  عقب و شيار وسيع
   ريشه جلو يا ريشه محرك عصبي مختلط نخاعي -5
 عصب مختلط حساس و محرك نخاعي در خروج -6

     از مجراي مهره 
  )پريه. نقل با تصرف از ر(      
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ن  كه هماگاه طرفين راست و چپ آن را از وضع قرينه اوليه، گيرد ، هيچ صورت مي
  .1سازد تقارن جانبي يا دو طرفي است، خارج نمي 

اما به اندازه قسمت . شود تر مي  هم تدريجاً طويلقسمت خلفي لوله نخاعي جنيني
 خواهد شد  حرام يا مغزاين قسمت همان نخاع شوكي. گردد قدامي آن ضخيم نمي

  .2ايم كه راجع به شكل و محل قرار گرفتن آن در باال اشاره كرده
  

 جدا  يك جفت عصب از نخاع شوكيدر هر مهره از ستون فقرات : اعصاب نخاعي
بوط پراكنده شده و از سوراخ چپ و راست هر مهره خارج و در اعضاء نزديك و مر

  ).20 و 19شكل (شود  مي
 اه مهره ستون نواحي تناسب به  است كه جفت3 سي در انسانتعداد اعصاب نخاعي

  ). 19شكل (شوند  ، پشت، كمر و خاصره يا انتهايي تقسيم ميگردن:ناحيه چهار به
ستون  بندبند هاي مهره وجود و )19شكل(نخاعي اعصاب شده رديف و قرينه وضع

ها جفت جفت كه به طرفين هر يك از  اند و همچنين دنده فقرا كه نخاع را دربرگرفته
شباهت و خالي از  كنند بي ن را محاط ميدارا ها چسبيده و فقس سينه استخوان مهره
ن و پوستا لي مثل سختان مفصاستخو   حيوانات بي با ساختمان حلقوي و بندبندانطباق

  .توجه است قابل ا نيست و بنابراين از نظر تشريح تطبيقيه  و كرمحشرات
  

  ندارا تغيير و تكامل مراكز اعصاب در مهره
 ذكر گرديد در همه  سلسله اعصابآن چه به طور كلي در باره تشكيل و نمو جنيني

 تناسب وضع  و توسعه بهر عموميت دارد، اما در ضمن نمو دا حيوانات استخوان
دهد و   روي مين ، تغييرات نماياني در مراكز اعصابدارا هاي استخوان تكاملي رده

  . استهاي مختلف دماغ مركزي اين تغييرات بيشتر مربوط به نمو نامساوي قسمت
، دماغ اول هاي پنجگانه مغز ز متمايز شدن قسمتچنانكه فوقاً متذكر شديم پس ا

هاي  شوند كه قسمت كنند و باعث مي نمو بيشتر پيدا مي)  و مخچهمخ (و چهارم
  .ديگر را دربرگيرند و ضمناً پيچيدگي در حجم مغز پديد آورند

                                                 
ها و   ، انطباق و شباهت سمت راست و چپ اين شكل20 و 19 و 18هاي   با مالحظه و دقت در شكل.1

 . توان فهميد براين وضع تقارن جانبي يا دو طرفي اعضاء نمايش داده شده را ميبنا
تر از نقاط ديگر  اي شكل است، اما در دو جا از طول خود، قطورتر و پهن  معموالً استوانه نخاع شوكي.2

 .پايكي در محل انشعاب اعصاب دست و ديگر در محل انشعاب اعصاب كمر و : شود  مي
 33 را گردند اعصاب نخاعي شوند و جداگانه از هر مهره خارج مي  چون بعضي از اين اعصاب دو تا مي.3

 .كنند هم حساب مي
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  : در هاي مختلف مغز  نمو تدريجي قسمت-21شكل 
  

  
  

          
  
  
  
  

  
      ا ه  ماهي-الف
        دوزيستان-ب
        خزندگان-ج
          پرندگان-د
  . پستانداران-  ه

  ) خرگوش (مغزران صاف اپستاند -1 ،  ه
  ) ميمون(ردا  ناصاف يا شكنج با مغز پستانداران-2 ،  ه
   انسان-3 ،  ه

  
  :توضيح اجزاء هر شكل 

هـاي    در جلـو نيمكـره    ،  ) شامه(ي  ئاي ريشه عصب بو   -1
  لدماغ او

I-هاي دماغ اصلي نيمكره =  دماغ اول.  
II -دماغ و حس رؤيتچشم مربوط به=  م دو .  

  

  غده مخروطي= ز في  غده اپي-2
III -هاي دوگانه و   برجستگي = دماغ سوم

  .چهارگانه
IV -رغ يا دماغ اصمخچه =  دماغ چهارم.  
V-عالنخا  بصل=  دماغ پنجم .  

1 ،  شكل ه2 ،شكل ه3 ،شكل ه

 شكل د

 شكل ج

شكل الف

 شكل ب
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يه جنيني چندان تغيير  ؛ وضع مستقيم محور اعصاب نسبت به احوال اولاه  در ماهي-1
 مثل همان احوال جنيني ، در يك  پنج قسمت دماغكند يعني در اين حيوانات نمي

و به )  الف-21شكل (اي ندارد   انحناء و زاويهامتداد بوده و نسبت به نخاع شوكي
  .استعالوه ، پنج قسمت دماغ هم از يكديگر متمايز 

 - 21شكل (تر است  هاي ديگر دماغ بزرگ  از تمام قسمتا دماغ سومه در ماهي
  .پوشاند  را مي هم با توسعه نسبي، قسمتي از دماغ پنجم يا مخچهو دماغ چهارم) الف
  

ا چندان تفاوتي ندارد اما ه  ماهي نسبت به وضع مغز ؛ وضع دماغ در دوزيستان ساده-2
 هم  نمو بيشتر يافته و حتي از دماغ سوم، دماغ اول )انواع قورباغه(تر   كاملدر غوكان

. گردد  هم مستور ميسمت عقب، قسمتي از دماغ دوم شود و با نمو آن به تر مي بزرگ
  ). ب-21شكل (

 در يك امتداد است و هاي دماغ ا، همه قسمته  ، مثل ماهيدر تمام ذوحياتين
  . وجود نداردبه نخاع شوكيانحنائي ميان آنها و يا نسبت 

  
 وجود ا و ذوحياتينه  آنها نسبت به آنچه در ماهي ؛ تغيير زياد در مغز در خزندگان-3

  :آيد  دارد پديد مي
 از سمت پشت طويل شده  قسمتي از دماغ دوم1رت  ساده و خزندگانر سوسماراند

 منتهي دارد، چشم ، به عضوي كه ساختماني شبيه ساختماندر زير سقف جمجمه
همين جهت عضو مزبور را چشم سوم يا چشم مخروطي  و به) 22شكل( شود مي
  :و از نظر تكاملي اهميت زياد دارد اين عض.نامند مي

  

  : ساده  مخروطي در سوسماران وضع چشم-22شكل 
  
  هاي دماغ اول  نيمكره-2
  هاي دوگانه   يا برجستگي دماغ سوم-3
  عالنخا  يا بصل دماغ پنجم-4
 مخروطي در وسط استخوان سقف  چشم-5

         همجمج
  )پريه. نقل از ر(

                                                 
 »Hatteria هاتريا«كند و به نام   زندگي مي است كه امروزه فقط در زلند نو مقصود يك نوع از خزندگان.1

مانده  ترين اقسام خزندگان است و آن را باقي  از نظر صفات تشريحي سادهاين حيوان. موسوم است
 .دانند  ميمستقيم از خزندگان متنوع و بزرگ دوران دوم
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ط سقف ي، سوراخي در وسشناس  دوران زمين بزرگدر بعضي از خزندگان
از نظر تشريح .  آنها وجود داشته كه در اثر فسيل شده آنها نيز محفوظ استجمجمه
 امروز وجود  سوم نظير آنچه در خزندگان ساده اين سوراخ را جايگاه چشمتطبيقي

  .دانند دارد، مي
ر در پشت ت  عالي را نيز كه در خزندگان1»زفي اپي« دماغي يا غده غده مخروطي

  و انسان و پستاندارانو در پرندگان) 2 ج نمره -20شكل ( آنها قرار دارد دماغ دوم
 باشد، از بقاياي تحليل رفته همان چشم  مستور ميهاي دماغ اول هم در زير نيمكره

  .دانند سوم يا عضو مخروطي مي
  

كند و بيشتر سطح عقب   توسعه زياد پيدا ميهاي دماغ اول ه ؛ نيمكر  در پرندگان-4
 ز و قسمتي از دماغ سومفي  و غده اپيكه دماغ دوم به طوري. گيرد  سر را فرا ميغزم

  ). د-21شكل (شوند  در زير آن مستور مي
 كه اصوالً اين عضو در حفظ يابد و با عملي  توسعه زياد مي نيز در پرندگانمخچه

 در تناسب براي حفظ تعادل جسم اين حيوانات تعادل بدن دارد، نمو زياد آن ، بي
  .باشد ايستادن روي دو پا و يا در هنگام پرواز نمي

  
 خود تمام عة، با توسهاي دماغ اول ؛ و اما در پستانداران نيمكره  در پستانداران-5

، تمام گيرد و غير از قسمتي از دماغ چهارم  جز سطح زيرين آن را فرا مياطراف مغز
   ).21شكل (پوشاند   را ميهاي ديگر دماغ قسمت

 توسعه شود چنانكه در انسان  بيشتر مي نمو دماغ اولتر پستانداران در اقسام عالي
خوردگي  چين باعث ،مغز ديگر نواحي پوشش بر عالوه مزبور دماغ هاي نيمكره فراگير

   ).21شكل (شود  سطح آن نيز مي
 ستانداران سادهدر پ:  يك جور نيست  سر در تمام پستاندارانسطح خارجي مغز

، )موش و خرگوش( جوندگان و )3اكيدنه و 2ترنك ارني( رگذا تخم پستانداران قبيل از
ا را پستانداران همين جهت آنه ؛ به خوردگي ندارد چين سطح مزبور صاف است و

 سطح اه ن، و ميموندارا ن ، پنجهدارا اما در سم). 21شكل (گويند   مي4»صاف مغز«
                                                 

1. Epiphyes           2. Ornithorynque          
 .3 Echidné         .4 Lissencéphares  
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ها را كند به همين جهت آن هايي پيدا مي خوردگي مغزِ سر صاف نيست بلكه چين
  .نامند مي) 21شكل  (1يا ژيرانسفال» ردا  يا شكنج خورده مغزچين«

  
شود و به اعضاء واقع در سر مثل   سر، دوازده جفت متفرع مياز مغز :  اعصاب دماغي

 بعضي از اين اعصاب از گردن. گردد  مرتبط مي و حلق، زبان، بيني، گوشچشم
 منتهي گشته و اعمال مهم اين اعضاء را تحت اداره و  و معده ، ريهپائين آمده به قلب

  .يرندگ نظم مي
شود و عمل آن اين است كه احساس   مربوط مياولين جفت اين اعصاب به بيني

ن دارا اين عصب ، در مهره.  منتقل كند را دريافت و براي درك شدن به مغزبويائي
شود و به همين جهت،   جدا مي دو نيمكره دماغ اولاز قسمت جلوي) ندارا استخوان(

  .گويند  ميقسمت جلوي دماغ اول را ناحيه بويائي دماغ
بيش از )  ر-21شكل  (و پستانداران)  ج-21شكل  ( در خزندگانناحيه بويائي

 كند و از اين جهت شباهت نزديكي ميان پستانداران و خزندگان  نمو پيدا ميپرندگان
  .وجود دارد

 ذكر هاي تفصيلي تشريح تطبيقي اين شباهت و شباهت بيشتري كه در بحث
 را با لي و پيوستگي پستاندارانكنند از شواهدي است كه به آن وسيله ارتباط نس مي

  .2كنند  تأييد و تأكيد ميخزندگان
  

 هاي مغز  ، تمام قسمتا و دوزيستانه ايم، در ماهي چنانكه گفته : انحناء محور اعصاب
 در يك امتداد است و تغيير جهتي در محور اعصاب آنها آنها نسبت به نخاع شوكي

                                                 
1. Gyrencéphales 

 خزندگان ميان رابط و واسط توان نمي تكاملي، و تدريجي رتغيي نظر از را پرندگان طبيعي صفات از  بسياري.2
  بزرگ آئورتا و پستانداران معلوم شد كه شريان دانست؛ مثالً در بيان دستگاه خون پرندگانو پستانداران

شود و در پستانداران به سمت چپ، اين دو  سمت راست خم مي ، در پرندگان به قلبپس از دور شدن از
هاي اصلي اطراف  اما اگر وضع رگ. خم طوري نيست كه بتوان دومي را از تغيير حالت اولي دانست

ن را با هاي نسلي پستاندارا قلب را در خزندگان با دو قوس آئورتاي چپ و راست به خاطر آوريم و رابط
ي، چنانكه بعداً گفته خواهد شد، متذكر باشيم، چنين دريافت شناس  ، بر طبق شواهد روشن فسيلخزندگان

كنيم كه تكامل پرندگان و پستانداران در طول و به دنبال يكديگر انجام شده و هر دو آنها بستگي  مي
و از اين جهت است كه مثالً دو قوس چپ و راست آئورتاي خزندگان در مستقيم به رده خزندگان دارند 
تحليل رفتن قوس چپ در رده پرندگان و قوس راست در رده پستانداران  ضمن نمو تكاملي ، منتهي به

 .وضعي كه در فوق اشاره شد درآمد  سه رده مذكور ، به اولغ دماگرديد و يا ناحيه بويائيِ
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ن ديگر فقط در اوايل احوال جنيني ، محور اعصاب در دارا در مهره. شود حاصل نمي
يك امتداد است ولي با نمو آن و تا حال بلوغ، حجم مغز نسبت به نخاع ، انحناء 

 به  ، در حدود مخچهشود ، حجم دماغ مي ديده 23چنانكه در شكل . كند پيدامي
 در ع است كه با نخاع شوكيالنخا  يا بصلشود و فقط دماغ پنجم سمت جلو خم مي
  .ماند يك امتداد باقي مي

  
    شكل ساده از مقطع طولي مغز-23شكل 

  .  و انحناء آن در انسانهاي دماغ براي نمايش قسمت
  

هــاي ديگــر دمــاغ را   قــسمتدمــاغ اول
  . پوشانيده است

محـور   (در اين شكل تمايل محور دمـاغ      
در محل دماغ   (سمت جلو     به) مركزي اعصاب 

عقب  سمت به اول دماغ توسعه و نمو و) چهارم
  :مورد توجه است 

    دماغ اول-1
  زفي  و غده اپي دماغ دوم-2
  )نههاي چهارگا برجستگي ( دماغ سوم-3
    مخچه-4
  ع النخا  بصل-5
    نخاع شوكي-6

  )نقل از پيزون(                                
  
  

 به هاي دماغ اول رويم ، نيمكره ن باالتر ميدارا از طرف ديگر هر چه در مهره
. پوشاند   را تدريجاً ميهاي ديگر مغز يابد و قسمت سمت عقب توسعه بيشتر مي

 تمام دماغ دوم و قسمتي از  و در پرندگانا قسمتي از دماغ دومه چنانكه در تمساح
، بر اثر  و قسمتي از دماغ چهارم تمام دماغ دوم و سوم ، در پستانداراندماغ سوم

 تمام  و باالخره در انسان.)   از الف تا ه-21شكل (شود  توسعه مزبور مستور مي
كه اگر حجم مغز  شود به طوري وشيده مي پهاي دماغ به وسيله دماغ نخستين قسمت

شكل (را از باال نگاه كنيم جز سطح پرچين و شكنج دماغ مزبور چيزي نخواهيم ديد 
  ).23 و شكل 21
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 ي تشكيل شدههاي عصب شماري از سلول  از اجتماع تعداد بيسطح خارجي مغز
 مركز دريافت احساسات و درك آنها و انطباق و تنظيم كليه اه اين سلول. است

محل طرح و اجراي نيروهاي . باشند هاي ارادي و غير ارادي مي العمل اعمال و عكس
 نيز در انگيز دروني از قبيل فكر و عاطفه و هوش و تكلم در انسان مرموز و شگفت

  .هاست همين ياخته
تر موجب  ن عاليدارا ي ارادي و غير ارادي در مهره تدريجي اعمال حياتةعتوس

تر شود و ثانياً سطح دماغ مزبور پهناي   بزرگهاي دماغ اول شده كه اوالً نيمكره
 ن ، حجم دماغ در فضاي محدود كاسهدارا بيشتر بيابد و از آنجا كه در تمام استخوان

هايي  خوردگي  سطح آن باعث شده كه چينةعسرمحاط است، نمو دماغ و توس
، بر روي آن پديد آيد و به تناسب وضع تكاملي اين حيوانات) يهاي دماغ شكنج(

   ).3 ،  ه تا 1 ،  ه از 21شكل (هاي مزبور زيادتر گردند  شكنج
ن است  بيش از همه پستانداراهاي آن در انسان  و شاخههاي سطح دماغ چين

اند و عمل  بندي كرده كه سطح دماغ را به وسيله آنها به چند ناحيه تقسيم طوري به
  ).24 و شكل 21شكل (اند   هر ناحيه را تا حدي معين نمودهفيزيولوژي

  
    در انسانهاي دماغ اول شكل خارجي يكي از نيمكره -24شكل 

  :ي سطح آن ها براي نمايش شيارها و شكنج
  

  
  

  )Sylvius ( شيار بزرگ و تقريباً افقي معروف به شيار سيلويوس-1
  )Rolando ( شيار مورب رالندو-2
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ن در هر نوع از آنها ثابت و مخصوص به دارا  پستانهاي سطحي دماغ شكل شكنج
  .وضع شبيه و متقارني موجود است،  ي دماغ همان نوع است و هميشه در دو نيمكره

  
   آن و مطالعه تطبيقي گوش-4

هاي   يكي از اعضاء حس است و چنانكه در بحث اعصاب گفته شد، دستگاهگوش
 اعضاء حس مطالعه تطبيقي. باشد ، از اعضاء سطحي سلسله عمومي اعصاب مي1حس

اي را در تأييد تغييرات تدريجي و بستگي و تكامل  جانواران نيز نتيجه قابل مالحظه
اين مفهوم را در توضيح . دهند ي پيوسته موجودات زنده به دست مي اعضاء سلسله

دهيم ،  ن ميدارا  و ساير استخوان انساناجمالي كه در زير راجع به ساختمان گوش
  .كنيم بهتر دريافت مي

 نه فقط عضو شنيدن است بلكه ما را از وضع تعادل بدن خويش نيز آگاه گوش
اي دارد و  گوش براي انجام اين اعمال ، ساختمان بسيار مفصل و پيچيده. سازد مي

م جامد غيرزنده و ها، اجسا اعضاي مختلف از استخوان، غضروف ، عضله ، رباط، پي
  .اند مايعات مختلف در ساختمان آن به كار رفته

  
 كه محل دريافت احساسات صوتي و قسمت اصلي گوش انسان : گوش داخلي

اين دستگاه در داخل زائدة زيرين . باشد  ميچگونگي تعادل بدن است گوش دروني
هاي بس پيچيده و تو در تو  به شكل لوله) استخوان پشت الله گوش (هاستخوان شقيق
  .جا گرفته است

 به  در داخل زائده استخوان شقيقهها وفضاهاي گوش داخلي پيچيدگي لوله
  .گويند  نيز مي2»نتالبير«اي است كه گوش مزبور را  اندازه

»  غشائيالبيرنت« و به قالب آن در داخل فضا و مجاوري استخواني گوش داخلي
  . اند است و در درون آن مايع، ذرات بسيار ريز جامدي از نوع سنگ آهك معلق

:  از سه قسمت متمايز تشكيل شده است ؛) استخواني و غشائي (گوش داخلي
   ). ، الف 25 از شكل 15 تا 11هاي  شماره (د و حلزونگر ، مجاري نيمدهليز

، در پائين و  ، فضا و پرده كيسه مانندي است كه ميان حلزون گوش داخليدهليز
  كه در وسط آن پديد آمده به  دهليز با فرورفتگي. ، قرار دارد ، در باال دگر مجاري نيم

                                                 
 .باشد  مي و حس لمس ، چشائي ، بويائي ، بينائيشنوائي: هاي پنجگانه   مقصود حس.1
 و يا بناي ديگر است كه موجب ها و راهرهاي پيچ در پيچ بناي مصري  ، اتاقLabyrinthe  البيرنت.2

 .اند  را هم از نظر پيچيدگي به اين نام ناميدهگوش داخلي. شود گمراهي عابرين از آنها مي
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   در انسانشكل ساده و تقريبي از مقطع گوش:  ، الف 25شكل 

  

  
  
                    الله گوش-1
   و پرده صماخ گوش خارجي مجراي شنوايي-3 و 2
   هاي گوش مياني  ريز استخوان-6 و 4
    دريچه بيضي گوش داخلي-8
    دريچه گرد گوش داخلي-9

    در گوش ميانياستاش شيپور -10
    لوله خميده دهليزي حلزون-11
           تيغه مارپيچ ميان حلزون -12
    لوله خميده صماخي حلزون-13
      )  مقدمدهليز ( اوتريكول- الف-14
  ) دهليز عقب (ول ساك- ب-14
       گوش داخلي ةداير نيم مجاري -15
  . قسمتي از استخوان  زير شقيقه-16
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 -14 الف و -14هاي  شماره( تقسيم شده است 2»حجرة موخر« و 1»حجرة مقدم«دو 
 از د و حجرة مؤخرگر  باال به مجاري نيم ازحجرة مقدم).  ، الف 25ب ، از شكل 

  .پائين به لوله پيچيده حلزون ارتباط دارد
اند  دايره تشكيل شده از سه لوله نيم) ، الف25 از شكل 14شمارة (د گر مجاري نيم

 واقع  مجرا در باالي گوش درونياين سه. اند كه در سه جهت فضائي قرار گرفته
  . دهليزي ارتباط دارندشده، و چنانكه گفتيم، به حجرة مقدم

دور ستونك كوچك استخواني  ، لوله مارپيچي است كه دو دور و نيم بهحلزون
 گوش  و در پائيناين عض). ، الف25 از شكل 13 تا 11هاي  شماره(پيچيده است 

  . مربوط استحجرة مؤخر دهليز  قرارگرفته و بهداخلي
  

   تصوير كلي براي نمايش نمو تكاملي گوش: ، ب 25شكل 
  ا تا پرندگانه ن از ماهيدارا هاي مهره در رده

  
    در غوكان-2                ا ه  در ماهي-1

  
  

   در پرندگان-4                در خزندگان-3

  
  

                                                 
1. Utricule          .2  Saccule            
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   . در انسان شكلي از مقطع گوش داخلي-26شكل 

  .هاي اصلي آن براي نمايش قسمت
  

  
  

 مربـوط    يـا اوتريكـول     دهليز د كه با يك پايه مشترك به حجرة مقدم        گر   دو تا از مجاري نيم     -1
  .ندشو مي

  . يا ساكول دهليز حجرة مؤخر-2
  . حجرة مقدم-3
  يهاي شنواي  يكي از لكه-4
يش داده شـده   نمـا 27تر در شكل   كه به مقياس بزرگهاي داخلي حلزون    يكي از برجستگي   -5

  .و اجزاء ساختمانش در آنجا بهتر مشهود است
  . قسمتي از مجراي داخلي حلزون-6
  .هايي از عصب سامعه ي و ريشه شاخههاي عصب  غده-9 و 8 و 7

  . گذرد  ميمعه داخلي كه از ميان آن عصب سا مجراي شنوايي-10
  )پريه. نقل از ر(

  



  
  
  
  
  

  ، تكامل و خلقت انسانمجيدقرآن  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  122

 

. دهد  را نشان مي انسان گوشعرضي از يك قسمت از لوله حلزون مقطع 27شكل
 هاي رشته. برد توان پي  مي ساختمان بسيار مفصل اين عضو با دقت در اين شكل به

هاي متنوع درون لوله حلزون  انگيزي در ميان سلول نحو شگفت  بههعصب سامع
هاي مخصوص هستند كه اثر صداها و آواها را دريافت  پراكنده هستند و همين رشته

  .كنند  منتقل ميو به مغزكرده 
  

  راي نمايش  ب شكلي از مقطع عرضي يك قسمت از لوله حلزون-27شكل 
  . در آناجزاء ساختماني حلزون و انتشار عصب سامعه

  

  
  
  ) :گذاري شده است  نمره5 به شماره 26اين شكل بزرگ شده قسمتي است كه در شكل (
ي هـاي عـصب   ا و تارهاي طويل سلوله  كه از مژك يك قسمت از پوشش داخل لوله حلزون    -1

  . تشكيل شده استشنوايي
 را طـوالً ، بـه دو قـسمت           تيغه غضروفي و يا استخواني مارپيچ كه فضاي داخلي لوله حلزون           -5

  . كند تقسيم مي
  )پريه.نقل از ر(
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هاي دهليزي و يا هر پايه  اي از حجره داخلي، در نقطهگوش  در محلي از پرده نرم
ها از  اين محل. شود  توزيع ميهاي ديگري از عصب سامعه د، رشتهگر از مجاري نيم

. نامند  مي1 را كه ساختمان دقيق و متمايزي دارد لكه شنوائيجدار البيرنت غشائي
  .نماياند  را مي چند لكه شنوايي26 از شكل 4 و 3 و 2هاي  شماره

ي داخل ي و مياني به گوشخارج وقتي امواج و ارتعاشات اصوات به واسطه گوش
ريزه . آيد رزش در مي در مايع به لمنتقل شد، مايع درون آن و ذرات جامد محتوي

ي برخورد هاي شنواي ها و خارهاي عصبي سامعه در محل لكه هاي مزبور به بن سنگ
 نيز اين احساس را براي درك هاي عصب سامعه رشته. سازد كرده آنها را حساس مي

  .سازند  منتقل ميشدن به مغز
  

 در همان در جلوي گوش دروني» صندوق صماخ« يا  گوش مياني :گوش مياني
تر و در پائين باريك و لوله   وسيعفضاي گوش مياني. استخوان زير شقيقه قرار دارد

 مشهور است و در عقب سقف 2»شيپور استاش«لوله انتهايي مزبور به نام . مانند است
  ). ، الف 25 در شكل 5قسمت وسط از قطعه (شود  دهان باز مي

 از گوش)  ، الف25 از شكل 3شماره (» پرده صماخ« به وسيله صندوق صماخ
از گوش )  ، الف25 از شكل 8شماره  (3»پنجره و پرده بيضي«خارجي و به واسطه 

  . مجزا است داخلي
 چهار قطعه استخوان كوچك متوالي قرار دارند  و پنجره بيضيميان پرده صماخ

خوانده  يركاب و يعدس ي،سندان ي،چكش هاي استخوان دارند كه شباهتي مناسبت به كه
 روي پنجره كف پهن استخوان ركابي .)الف ،25 از شكل 7 تا 4 هاي شماره( وندش مي

 واقع شده است و بدين  در پشت پرده صماخ و ابتداي دسته استخوان چكشيبيضي
  .گيرد  صورت ميگوش داخلي  بهطريق انتقال ارتعاشات صوتي از گوش خارجي

  
» ي شنوايي خارجيامجر«و » الله گوش«اين قسمت از گوش شامل :  گوش خارجي

  ). ، الف25 از شكل 2 و 1هاي  شماره(است 
                                                 

1. Tache acoustique 
 Trompe  d’Eustache =  شيپور استاش.2
ست و به همين جهت  قرار گرفته ا پردة مزبور در پشت سوراخي بيضي شكل، از استخوان گوش داخلي.3

  .گويند  مياين محل و پرده روي آن را پنجره بيضي
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)  ، الف25 از شكل -3شماره  (، پرده صماخدر انتهاي مجراي شنوايي خارجي
  .قرار دارد
.  خورده غضروفي استي چين ، صفحهو بعضي از پستانداران ش در انسانگو الله
گيرند و به درون مجراي  هاي سطحي اين عضو، امواج صوتي را از هر سو مي چين

 گرديده و امواج مزبور موجب ارتعاش پرده صماخ. كنند  منتقل ميشنوايي خارجي
  .يابند  انتقال ميگوش داخلي  بهگوش مياني  هاي وسيله ريزاستخوان سپس به

  
    در سلسله حيواناتتكامل گوش

  . استترين اعضاء بدن انسان ترين و پيچيده  از مفصلچنانكه متذكر شديم، گوش
اي دارد و آن   ساختمان سادها ، گوشه ه مثل كرمن ساداستخوا در حيوانات بي
هاي خيلي نازك تشكيل گرديده و  اي است كه جدار آن ازسلول كيسه كوچك بسته

تري  هاي ضخيم ياخته كيسه، از جدار اين قسمتي در. ايي موسوم استنوش  ي كيسه نام به
  ).28شكل ( در ميان آنها پراكنده است هاي عصب سامعه وجود دارد كه انتهاي رشته

  
 در  ساختمان يك كيسه شنوايي-28شكل 

   :قسمتي از لوله حلزون
  

   عصب سامعه-1
هايي كـه     هاي حساس با كرك      سلول -2

  . دارند شنواييي در داخل كيسه
   هاي شنوايي سنگ  ريزه-3

  )پريه.نقل از ر(
  

مايع ، ذراتي از كربنات  را مايعي پر كرده است و در آن  شنواييي داخل كيسه
  .باشد كلسيم معلق مي

هاي عصبي ، داراي همان  ، از نظر حساس ساختن رشتهمايع و ذرات جامد مذكور
. گرديد  اشاره انسانگوش داخلي يهاي شنواي عملي است كه در ساختمان و عمل لكه

كار   بيشتر براي تشخيص وضع تعادلي بدن بهن، كيسه شنواييتخوااس در حيوانات بي
   :ن به شرح زير استدارا  يا استخوان در حيوانات با استخوانتكامل گوش .رود مي
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ها  مهره  بيگوش ذلك نسبت به و مع هستند دارا را شنوايي عضو ترين ساده ، اه  ماهي-1
  .تري را داراست ساختمان مفصل
  دهليزيكند و به دو حفره ا ، در وسط فرورفتگي پيدا ميه  در ماهيكيسه شنوايي
به عالوه ، اين . شود تقسيم مي) ساكول (و حجره خلفي) اوتريكول (و حجره قدامي

و اثر مختصري از ) در باالي حجره قداميِ دهليزي( داراي مجاري نيمدايره حيوانات
  .باشند  مي در انتهاي ساكولحلزون

  مستقيماً به حفره دهليزيخارجي مجراي گوش.  نيستندمياني ا داراي گوشه ماهي
  ). ، ب25از شكل  1قطعه (شود  مربوط مي

  
  با گوش داخليشود اما رابطه گوش مياني مياني پيدا مي ، گوش  در ذوحياتين عالي-2

  ). ، ب25 از شكل -2قطعه(است  برقرار ،جا، از محل پنجرة بيضي  فقط از يك
  
كند و براي   نمو بيشتر پيدا مي ، حلزون، عالوه بر داشتن گوش مياني در خزندگان-3

كند و  اي مارپيچ فضاي داخل حلزون را طوالً به دو قسمت تقسيم مي اولين بار تيغه
پنجره ( در ارتباط باشد  از دو جا با گوش داخليشود كه گوش مياني موجب مي

  ).  ، ب 25 از شكل3قطعه  (–)  و پنجره گردبيضي
  
  ، از آنها ذكر شد خزندگان، عالوه بر وجود اعضائي كه در گوش  در پرندگان-4

 -4قطعه (پيچد  كند و يك دور كامل به دور خود مي ي بيشتر پيدا مي توسعه،  حلزون
  ). ، ب25از شكل 

  
 ذكـر    همان است كه صـورت كامـل آن را در انـسان            ، وضع گوش    در پستانداران  -5

  .نموديم
  
  



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
  

  تطبيقيي شناس جنين
  

 و تغيير آن  حيواناتي دانستن صفات طبيعي جنينشناسي عموم مقصود از جنين
ي مقايسه و مطابقه شناسي تطبيق در مراحل مختلف روياني آنهاست و منظور از جنين

  .باشد  ميع متفاوت جانورانصفات و احوال جنيني در انوا
 است كه از مطالعات آن تأييدات رسا هاي علوم زيستي ي يكي از ريشهشناس جنين

  .توان به دست آورد در پيوستگي نسلي موجودات زنده مي
  
   و تشكيل جنينتخم

. نيم، يكي از صفات طبيعي موجودات زنده، توليد مثل و تكثير آنهاستدا چنانكه مي
صورت ) سلول مادر(سلولي ، تكثير آنها با تقسيم همان سلول  موجودات تك

 چندسلولي ، بدون استثنا، از يك سلول مخصوص،  و گياهانگيرد، اما حيوانات مي
  .شوند آيد، توليد مي ه از خود آنها پديد مي كبه نام تخم

 باشند، 1هاي مولد دو فرد نر و ماده، كه همنوع از اتحاد و اختالط ياخته» تخم«
  . شود حاصل مي
 از نظر حياتي ، سلول نسبتاً درشتي است كه تمام صفات طبيعي و نيروهاي تخم

  .باشد وابسته به آنها را بالقوه دارا ميدروني هر نوع از موجودات و اجداد 
آيد ؛ بلكه مراتب و   ، مستقيماً موجود رسيده و كامل اندام پديد نمياز تخم
اين مراحل از زندگي موجود . اعضاء ظاهر شود گذرد تا از آن، فرد كامل مراحلي مي

  .گويند آن موجود مي» رويان«يا » جنين«تر  زنده را احوال جنيني و يابه طور ساده
                                                 

 . است كه بتوانند در بين خود فرد قابل توليد به وجود آورنداي از موجودات زنده  مقصود عده.1



  
  
  
  
  

  ، تكامل و خلقت انسانمجيدقرآن  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  128

 

كند  مي زندگي خود مولد فرد جسم از خارج ،پستانداران از غير ،حيوانات تمام جنين
و چون اين جنين براي زنده ماندن و توسعه محتاج تغذيه است لذا مقداري مواد 

  .رسد  در حال نمو ميمصرف غذائي نطفه شود و تدريجاً به  ذخيره ميغذائي در تخم
كند و از اين جهت   فرق ميها در اقسام حيوانات مقدار غذاي محتوي در تخم

  :كنند   را به سه دسته تقسيم مي جانورانتخم
  

ها  در اين تخم. باشند مي از ماده غذائي پرها،   تلولسيت-1تيا يا تلولسهاي پرغذ  تخم-1
از اين قبيل . پر شده است غذائي ماده از حجم بقيه و شود مي رانده اي  به گوشهنطفه

ي و بعضي از هاي غضروف ، ماهيگانو تخم خزند) 29شكل  ( پرندگاناست تخم
  .ن عاليتنا نرم

  
  ) يا پرغذا تلولسيتتخم(مرغ   مقطع طولي تخم-29شكل

  . مرغ  صدف يا پوست سخت تخم-1
  .  سفيده-3     . پرده زير صدف-2
  .  نطفه-4
  .  پرده روي زرده-5
  . اقك هوات ا-6
 زرده روشن كه مستقيماً به نطفه -7

  . مربوط است
  )پريه.نقل از ر(

  
هاي  ها، ماده غذائي به فراواني تخم  ـ  در اين تخم2)هتروليست(ن هاي ناهمسا تخم -2

 يكسان پراكنده نيست و به ن ماده غذائي هم در تمام حجم تخمدسته قبل نيست و اي
  :توان ناميد   ميهمين جهت آنها را تخم ناهمسان

 اوليه  ماده غذائي جمع شده و انتهاي ديگر تخم را پرتوپالسميك طرف تخم
ن تنا ي و نرمهاي معمول  ماهي  ،از اين قبيل است تخم ذوحياتين. ه است فرا گرفتجنين

  )30شكل  . (3)گاستروپدها (از دسته حلزون
  

ها ماده غذائي مختصر و كم   ـ در اين تخم4)آلسيت(ذا غ ا يا بيهاي كم غذ  تخم-3
 و ا و خارپوستانه ا و اسفنجه  پراكنده است ، مثل تخم مرجاناست و در حجم تخم

                                                 
1. Télolécithe        .2  Hétérolécithe               .3  Gastéropodes            .4 Alécithes 
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كنند و از ماده غذايي محتوي در   كه در رحم نمو پيدا ميهمچنين تخم پستانداران
   .نمايند  مادر تغذيه ميخون
  

  ها   و مراحل اوليه رويانتقسيم تخم
يابد، و  شود، تكثير مي  موجودات وقتي در جاي مساعد قرار گرفت تقسيم ميتخم

  . تا از آن فردِ كامل پديد آيدكند پيوسته تغييراتي پيدا مي
 هر چنانكه در فوق گفته شد، مراحل و مراتبي كه تغييرات مزبور در سلول تخم

   .شود ناميده مي ي آن موجود هاي جنين گيرد دوره موجود صورت مي
شود كه  ها وجود دارد موجب مي اختالفي كه در ساختمان و تركيب اقسام تخم

  :طرز تقسيم و تكثير همه آنها يك جور نباشد 
  

  )ستيلوهتر (اي براي نمايش چگونگي تقسيم تخم ناهمسان  شكل ساده-30شكل 
  

  
  

  .دار  قطب كم غذا يا قطب نطفه-1
  . قطب غذايي-2
  . كه هسته نطفه را احاطه كرده است نطفه پرتوپالسم-3
  . ماده غذايي-4
  .دار حاصل شده است  كه از تقسيم قطب نطفه پرده اكتودرم-5
    .هاي غذايي پديد آمده است  كه از تقسيم سلول آندودرم-6

  )پريه. نقل از ر(
  

، چون دو قطب تخم از نظر انتشار )تخم ناهمسان( و امثال آن  قورباغهدر تخم
هاي جديد در دو  شود كه پس از تقسيم، ياخته ماده غذائي يكسان نيست باعث مي
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هاي قطب  شود ، سلول  مالحظه مي30انتهاي تخم يكسان نباشد؛ چنانكه در شكل 
  .تر خواهد بود هاي قطب غذادار درشت  ياختهاما  دار ريزتر هستند، نطفه

پس از تكثير ، به تدريج ) 30 از شكل 3نمره  (دار هاي كوچك قطب نطفه سلول
 پرده كنند و پوسته خارجي  را احاطه ميهاي تقسيم شده تخم اطراف مجموعه سلول

هاي درشت  كه ياخته آورند ، درصورتي وجود مي  را به1مر جنيني يا اِكتودبيروني
قطب ديگر كه از ماده غذائي انباشته هستند در وسط قرار گرفته و تدريجاً محصور 

  ).6 نمره -30لشك(شود   حاصل مي2 جنيني آندودرمشوند و از اينها پوسته دروني مي
به نحو ديگر است كه به شرح زير ) يا آلسيت(ا هاي كم غذ وضع تقسيم در تخم

  .ي در باره آن توضيح بيشتر داده خواهد شدهاي جنين در تشكيل پرده
هايي وجود  ، اختالف اقسام حيوانات و نمو جنينيبا آنكه در نحوه تقسيم تخم

ها يكي است و آن ايجاد سامان واحدي است كه از آن  ذلك نتيجه اختالف دارد مع
هاي  ها يا پرده پوسته«اين سامان، تشكيل .  پديد آيدكليه اعضاء حيوانات چند سلولي

  .شود اي مي باشد كه فعالً راجع به آن اشاره مي» اصلي جنيني
  

  يهاي جنين تشكيل پرده
  . تر است تر و ساده ا، واضحهاي كم غذ ي در تخمهاي جنين چگونگي تشكيل پرده
ني، چهار مرحله تميز هاي اصلي رويا ها تا تشكيل تمام پرده در تقسيم اين تخم

  : شود  داده مي
شود  النهاري تقسيم مي  در ابتدا، در امتداد يكي از سطوح نصف ـ تخممرحله اول

شماره (كند  النهار عمود بر سطح اول پيدا مي بالفاصله تقسيم ديگري در امتداد نصف
خم حاصل شده و اي در جهت استوائي ت بعد از اين، تقسيم تازه) 31 از شكل 3 و 2

  .آيد  جنيني پديد ميةبدين نحو هشت ياخت
شكل كره كوچكي   بهزودي تخم شود كه به تقسيمات منظم و سريع بعد باعث مي

اي  اين اجتماع كروي سطح ناصاف و دانه دانه. هاي جديد درآيد از اجتماع سلول
  .نامند  مي3»روالم«شبيه به توت دارد و به همين جهت آن را 

 تدريجاً متوجه سطح آن شده و موجب هاي داخلي كره مروال  ـ سلولمرحله دوم
هاي  شماره( آيد پديد آن ميان در فضائي و شود توخالي تدريجاً مزبور كره كه شوند مي

و ) 31رف ح از شكل ح(نامند  مي» حفره تقسيم«فضاي مزبور را ). 31 از شكل 6 و 5
  .  و حتي هنگام بلوغ خواهد ماندشود كه تا آخر دوره جنيني به زودي از مايعي پر مي

                                                 
1. Ectoderme         .2  Endoderme             3. Morula   
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هاي جنين  شود و تا اين حالت، تمام سلول  گفته مي1»بالستوال «اين حالت از جنين
  .ل و ساختمان آنها وجود ندارديكسان و يك جورند و هيچ اختالفي در شك

  
   :»آلسيت« اي براي نمايش تقسيم منظم يك تخم كم غذا  شكل ساده-31شكل 

  

    

  .  آلسيت يك تخم-1
  ). شود  مي  قطب باال ديدهتخم از(النهاري دو سلول در امتداد سطح نصف  تقسيم به-2
  ). النهاري عمود بر هم است سطح تقسيم دو سطح نصف(چهار سلول  تقسيم به-3
  .  تشكيل بالستوال-5 و 4
   : مراحل مختلف تشكيل گاستروال-9 و 8 و 7 و 6

  .  حفره تقسيم-ح
  . جنيني يا اكتودرم پرده بيروني-ب
   .  يا آندودرم پرده دروني-د

  )Mathias - نقل از ماتياس(
ي ها سلول به نسبت ،كره بالستوال طرف از يك هاي سلول بعد  ـ از اين بهمرحله سوم

 7 و 6شماره (روند  داخل كره مزبور فرو مي كند و به ديگر، ساختمان متفاوتي پيدا مي
اين فرورفتگي تدريجاً زيادتر شده تا آنكه به زير قسمت برجسته ). 31 از شكل 8و 

 9شماره (گردد   به حداقل محدود ميشود و فضاي حفره تقسيم  نزديك ميبالستوال
                                                 

1. Blastula  
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 شكل دو پوسته يا دو پرده تودرتو را پيدا در اين حال است كه جنين). 31از شكل 
حرف ب در شكل (، » ماِكتودر«يا » پرده خارجي«، يا »پوسته خارجي«كند؛ يكي  مي
). 31حرف د در شكل (» آندودرم«يا » پرده دروني«يا » ته درونيپوس«، ديگري ) 31

  .باشند كه قبالً از آنها ياد شده است  مياينها دو تا از سه پرده اصلي جنين
 .سازند را مي جانوران هضم جهاز آندودرم هاي استثناء، سلول  ها بدون در تمام تخم

  هر حيوان و اعضاء گوارشپس با تشكيل درون پوست جنيني مقدمه پيدايش معدهس
واران را به مناسبت نام  جانشود و به همين جهت مرحله سوم از نمو جنيني فراهم مي

  .گويند  مي1»گاستروال«مشتق از كلمه يوناني معده ، 
 تا  و هر شكل تقسيم ، نمو جنيني در هر نوع تخمدر تمام حيوانات چند سلولي

عموميت دارد و از اين نظر هيچ ) يل پوسته درونييعني تشك (مرحله گاستروال
 وجود ندارد، اما از اين مرحله به بعد ، نمو جنيني نسبت اختالفي در سلسله جانوران

ا و ه ده از قبيل مرجانهاي سا  در چندسلولي: كند  به وضع تكاملي حيوانات فرق مي
هاي   يعني از پرده.كند  تجاوز نمين، نمو جنيني از مرحله گاستروالشكال بيشتر گياه

 هم اعضائي را  را دارا هستند و بنابراين در حال بلوغ و آندودرمي فقط اكتودرمجنين
تر، بعد از  هاي كامل اما در چند سلولي. آيند دارا خواهند بود كه از دو پرده مزبور مي

آيد و به نحوي كه در زير   پرده ديگري در حال جنيني آنها پديد ميمرحله گاستروال
  .گردد  ظاهر ميي در اين حيواناتشود ، با اين پرده اعضاء بيشتر گفته مي

 تشكيل 2»مزودرم«يا » پرده مياني جنيني« ـ در اين مرحله است كه مرحله چهارم
  .شود مي

 مخصوص جانوران) مزودرم(كه در باال اشاره شد، پرده سوم جنيني  طوري همان
 ظاهر اين پرده بعد از تكميل مرحله گاستروال. ستها ا و اسفنجه تر از مرجان عالي
   .گردد مي

 از شود و يكي  حاصل مي حيواناتهاي مختلف در جنين  به شكلتشكيل مزودرم
چنانكه در اين تصوير .  نموده شده است32اي است كه به تقريب در شكل  آنها نحوه
شروع » پرده دروني«هاي  ، از يكي از گوشهشود ، مقدمات تشكيل مزودرم ديده مي
گيرد و بدين نحو است   قرار مي و اندودرمتدريج در ميان دو پرده اكتودرم شده، به

  .شود  عالي تكميل ميكه سه پرده اصلي جنيني در حيوانات چند سلولي
                                                 

1. Gastrula        2. Mésoderme 
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  :مياني جنيني يا مزودرم اي براي نمايش چگونگي تشيكل پرده  شكل ساده-32شكل

  

  
  

        . آندودرم-د         . مزودرم-م        . اكتودرم-ب
  )پريه. نقل از ر(

  
   :ي هر حيوانهاي جنين پيدا شدن اعضاء از پرده

، ريشه و مبناي كليه اعضاء بدن  و آندودرم، مزودرمسه پرده اصلي جنيني، اكتودرم
 تدريجاً متمايز اين اعضاء پس از تشكيل پرده مزودرم.  چند سلولي استجانوران

  :شوند  مي
 ، ر، پولك، غدد عرقمو، پ( و ضمائم آن  ، پوست بدن حيواناتاز پرده اكتودرم

 ، اعضاء حس و دستگاه تنفس ، سلسله اعصاب) جدار سخت بعضي حيوانات و غيره
  .آيد پديد مي
غضروف،  استخوان، خون، گردش  دستگاه ،خون يپيوند هاي بافت ،مزودرم پرده از

  .شود هاي چربي حاصل مي ضالت و بافتع
،   ، لوله هاضمه و اعـضاء مربـوط بـه آن از قبيـل كبـد                و باالخره از پرده آندودرم    

  .شود  ظاهر ميهاي معده هاي امعاء و غده لوزالمعده، غده
يگـري پيـدا   ، بعـضي مقـدم بـر د    گيـرد  تشكيل اين اعضاء يك مرتبه صورت نمي 

 مقدم بـر همـه اعـضاء و    ، سلسله اعصاب شوند و چنانكه در فصل گذشته بيان شد      مي
  .شود  متمايز مي ، در جنينحتي پيش از تكميل پرده مزودرم

دارا  نيست، اعضاء  را مزودرم پرده  آنهاكه جنين  ههاي ساد سلوليا و چنده مرجان
 مربوط به پرده مزبور را فاقدند و به عالوه چون وضع جنيني آنها از مرحله گاستروال

شوند  كند، در حال بلوغ هم از شكل كلي و عمومي گاستروال خارج نمي تجاوز نمي
    يا»تنان كيسه«ماند و نام   باقي مي1شكل كيسه  در تمام عمر به اين حيواناتيعني جسم

                                                 
آب حاوي مواد .  با يك شكاف به خارج مربوط استمقصود اين است كه لوله هاضمه اين حيوانات. 1

ه آب شود، مواد زائد بدن هم از همين شكاف به وسيل  و امعاء وارد ميغذايي از اين شكاف به معده
 .گردد پس دهان و مخرج در آنها يكي است  خارج مي
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  .اند، به همين مالحظه است  داده كه به اين جانوران دريايي1»كاواكان« يا
  

   استصفات جنيني ، معرّف صفات نسلي هر حيوان
در . باشد ، معرف صفات طبيعي نسلي و اجداد آن نيز ميات جنيني هر حيوانصف

  ،  شوند كه اعضاء متمايز و مشخص مي ، از وقتي هر حيوان چندسلولي احوال جنيني
  .اند صفات طبيعي پيوسته در تغيير و تحول

شود كه آن اعضاء درحال بلوغ   داراي اعضائي ميدر اين تغييرات، گاهي جنين
شكل، مدتي در آب   ثابت گياهمثالً جنين بعضي از حيوانات. ندر وجود نداآن حيوان
حركت   بي ، رويانكند و برعكس بعضي از خارپوستان دريايي متحرك حركت مي
  . و ثابت دارند

مخصوص  اعضاء يا و عضو ماندن، حركت بي و كردن تكيه و يا حركت براي چون
شود كه در حال بلوغ آنها   مزبور اعضائي ظاهر مي حيواناتالزم است، پس در جنين

  .موجود نيست
صفات طبيعي كه فقط در حال : اند داشتهي معلوم شناس با مطالعات تطبيقي جنين

شود، اغلب صفات طبيعي ارثي جانوراني است كه حيوان   ظاهر ميجنيني هر حيوان
  . ها بستگي داشته و از نظر تكاملي باالتر از آنها باشد مورد نظر بدان

تر  بيان فوق روشن، شود  در ضمن چند مثال ذكر مي، با توضيحي كه به شرح زير 
  : گردد  مي

  
  ي غوكانشناس  جنين-1

هاي  يكي از مثال اند،   گرفته قورباغهياي كه از مطالعه دقيق در تغيير احوال جنين نتيجه
در احوال جنيني حيوانات   بروز صفات طبيعي نسلي، كه راجع به است واضحي و جامع
  :توان ذكر كرد   ميعالي

آيد كه در مرحله بعد از   اعضائي پديد مي ، قورباغهدر هر مرحله از نمو جنينيِ
شود به بعضي از اين  در مراحلي كه در زير راجع به نمو قورباغه گفته مي. رود بين مي

  .تغييرات متوجه خواهيم شد
 و  يا مرحله مقدماتي آن ، از موقع تقسيم تخم قورباغهنمو جنيني ازمرحله اول 

  .اي است  ، سه پردهتكثير آن تا تشكيل جنين
                                                 

1. Coelentereta = Coelentérées    
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 را  قورباغهجنين. آيند شود كه اعضاء بدن پديد مي  از وقتي شروع ميمرحله دوم
  .اند  ناميده1»تِتار«در اين مرحله 

هاي  كرم اين همان شبه. چسبد ها ، به چيزي مي  در ابتدا ثابت است و در آبتِتار
هاي  رنگي است كه به فراواني در اوايل بهار، به جدار استخرها و مانداب يز و سياهر

 باقي است  از ذخيره غذايي كه در تخمدر اين موقع، تِتار. آويزند  ميها ميان چمن
آيد وئ نيز در همين  كه مواد غذايي تمام شد به حركت در مي كند و همين تغذيه مي

 از 12شماره (گردد  مي) عضو تنفس آبي (موقع است كه داراي برانشي خارجي
 هاي باريك در طرفين سر تِتار هاي مزبور به شكل دو دسته از رشته برانشي). 33ل شك

  ).33حرف ب در شكل . (قرار دارند
  

   يا تِتار قورباغه مراحل مختلف و متوالي از جنين-33شكل 
  

  
  

  .گردن است  بر روييهاي برانش  كه داراي شكاف قورباغهن حال جنين نخستي-1
  .شود  مي داراي برانشي خارجي تِتار-2
  .گردد برانشي داخلي مي هان شده تبديل به سرپوشي پن ا تدريجاً در زيره  برانشي-3
  .گردند  ميا تبديل به ريهه شود و برانشي ا بسته ميه  سرپوش برانشي،شوند ها ظاهر مي  دست-4
  . راي دم استكند و جنين هنوز دا  تنفس هوايي پيدا مي جنين،شوند   پاها نيز ظاهر مي-5
         . دم  كامل بي قورباغه-6

  )پريه.نقل از ر(
                                                 

1. Têtard 
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اي از  ي تحليل رفته و با مستور شدن به زير برگههاي خارج كمي بعد برانشي
  ).33 ، شكل 3حرف ب از شماره (شود    تبديل ميپوست، به برانشي داخلي

 داراي دم است و اين دم در جهت سطح تقارن  تِتار در طول تمام اين تغييرات،
 پهن شده و محور عصبي نخاعي در آن ممتد است و عضالت خط خط ، جنين

  ).5 و 4 و 3 و 2 ، شماره 33شكل  (دهد لقه حلقه و بند بند به آن ميمنظرة ح
  .كشد ين تتار دو ماه و نيم تا سه ماه طول ميدورة نوزادي ا

 5شماره (شود   با ظاهر شدن پاها در محل اتصال دم به تنه، شروع ميمرحله سوم
  ).33از شكل 

 اما دم هنوز ،آيند ها پديد مي شوند و پس از چندي دست پاها به تدريج بزرگ مي
  ).33 از شكل 4شماره (باقي است 

ار د ي دم ي را گرفته، قورباغههاي داخل اي برانشيي هوايي ج در همين اوان ريه
بعد . شود شود و تنفس هوايي آن شروع مي از آب خارج مي) اواخر مراحل جنيني(

 6 شماره(گردد   با اندام كامل براي زندگي در هوا آماده ميافتد و حيوان دم هم مي
  ).33از شكل 

هايي در ساختمان اعضاء ديگر  شود، دگرگوني  ظاهر ميدر موقعي كه پاهاي تِتار
شود ، يا  تر مي تر و كوچك مثالً سر بزرگ تِتار تدريجاً باريك. دهد نيز روي مي

  .يابند هاي هضمي توسعه مي تر شده و غده ا پيچيدهه روده
، اعضائي از ح مالحظه شد كه در مراحل دوم و سوم جنيني قورباغهبا اين توضي
اندام وجود   كاملآيد كه در حيوانِ  ي و دم پديد ميهاي خارجي و داخل قبيل برانشي

   .ندارد
ي، شناس ي و فسيلشناس  در زيستبندي ذوحياتين از طرف ديگر با توجه به طبقه

تر هستند و  هاي معمولي ساده شناسيم كه از قورباغه  را ميهايي از دوزيستان طايفه
   .ها هم دارند  تري از قورباغه خلقت قديمي

، العمر داراي دم هستند و با داشتن ريه ساده هوايي م مزبور مادابعضي از ذوحياتين
بعضي ديگر مثل ) 34شكل (باشند  نيز مي) عضو تنفس آبي (داراي برانشي خارجي

غ داراي تنفس  نبوده در حال بلو، داراي برانشي) 35شكل  ( ي بزرگ ژاپن سمندرها
  .هوائي است اما در تمام عمر داراي دم هستند

 پيدايش تدريجي ذوحياتين ساده كه فهماند مي  ما ي بهشناس ي و فسيلشناس زمين
  . ي عادي استها عني قورباغهتر ي م كاملد بي غوكان  ظهور تر از زمان مزبور قديم
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  دار كه در تمام عمر   دم دو نوع از ذوحياتين-34شكل 

  :باشند   ميداراي برانشي خارجي
  

  
  

ي هاي دالماس هاي غارهاي تاريك كوه ست كه در آب اتصوير باال نوعي از اين دوزيستان ساده
  .كنند  زندگي مي و مشرق آدرياتيكواقع در بالكان

  .شوند مي يافت اآمريك متحده اياالت شرقي جنوب هاي مرداب در كه است انواعي از پائين تصوير
  

  ر است دا  بزرگ ژاپني كه از جلمه دوزيستان دم سمندر-35شكل 
  . رسد و به يك متر طول مي

  

  
  )پريه. نقل از ر(
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نظر آوريم و خلقت   را به نحوي كه ذكر شد بهورباغه قمراحل نمو جنيني هرگاه 
 و رديف باالتر قورباغه را هاي معمولي را نسبت به غوكان دم دار جديدتر قورباغه

بندي تكاملي، متوجه باشيم در نتيجه دريافت  نسبت به ساير غوكان، از نظر طبقه
  و برانشي داخليبرانشي خارجي(ها   قورباغهجنين  موقتيو ت طبيعياكنيم كه صف مي

آثاري جز بروز و ظهور صفات طبيعي اجداد نزديك آنها يعني ) و دم و غير آنها
ند دم را كه در بعضي از احوال باشد و حتي وضع مخطط و بندب  نميغوكان دمدار

كنيم اثري از وضع حلقوي  مالحظه مي) 33 از شكل 5 تا 2هاي شماره(جنيني قورباغه 
آورند و ممكن است سر بزرگ  مي حساب به) اه كرم مانند( ندب بند هاي مهره بعضي بي

ي شناس  زمين دوران اول اثري از سر بزرگ غوكان عظيم الجثة همو غير عادي تِتار
  ).34شكل ( باشد 1»استگوسفالها«

  
  ا ه  شكاف برانشي-2

محل اصلي ) فضاي عقب دهان( حلق فضاي ن،دارا قبالً متذكر شديم كه در تمام مهره
 براي تنفس هوائي در ا و كيسه سادهه  ماهيبرانشيِ: و اوليه دستگاه تنفس است 

  . ساده هم در همين فضا واقع استاي و ذوحياتين هاي دو ريه ماهي
  

  ي كهه و غضروفهاي ساد  دو قسم از ماهي-36شكل 
  :شود  ها به خارج باز مي ها و يا شكاف  آنها به وسيله سوراخفضاي برانشي

  

  
  

 آنها با هفت سوراخ به خارج گرد كه فضاي برانشي ه به نام دهانهاي ساد كي از ماهيدر باال ي
  .مربوط است

 آن كه فضاي برانشي) Squaleاسكوال (ها  ي از دسته كوسههاي غضروف در پائين يكي از ماهي
          . ف به خارج ارتباط داردبا پنج شكا

  ) و گراسهنقل از آرن(
                                                 

1. Stégocéphales  
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  :ا ه ها در اقسام ماهي  شكل فرضي از مقطع طولي فضاي دهان و برانشي-37شكل 

  

  
  

هاي نماياني به  وسيله شكاف  آنها بهي برانشيي كه فضاهاي غضروف شكل سمت چپ ، در ماهي
  .خارج مربوط است ، بدون آنكه سرپوشي روي آنها را گرفته باشد

ي معمولي است كه از خارج سرپوشي روي شكاف هاي استخوان شكل سمت راست در ماهي
  :ده است ا را پوشانيه برانشي
هاي  ي ، غضروفي و در ماهيهاي غضروف  كه در ماهيهاي برانشي پايه= 7/1 تا 1/1 از -1

  .ي ، استخواني استاستخوان
  .ي قرار دارندهاي غضروفي و يا استخوان ي جفت جفت كه بر روي پايهها  برانشي-2
  .يهاي معمول ي در ماهيهاي برانش  سرپوش خارجي روي شكاف-3
  . ابتداي لوله مري-4
       . اه  شكاف برانشي-5

  ) و گراسهنقل از آرن(
تر هر چند كه عضو تنفس هوايي آنها در حال بلوغ در قفس  عالين ادار در مهره

از اعضاء تنفس آبي، در  مشخص اثر داراي جنيني، ذلك در احوال سينه قرار دارد، مع
  .شود مي آن جانشين ديگري اعضاء و شده محو زودي به مزبور اثر .هستند دهان طرفين

هاست به وسيله شكافي به  رار گرفتن برانشيا ، فضاي دهان كه محل قه در ماهي
  .خارج مربوط است

كند، پس از گذرانيدن از كنار   براي تنفس كردن وارد دهان ميآبي را كه حيوان
شكاف «اين درزها را . سازد ا، از شكاف و يا درزهاي مزبور خارج ميه برانشي
  .گويند مي» اه برانشي
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ها و يا درزهايي در  ا، به صورت سوراخه ، شكاف برانشي1يهاي غضروف در ماهي
  ).37 در شكل 6 و شماره 36شكل ( آنها نمايان است طرفين ناحيه گردن

هاي مزبور از سمت خارج  شكاف) يهاي استخوان ماهي(ي هاي معمول اما در ماهي
پوشاند  ها را مي طوركه قبالً متذكر شديم سرپوشي اين شكاف نمايان نيست و همان

شماره (اين سرپوش آزاد و از بدن ماهي جداست  خلفي كناره ).37 شكل از 3 شماره(
جاري در ميان شكاف آب و از همين جاست كه ) 37 شكل سمت راستشكلِ  از 6

  .شود به خارج رانده مي، ها  برانشي
كنند، دستگاه تنفس آبي از بين   تنفس ميي كه منحصراً با ريهداران هواي در مهره

دارد كه در اوايل دورة جنيني ، آثار  ي آنها معلوم ميشناس اما مطالعه جنين. رود مي
  .در آنها باقي است) هاي برانشي شكاف و پايه(تنفس آبي 

  
  ) سمت راست (و جنين پرنده) سمت چپ ( ماهي جنين-38شكل 

  : براي نمايش وضع اعضاء مشابه در دو شكل 
  

    

  .  لوله مقدماتي قلب-2      . ي هاي برانش  شكاف-1
  . اه   وضع مقدماتي ستون مهره-4      . هاي دماغي  حفره-3

  2 )نقل از رابو(
                                                 

از اين قبيل . باشند ي استخوان داراي اسكلت غضروفي ميي آنهايي هستند كه به جاهاي غضروف ماهي. 1
  . و ماهي خاويار، اره ماهيكوسه گرد، ماهي هاي دهان است ماهي

ي معمولي هستند و زمان نهاي استخوا تر از ماهي بندي تكاملي ، ساده ي از نظر طبقههاي غضروف ماهي
 .ي استهاي استخوان تر از موقع ظهور ماهي پيدايش آنها هم قديم

2. Et. Rabaud  
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.  و يك پرنده استماهي يك براي نمايش و مقايسه ساختمان رويان) 38(شكل 
هايي نظير   مرغ نيز در اوايل نمو، شكافشود كه جنين در اين شكل مالحظه مي

 جنين مرغ  دارد و در همين موقع قلبا، در همان طرفين گردنه  ماهيشكاف برانشي
  .اي است ا دو حفرهه ل قلب ماهيهم مث
شود،  ظاهر مي گردن  در طرفين اه شكاف برانشي  هم آثارچند روزه انسان جنين در

  . شود هاي مزبور به خارج باز نمي اما شكاف 
آيد  ي پديد ميداران هواي ا، در اوايل احوال جنيني تمام مهرهه اثر شكاف برانشي

تر گرديده به  ا هم تنگه فضاي برانشي. شوند هاي مزبور به زودي بسته مي اما شكاف
  .شوند  مبدل مي و حنجرهحلق

يابند چنانكه   هم به اعضاء ديگر تبديل ميهاي برانشي هدر ضمن اين تغييرات، پاي
هاي  همان پايه تغيير از را يهواي داران  و ساير مهرهي پستاندارانميان هاي گوش استخوان

  .دانند برانشي جنيني مي
  

   پاي پرندگان-3
 يك قطعه استخوان طويل است كه در پائين قسمت مرئي و پولك دار پاي پرندگان

اين استخوان در پرندگان بلندپا، مثل لك لك . شود به سه يا چهار انگشت منتهي مي
  .رسد اي مي ن ، به بلنديِ قابل مالحظهخوارا و بعضي ديگر از ماهي

شود،   گفته ميطور عاميانه ساق اين حيوانات  كه بهمت مذكور از پاي پرندگانقس
هاي مچ و كف پا حاصل شده و از نظر  از يكي شدن و به هم پيوستن استخوان

  .باشند  مي يا انسانها در پستانداران ، هم رديف همين استخوانتشريح تطبيقي
هايي كه روي  استخوان مزبور از باال به استخوان درشت ني و از پائين به انگشت

  ).39 از شكل 4نمره (يابد   تكيه دارند، پيوند ميزمين
ه حال رساند كه در حال مزبور، وضع پا نسبت ب  ميمطالعه جنيني پاي پرندگان

  .بلوغ آنها تفاوت دارد
هاي پا، در حال جنيني و در حال  اي ميان استخوان  مقايسه و مطالعه39در شكل 
شود كه اوالً ساق پا در  در اين شكل مالحظه مي. عمل آمده است  بهبلوغ پرندگان

حيه از پاي هاي جداگانه تشكيل شده و ثانياً هر نا حال جنيني پرندگان، از استخوان
عمل آمده  اي كه به هاي هر ناحيه از پاها، با مقايسه  آن و استخواني بالغ و جنين پرنده

  .است، انطباق دارد
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   اسكلت پاي مرغ -39شكل 
  )شكل سمت راست(و در حال بلوغ ) شكل سمت چپ(در حال جنيني 

 

 ساق پاي مرغ در حال جنيني مثل خزندگان
) 3(ني  و نازك) 2(ني  پادار از دو استخوان درشت

) 4(و كف پا ) 5(هاي مچ پا  استخوانتشكيل شده و 
هاي  استخوان بلوغ حالت در اما .هستند مجزا و جدا

يكي شده و هر دو در باال با استخوان ) 3 و 2(ساق 
و ) 5(پا  هاي مچ استخوان. شوند ، مفصل مي)1(ران

استخوان  و شده يكي همگي نيز پا كف هاي استخوان
دهد كه معموالً از فلس  را مي) 4(ها  قلم پاي مرغ

مفصل  انگشتان با ،پائين در مستقيماً و شود مي پوشيده
  . شود مي

  )پريه.نقل از ر(
  : شود در اين شكل مالحظه مي
، ابتدا، در حال اوالً ساق پاي پرندگان

تشكيل  جداگانه هاي استخوان قطعه از جنيني
 استخوان يك  به بلوغ حال شده و سپس در

  .  شوند درشت منجر مي و طويل
  هاي  هر  ن و استخوا1ثانياً هر قسمت از پا

، از هر جهت شبيه و منطبق با وضعي است كه در پاي  پرندگان قسمت، در جنين
  . وجود دارد و خزندگان راهرو زمينيذوحياتين

  
  :نتيجه 

كنيم كه در  ي كه سه نمونه آنها فوقاً ذكر شده ، مالحظه ميشناس بر طبق شواهد جنين
كند كه در   ، اغلب ، صفات طبيعي خاصي بروز مياحوال جنيني هر نوع از حيوانات

  .يان و موجود نيستافراد كامل اندام آن نوع ، نما
صفات طبيعي موقتي در : شود، اين است  اي كه از مطالعه مزبور حاصل مي نتيجه

 است كه از نظر ، صفات طبيعي انواع ديگري از جانوران هر نوع از حيواناتجنين
تر از نوع منظور  ندي طبيعي، سادهب ترين انواع به آنها و از نظر طبقه صفات طبيعي شبيه

  .باشد
                                                 

 .باشد  مي)لگن خاصره(پا، انگشتان و مفصل پا، با تنه ران، ساق ، مچ، كف:  مقصود، نواحي مختلف پائيني.1
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 و يا گياهي وجود ندارد كه در احوال روياني ، مشخصات طبيعي هيچ حيوان
 مثالً هيچ ديده نشده كه در نمو جنينيِ. تر از خود را داشته باشد موجودات عالي

دارد، پيدا  وجود  و پستانداراندر پرندگان كه طوري آن اي، ارحفرهچه ، قلبذوحياتين
هاي  خوردگي ها و چين ترين مراحل نمو جنيني پستانداران ، شكنج شود و يا در كامل

ي ثابت شناس چنانكه در زمين. شود  آنچه در بدن موجود است ظاهر  شبيه بهسطح دماغ
) يعني كم عضوتر (ترِ انواع ساده. آن خواهد شد اي به كنند و در فصل بعد اشاره مي

  . اند تر از موجودات پر عضوتر داشته خلقتي مقدم،   و يا گياهانهر دسته از حيوانات
احوال جنيني هر نوع  : كنند كه طور خالصه مي خواص جنيني مذكور را اين

موجودات ، مظاهري از صفات طبيعي اجدادي آنهاست و از اينجا اين قانون كلي 
  : شود  نتيجه مي

 غالباً معرف صفات طبيعي  هر فرد از حيواناتصفات طبيعي در جنين
  .نسلي و بنابراين مبين اسالف و مراحل نسلي و تكاملي آن فرد است

  
 تمام مشخصات نسلي آن بروز  هر حيواناما در باره اينكه چرا در دوره جنيني

  :گويند  كنند و از جمله چنين مي شناسان دالئلي ذكر مي كند، زيست نمي
دارد ، عضوهايي  وجود  در تخم  براي استفاده از ماده غذايي كه احياناً جنين-1

باشد كه غذا موجود  اي مي دوره مخصوص فقط اين اعضاء موقتي هستند و. الزم دارد
پس از خاتمه اين دوره اعضاء غير الزم نيز . رساند است و جنين آن را به مصرف مي

  . روند از بين مي
كند، باعث  وجود اعضاء موقتي كه قسمتي از اعضاء اصلي جنيني را احاطه مي

  . و يا مظاهري از صفات خاص آن مستور بمانندكه مراحلي از نمو جنينيشود  مي
 نسبت به حيوانات  اختالف شرايط طبيعي و اختالف محيط زندگي جنين-2

مثالً جنين متحرك . آورد ، پديد مي نيز تفاوتي در اعضاء اين دو حيوانكامل اندام
در ! ، عضوي براي شنا و حركت در آب دارد جانوران ثابت و گياه شكل دريايي

  .كه حيوان بالغ غير متحرك به چنين عضو احتياج نداشته و فاقد آن است صورتي
 حاصل نموده و وجود عضو شنا و حركت، بالطبع تغييراتي در اعضاء ديگر رويان

ضمناً بعضي از اعضاء جنيني را كه معرف صفات طبيعي نسلي وارثي آن است، 
  .پوشاند مي
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 نسبت به حال بلوغ آن، تغييراتي نيز در  هر حيوانتغيير محيط زندگي جنين
گذاري   در موقع تخممثالً بسياري از حيوانات. آورد اعضاء عادي جنيني به وجود مي
در محيط جديد اعضائي براي زندگي و رشد . 1دهند محيط زندگي خود را تغيير مي

ظهور .  الزم است كه در محيط زندگي فرد بالغ و در حال عادي الزم نيسترويان
سمتي از آنها تأثير در صفات اصلي جنيني و يا اقالً در عدم ظهور ق اعضاء موقتي، بي

  .باشد نمي
هاي  ات طبيعي به سرعت در تغيير است چنانكه در فاصلهصف،  در نمو جنيني-3

اين سرعت . ماند  به يك شكل و يك حال باقي نمي مشخصات طبيعي جنين كوتاه،
ي تغيير شود كه غالب صفات طبيعي درست نمايان نشوند و يا به زود نمو باعث مي

اين تغييرات سريع را هم موجبي براي عدم امكان بروز جميع صفات اجدادي . يابند
  .دانند جنين و يا قسمتي از آنها مي

  

                                                 
كنند و در قسمت علياي بستر  ها سير مي گذاري برعكس جريان آب  موقع تخم و ماهي آزادآال ماهي قزل. 1

 .گذارند  ميهاي جاري ريزش داشته و بيشتر هوا دارد، تخم رودها كه آب



 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم 
  

  ي شناس شواهدي از فسيل

   موجودات زنده بر تكامل تدريجي
  

گذشته و  ي   كه از موجودات زنده  علمي است1 يا پالئونتولوژييشناس فسيل
اين مطالعه و بررسي از روي بقايا . كند اند بحث مي تغييراتي كه در ادوار متوالي يافته

 محفوظ مانده است ، صورت هاي طبقات زمين و اثر موجودات زنده كه در سنگ
  .گيرد يگرفته و م

 و يا قسمتي از آنها به وضع منظم و متوالي قرار دارند در جاهايي كه طبقات زمين
ي، ترتيب تشكيل طبقات و شناس هاي خاص زمين و همچنين در اماكني كه با روش

تر  ديمياند كه طبقات ق قدمت آنها نسبت به يكديگر معين گرديده ، دريافت نموده
يعني پرعضوتر  تر كامل حاوي موجودات هاي نوتر و اليه تر داراي اثر موجودات ساده

  . بيشتر است فسيلاست و به عالوه در قشرهاي جديد، تنوع جانداران
هاي  سيرذلك با بر  مع2ي گذشته كامل نيست با آنكه اطالع ما بر موجودات زنده

اند ، سير منظم موجودات را در  هاي شناخته شده نموده كه در انواع فسيلپر وسعتي 
  .اند اعصار گذشته و پيوستگي و تغيير تدريجي آنها را نيز مسلم دانسته

، كليات و اصولي به دست آمده كه چند ي فسيل از مطالعة دقيق موجودات زنده
  :ر است نكته قابل توجه آن از اين قرا

                                                 
1. Paléontologie = Paleontology       

 و يا مستور بودن در زير درياها ، در ي جامد زمين زيرا تمام طبقات، با مخفي بودن در اعماق پوسته. 2
 .باشند دسترس مطالعه نمي
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   تكامل تدريجي-1
پيدا شدن موجودات زنده از اقسام ساده شروع شده و به تدريج در روزگاران بعد 

 و گياهاني كه اعضاء اند و بنابراين پيدايي حيوانات اقسام پر عضوتر خلقت يافته
ي است كه از نظر عصري تر از انواع تر و محدودتر داشته باشند، قديمي ساده

ترين  ، ابتدائي ديرين زمينتراند و نيز به همين جهت است كه طبقات رسوبي مفصل
ه را در بردارند و طبقات هاي ساد ا و يا چند سلوليه آثار حياتي از قبيل تك سلولي

  .باشند تر را دارا مي ر ، موجودات پر اندام و ضمناً متنوعجديدت
شود كه بتوان طبقات   و تنوع تدريجي موجودات گذشته، موجب مياصل تكامل

  .بندي نمود  را نسبت به يكديگر متمايز ساخته، آنها را دستهزمين
هاي شبيه و طبيعت نزديك به هم را داشته  فسيل را كه چند طبقه از قشر زمين

باشند، جزء يك دسته قرار داده و زمان تشكيل آن دسته طبقات را يك دوره و يا 
گويند و از اين جهت است كه مسأله تكامل موجودات و  ي ميشناس دوران زمين

سي شنا هاي زمين  و تشخيص دورهبقات زمينبندي ط تنوع تدريجي آنها اساس تقسيم
  .قرار گرفته است

با توجه به اينكه تغيير صفات طبيعي در انواع موجودات در كمال آرامي و به طور 
هاي  در آن دستهي كه شناس گيرد، پس قاعدتاً هر دوران زمين نامحسوس صورت مي

اند  هاي جديد پديد آمده  منقرض شده و يا گروه و يا جانورانبزرگ از گياهان
 طول كشيده است و بنابراين درازيِ تاريخ تغييرات گذشته حيات 1صدها ميليون سال

                                                 
ها، عهد اول است كه  ترين اين دوران اند؛ طويل كردهن را به چهار دوران تقسيم دار زمي  كليه طبقات فسيل.1

باشد كه در حدود يك ميليون سال طول   ميترين آنها دوران چهارم قريب سيصد ميليون سال و كوتاه
  .كشيده است

وجه تشخيص اين آثار حياتي نيز از وضع . ها با آثار حياتي خاص متمايز است هر يك از اين دوران
 هستند و آثار اند مخصوص دوران سوم ترين حيوانات  كه متكاملتكاملي آنهاست؛ چنانكه پستانداران

  . باشد  ميه مربوط به دوران چهارمهاي اولي انسان
اي  شود در اين دوران دسته  يافت نمي مشخص و پرندگانچ اثري از پستانداران هيدر طبقات دوران اول

بسيار فراوان ) Trilobites (ا ، به نام تريلوبيته ت ، از دسته خرچنگن سخت پوساستخوا از جانوران بي
 نيز با توسعه و تنوع همين دوران دوم. شود  با خاموشي و انقراض كامل آنها شروع ميبودند و دوران دوم

  .ار مشخص استد تنان صدف  و بعضي از نرمانگيز خزندگان شگفت
 و گذشته پرحادثه آن و همچنين تغييرات تر، در ساختمان طبقات زمين براي امكان مطالعه دقيق

 تر ها و هر دوره را به اجزاي كوچك سي را به دورهشنا هاي زمين موجودات زنده ، هر يك از اين دوران
ي، به شناس ها ، عالوه بر صفات مربوط به زمين ها و يا اجزاء دوره هر يك از اين دوره. اند تقسيم كرده

 .باشد  هم متمايز ميوسيله انواع خاصي از حيوانات و گياهان فسيل
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توان  رار داده است ميهاي علمي همواره مورد تأييد ق  كه بررسيرا بر سطح زمين
  .دريافت كرد

  
  پيوستگي و تكثير تدريجي انوع -2

تنوع و تكثير انوع موجودات با پيوستگي نسلي ميان آنها ، به طور منظم در طول 
  .ي صورت گرفته استشناس ادوار زمين

  : سازد  تر مي توضيح و مثال زير بيان فوق را روشن
ن دارا  از ساير استخوان1تشريحي  امروز با داشتن بعضي صفات طبيعي وپستانداران

اما اقسام اوليه آنها كه مربوط .  متمايز هستند از جميع جانوران چند سلوليو بنابراين
اي از   ضمن داشتن صفات طبيعي پستانداران پارهباشند،  ميبه اواسط دوران دوم

اند و به عبارت  تر را نيز دارا بوده داران ساده  و استخوانمختصات تشريحي خزندگان
 صفات طبيعي مركب و ي، اجداد اوليه پستاندارانشناس ديگر بر طبق شواهد فسيل

  .اند مشترك با خزندگان را داشته
زيستند ، چندان متنوع   مي غير مشخص اوليه كه در اواخر دوران دومپستانداران

 حقيقي يعني آنهايي كه در حال ي پستاندارانشناس  زميناز اوايل دوران سوم. نبودند
بلوغ صفات مخصوص پستانداران را داشتند، ظاهر شدند و برعكس اقسام اوليه، به 

  .هاي آن زمان پراكنده گشتند زودي متنوع شده و بر تمام خشكي
،  موجب تغييرات و تنوع انوع بوده است، تأثيرات محيط و علل طبيعي ديگر 

ر، خوا ر، گوشتخوا اقسام علف ،پستانداران  در مياندوران سوماز همان اوايل  چنانكه
  .ر و غير هم پديد آمدخوا ، حشرهجونده

پس از چند نسل، در تغييرات متوالي مذكور، دوام نسلي انواع زياد نبود، چنانكه 
اي با صفات طبيعي كمي متفاوت ، به جاي آنها ظاهر  نوعي از بين رفت و انواع تازه

 منجر ها ميليون سال ، از اوايل دوران سوم گرديد و همين تغييرات جزئي، در طول ده
تلف، هاي مخ هاي غذايي، و طرز راه رفتن متفاوت و زندگي در محيط پيدايي رژيم به

  . شددر اقسام پستانداران
                                                 

اما . ن ، مشترك و يكي هستنددارا  احوال طبيعي و تشريحي با ساير استخوان از نظر بسياري ازپستانداران. 1
  :سازد   ديگر متمايز مياي از صفات طبيعي نيز ، آنها را از جانوران پاره

دهند و ديگر آنكه   خود را شير مي داشتن پستان است كه با آن نوزادبارزترين صفات مشخصه پستانداران
بعضي ديگر از صفات طبيعي خاص پستانداران را در فصل دوم، راجع . بدن آنها از مو پوشيده شده است

 .ايم  ، اشاره كردهبه تشريح تطبيقي
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هاي  فسيل«ن مزبور، دارا اين تغييرات متوالي موجب گرديد كه از انواع استخوان
ي،  باقي بماند و با بررسي در اين بقاياي حيات در طبقات متوالي دوران سوم1»صمشخ

  . ، روشن شودمسائلي از تغيير و تكامل تدريجي موجودات
 منقرض شدند و فقط اقسامي كه  بسياري از انواع پستانداراندر آخر دوران سوم

  .دوام زندگي يافتند، نسل آنها تا امروز باقي است 
ن جديد، پيدايي، تكثير و سپس كم شدن و يا شناسا فسيلبه عقيده بعضي از 

 هاي موجودات زنده به همين منوال است كه در باره پستانداران خاموشي گروه
ع معدود كه  ، در ابتدا با يك يا چند نو وحيواناتيعني هر دسته از گياهان. شد گفته

نسل اين انواع . صفات طبيعي مركب و مشترك با انواع ديگر را داشتند، پديد آمدند
كه نوع تازه به  دوام زياد داشت تا صفات اختصاصي نوع جديد تقويت يابد و همين

ها منجر  تندي تنوع و توسعه پيدا كرده، و در زمان رسيد ، به مختصات طبيعي خود مي
  .گرديد تر از نوع خانواده و رسته و رده مي رگهاي بز به تشكيل دسته

اغلب از آنها پس از . حد نبوده است ها نيز بي تنوع و توسعه انواع در طول زمان
اند و فقط يك يا چند نوع معدود از آنها ، با نظم  نمو زياد خاموش شده و از بين رفته

  .اند خاص، براي توليد انواع تازه آماده گرديده
  

  لي از شجره نسلي و تكاملي  طرح ك-40شكل
  

طرح كلي از شجره نسلي و تكاملي هر دسته 
سي، شنا هاي زمين دوره در زنده موجودات از بزرگ

  :و ارتباط آن با ساير انواع 
   رشته نسلي هر دسته -1
پيدايش اقسام تازه با =  مرحله اول تكاملي -2

  صفات طبيعي مركب
پيدايش و توسعه انواع جديد =  دوم  مرحله-3

و از بين رفتن تدريجي بعضي از آنها تا آخر 
  دوره مربوط 

ادامه زندگي انواع معدود در =  مرحله سوم -4
   .هاي جديد دوره

  )نقل از گراسه(

                                                 
 نسلي آنها كوتاه دوام كه  چنانكه در نشريات ديگر هم توضيح داده شده است، انواعي از موجودات فسيل. 1

ست كه ها وسيله اين قبيل فسيل به. گويند  ميبوده اما توسعه و بسط جغرافيائي زياد داشتند، فسيل مشخص
 .كنند دهند و سن نسبي طبقات را هم معين مي  را تشخيص ميطبقات هم سن و هم زمان زمين
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ها و تنوع آنها از  ترسيمي از بيان فوق، راجع به چگونگي تكثير گونه) 40(شكل 
  .يكديگر است

 در نيمه دوم از دوران 1رل آوندداگ  مذكور تكامل گياهان بيبه نظر فسيل شناسان
دوران  از اول نيمه در )جكا و سرو ي دسته( بازدانگان تكامل و دوم دوران اوايل و اول
 و در تمام دوران اول)  الف-41شكل   ( 2اه  ، تكامل تريلوبيت و در بين حيواناتدوم
 4اه  و تكامل نوموليت در دوران دومو خزندگان)  ب-41شكل (3ها آمونيت كاملت
 .باشد نمي خارج فوق در مذكور قاعده از يك   هيچ سوم دوران از اول  نيمه در )42شكل(

  
  ها آمونيت:  ب -41شكل           ها لوبيتيتر  :الف -41شكل 

  

    
  .ي دوران دومها يكي از آمونيت       اول دوران يها تريلوبيت از يكي 

  
  

 قرص مانند كه مربوط  شكل داخلي از يك نوموليت-42شكل
  .  استبه اوايل دوران سوم

  )پريه. رنقل از(

                                                 
ا و گياهان ه ا و خزهه ا ، جلبكه ده مثل قارچهاي سا گل بي: شوند  ل به دو شاخه تقسيم ميگ گياهان بي. 1

ا، كه داراي  عروق گياهي براي گردش ه مثل سرخس) Cryptogames Vasculaires(ر گل آونددا بي
 .باشند شيره گياهي در اعضاء خود مي

2. Trilobites            .3  Ammonites 
دار  هاي روزنه شكل  هستند كه مثل هم از تك ياختگان فسيلگروهي) Nummulites(ا ه نوموليت. 4

 است كه به تعداد  همين محفظه. امروزي آنها ، يك محفظه آهكي ، جسم آنها را احاطه كرده بود
يع و ضخيم سنگ آهك ، مثل طبقات كوه سيمان مانده و از آنها قشرهاي وس  باقيشمار به حال فسيل بي

  .ن و ساير نقاط تشكيل شده استهاي سرخ آشتيا  و طبقات سنگشيراز
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   اقسام واسط-3
داده » قرآن و تكامل« در نشريه توضيحي از موجودات زنده راجع به اقسام واسط

  .دانيم شده است و توضيح بيشتر راجع به آن را در اينجا خالي از فايده نمي
، بعضي اقسام هستند كه صفات طبيعي مركب از يلدر ميان موجودات فس

ر اواخر دا در طبقات زغال: مثالً . اند هاي متمايز ولي نزديك به هم را دارا بوده دسته
شود كه از نظر شكل   پيدا مي، در نيمكره غربي، انواعي از گياهان فسيلدوران اول

، از ) نتيجه ميوه و گل(ا ، و از نظر داشتن دانه ه برگ و اعضاء توليد، مانند سرخس
، نامند مي »ارد دانه هاي سرخس« كه را انواع اين .شوند مي محسوب گلدار گياهان جمله
  .دانند  ميل و گياهان گلدارگ  گياهان بيي  شاخه دوواسطِ
حيوانات  صفات از بعضي كه  شود مي يافت اقسامي اول دوران لفسي هاي ماهي ميان  در
زندگي  به آب، در زندگي تدريجي تغيير آنها در و اند بوده دارا نيز را )هوا در زندگي(بري

  . 1اند  دانستها و ذوحياتينه توان مطالعه نمود، اينها را واسط تكاملي ماهي در هوا را مي
  .گويند مي» اقسام واسط«ها را  اين قبيل فسيل

هاي  دسته كه هستند اتصالي هاي حلقه ،»واسط اقسام« تكاملي، و يشناس فسيل نظر از
اقسام پيوستگي  اين، وسيله به و .سازد مي هم مربوط متمايز ولي نزديك موجودات را به

  .شود و اتصال نسلي آن اقسام نمايان و ملحوظ مي
رند و پيش از آنكه به ذكر چند نمونه ديگر از آنها بپردازيم ط بسياهاي واس فسيل

ذكر چند مطلب اساسي كه از بررسي آنها حاصل شده و از نظر تكاملي قابل مالحظه 
  .مناسبت نخواهد بود است بي
 منحصر به يك نوع هاي متمايز موجودات، اقسام واسط  در پيوند نسليِ دسته-الف

اند كه در آنها تغيير صفات طبيعي يك دسته  ه انواع متعدد و متوالي بودهنيست، بلك
  .به دسته ديگر به تدريج و به طور نامحسوس صورت گرفته است

تر است و از اين جهت ،   نسبتاً كوتاههاي هر نوع از اقسام واسط  دوام نسل-ب
گيرد،  مي صورت واسط متوالي واعان طبيعي صفات در كه نامحسوس تدريجي تغييرات

مثالً بر طبق . شود زودتر، منتهي به ظهور دسته جديد با مشخصات طبيعي متمايز مي
اند،  غربي و آمريكا كرده اروپاي در سوم دوران پي در هاي پي در اليه كه دقيقي مطالعه

ها دانسته و با تغيير تدريجي  سباند كه آنها را اجداد متوالي ا تعداد زيادي فسيل يافته
هاي  هاي دست و پا و انگشتان آنها صورت گرفته، اسب ها و استخوان كه در دندان

                                                 
 .نامند مي) Crossoptérygiens (ل را به نام كِرُسوپتريژينهاي فسي اين قسم از ماهي. 1
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و ر فر و كچيزخوا  امروزي از اقسام كوتاه قد و همه 2ور  و ناخن 1رخوا د و علفپا بلن
  .اند  پديد آمدهاوايل دوران سوم
زيستند،  مي) قبل سال  ميليون60قريب( سوم دوران اوايل كه درها  باجداد اوليه اس

 بودند، پنج انگشت داشتند و هنگام راه رفتن تمام كف پا و به اندازه يك گوسفند
  .داند  قرار ميا روي زميندست ر

هاي دوم و چهارم   هاي اول و پنجم و سپس انگشت هاي بعد، انگشت در فسيل
تر و بلندتر  ضمناً انگشت وسط يا انگشت سوم مرتباً بزرگ. آنها تدريجاً تحليل رفت

  ).43شكل . (روي امروزي رسيد هاي ناخن شد تا به وضع اسب
  

  اسبست و انگشتان دست د نمو تكاملي -43شكل 
  

    

  از 3سنئودوره اِ از ابتداي كه انواعي در اسب  دستانگشتان و دست نمو تكاملي
اند و فسيل آنها در  آخر آن دوران يكي پس از ديگري ظاهر شده تا سوم دوران

                .ران سوم محفوظ استطبقات متوالي دو
  )2نقل از آبل(

                                                 
پستانداراني كه همه :  حاكي از رژيم غذائي آنها است بندي پستانداران ها و وضع دندان شكل دندان. 1

ت دارند همه چيز را از قبيل گوشت،  را به طور يكسان و يكنواخو آسيا) نيش ( ، انيابهاي ثنايا دندان
آنهايي كه . گويند ر ميچيز خوا ر يا همهخوا خورند و به همين جهت آنها را همه علف ، و دانه را مي

اقسامي كه داراي ر و باالخره خوا دندان نيش آنها بيشتر نمو كرده طويل و نوك تيز شده است ، گوشت
 .باشند ر ميخوا تر و آسياهاي پهن و قوي هستند علف هاي ثناياي بزرگ دندان

ا روه كف: ا روه ا ، و ناخنروه ا ، پنجهروه كف: اند   بر سه قسماز نظر وضع راه رفتن هم، پستانداران. 2
دهند از قبيل   تكيه ميآنهايي هستند كه هنگام راه رفتن تمام كف و دست و پاي خود را روي زمين

ا روه ناخن. ن از جنس گربهخوارا روند مثل گوشت ها راه مي ا، روي انگشتروه پنجه. ها ا و خرسه ميمون
روند و از اين جهت سر انگشت آنها را جدار  ايستند و با آن راه مي  آنهايي هستند كه بر نوك انگشت مي

اسب ، (ا ه و فرد سم) گاو و گوسفند(ا ه ا به جفت سمروه ناخن. پوشانيده است مثل اسب) سم(شاخي 
 .شوند تقسيم مي) فيل و كرگردن

3. Eocène                  .4  Abel  
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 هم تحول تدريجي روي داد همراه با اين تغييرات در وضع دندان اجداد اسب
  .امروزي منتهي گرديدند»  رخوا علف«هاي  اوليه به اسب» رخوا همه«چنانكه اقسام 

  

   از اقسام واسطچند نمونه ديگر
داراني پيدا شدند كه صفات طبيعي  ي، استخوانشناس  زمين در اواخر دوران اول-الف
 تنوع زياد  دوران دوم، تا اوايلاين حيوانات. معاً دارا بودند ج راا و دوزيستانه ماهي

  .و متوالي پيدا كردند
تر بودند و  ا نزديكه  مزبور، از نظر مشخصات طبيعي به ماهيانواع اوليه جانوران

  . را دارا شدندانواع اخير آنها، بيشتر صفات مميزه ذوحياتين
، محفظه سخت استخواني به روي سر داشتند و از اين ر مذكوناتتمام اقسام حيوا

  ).44شكل (اند  ا ناميده شدهه  يا استگوسفالجهت به نام سخت سران
  

  سه شكل تصوري از روي اسكلت فسيل  -44شكل
  يشناس  زميني اواخر دوران اولها سفالن يا استگوسرا انواع مختلف سخت

  
  

    

  ) و ديگران 1نقل از اُزبرن( 
 را گاناي از صفات مخصوص خزند ، پاره2ها چند قسم از انواع اخير استگوسفال

ميان » انواع واسط«ن را سرا از اين جهت است كه تمام سخت. هم پيدا كردند
داران آبي و   و به عبارت ديگر واسط بين استخوان و خزندگانا، ذوحياتينه ماهي
اي از علماي تكامل ، رابط انتقال زندگيِ  اند و به عقيده عده ي محسوب نمودههواي

  .اند ن بودهسرا ها ، همين سخت ن از آب به روي خشكيدارا بعضي از استخوان
  . به كلي منقرض گرديدنددوران دوما در نيمه اول ه استگوسفال

                                                 
1. Osborn                 .2  Stégocéphales    
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ا در شرف خاموشي ه ، در همان اوان كه استگوسفال در اوايل دوران دوم-ب
داران   توسعه و تنوع يافتند كه صفات طبيعي ساير مهرهبودند، انواعي از خزندگان

  .ي را نيز دارا بودندهواي
ا داشتند و از اين جهت آنها را به ه بعضي از آنها صفات مشترك با استگوسفال

، ريشه بعضي ديگر با داشتن مشخصاتي از خزندگان. دانند  مربوط ميذوحياتين قديم
اي ديگر كه بعضي از صفات  و پاره. اند  و امروز شناخته شده اوليهو رابط خزندگان
  .اند  را دارا بودند ، واسط و رابط نسلي با پستانداران دانسته شدهطبيعي پستانداران

داران  سه رده از مهره ، كه بنا به توضيح فوق بستگي باتمام اين خزندگان فسيل
  .اند ناميده شده» اه ترمرف«ه صو يا به طور خال  1»خزندگان ترمرف«ي دارند هواي

بعضي از . ، از نظر تكاملي اهميت زيادتر دارندهاي مربوط به پستانداران ترمرف
 طبيعي آنها كه مخصوص پستانداران است و از اين جهت پيوستگي آنها با صفات

  : شود از اين قرار است  پستانداران تأييد مي
  

   يكي از خزندگان فسيلهم جمج-45شكل 
  

  
  

  .باشد   مي است و داراي صفات مشتركي با پستانداراناوايل دوران دوم  مربوط بهاين جمجمه
 ها وابسته به خزندگان هاي سر و حفره ميان استخوان  از نظر وضع و تعداد استخواناين فسيل

 است و  مربوط به پستانداران) و آسيا)انياب(، نيش  جور دندان ثنايا3(هاي ناجور  اما از نظر دندان
  .                 گويند مي 2»نتوديرتِ«ن جوردندا  و نظائر آن را خزندگان سهبه همين جهت اين فسيل

  )3نقل از بروم(
در » يي غراب زائده«يك قطعه بودن استخوان سقف دهان، وجود زائده خارمانندِ 

 ، وجود دو پايه در 3 و 3 و 3 و 3 و 2: استخوان كتف ـ بندهاي انگشتان به ترتيب زير
 دو نقطه همكه بدان وسيله، جمج) يا قمحدوه 4استخوان اكسي پيتال(سر  استخوان پس

                                                 
1. Théromorphes   2. Thériodontes        .3  Broom      4. Occipital  
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هاي  تر وجود دندان  خواهد داشت و از همه مهمگردن   اتكا بر روي اولين مهره
  ).45شكل ( است كه از مختصاب طبيعي پستانداران)  و آسياب، انيابثنايا (1ناجور

قرآن و «ي، در نشريه شناس  زمين در دوران دومدر باره تنوع و توسعه خزندگان
چون دسترسي به آن كتاب آسان است لذا . ، داده شده است توضيح بيشتر» تكامل

  .اهد داشتتكرار آن دراينجا موردي نخو
  

است، پرنده » اقسام واسط«هاي قابل توجه كه نمونه گويايي از   يكي از فسيل-ج
اين فسيل را در طبقات سنگ آهك مربوط به . باشد  مي 2قديمي يا اركئوپتريكس

با صفات طبيعي مشخصي . اند  يافتههاي آلمان در يكي از محل  ،اواسط دوران دوم
 محسوب  و پرندگان خزندگانكه اين اثر حياتي دارد، تحقيقاً آن را از انواع واسط

  ).46شكل (كنند  مي
  

   تصويري از فسيل يك اركئوپتريكس-46شكل 
     .  به دست آمده استكه بر روي قطعه سنگ آهكي در آلمان

  

  
  

   )پريه.نقل از ر(
                                                 

آنهـا را جوردانـدان يـا    جـور دارنـد و بـه همـين جهـت       هـاي يـك    ، دندان   و خزندگان  ا، ذوحياتين ه  ماهي. 1
»Homodontes «ناجوردنـدان يـا      ن فقـط پـستانداران    دارا  در ميان استخوان  . گويند  مي »Hétérodontes «

 .هستند 
2. Archaeopteryx  
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 حاكي از يك پرنده است، منتها ساختمان عمومي جسم و اسكلت اركئوپتريكس
  . نيز داراست رااي كه بعضي صفات خاص خزندگان پرنده

يكي داشتن پر است  آورد، مي پرندگان را جزء اي كه اركئوپتريكس صفات عمده
 ديگر وجود استخوان ؛ آن به خوبي نمايان است و بنابراين در فسيل46كه در شكل 

دو استخوان ترقوه در جلو  هم پيوستن از به مروز،ا پرندگان تمام  باشد كه مثل جناغ مي
، مانده  باقيدر اركئوپتريكس خزندگان از كه اما صفات اصلي .است سينه حاصل شده

هاي آن يك جفت  يكي وجود دندان و ديگر دم طويلي است كه به هر يك از مهره
 را منطقاً  و مشترك است كه اركئوپتريكسبا اين صفات مركب .پر چسبيده است

آنكه ظهور  مضافاً به.  بايد منظور نمود و پرندگان ميان خزندگانيكي از انواع واسط
ني چند ميليون سال بعد  يعپرندگان حقيقي و مشخص هم مربوط به اواخر دوران دوم

  .باشد  مياز زمان خلقت اركئوپتريكس
  

   يا تكامل هدايت شده 1 ارتوژنز-4
با تحقيقات   جديد، شناسان از فسيل  بعضي

ها و  اي كه در زمينه اصلي گونه پر دامنه
اند، نظريه قابل  كرده  املي آنهاتك  تنوع

اظهار  ها گونه نسلي اشتقاق به راجع توجهي
. اند نموده ذكر آن تأييد در شواهدي و داشته

تكامل هدايت «يا » اُرتوژنز« به نظريه مزبور
، » تكامل با هدف و مقصود« و يا 2»شده

  .معروف است
ي  ها استخوان روي از شده ساخته هاي شكل

 اوايل  چهار قسم متوالي از پستاندارانفسيل
 كه در آنها برآمدگي مختصر روي دوران سوم

دو شاخ قوي در  منتهي به، ) 1 يا Aشكل  (بيني
اواسط  (   2ي دوره اليگوسناه كرگدن نوعي از

  . گردد مي) دوران سوم
    

  ) و گراسهوسيله آرن نقل از ازبرن به( 
  

                                                 
1. Orthogénèse           .2  Evolution dirigée        3. Oligocene      

    ساخته شدههاي  شكل-47 شكل
 فسيلهاي از روي استخوان
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كند تا از آن   ، تكامل هر دسته از موجودات در جهتي سير مي بر طبق اين نظريه
  .اي پديد آيد ب شدهانواع مخصوص و حسا

 يك نوع از برآمدگي مختصري كه بر روي استخوان بيني: گويند  مثالً مي
اين .  پديد آمد تصادفي نبوده استي در نيمه اول دوران سومداران سه انگشت پستان

اي براي به وجود آمدن   مقدمه هاي بعد، نسل كه با تقويت در  همان برآمدگي است
  ).47شكل ( باشد ي اواخر دوران سومها يك يا دو شاخ بر روي بيني كرگدن

 اوايل دوران  نمو بيشتر دندان ثناياي دوم در اقسامي از پستانداران-مثال ديگر
هاي اواخر   منتهي به عاج طويل فيل ر جهت آن است كه با نمو تدريجي ،، دسوم

  ).48شكل ( گردد م ابتداي دوران چهارمهاي عظي  و يا ماموتدوران سوم
  

  لهاي فسي  اقسامي از فيل-48شكل 
  

  
  

هاي  دندان و سر هاي استخوان در تكامل در جهت تغييراتي سوم دوران طول در كه ها فيل اين
  :آنها صورت گرفته است 

 دندان ثناياي دوم به تدريج نمو كرده تا به دندان دفاعي در هر دو فك 3 و 2 و 1در انواع 
  .تبديل شده است

هاي   و امروز است ، تمام دندانهاي ابتداي دوران چهارم شي از سرِ فيل كه نماي4در شكل 
 به دندان دفاعي بلند تبديل رود و دندان دوم ثنايا  باال و پائين و ثناياي اول از بين ميانياب
  .شود گردد و همين دندان است كه عاج گفته مي مي



  
  
  
  
  

  157  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلقت انسان

 

  .شوند  اين نكته را نيز متذكر ميه اُرتوژنزدر نظري
در ضمن آنكه هر دسته از موجودات زنده سير تكاملي را در جهت معين ادامه 

تر به  هايي هم از آنها در جهت فرعي جدا شده و با سير تكاملي كوتاه دهند، شاخه مي
. شوند ي را دارا ميرسند كه بعضي صفات متمايز نسبت به شاخه اصل انواعي مي

هاي دست و پا و   در استخوانچنانكه در تغييرات تكاملي كه از اوايل دوران سوم
ر، خوا د و علفهاي پا بلن  تا اسبهاي بعضي از پستانداران انگشتان و همچنين دندان

 هايي هم از آن رديف جدا شده و با سير  روي داد، شاخهدوران چهارمدر اوايل 
ي گرديده و هاي سه انگشت ي و كرگدنهاي پنج انگشت تر ، منتهي به فيل تكاملي كوتاه

  .اند قي ماندهاعقاب آنها بدون تغيير اساسي تا امروز هم با



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  ش دومخب
  

  سي بعضي از آيات قرآنربر
  از نظر خلقت انسان و ساير موجودات زنده 

  

  مقدمه 
 است آنچه در بخش اول كتاب بيان شد، توضيح مختصري از شواهد علوم زيستي

  .كند  تأييد و تصريح مي موجودات زنده راكه پيوستگي نسلي و تكامل تدريجي
يكي : چنانكه در مقدمه كتاب هم ذكر شد در توضيح مزبور دو نظر بوده است

 و مخصوصاً منداني است كه آشنايي كافي به علوم حياتي براي مزيد اطالع عالقه
چون ممكن است چنين . بندي آنها ندارند ساختمان تشريحي موجودات زنده و طبقه

هاي همه جانبه علمي، مسئله تغيير تدريجي و تكامل  د ندانند كه با بررسيافرا
كه مواردي  از اين جهت كوشش كرديم ؛موجودات، مسئله قطعي شناخته شده است

متذكر شويم و اميدواريم كه    در بخش اول كتاب ، اجماالًهاي مزبور را از بررسي
 كننده هم باشد ، با صبر و دقت مطالعه بخش مزبور، هر چند براي غير اهل فن خسته

شود  بيشتر صورت گيرد تا آمادگي ذهن براي توجه به آنچه در بخش دوم بحث مي
  .زيادتر گردد

  اوالً آنچه ذكر شده،:  است تا مالحظه كنند منظور ديگر براي دانايان علوم حياتي
   به تري كه قطعاً با ديد وسيعخارج از حدود مباحث زيستي و حياتي نيست و ثانياً 

آياتي كه بعضي از  (تر در آيات متناسب قرآن هاي حياتي دارند، توجه عميق موضوع
خواهند نمود و با تأييدات الهي ) گيرد آنها در اين بخش از كتاب مورد بحث قرار مي

  .به درياف حقايقي از معضالت امر حيات موفق خواهند گرديد
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، آنچه از زبان اديان، كه در مقدمه كتاب ذكر شد، راجع به خلقت انسانطور همان
  :اند اين است كه  ، شايع كردهبه تقليد و يا تلقين از اخبار مجعول تورات

سپس  خداوند هيكل آدم را از گل ساخته و   پديد آمده، فقط از آدمنوع بشر«
زوجه اين آدم نيز به نحوي از . اي كرده است در آن دميده و او را موجود زنده

 شده، اين زوج توالدها كرده، نواده آنها تدريجاً زياد شده و از خود آدم خلق
  » . به وجود آمده استآنها نوع بشر

 اند كه آدم اند ، گفته ي نسبت دادهاعتقادات دين آميز كه به و با اين تعبيرات افسانه
 و ساير موجودات اي ميان انسان داراي خلقت خاص و مستقلي است و هيج رابطه

  !زنده وجود ندارد 
  نيز بنا به سوابق ذهني كه ندانسته از تلقين اسرائيلياتاغلب نويسندگان اسالمي

اند و حتي مفسران  كرده  تكرار را قديمي  همان اساطير ،خلقت انسان اند، راجع به داشته
حقايق   ، چون خود به اند جاي خود از افتخارات عالم اسالم   هم كه بهبزرگ قرآن

كار رفته است واقف  قت آنها بهكه در خل اصولي و زنده موجودات  ساختمان تشريحي
 اند، نوع انسان نبوده و يا فرصت و امكان بررسي در اين قبيل مسائل علمي را نداشته

  !اند  الحيات دانسته  را هم مخلوقي مستقل و جدا از همه ذوي و آدمرا از نسل آدم
شأن مزبور ، مبين حقايق و متكي  كه كتاب ذي ، در حالي چنين تعبير از بيان قرآن

  .بر واقعيات علمي است، تعبيري ناروا و ناشايسته است
مانده و   باقياي است كه در دست بشر نخورده  تنها كتاب آسماني دستقرآن

منطق  بي توصيف هر بنابراين ،نيست مبتني مصلحت و حقيقت و علم بر جز مندرجاتش
آميز از آن بشود، وسيله و حربه بزرگي براي معاندان و منكران  و غير عقلي و افسانه

الوهيت خواهد بود تا اصوالً دين را مغاير علم و پيشرفت تمدن جلوه دهند و اسالم 
 آشنائي بيشتر به حقايق كائنات براي  را هم كه هدفش پرورش استعدادهاي بشرپاك

  !اي از خرافات معرفي نمايند  كمال و سعادت ابدي است ، مجموعه و وصول به
، يكي از مواردي است كه در  و پيوستگي موجودات زندهمسئله تكامل تدريجي

 و مراتب قطعي علمي امروز وجود ي ميان بيان قرآنباره آن هيچ اختالف و تناقض
تر،  بيان صريح اختالف و يا به عدم كتاب بتوانيم  كه در اين   و ما اميد بر آن داريمدندار

  .توافق مزبور را روشن سازيم
 و پس از آنكه در بخش اول، با توضيح اجمالي در چند مورد از تشريح تطبيقي

 امروز راجع به ارتباط موجودات زنده را بيان ، نظر علمي و فسيل شناسيشناس جنين
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 را ، منظور كتاب الهيكنيم با بررسي در چند آيه از قرآن اينك كوشش مي كرديم ، 
  .حيات معلوم كنيم  و ساير موجودات ذيدر باره خلقت انسان
خواهيم در بخش دوم اين كتاب مورد تحقيق قرار دهيم ناظر به  آنچه را كه مي

  :اصل است 
 يكي است؟ و اگر يكي نيست،  در قرآن و آدم دانستن آنكه آيا مفهوم انسان-1

  كدام يك از آن دو، انسان و آدم، خلقت مقدم داشته است؟از نظر قرآن، 
 خلقت جدا و مستقل از همه موجودات داشته و يا  ، انسان آيا از نظر قرآن-2

اي از تحول و تكامل جسميِ ساير زندگان است و با  برعكس، انسان نتيجه
  اينها پيوستگي نسلي دارد؟

  اي صورت گرفته است؟   با چه مقدمه خلقت آدم-3
 ، از نكات با توجه به مفاهيم خاص كلمات قرآن  كنيم در اين مطالعه كوشش مي

از آيات مشابه و متناسب ديگر نيز كمك بگيريم و  ادبي آن استفاده نمائيم و ضمناً 
اي قطعي علمي به دست آمده ه هرگاه نتيجه حاصل از اين مطالعه ، با آنچه از بررسي

انطباق يافت ، بايد مطمئن باشيم كه اگر با آشنايي به هر مسئله علمي، به تحقيق در 
كنيم كه هم ديد ما را به موضوع  اي را دريافت مي  حقايق تازه،كلمات الهي بپردازيم

 و كند و هم به حكمت و قدرت اليزالي كه عامل اصلي خلق تر مي مورد بحث وسيع
  . گردد تر مي  است ، اعتقادمان راسخاداره كائنات

مناسبت نخواهد بود كه به مفهوم و مقصود  پيش از شروع به بحث منظور ، بي
. اي بنمائيم  زياد استعمال شده است، اشارهچند اسم ظاهراً مترادف، كه در قرآن

  : كلمات مزبور از اين قرار است 
  .»آدم«و » اناسي«، » انس«، »ناس«، » بشر«، » انسان«

  : هميشه به مفهوم كلي و عام استعمال شده است اين كلمه در قرآن-انسان
»طَآِئر اهنماٍن أَلْزِقِهكُلَّ ِإنسنِفي ع 1»ه  

 مخصوص به مواقعي است كه جثه و هيكل و  استعمال اين نام در قرآن-بشر
  : مورد نظر باشد صورت ظاهر انسان
»هِبعتا ناِحدا ونا مرش2 »أَب   
  

                                                 
 ).مالزمش گردانيديم( را مالزم گردنش ساختيم نامه اعمال هر انسان : 13) / 17(اسراء. 1
 از خودمان را پيروي كنيم؟) يك نفر (ا يك بشرآي : 24) / 54(قمر. 2
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  1» ق ِمن الْماء بشراوهو الَِّذي خلَ«
اصوالً يكي هستند، هر وقت » اناسي«و » ناس«گويند دو كله   مي- و اناسيناس

  :شود   همزه اول كلمه حذف مي آيد، الف و الم بر سر اناس در مي
    2» م كُلُّ أُناٍس مشربهمقَد عِل«
  
  .3»  ما آمن الناسآِمنواْ كَ«

 استعمال شده است ،  در قرآن بيش از هر كلمه مرادفِ ديگر انسانكلمه ناس
 آيه اين نام ذكر شده و در بعضي از آيات بيش از يك مرتبه هم به 226چنان كه در 
  . كار رفته است

 ، در مواردي استعمال شده كه تا حدي جنبه برتري كلمه مزبور اغلب در قرآن
  :شوند، در نظر باشد براي مردمي كه مشمول اين كلمه واقع مي

»صالًاُهللا يسلَاِئكَِة رالْم اِسطَِفي ِمنالن ِمن4 » و.    
  
»ِعنيماِس أَجالنآلِئكَِة والْمةُ اِهللا ونلَع ِهملَيع 5 »أُولَِئك.  

 به كار رفته و غالباً با همين كلمه  در مقابل كلمه جن اين كلمه در قرآن-انس
  .همراه است

به معني مخفي و مستور آمده است و كلمه » جن«از » جن«گويند كه كلمه  مي
صوص موجودات مرئي و محسوس كه به معني الفت است و مخ» أنس«از » انس«

  : آيد  است ، مي
قُل لَِّئِن اجتمعِت اِإلنس والِْجن علَى أَن يأْتواْ ِبِمثِْل هـذَا الْقُرآِن الَ «

  .6 »يأْتونَ ِبِمثِْلِه ولَو كَانَ بعضهم ِلبعٍض ظَِهريا

                                                 
 .اوست آن كسي كه از آب بشري آفريد : 54) / 25(فرقان. 1
 . آبشخور خود را شناختهمانا هر دسته از مردم : 60) / 2(بقره. 2
 . ايمان آوردندطوركه مردم ايمان آوريد همان : 13) / 2(بقره. 3
 .انگيزد ، پيغمبراني را برمي و از مردمخداوند از فرشتگان : 75) / 22(حج . 4
 . و جميع مردم برقرار استلعنت خدا و فرشتگان)  كه كفر ورزيدندآنان (بر اين مردم : 161)/ 2(بقره. 5
 بياورند نخواهند توانست به  جمع شوند تا آنكه به مانند اين قرآن و جنبگو اگر انس : 88) / 17(اسراء. 6

 .اي دسته ديگر را ياري نمايد ه دستهمثل آن بياورند هر چند ك
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 استعمال شده و آن را در مورد كسي   اين كلمه فقط در يك آيه از قرآن- انسي
  :س و الفت بسيار دارد دانند كه اُن مي

  .1»اًيِسن ِاموي الْملِّكَ أُنلَوماً فَ صِنٰمحلر ِلترذَي نناِ«
 و آن را جمع  استعمال نشده استه هم يك مرتبه بيشتر در قرآنم اين كل-اناسي
  :دانند   ميكلمه انس

  .2 »ِلنحِيي ِبِه بلْدةً ميتا ونسِقيه ِمما خلَقْنا أَنعاما وأَناِسي كَِثريا«
به تفصيل بحث خواهد شد، اين كلمه براي ناميدن يك فرد به    چنانكه بعداً-آدم

  .ذكر فرموده است» مآد بني«ظور اسم عام بوده ، كار رفته است و هر وقت من
كه به معني » اديم«بعضي آن را از . اند در باره ريشه اين كلمه توجيه زياد كرده

» ادم«بعضي ديگر آن را از . اند شود دانسته  از آنجا شروع مي و خلقت آدمسطح زمين
  .دانند كه به معني مخلوط ساختن و يا مخلوط بودن است مي» ادامه «و

  

                                                 
حتي با هيچ فرد مأنوسي  امروز اي بدارم پس روزه كه ام كرده من براي خداي رحمان نذر:  26 ) /19(مريم. 1

 .هم حرف نخواهم زد) با هيچ كس(
 ك شده و مرده را زنده سازيم و از آنچه خلق خشزمين) به سبب باران(تا به سبب آن  : 49) / 25(فرقان . 2

 . بسياري را سيراب سازيمكرديم، چارپايان و مردم



 



 

  
  

  

  

  

  

  

  فصل اول
  

    در قرآن و آدمانسان
  

  : لفظ خاص است  كلمه عام و آدم انسان-١

يك مفهوم و  خلقت به  را در آيات مربوط به و انساندر بعضي از تفاسير دو لفظ آدم
فقط به مفهوم عام » انسان« كلمه كه در قرآن اند؛ در صورتي آن هم مفهوم عام دانسته

 مثالً در آيات ،كار برده نشده است عنوان اسم خاص به ذكر شده و لفظ آدم جز به
  :زير

  1 »نساِن ِإلَّا ما سعىوأَن لَّيس ِللِْإ«
  

  2 »ووصينا الِْإنسانَ ِبواِلديِه حسنا«
 ة از سور35 ةاما در آي. شود  جز مفهوم عام تحصيل نمي از كلمه انسان-الف

   :)2(بقره
  3 »وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ«

   :)20(»طه« شريفه ة از سور121 ةو در آي
  4 »وعصى آدم ربه فَغوى«

                                                 
 . نيست، مگر آنكه بكوشد و مجاهدت نمايدو آنكه ، براي انسان : 39) / 53(نجم. 1
 . را سفارش و توصيه نموديم كه به پدر و مادرش نيكي نمايدو انسان : 8) / 29(عنكبوت . 2
 .ساكن شو» معهود « را گفتيم كه تو و زنت در بهشتو آدم : 35) / 2(بقره. 3
 .پس گمراه شد) سرپيچي كرد( نسبت به پروردگارش عصيان ورزيد و آدم : ... 121) / 20(طه . 4
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 كه بيان حال از 1)20(»طه «ة از همان سور120 ة مقدم آن ، يعني آيةبا توجه به آي
  .ختسا منسوب توان نمي خاص مفهوم به جز را آدم ةكلم است، مشخص و معين فرد يك

گاه اين نام مسبوق به   به طور ساده، آمده است هيچ در آياتي كه لفظ آدم-ب
  :احتياج به معرفي ندارد» آدم«اين نشان بر آن است كه اسم خاص . الف و الم نيست

»آِئِهممم ِبأَسأَنِبئْه ما آد2»... قَالَ ي  
  

  3»... دموِإذْ قُلْنا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آل«
   :)3(عمران آل ة از سور59 ة در آي-ج

»مثَِل آداِهللا كَم ى ِعندثَلَ ِعيس4»...ِإنَّ م  
 فرد معيني نبوده و لفظ عام باشد كه بعداً بيشتر مورد استناد واقع خواهد شد، اگر آدم

مورد و نامتناسب  به آن تشبيه كه امر خصوصي است تشبيهي بي» ثل عيسيم«تشبيه 
  . استخواهد بود و اين دور از شأن قرآن

  : اول آن به اين بيان است  كه قسمت)19(مريم ة از سور58 ة آي-د
ا نلْم حنم ِم وم آدِةيرِّن ذُ ِمنييِب الننم مِهيلَ ع اُهللامعن اَينِذ الَّكولِئاُ«
معوٍح نن ذُ ِم ورِاِةي راِهب5» ... يم  

السالم فرد معين و   عليهم و ابراهيمنيز به مانند نوح» آدم«رساند كه  به خوبي مي
  .اند نعام الهي قرار گرفتهمشخصي بوده تا پيغمبران از نسل او آنان مورد ا

  
  اه  از ميان انسان پيدايش آدم-2

  : چنين است )3(عمران  آلة از سور33 ةكالم الهي در آي
»اِهيمرآلَ ِإبا ووحنو مطَفَى آدآلَ ِإنَّ اَهللا اصالَ ولَى الْعانَ عرِعم6» ِمني  

                                                 
  : بدين بيان است )20( در سورة طه120آية . 1

   . قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرِة الْخلِْد وملٍْك لَّا يبلَى : 120) / 20(طه
 زوال داللت كنم؟ خواهي تو را به درخت جاوداني و ملك بي  آيا مياي آدم)  گفتشيطان(گفت : يعني 

 ... .دهخبر ) نماينده حقيقت وجودي آنها(هايشان  را از نام) مالئك( ايشان گفت اي آدم : 33) / 2(بقره . 2
 ... . كنيد سجده را گفتيم كه به آدمكه مالئك) به خاطر آور(و موقعي را  : 34) / 2( بقره .3
 ...  استثل آدم نزد خدا مانند م)ع(همانا مثل عيسي  : 59) / 3(عمران  آل. 4
كه خدا بر آنان نعمت داده  )پيغمبراني كه در آيات قبل از آنها نام برده شده است (اينان : 58) / 19(مريم. 5

 ...  هستند )ع(يه ابراهيم حمل كرديم و از ذر)ع( و از آنان كه با نوح)ع(است، از پيغمبرهايي از نسل آدم
 . را بر جهانيان برگزيدعمران م و آلابراهي  و آل و نوحهمانا خدا، آدم : 33) / 3(عمران  آل.6
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 به صورت اسم )ع( و ابراهيم )ع ( را مانند نوحاين آيه عالوه بر آنكه نام آدم
  :ز دارد  نينمايد، بيان روشني راجع به وضع و محيط پيدايش آدم خاص ذكر مي

به معني برگزيدن و انتخاب كردن است و چون از باب افتعال است، » اصطفي«
  .شود مفهوم كوشش و دقت هم از آن حاصل مي

. گيرد همنوع او صورت مي و ي همساناه جمعيت و جمع از ميانن هر فرد برگزيد
هاي روحي و  ، پس از آمادگيعمران م و آلابراهي  و هر يك از برگزيدگان آلنوح

هاي مساعد نسلي و تربيتي پيدا كردند، از ميان قوم خود يعني  معنوي كه در زمينه
  .اند كردند انتخاب شده مردمي كه با آنها زندگي مي

 زمان از ميان مردم،  عمران لم و آابراهي  و پيغمبران آل)ع(وقتي به نص آيه ، نوح 
 كه شرايط ديگر و مخصوصي )ع(اند، قطعاً همين وضع براي آدم  خود برگزيده شده

او هم از ميان همنوعان خويش كه از  ؛ براي او در آيه ذكر نشده، فراهم بوده است
  .برخاسته و برگزيده شده استنظر جسمي و وضع زندگي مثل او بودند، 

  
   صورت گرفته است انسانبعد از پيدايش ا و بنابراينه  از ميان انسان خلقت آدم-3
هاي  لتناسب در فص و به تدريج به كه 1ديگر ةآي چندين و )3(عمران آل ة سور23 ةآي از

  .  نيست اولين انسانآدم كه شود مي فهميده ، گرفت سوم مورد بحث قرار خواهد و دوم
زيستند  كه مثل او بودند و از پيش با او مي  از ميان جمعي، آدمتصريح اين آيات به

 داشته است و لهذا بيان برگزيده شده بنابراين خلقتي مؤخر نسبت به پيدايش انسان
 مبنا و اساسي ندارد و به  از آدم پديد آمده است، از نظر قرآنآنكه نوع انسان

  .وجه درست نيست هيچ
استناد واقع خواهد شد، برگزيدگي  بعد مورد فصل در كه  متعددي آيات بيان به نظر
 الهي بوده و در هاي هم زمانش، به واسطه برخورداري وي از علم ان از ميان انسآدم

 و اوالد او  است به آدمراتيخ و انتيجه آن يك رشته آداب و تكاليف كه فرع آزادي
  .باشد  متفكر و مسؤول ميش انسانمحول گرديده كه ثمر آن پيداي) مآد بني(

 بيشتر داده خواهد شد، حِيو به نحوي كه در فصول بعد توض، بنابراين اجمال 
  : دو دوره داردزندگي بشر

                                                 
 از سورة 28 و 27 و 26، آيات )32( از سورة سجده 9 و 8 و 7 ، آيات )7( از سورة اعراف11از قبيل آية . 1

 .)38(»ص« از سورة 71 و 70 و آيات )15(حجر
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در . 1 استيك دوره قديمي كه صحبت از چند ميليون سال از اوايل خلقت انسان
 اما هنور داراي تشخيص و تميز 2 فقط شكل و هيكل انساني را داشتهاين دوره بشر

  .ده و لذا غير مسؤول بوده استشن
ر اين دوره است كه د. شود  شروع مي با برگزيدگي آدمدوره دوم از زندگي بشر

گردد و در  كند، موظف و مسؤول مي  پيدا مي كه به واسطه تشخيص و اختياريانسان
بنابراين برعكس آنچه در . گردد اين دوره است كه انسان وارد تكامل فكري مي

  نيست و هرگز در قرآن ابوالبشر)ع(افواه جاري است، آدمدر اي اذهان باقي و  پاره
و تلويحي مبني بر آنكه او اولين فرد انسان بوده، وجود تصريح و به بيان يا اشاره 

 مورد بحث قرار شندارد، بلكه به بيان آيات متعدد كه بعضي از آنها را در اين بخ
  .زيستند هايي بود كه پيش از او و با او مي خواهيم داد، او يكي از افراد انسان

 و بينشي كه از جانب الهي ه علم از طرف خداوند برگزيده شد، در نتيجوقتي آدم
 و مسؤوليت گرديد و همين كرامت در نسل وي كه به دريافت كرد، داراي اختيار

 متفكر و شود باقي ماند و از اينجاست كه انسان ناميده مي» مآد بني «تعبير قرآن
  .ري و عقلي گرديدك وارد مرحله تكامل فيد آمد و با آنان بشريتانديشمند پد

                                                 
تر از آنچه تا كنون بوده معلوم  ا را خيلي قديميه ي ، پيدا شدن اولين انسانشناس  مطالعات جديد زمين.1

 ط دوران سومه را مربوط به اواسهاي اولي  ، پيدايش انسانداشته است يعني به جاي اوايل دوران چهارم
 .دانند ي ميشناس زمين

 تصريح شده است چنانكه به زودي در )7( سورة اعراف11اين مفهوم با مضموني بليغ و پرشكوه ، در آية . 2
 .باره آن بحث خواهد شد



 

  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
  

    و ساير موجودات زنده از نظر قرآنپيوستگي انسان
  

اين آيات . است  متذكرسانتا ان را زنده موجودات پيوستگي از قرآن آيات متعددي
  :فرمايد  بيان متفاوت، تغييرات و تكامل موجودات را تا انسان توضيح مي از نظرها و به

م آد  و بنيآدم  و سپس به تا انسانتكامل تدريجي موجودات بعضي از اين آيات به
  جاندارانجان ، يعني خلقت اوليه  را از جسم بي بعضي ديگر، منشأ حيات؛اشاره دارد
اي ديگر، ضمن اشاره به احوال و مراحل جنيني   و پاره؛گردد  متذكر ميرا از خاك

از اين جهت است كه . نمايد موجودات بيان ميانسان، بستگي نسلي او را به ساير 
  :شود  دود ميح مجيد، فعالً در سه قسمت زير ممطالعة تكامل موجودات در قرآن

  . زنده تا انسان خلقت تدريجي موجودات-1
  . يا خلقت اولية انسان منشأ حيات-2
   . در بيان قرآن احوال جنيني انسان-3

 ي ظاهراً مترادف كه در قرآن رسد اگر در مفهوم چند كلمه در اينجا باز به نظر مي
يده فا و در موضوع مورد بحث ، زياد استعمال شده است توضيحي داده شود ، بي

  :نخواهد بود 
  : زياد استعمال گرديده است ـ كلمه خلق و افعال مشتق از آن ، در قرآنخلق

 را ايجاد و تشكيل چيزي از چيز ديگر كه  خلق1»نالبيا مجمع«و » مفردات راغب«
 هم جز همين مفهوم براي كلمه خلق و انند و از آيات قرآند قبالً وجود داشته مي

  :  مثل  ،شود مشتقات آن دريافت نمي
                                                 

  : ذكر شد چنين است » خلق« راجع به كلمه  يكي از معاني كه در مفردات راغب.1
  . »يستعمل في ايجاد الشيء من الشيء «
» خلق« براي كلمه در المنجد.  همين مفهوم رسانيده شده است هم از امام فخر رازيدر مجمع البحرين

ايم، سياق آياتِ  طور كه در متن توضيح داده معني ايجاد و ابداع از عدم هم ذكر شده است اما همان
 .كند  چنين مفهوم را تأييد نميمربوط در قرآن
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   1»...خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل«
  

  .2»كُم من نفٍْس واِحدٍةخلَقَ«
  

  .3»ِإني خاِلق بشرا ِمن ِطٍني«
،   مخصوص قرآني ها نامه هاي عمومي و با لغت توضيح لغت نامه   ـ بنا بهانشاء

  :  ايجاد هر چيز و پرورش دادن و تربيت كردن آن است  به معنيِ»انشاء«
» لَمأَع واَأله نأَكُم مِإذْ أَنش طُوِن ِبكُمةٌ ِفي بأَِجن مِإذْ أَنتِض ور

اِتكُمه4 »... أُم  
  

  5» فِْئدةَ وجعلَ لَكُم السمع واَألبصار واَألكُمهو الَِّذي أَنشأَ«
را در اينجا و متن » مفردات راغب« ـ  راجع به اين كلمه، ترجمه عبارت ابداع

  :كنيم  عبارت را در پاورقي نقل مي
عالي استعمال شود، به معني ايجاد چيزي وقتي اين كلمه در مورد خداي ت«

است بدون ابزار، بدون عنصر مادي، بدون زمان و بدون مكان، و اين جز در 
  6».باشد توانايي خدا نمي

، لفظي است عام كه به وجوه ) بسكون و فتح عين (لَع و جلْع ـ ججعل و جعلَ
اد چيزي از چيز ديگر مختلف استعمال شده است ـ يكي از صور استعمال آن ، ايج

  : شود  نزديك مي» خلق«است و در اين صورت به مفهوم 
  7 »...واُهللا جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا«
  

  8 »...وجعلَ لَكُم من الِْجباِل أَكْنانا«
  

                                                 
 ... را از گلي همچون سفال آفريد انسان : 14) / 55( رحمن.1
 ... .شما را از يك تن آفريد : ... 1/ ) 4( نساء.2
 . هستم بشري از گِلمن در كار آفرينش : ... 71) / 38( ص.3
گاه كه به صورت جنين در شكم  آورد و آن از همان دم كه شما را از زمين پديد مي : ... 32) / 53( نجم.4

 ...درانتان هستيدما
 ... . و دل قرار داد و چشماوست كه شما را پديد آورد و براي شما گوش : ... 23) / 67( ملك.5
مادة و ال اذا استعمل يف اهللا تعايل، اجياد الشيء بغري آلة و ال «: چنين است » مفردات راغب« عبارت .6

 .»زمان و ال مكان و ليس ذلك اهللا
 ... .خودتان قرار داد ] جنس[خدا براي شما همسراني از  : 72) / 16( نحل.7
 ... .هايي پديد آورد گاه ها پناه و در كوه : ... 81) / 16( نحل.8
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  . 1 »... وجعلَ لَكُم ِفيها سبالً«
  :   آن در بيان تغيير حالت هر چيز استيكي ديگر از موارد استعمال

  .2»الَِّذي جعلَ لَكُم اَألرض ِفراشاً«
  

    زنده تا انسان خلقت تدريجي موجودات-1
  : به اين بيان است )7( اعرافة شريفة يازدهم از سورة ـ آيالف

رناكُم ثُم قُلْنا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدم قْناكُم ثُم صوولَقَد خلَ«
  .3»يس لَم يكُن من الساِجِدينفَسجدواْ ِإالَّ ِإبِل

  :ايم هاي زير تنظيم كرده  كريمه فوق را در شمارهةتوضيح راجع به آي
ولقد «شده است از جمله مقدم » خلق«در باره كلمه    بنا به تعريفي كه فوقاً-1

  :شود  اين مفهوم حاصل مي» خلقناكم
از چيزي كه قبالً وجود داشته است ) م راآد  و بنييعني نوع انسان(و همانا شما را 

  ... نموديم خلق
كنيم كه از  ايم در آيات مورد بحث كوشش مي  چنانكه قبالً متذكر شده-2

در اينجا هم از آياتي كه در فصل ديگر . مضمون آيات مشابه ديگر استعانت جوييم
 ة از سور7 ةكنيم مثالً در آي كتاب با تفصيل بيشتر  بحث خواهد شد ، استفاده مي

  :فرمايد   چنين مي)32(سجده 
  4»وبدأَ خلْق اِإلنساِن ِمن ِطني ...«

» شروع « را از گِلشود كه خداوند آفرينش انسان معلوم مي» بدأ«با استعمال فعل 
  .نموده است
 مزبور ، تلويح آن دارد كه در آفرينشخلقت انسان از گِل» شروع شدن«تصريح 

شود كه خلقت كامل  مراحل ديگري نيز وجود داشته است و از اينجا معلوم مي
هاي ديگري نيز   پديد نيامده ، بلكه مراتب و خلقت و خاك، بالفاصله از گِلانسان

  . گرديده استه تا منتهي به پيدايش متمايز و مشخص انسانواقع شد
                                                 

 ... .هايي پديد آورد  و براي شما در آن راه: ...  10) / 43( زخرف.1
 ... .بستري براي شما گسترد] همچون[ را همان خدايي كه زمين : 22) / 2( بقره.2
 را گفتيم كه شتگانو سپس فر) تدريجاً(ما شما را آفريديم و سپس شما را شكل داديم  : 11) / 7( اعراف.3

 . كه از سجده كنندگان نبود كنيد، پس سجده كردند غير از ابليس را سجدهآدم
 . شروع كرد را از گِلو آفرينش انسان : ... 7) / 32( سجده .4
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 مثُ« كه چنين است  ))7( اعرافة سور از11 ةآي منظور( ة از جمله دوم آي-3
صرناكُوشود   نكته قابل توجهي فهميده مي1»م:  

رساند  بر ترتيب زماني يعني تقدم و تأخر دارد، ميكه داللت » ثُم«حرف عطف 
صورتي كه مخصوص اوست، مدتي  به) »مكُ«مرجع ضمير  (كه شكل يافتن نوع انسان

كه از » صور«عالوه از فعل  به. گرفته است او صورت» خلقت اوليه«از  ها پس و يا مدت
 دريافت  ، قصد ترتيب و تدريج است  عمال آن بهباب تفعيل و يكي از موارد است

جي ر، مراتب و مدا)خلقت از گِل (كنيم كه پس از احوال اوليه خلقت انسان مي
  . شكل گرفته و به هيكل و صورت كامل انساني پديد شده استگذشته تا بشريت

 فقط به شكل و ظاهر انساني در آمده ، اما هنوز آن چيزي را در اين مرحله، انسان
توجه به شكل و صورت انساني . باشد كه باعث تميز او از ساير زندگان است فاقد مي

شود زيرا اين كلمه ناظر به جسم و هيكل  و مستفاد مي نيز مفهوم» صور«از خود كلمه 
اينكه جمله بعدي آيه ، بنا به توضيح  مضافاً  انسان است نه احوال روحي و معنوي او،

» صورناكم«از جمله » ثم «است و با عطف ترتيبِ دار  و تشخيصعلمير، همين انسان ز
  .رساند  مؤخري را ميانِزميعني  ، جدا شده

  : قسمت اخير آيه كه به اين بيان است -4
»دجفَس مواْ آلددجآلِئكَِة اسا ِللْمقُلْن ثُم نكُن مي لَم ِليسواْ ِإالَّ ِإب

اِجِدين2»الس  
 بايد ،گيرد  قرار مي و محسود ابليس مسجود مالئكدر اشاره به امر الهي كه آدم

  . آدم فراهم گرديدشد چگونه براي ديد اين مقام اعال كه با تقدير الهي حاصل مي
 كه در زير آمده است ، چگونگي برگزيدگي )2( از سوره بقره36 تا 30در آيات 

 گرديد، بيان  كه موجب سجدة فرشتگان و تعليم براي وقوف به احوال كائناتآدم
  :شده است 

ِة ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَ«
اء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدن يا مِفيه و ِدكمِبح حبسن نحن  سقَدن  

                                                 
 )... درآورديمبه شكل انسان(سپس شما را شكل داديم  : ... 11) / 7( اعراف.1
ني كنيد، همه ابراز فروت  ابراز فروتنيآدم] بزرگداشت[براي :  را گفتيمآنگاه فرشتگان : ... 11) / 7( اعراف.2

 . ، كه سر خضوع نداشتكردند ، جز ابليس
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  1»لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ
  

»هضرع ا ثُماء كُلَّهماَألس مآد لَّمعالَِئكَِة فَولَى الْمع قَالَ أَنِبئُوِني م
اء همِبأَساِدِقنيص مالء ِإن كُنت2»ؤ  

  

»ِكيمالْح ِليمالْع أَنت كا ِإننتلَّما عا ِإالَّ ملَن الَ ِعلْم كانحب3»قَالُواْ س  
  

» مأَها أَنبفَلَم آِئِهممم ِبأَسأَنِبئْه ما آدأَقُل قَالَ ي قَالَ أَلَم آِئِهممِبأَس
 ما كُنتمونَ ودبا تم لَمأَعِض واَألراِت واومالس بغَي لَمي أَعِإن لَّكُم

  4»تكْتمونَ
  

» ركْبتاسى وأَب ِليسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجالَِئكَِة اسا ِللْمِإذْ قُلْنو
كَانَ ِمن5» الْكَاِفِرينو  
 شكل مخصوص خود را  در همان احوال و مواقعي كه بشرچنين مقام براي آدم

قلنا المالئكه ... «پيدا كرد، حاصل نگرديد زيرا چنان كه گفتيم، ميان جمله اخير آيه 
ست فاصل است و اين كنايه از آن ا» ثم«عطف » صورناكم«و جمله » ...اسجدوا آلدم

 )ع(دم، مدتي گذشته تا آگيري و آراستگي جسمي نوع انسان كه پس از مرحله شكل
  .گيرد شود و با حكمت خاص ، تحت تعليم الهي قرار مي برگزيده مي

                                                 
 قرار دهنده  را گفت كه من در زمينكه پروردگارت فرشتگان) به يادآور(و موقعي را  : 30) / 2( بقره.1

آيا كسي را خواهي گماشت كه در )  گفتندمالئك(گفتند ) جانشيني برقرار خواهم كرد(جانشيني هستم 
كنيم و نيز تو را  كه ما خود تو را ستايش تسبيح مي ها بريزد؟ در حالي فساد كند و خون) زمين(آن 

 .دانيد دانم كه شما نمي من چيزهايي را مي) خدا گفت(نمائيم ؟ او گفت  تقديس مي
 عرضه نمود پس ها را بر فرشتگان  آموخت و سپس آن نامها را به آدم همه نام) اخد(او  : 31) / 2( بقره.2

 .اين اسامي را به من خبر دهيد» حقايق«گوئيد  گفت اگر راست مي) ايشان را(
براي ما . از هر نقص منزه و پاك هستي) خدايي كهاي (اي كه )  گفتندفرشتگان(گفتند  : 32)/ 2( بقره.3

 .همانا تو خودت دانا و حكيم هستي اي، نيست،  علمي جز آنچه تو ما را آموخته
 را به هايشان خبر ده و چون مالئك  را به حقايق نام ، فرشتگانفرمود اي آدم) خدا : (33) / 2( بقره.4

ا و ه آيا شما را نگفتم كه من بر آنچه در آسمان: گفت) خدا فرشتگان را(هايشان خبر داد،  حقيقت نام
 داريد مطلع هستم؟  پنهان است آگاهم و آنچه را كه آشكار است و پنهان ميزمين

 كنيد پس همه سجده  سجده گفتم براي آدمموقعي را كه به فرشتگان) به خاطر بياور(و  : 34) / 2( بقره.5
 . شد كه ابا كرد و تكبر كرد و از كافرانكردند مگر ابليس
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  آموخت او و بنابراين نسل او را داراي تميز و اختيارخداوند با علمي كه به آدم
يعني آزمايش قرار داده » ابتالء«را مورد  مآد و بني آدم كه است اختيار همين .گردانيد
  1.تكامل فكر و انديشه را بپيمايد شده و راه واقف خويش مصلحت تا به دهد و مي

، وي اسير  به عمل آمد بر طبق بيان آيات زير ، در اولين آزمايش كه از آدم
گرديد و آنچه را خدا از عمل به آن نهي ) تبعيت از هواي نفس (هاي شيطان وسوسه

  :فرموده بود، اشتباهاً مرتكب شد 
»يغَداً حا رهكُالَ ِمنةَ ونالْج كجوزو أَنت كُناس ما آدا يقُلْنثُ و

ا هبقْرالَ تا ومِشئْتجِذِه الشالْظَّاِلِمني ا ِمنكُونةَ فَت2»ر  
  
فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما ِمما كَانا ِفيِه وقُلْنا اهِبطُواْ «

تسِض مِفي اَألر لَكُمو ودٍض ععِلب كُمضعِإلَى ِحٍنيب اعتمو 3»قَر  
  

» كُناس ما آديويح ةَ فَكُالَ ِمننالْج كجوزو الَ أَنتا ومثُ ِشئْت
ا هبقْرتالظَّاِلِمني ا ِمنكُونةَ فَترج4»ِذِه الش  

                                                 
اين آزمايش در تقاضاهاي نفس و از . دهد وسته مورد ابتالء و آزمايش قرار مي را پيانسان» اختيار« داشتن .1

سعادت و شقاوت هر فرد ، بستگي به متابعت . گيرد مقابله و برخورد نيروهاي عقلي و شهوي صورت مي
وي از عقل و اعتدال و يا هواي نفس و افراط و به عبارت ديگر بستگي به غلبه نيروهاي عقلي بر شهوي و 

  . برعكس دارديا
. كند شود پرورش پيدا مي  تعبير ميهاي شيطان هاي نفساني كه به وسوسه عقل انساني در برخورد با هوس

)  غير عادي استافراطي كه از نظر خلقت انسان(مقاومت و خودداري در مقابل تقاضاهاي افراطي نفس 
              .گردد ويت نيروي عقلي و توسعه ذهن ميبيني و بنابراين تق موجب روشن

گردد  ، تقاضاهاي نفس زيادتر و شديدتر مياز آنجا كه با پيشرفت زمان و توسعه محيط زندگي انسان
توسعه فكرو دقت خواهد و عمل به آن موجب  تر و تأثير شديدتر مي ها هم بنيان قوي مقابله با هواها و افراط

ها و ابتالها ، باعث كمال روحاني و  از اين جهت است كه آزمايش.  خواهد بودت عقلاحساس و تقوي
، چنان كه )76(»دهر«شوند و اين مفهوم را با وضوح بيشتر از آيه دوم سوره شريفه  تكامل فكري انسان مي

 .توانيم دريافت كنيم بعداً توضيح خواهيم داد، مي
راحتي  به خواهيد مي آنچه از و شو ساكن مخصوص بهشت در ات زوجه و تو آدم اي گفتيم و : 35 )/2( بقره.2

 .از ستمكاران خواهيد بود) در اين صورت(اما به اين درخت نزديك نشويد كه ) استفاده كنيد(بخوريد 
را از  پس آنان) آنچه ممنوع بود عمل كردند يعني به(را لغزانيد ) آن دو نفر( آنها ن پس شيطا :36)/ 2(بقره .3

كه بعضي  در حالي) كه داشتيد از مقامي(گفتيم فرو آئيد  پس. خارج ساخت) از راه خير(كه داشتند  وضعي
 .و مورد استفاده خواهد بود زندگي ن محل تا روز معيزمين باشيد و براي شما در ديگر بعض دشمن شما از

ساكن شو و از هر چه بخواهيد ) بهشت مخصوص (ات در بهشت  تو و زوجهو اي آدم : 19) / 7( اعراف.4
 .هيد بودخوا) بر خود(از ظالمان ) در غير اين صورت(تناول كنيد اما به اين درخت نزديك نشويد پس 
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فَوسوس لَهما الشيطَانُ ِليبِدي لَهما ما ووِري عنهما ِمن سوَءاِتِهما «
ِذِه الشجرِة ِإالَّ أَن تكُونا ملَكَيِن أَو  هعنوقَالَ ما نهاكُما ربكُما 

اِلِدينالْخ ا ِمنكُون1»ت  
  
»اِصِحنيالن ا لَِمني لَكُما ِإنمهمقَاس2»و  
  
يخِصفَاِن  وطَِفقَا سوَءاتهما لَهما بدت الشجرةَ ذَاقَا فَلَما ِبغروٍر فَدالَّهما«

ِهملَيِة ا ِمنعنِق الْجرِة ورجا الشن ِتلْكُما عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهادنو  
ِبنيم ودا عطَآنَ لَكُميا ِإنَّ الشأَقُل لَّكُم3»و  

) امر پروردگار( كه از روي غفلت و غرور و عدم متابعت از مصلحت خطاي آدم
 شد و چون داراي تشخيص و تميز بود نتيجه سوء عملش بر بود به زيانش منتهي
 لذا به شدت پشيمان گرديد، آدم و 4...)بدت لَهما سوَءاتهما(...خودش معلوم شد 

زنش از ظلمي كه بر خود كرده بودند به پروردگار روي آوردند و طالب عفو و 
  :رحمت از پيشگاه وي نمودند 

  5»الْخاِسِرين ِمن لَنكُونن وترحمنا تغِفرلَنا لَّم وِإن أَنفُسنا اظَلَمن ربنا قَاالَ«
  
» ِرتعِة ينالْج نكُم ميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمنفِْتنالَ ي مِني آدا بي

  كُم هو وقَِبيلُه ِمن حيثُ الَ ِليِريهما سوَءاِتِهما ِإنه يرا عنهما ِلباسهما 
                                                 

هاي پوشيده آنها نمايان شود و گفت   براي هر دو آنان وسوسه كرد تا زشتيپس شيطان : 20) / 7( اعراف.1
 . شويد و يا عمر جاودان يابيدپروردگارتان شما را از اين درخت نهي نكرد جز براي آنكه مبادا دو فرشته

قسم خورد كه من براي شما از نصيحت كنندگان ) آن دو نفر را(و براي آنان  : 21) / 7(اف اعر.2
 .هستم) خيرخواهان(

راهنمايي كرد تا آنكه از آن درخت ) خودخواهي و افراط(غرور و غفلت  پس آنان را به : 22) / 7( اعراف.3
شايد (هاي آن باغ  هايشان براي آنان ظاهر گرديد و بر آن شدند كه از برگ بديچشيدند و خوردند، 
خود را بپوشانند در اين حال پروردگارشان آنان را ندا داد آيا من شما را از اين ) توسل به رحمت الهي

  دشمن آشكار و سر سخت شما است ؟ درخت نهي نكردم و به شما نگفتم كه همانا شيطان
 ... .هايشان براي آنان ظاهر گرديد بدي : ... 22) / 7( اعراف.4
گفتند پروردگار ما بر نفس خود ستم نموديم و اگر بر ما نبخشي و بر ما ) آن دو نفر : (23) / 7( اعراف.5

 .رحمت نياوري همانا از زيانكاران خواهيم بود
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  1»ترونهم ِإنا جعلْنا الشياِطني أَوِلياء ِللَِّذين الَ يؤِمنونَ
  

فَوسوس ِإلَيِه الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرِة الْخلِْد «
  2»وملٍْك لَّا يبلَى

  

»هِق فَأَكَلَا ِمنرا ِمن وِهملَيِصفَاِن عخطَِفقَا يا ومهآتوا سملَه تدا فَب
  3»الْجنِة وعصى آدم ربه فَغوى

 روي به وسيله خود او اسطه تأثير هواي نفس و زياده كه به ولغزش و غفلت آدم
برگزيدگي  محيط در انستتو نمي ديگر او ؛داد تغيير را او زندگي مسير ،گرفت صورت

 در آن راه نداشته و جز خير و روشني بر آن حاكمي اوليه يعني محيطي كه شيطان
و در محيط اجراي هواهاي ) هبوط آدم(نباشد زندگي كند ؛ به ناچار بايد تنزل كند 

  .ها نيز ادامه زندگي دهد نفساني و افراط
 كه وصول به حق و بينش به صلي بشرگر خدا نخواست كه سرنوشت اياز طرف د
 اين هدف چنين مقدر فرمود كه انسان براي وصول به.  است تغيير كنداحوال كائنات

اش كه از برخورد  تدريجي فكري با تكامل و تكاپو بپردازد به خاكي زندگي همان در
  .شود، به مقام اعالي اوليه نايل گردد ينيروهاي عقلي و اميال نفساني حاصل م

م را در آد منتهاي الهي در اين است كه بني شاهد و نمونه رحمت و عواطف بي
 را اش به حال خود رها نساخت و وصول به كمال انسان گيري شده زندگي هدف

 بلكه در هر دوره پيغمبراني را نيز ،و قرار نداد فكر خود امنحصر به تكامل تدريجي
برانگيخت تا به عنوان راهنما و با ابالغ دستورها و احكام پروردگار ، كه متناسب هر 
دوره و زمان است، نظم اين تكامل را اداره نمايند و مسير آن را به سوي مقام اعال 

                                                 
طوركه پدر   شما را فريب دهد و در فتنه بياندازد ، همان مبادا كه شيطاناي فرزندان آدم : 27 / )7( اعراف.1

تا ) شرم آنان را ظاهر ساخت( جدا ساخت و پوشش آنان را گرفت شما را از بهشت) بزرگ(و مادر 
. بينيد نحوي كه شما آنها را نمي بينند به اش شما را مي ود آنان بنماياند همانا او و قبيلههاي آنها را به خ بدي

 .آورند كه ايمان نمي ايم ها را دوستدار كساني ساخته همانا ما شيطان
تو را ) خواهي مي( آيا ميل داري وسوسه كرد، گفت اي آدم) او را( براي او پس شيطان : 120) / 20( طه.2

 به درخت ابديت و سلطنتي فناناپذير داللت كنم؟
هايشان برخود آنها آشكار شد  ها و زشتي از آن خوردند، پس بدي) آن دو نفر(پس آنان  : 121) / 20( طه.3

پروردگارش سرپيچي كرد پس ) امر( از هاي بهشتي بر خود بپوشانند و آدم و شروع كردند كه از برگ
 .گمراه شد
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 نتيجه تكامل جسمي موجودات زنده  را كهو با اين تقدير نوع بشر. تسريع نمايند
است، در راه تكامل فكري وارد ساخت تا براي وصول به پروردگارش پويا باشد و 

  .پيوسته در آن راه ادامه زندگي دهد
»ِحيمالر ابوالت وه هِه ِإنلَيع اباٍت فَتِه كَِلمبِمن ر ملَقَّى آد1»فَت  
  

»ِبطُواْ ِمنا اهفَالَ قُلْن ايده ِبعن تى فَمدي هنكُم منأِْتيا يِميعاً فَِإما جه
  2»خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ

  

  3»ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيِه وهدى«
  

»نأِْتيا يفَِإم ودٍض ععِلب كُمضعا بِميعا جهِبطَا ِمنى قَالَ اهدي هنكُم م  
  4»فَمِن اتبع هداي فَلَا يِضلُّ ولَا يشقَى

  
خلقت توان  مي) 32( سجده ة از سور9 و 8 و 7 متوالي ةاز مطالعه سه آي -ب

  : را به طور دلپذير دريافت كرد تا انسانتدريجي و ترتيب تكامل موجودات زنده
  5»الَِّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق الِْإنساِن ِمن ِطٍني«
  

  6»ثُم جعلَ نسلَه ِمن سلَالٍَة من ماء مِهٍني«

                                                 
اش را  توبه(بر او بخشيد ) خدا(پس .  از پروردگارش كلماتي دريافت كردپس آدم :37) / 2( بقره.1

 .پذير مهربان است ترين توبه همانا او بزرگ) پذيرفت
فرو آئيد تا هر آينه از جانب من )  معهود و منظوراز بهشت(گفتيم آنان را كه از آن  : 38) / 2( بقره.2

ترس و ) هيچ موقع(راهنمايي براي شما بيايد، پس هر كس از هدايت و راهنمايي من پيروي كند هرگز 
 .اندوهي براي او نخواهد بود

پروردگارش او را برگزيد و بر او ببخشيد و او را )  و توبه اوبعد از سرپيچي آدم (سپس : 122) / 20( طه.3
 .هدايت و راهنمايي فرمود

فرو آئيد در حالي كه بعضي از شما دشمن )  معهودبهشت( كه از آن  )خدا گفت(گفت  : 123) / 20( طه.4
 هر آينه شما را از جانب من راهنما و هادي برسد، پس هر كس كه از راهنمايي من بعضي ديگر باشند و

 .تبعيت كند پس هرگز گمراه و سخت دل نخواهد شد
 ا از گِل ر هر چيز را نيكوگردانيد و خلقت انسانكه آفرينش )آن خدايي(كسي  آن:  7 / )32( سجده .5

 .شروع فرمود
 .اي از آب ناچيز قرار داد سپس او را از عصاره:  8) / 32( سجده .6
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ثُم سواه ونفَخ ِفيِه ِمن روِحِه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ «
  1»تشكُرونَقَِليلًا ما 

به » ثم«مفهوم اين سه آيه به يكديگر مربوط است زيرا آنها به وسيله حرف عطف 
اند و از طرف ديگر مدلول اين آيات در يك زمان صورت نگرفته  يكديگر متصل

. باشد كه داللت بر ترتيب و تدريج دارد مي» ثم«زيرا واسط و رابط آنها همان عطف 
اي براي مطلب تكميلي است  عني هفتم ذكر گرديده مقدمهبنابراين آنچه در آيه اول ي

ونفَخ ِفيِه ِمن روِحِه وجعلَ (...و خصوصاً قسمت اخير آن آيه ) 9آيه (كه در آيه سوم 
  .بيان فرموده است...) لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ

 شروع شده  از گِل انسانقسمت دوم از آيه هفتم تصريح بر اين دارد كه آفرينش
طوركه در فصل گذشته گفته شد، از  و همان) ق الِْإنساِن ِمن ِطٍنيأَ خلْبد(... است 
 مراتب شود كه در خلقت انسان كه در اين آيه ذكر شده چنين مستفاد مي» أَبد«كلمه 

  .و مراحل چندي وجود داشته كه نخستين مرحله آن از گِل بوده است
» ثُم سواه«با جمله ) آيه نهم از سوره سجده(سومين آيه از آيات مورد بحث 

از فحواي قسمت .  استشود كه به منظور سامان يافتن شكل و هيكل انسان شروع مي
شود كه خداوند جسم انساني را طوري متناسب ساخت كه  م مستفاد مياول آيه نه

به بهترين وجه صورت گيرد و هم اين آن  هم ارتباط اعضا و انجام اعمال فيزيولوژي
 كه خود وظائف جديد جسم و هيكل آمادگي براي دريافت نيروهاي عقل و اختيار

سازند داشته باشد و راه وصول به كمال فكري  اعضا فراهم ميتري را براي  و مفصل
  . در اين قالب جسماني فراهم باشد

» ...ونفَخ ِفيِه ِمن روِحِه.. « را سامان داد تا به مدلولِ خداوند انسان  با توضيح فوق ،
 به مضمون با اين دريافت است كه. اي از روح الهي باشد آماده براي دريافت نفخه

»...لَ لَكُمعجاَألوو ارصالْأَبو عمةَ السو فكر و عواطف داراي تشخيص و اختيار» ...فِْئد 
  .گردد شود و موجبات نيل او به كمال انسانيت فراهم مي مي

  ابتدا  ،  )32( سجده ةسور  از 9 ةپس از اين توضيح ، ديگر ترديدي نداريم كه آي
                                                 

سپس او را سامان داد و متعادل گردانيد و در آن از روح خودش دميد و براي شما :  9) / 32( سجده .1
كمترين چيز براي  قرار داد،) عاطفه و رأفت(ها  و دل) بينايي و تميز(ها  و چشم)  و تشخيصشنوايي (گوش

 ).تا اقال شكرگزار باشيد(شكرگزاري شما 
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 الهي و  و سپس برخورداري وي از روح و علمناظر به تكميل خلقت جسمي انسان
  .باشد بالنتيجه مقدمه تكامل فكري و عقلي او براي وصول به مقام اعال مي

در ضمن آنكه بستگي شود و بنابراين  شروع مي» ثم« مزبور با عطف ترتيبي 9 ةآي
دارد، انطباق زماني با مدلول آن آيه را دارا نيست، و چنانكه )  هشتمةآي( ما قبل ةبه آي
 هفتم است و زماناً نسبت ةمعطوف به آي» ثم« هشتم هم با داشتن حرف ةآي ايم، گفته

  .تر است به مفهوم آيه عقب
 ةو آي)  و خاكخلقت از گِل ( هفتم معرف دوران نخست از خلقت انسانةآي

ثُم جعلَ ( هشتم ةپس آي.  و مكلف شدن اوستنهم مبين دوره تكميل جسم انسان
باشد و  هاي فوق مي ناظر به دوره واسطي غير از دوره) لٍَة من ماء مِهٍنينسلَه ِمن سالَ

دهيم،  كه در زير توضيح مي جهاتي و به را دارا است منظور آيات مزبورمدلولي غير از 
  .1تواند باشد هاي موجودات زنده ديگر نمي اين دوره جز سير حيات در نسل

                                                 
 به تشديد و فتح(» سل« بيان شده است از ريشه )32( كه در آية هشتم از سورة سجده  كلمه سالله- الف.1

توان آن را عصاره يا عصير و يا به فارسي  به معني خارج شدن چيزي از چيز ديگر است و بنابراين مي) الم
  گويند  ها هستند سالله مي فرزندان را هم چون عصاره نسل. آن را چكيده معني كرد 

 دارد، از مختصاتِ حياتي كه چيزي از مفهوم انتقال و حركت را نيز در بر» نطفه«دانيم   چنان كه مي-ب
از آباء و ) اي سالله(ها جاري است و با آن فرزنداني  اين نطفه در تمام نسل. كليه موجودات جانوري است

  .آيد اجداد پديد مي
تعريف نيست و ) ف و الم ال( ذكر گرديده ، مسبوق به )32(از سورةسجده   كه در آية هشتمكلمه سالله

  . دانستتوان آن را مخصوص به يك نوع و مثالً به نوع انسان بنا بر اين نمي
)  وساللهدارندگان نطفه ( و حتي انسانمفهوم اين اسم را به تمام حيوانات» سالله«نكره آمدن كلمه 

  .دهد موميت ميع
 ذكر شده است ، مني )32(از سورة سجده  را كه در آية هشتم» ماء مهِينٍ« بسياري از مفسران كلمات -ج

 نر به تنهايي مولد مثل و ناقل صفات اند، چنين تعبير صحيح نيست زيرا مني مرد و يا حيوانات مرد گفته
 هم مشاركت در وظايف باشد ، تخمك زن و يا هر حيوان چند سلولي ماده عي اجداد به اعقاب نميطبي

  .توليدي و وراثتي دارد و بدون دخالت هر دو جنس نر و ماده توليد ادامه نسل عملي نيست
: آية مزبور كه به اين بيان است . توان دريافت نمود  نيز مي)75( از سورة قيامت37تأييد اين نظر را در آية 

  . آيد نه آنكه مني خود نطفه باشد عمل مي  از مني بهتصريح بر آن دارد نطفه» أَلَم يك نطْفَةً من مِني يمنى«
 را مخصوص به )32(ست كه مدلول آية هشتم در سورة سجده ها و نكات ادبي ديگر مؤيد بر آن اين نظريه
، تكثير و توسعه  كه با نطفه و تخمتوان دانست بلكه اين مدلول را در باره كليه حيوانات  نمينطفه انسان

  .دارند بايد عموميت داد
نداريم، ) ماءِمهِينٍ(خويش از عبارات و كلمات آيه دريافت ديگري راجع به جمله چون با اطالعات فعلي 

حات علمي روز در باره انتقاالت نسلي برويم و ببينيم آيا ممكن است از اين يخوب است به سراغ توض
  اطالعات ، تفسيري براي كلمات الهي بيابيم؟

 صفات طبيعي در موجودات زنده  و مسأله وراثت نطفهتشكيلهاي علمي راجع به  خالصه و اجمال بررسي
هستند كه در هسته ) Gènes(» اه ژن«يا » مولدها«ها ،  بر اين است كه عامل و ناقل صفات طبيعي در نطفه

  ←                                :هاي جنسي وجود دارند  سلول
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آيه مزبور به اين .  فرقان هم از نظر بحث ما شايان توجه استة از سور54 ة آي-ج
  :بيان است

»شاء بالْم ِمن لَقالَِّذي خ وهو كبكَانَ را ورِصها وبسن لَهعا فَجر
  1»قَِديرا
  :اند چنين نوشته» صِهر« و »نَسب«در معني دو كلمه 

، پيوستگي نسلي به وسيله يكي از والدين است و ممكن است نسب طولي نسب
نكه نسب عرضي است مثل بستگي با خواهر باشد همانند نسب ميان پسر و پدر و يا آ

  .ها ها و عموزاده و خواهر زاده
، نسبت و خويشي سببي است كه با ازدواج حاصل شده باشد مثل داماد صهر

  .دختري و يا داماد خواهري و مانند آنها
                                                                                                                   

هاي بسيار باريكي هستند كه در موقع تقسيم سلول، بريده شده  ا ، ظاهراً داراي الياف يا رشتهه  سلول هسته→
» Chromozomes» «كروموزم«اين قطعات را . شوند و به قطعات كوچك منحني و خميده تقسيم مي

  .گويند مي
كند اما در هر نوع از آنها ثابت و معين  در انواع متفاوت از موجودات زنده فرق مي» اه كروموزم«تعداد 
اين . قرار دارند» اه ژن«يا » مولدها«رنگي به نام  ذرات بسيار ريز و تيره» اه كروموزم«بر روي هر . است
سكوپي، ناقل جميع صفات ظاهري و باطني طبيعي به مولد جديد يعني از گذشتگان به هاي ميكرو لكه

  .است مخصوص و ثابت موجودات، از نوع هر در نيز »اه كروموزم« هاي ژن عده و محل .باشند مي آيندگان
ي ساختمان بسيار پيچيده و درهمي هاي ميكروسكپ اند كه ژن با مطالعات وسيع و دقيق ، اخيراً معلوم داشته
كند و از جمله تغييراتي است كه در  انگيز در آنها بروز مي دارند و درهنگام توليد ، تحول شگفت

و اسيد ) ARN) Acide ribonucléiqueمقصود اسيد ريبونوكلئيك (دهد  اي روي مي اسيدهاي هسته
 و هسته  است كه اولي در پرتوپالسمADN Acide desoxyrbonucléiqueدزاكسي ريبونوكلئيك 

  .)باشد سلول وجود دارد و دومي مخصوص هسته مي
به مقدار معين، آبدار ) ماده اصلي حياتي( سلول گيرد كه پرتوپالسم رت ميتحوالت مذكور، وقتي صو

هاي جنسي قادر  شود و ياخته باشد و اگر اين آب از حد معمول نقصان يافت آثار حياتي سلول متوقف مي
  ) .30) / 21(انبياء(» مِنَ الْماء كُلَّ شَيءٍ حي«: به توليد تازه نخواهند بود 

هاي  ا موجب دوام آثار زندگي و ضامن تكثير آنها و انتقال صفات نسلي در ياختهه سلول» ناچيز«آب 
 )32(در آية هشتم از سورة سجده » ماءِمهينٍ«جنسي است و شايد بتوان اين بيان را در تفسير جمله كريمه 

ذلك اميد آن داريم كه كشف حقايق جديد علمي كه با كوشش ارباب فضيلت و تأييدات  قرار داد ـ مع
تر و  رباني حاصل شود ، بصيرت ما را در مسائل بغرنج حياتي و دريافت و فهم اين قبيل آيات الهي وسيع

 .بيشتر سازد
 فرمود پس او را منسوب و وابسته قرار آن كسي است كه از آب بشري خلق) داخ(و او  : 54) / 25( فرقان.1

 .داد و هميشه پروردگارت توانا و با قدرت بوده است
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، جسم و هيكل انساني  از كلمه بشرچنانكه در مقدمه اين بخش گفته شد در قرآن
مورد نظر است و چون در اينجا كلمه مزبور به طور نامشخص استعمال شده پس 

  .ممكن است به تمام افراد بشر و حتي اولين آنها اطالق و معطوف گردد
 در هر دوره و زمان ، اعقاب و وابستگان يكديگرند؛ اما اولين بشر همه افراد بشر
 كه بستگي سببي و نسبي  و گِلكيست؟ با خاك» صهر«و » نسب«كه خلقت يافت 

  تواند باشد؟ الحيات مي شود آيا اين نسبت جز با ذوي حاصل نمي
شود اين است كه با ذكر  نكته بزرگ و دقيقي كه از بيان آيه كريمه دريافت مي

 به عمل آمد، جسم انساني را در 161وجه به تعريفي كه در صفحه و با ت» بشر«كلمه 
 ساير موجودات جاندار قرار داده و عوالم روحي و معنوي او را در اين نسبت و صهر

  .بستگي وارد نساخته است
  در اين كالم حكيم، براي تفهيم و تأكيد بستگي جسمي انساناستعمال كلمه بشر

 عطاي خاص  و اختياربه ساير زندگان است نه براي انديشه و انسانيت او، زيرا علم
  .اي در ساير موجودات ندارد  و به نسل او رسيده است و ريشهالهي است كه به آدم

 كه شايد به تلقين  استيكي از آيات قرآن ، )55( رحمنة از سور14 ةآي -د
 الزم توجه آن وسيع مفهوم تفسير متناسبي از آن نشده و بيشتر مفسران به،  اسرائيليات

  :اند  نداشته را
  1»ق الِْإنسانَ ِمن صلْصاٍل كَالْفَخاِرخلَ«

آيه به عمل آمده ، در حدود همان تعبيراتي است كه در افواه تفسيري كه از اين 
 مشهور بوده، تعبيري در اين حدود كه خداوند چيزي از راجع به خلقت آدم و انسان

  ! را بيافريد  و سپس انسان به ساخت و با دميدن در آن، آدمگِل
كوتاه است ولي با تشبيه اعجازآميزي   آنكه با ،)55( رحمانةچهاردهم از سور ةآي

 و ساير موجودات را در كه در آن شده، يكي از رساترين مفاهيم در پيوستگي انسان
جودات عايد ما بر دارد و از بحث در آن ، مقاصد متنوعي در زمينه تكامل جسمي مو

  .شود مي
 كه مؤيد گفتارمان باشد نيز استناد در اين بحث به بعضي از آيات ديگر قرآن

  .كنيم عنوان تكميل و نتيجه، در زير هر مقصود ذكر مي خواهيم كرد و آن آيات را به

                                                 
 . را به مانند سبو و سفال از گل خشك بيافريدانسان) خدا : (14) / 55( رحمن.1
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كه در آيه مذكور است، آنچه كتب لغت و » فخار«و » صلصال«راجع به كلمات 
و دومي را به »  و گِل خشكگِل«تفاق دارند ، اين است كه اولي را به معني تفسير ا

  :اند  گفته» كوزة سفالين«و يا » سبو«معني 
مقدمات   بهخدا در آيه مورد بحث، قدرت و حكمت خويش را در آفرينش انسان

  . سفال به كار رفته تشبيه فرموده استمادي و علمي كه در پيدايش سبو و
گري، هر چند ماهر و كاردان هم باشد،  ايم كه كوزه ما هيچگاه نديده و يا نشنيده

  و خاكصرف اراده و با يك نظر، از گِل  بدون تهيه مقدمات و بدون وسايل، فقط به
  .به حقيقت سبوئي پديد آورده باشد

ذلك بنا به حكمت   و قدرت نامحدود و فوق تصور ما دارد ، معلمخدا، با آنكه ع
اش ، هيچ موجودي را يك مرتبه و بدون مقدمه و بدون تأثير دادن  و اصلي ربويي
  .طور بوده است  نيز همين نفرموده و خلقت انسانموجبات، خلق

ه هر نوع سفال، ابتدا وسايل و مقدمات را آماده گر براي تهي طوركه كوزه همان
 مقدمات و تغييرات را طوري مقدر و سازد، پروردگار هم در آفرينش انسان مي

  . پديد آيدمرتب نموده است كه سرانجام انسان آزاد و انديشمند
  :باشد مناسب نمي راست و درست، بي سفال ايجاد هر در ذكر مراحل و وسايل زير

گري بايد از جنس   كوزهدانند كه گِل اند مي گري واقف  آنان كه به كار كوزه-1
  : رست چسبنده باشد و هيچ ناخالصي از قبيل ريگ و ماسة آهكي نداشته باشد 

  1». ِإنا خلَقْناهم من ِطٍني لَّاِزٍب...«
  

  2».ِلق بشرا ِمن ِطٍنيِإني خا ...«
كنند و با   را نرم ميگران خاك كوزه. شود ،كوزه درست نمي از گِل خشك-2

  .سازند كه سفتي و يا نرمي آن بايد متناسب و به اندازه باشد آن گِلي مي
د را ورزند تا خوب مخلوط شود و خو گِل را مدتي مي گران ، سازان و كوزه چيني

آميز  مدت اين ورزيدگي اگر به قول مسموع و اغراق. رفتن شود كار بگيرد و آمادة به
  :نباشد ، اقالً يك روز و يا چند ساعت بايد باشد !  چهل سال سعدي مثل بالد چين

  ِعنده ثُم أَنتم مسمى  ِطٍني ثُم قَضى أَجالً وأَجلٌ كُم منهو الَِّذي خلَقَ«
                                                 

 .ي آفريديما ما ايشان را از گِل چسبنده : ... 11) / 37( صافات .1
 .هستم) گِل مخصوص (همانا من آفرينندة بشري از گِل : ... 71) / 38( ص.2
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  1».تمترونَ
همچنين  و كار پيشرفت سرعت در اسباب و ابزار سازي، سفال و سازي چيني در -3

  :در تناسب شكل هر ظرف و جوري و همساني هر نوع از آنها تأثير كلي دارد 
  2».أَم خِلقُوا ِمن غَيِر شيٍء أَم هم الْخاِلقُونَ«
  

»لْنسأَر لَقَد قُومانَ ِليالِْميزو ابالِْكت مهعا ملْنأَنزاِت ونيا ِبالْبلَنسا ر
  3 »... الناس ِبالِْقسِط

 اسباب و ابزار ، با آنكه وسيله تسريع و پيشرفت كار و ترتيب و همشكلي هر -4
. اردنوع سفال است، اما هيچگاه بدون فكر و عمل و دست استاد، فايده مطلوب را ند

ساز و يا  گر و يا چيني سازي هم بدون دخالت دست كوزه چنانكه از يك چرخ سفال
  :آيد  اي پديد نمي يك موتور هرگز كوزه و يا كاسه

ِإنَّ اَهللا فَاِلق الْحب والنوى يخِرج الْحي ِمن الْميِت ومخِرج الْميِت «
فَأَن اللّه ذَِلكُم يالْح فَكُونَِمنؤ4».ى ت  

  

  5».صنع اِهللا الَِّذي أَتقَن كُلَّ شيٍء ِإنه خِبري ِبما تفْعلُونَ ...«
 اش، بر روي چرخ سفال سازي سبو،  يك يا و گر براي ساختن يك كوزه  كوزه-5

 ،خواهد پديد آورد دهد تا باالخره چيزي را كه مي گل مي هاي متوالي به  شكلاز ابتدا
  .ل كندحاص

شكل انواع گلدان، كاسه، تغار، كوزه ، سبو ، خمره و غير هم در ابتدا يكي است، 
  . شود تا آنكه به شكل و نوع منظور منتهي گردد هاي ديگر ظاهر مي به تدريج شكل

                                                 
براي (اي   بيافريد سپس مهلت و فاصلهآن كسي است كه شما را از گِل) ارپروردگ(او  : 2) / 6( انعام.1

داند چه مدت و زمان  فقط او مي(جاري ساخت و مدت الزم براي اين مهلت در نزد اوست ) آمادگي
 ).براي اين آمادگي و مهلت گذشته است

 .اند و يا ايشان آفريننده هستند  شدهخلق» ون دخالت چيز ديگربد«آيا از غير چيزي  : 35) / 52( طور.2
همانا ما فرستادگان خود را با برهان و دليل فرستاديم و با آنها كتاب و معيار تشخيص  : 25) / 57( حديد.3

 ...خيزندبه پا ) نيكوكاري( به عدل و ارسال داشتيم تا آنكه مردم
آورنده  بيرون )او( و آورد مي بيرون مرده از را زنده )او( .است هسته و دانه شكافنده خدا، همانا :95)/6( انعام.4

 .شويد دروغ و افترا متوسل مي خداي شما پس چرا و چگونه به) چنين است(اين است . مرده از زنده است
همانا او بدانچه ) سازد قابل دوام مي(بخشد  صنع خداست كه هر چيز را استحكام مي : ... 88) / 27( نمل.5

 .كنيد آگاه و با خبر است شما عمل مي
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در تهيه سفال موردنظر ، هر چه پيچيدگي و زوائد و زينت و پرداخت آنها بيشتر 
دهند، بيشتر خواهد بود و  اش كه به آنها مي  تدريجيهاي و پركارتر باشد، تغيير شكل

دار، و اشياء  هاي بزرگ دسته گلدان. شود بيشتر است كه صرف ساختن آن مي زماني
باشند و اغلب چند ساعت  زينتي چيني و سفالين ، پرعضوترين نوع چيني و سفال مي

   :شود و يا چند روز وقت يك كارگر ماهر صرف ساختن هر يك از آنها مي
رناكُم ثُم قُلْنا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدم قْناكُم ثُم صوولَقَد خلَ«

اِجِدينالس نكُن مي لَم ِليسواْ ِإالَّ ِإبدج1 ».فَس  
  

» لْقأَ خدبو لَقَهٍء خيكُلَّ ش نساِن ِمن ِطٍنيالَِّذي أَحالِْإنس.  
  2».ثُم جعلَ نسلَه ِمن سلَالٍَة من ماء مِهٍني

  

  .سبِح اسم ربك الْأَعلَى«
وفَس لَق3».ٰیالَِّذي خ  

  

»لَكدفَع اكوفَس لَقَكالَِّذي خ.  
ككَّباء را شٍة مورص 4».ِفي أَي  

 به دست سفالگر ، شكل منظور را پيدا كرد، آن را  پس از آنكه كوزه و يا سبو-6
  .دهند برند و حرارت مي كنند و سپس به كوره مي خشك مي

آن وقت است كه . شود بر اثر گرما گل رس سخت شده و به سفال مبدل مي
  خام آورد و اال گِل و دوام مي كند مي مقاومت و يا فشار كوزه و يا سبو در مقابل آب

                                                 
م كه  را گفتيو سپس فرشتگان) تدريجاً(ما شما را آفريديم و سپس شما را شكل داديم   :11) / 7( اعراف.1

 . كه از سجده كنندگان نبود كنيد، پس سجده كردند غير از ابليس را سجدهآدم
  را از گِل هر چيز را نيكوگردانيد و خلقت انسانكه آفرينش )آن خدايي(كسي  آن : 8 و 7) / 32( سجده .2

  .شروع فرمود
  .اي از آب ناچيز قرار داد سپس او را از عصاره  
  . پروردگار بلند مرتبه است تنزيه كن و تسبيح گوي : 2 و 1) / 87( اعلي.3

 . كرد و سامان دادخلق) همه چيز را(را كه ) پروردگاري(آن كسي 
امور (تو را آفريد و سپس تو را سامان دادو سپس ) پروردگار ي كه(آن كسي كه  : 8 و 7) / 82(ار انفط.4

  . تو را متعادل گردانيد) فكري و روحي و جسمي
 .و در هر شكلي كه خواست تو را تركيب كرد  
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  :قدرت چه مقاومتي در مقابل عوامل مخرب خواهد دشات ؟  و بي
»اِجِدينس وا لَهوِحي فَقَعِفيِه ِمن ر تفَخنو هتيو1».فَِإذَا س  
  

ثُم سواه ونفَخ ِفيِه ِمن روِحِه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ «
  2».قَِليلًا ما تشكُرونَ

  

  3».لَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِفي أَحسِن تقِْوٍمي«
چينند  مي كوره در خاص ترتيب با را ها سفال از زيادي تعداد ، پزي سفال كوره در -7

  :يكسان نيست حرارت مقابل در ها سفال تمام العمل عكس اما دهند مي يكسان حرارت و
د كوره ذوب شده و به كلي خراب بعضي از آنها در برخورد با گرماي زيا: الف 

. شوند اند خارج مي شوند و يا كج و منصرف گرديده از شكلي كه به آنها داده مي
 آنها ناخالصي بوده و يا در مالشي كه به هايي هستند كه يا در گِل ها همان اين سفال

د و يا پس از ان گِل آنها داده شده بود، ذرات به هم نپيوسته و از هم منفصل بوده
هاي گِلِ  گيري، تحت تأثير شرايط خارجي قرار گرفته، تغييري در مولكول شكل
ها ، در مقابل گرماي  در هر صورت اين نوع از سفال. ك شده روي داده استخش

  :شوند  اي از آنها حاصل نمي روند و هيچ فايده كوره تاب نياورده از بين مي
»الش ابحأَصاِلومالش ابحا أَصاِل مم .  

   .ِفي سموٍم وحِميٍم
   .وِظلٍّ من يحموٍم
   .لَّا باِرٍد ولَا كَِرٍمي

ِفنيرتم لَ ذَِلكوا قَبكَان مه4».ِإن  
                                                 

سامان دادم  و در او از روح خود دميدم پس براي او به حال )  راانسان(و موقعي كه او را  : 82) / 38( ص.1
 . درآييدسجده

سپس او را سامان داد و متعادل گردانيد و در آن از روح خودش دميد و براي شما   :9) / 32( سجده .2
كمترين چيز براي  قرار داد،) عاطفه و رأفت(ها  و دل) بينايي و تميز(ها  و چشم) شخيص و تشنوايي (گوش

 ).تا اقال شكرگزار باشيد(شكرگزاري شما 
 . را در بهترين قوام و استحكام آفريديمهمانا انسان : 4) / 95( تين.3
  چپ، چه ياراني ؟ ) سمت(و ياران  : 45 تا 41) / 56( واقعه.4

  . العاده گرم  در عذاب سموم و فوق
  . هاي آتش  اي از شعله و سايه

  . نه خنك شود و نه راحت كننده باشد 
 ..اعتنا و هوسران بودند اينها همانها بودند كه قبالً بي
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  1».ِكن كَانواْ أَنفُسهم يظِْلمونَوما ظَلَمونا ولَ ...«
  

  2».مهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَوما كَانَ اُهللا ِليظِْل ...«
روند اما به  بعضي ديگر در مجاورت با گرماي كوره به كلي از بين نمي : ب

اند، پس از  واسطه نقص اوليه كه ممكن است داشته باشند و يا خود بعداً پيدا كرده
 و يا دسته سبو و يا شود ؛ مثالً يك جاي از تنه برخورد با گرما عيبي در آنها پيدا مي

اين قبيل عيوب . آيد شود و يا ترك و سوراخ ريزي در آن پديد مي كوزه كج مي
مانع از آن نيست كه از سفال معيوب پس از تعمير استفاده نشود؛ بيشتر اين نواقص را 

   :نمايد  عمال ميتكند و سفال را قابل استفاده و اس گر بعداً اصالح مي كوزه
  3» ...ار لِّمن تاب وِإني لَغفَّ«
  

»... ِحيمر 4».ِإنَّ اَهللا غَفُور  
 آنها خوب بوده و ناخالصي ندشته و در هايي كه جنس خاك اما سفال : ج

العمل نامساعد نكرده و هنگام خشك شدن  اند عكس  آنها دادهپرورشي كه به گِل
اند،  اومت يكنواخت در مقابل حرارت داشتهاند و در كوره هم مق نقصي بر نداشته
 مايه ،استفاده هستند از آنكه قابل ها غير اين سفال. آيند از كار درمي سالم و خوشرنگ
هاي ديگر هم  فروشي هستند؛ با آنها و تا حدي به وسيله آنها، متاع زينت دكان سفال

 خير ؛برند آنها استفاده مي  ازمردم. گيرد رسد و فروشگاه از آنها رونقي مي بفروش مي
  :آنها به همه كساني كه با آنها سر و كار دارند خواهد رسيد 

»... ِظيمالْع زالْفَو ذَِلك5 ».و  
  

   .أُولَِئك الْمقَربونَ«
   .ِفي جناِت النِعيِم

   .وِلنيثُلَّةٌ من اَأل
                                                 

 .و به ما ظلم نكردند بلكه بر نفس خود ستم كردند : ... 160) / 7( يا اعراف57) / 2( بقره.1
 .و خداوند بر آنها ظلم نكرد و بلكه آنها خود بر خويشتن ستم كردند : 40) / 29( عنكبوت.2
 ...ند هستمو همانا منم كه آمرزندة هر كس كه توبه ك : 82) / 20( طه.3
 .همانا خدا آمرزندة مهربان است : ...  مرتبه در آيات ديگر قرآن69 و تكرار آن تا 173) / 2( بقره.4
 .و اين است رستگاري بزرگ : ...  آيه ديگر از قرآن11 و تكرار آن در 13) / 4( نساء.5
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الْآِخِرين نقَِليلٌ م1 ».و  
  
»... وِقنيتةُ ِللْماِقب2».الْع  

  : چنين است )71( نوحة از سور14 ةبيان الهي در آي :  ه
  3».كُم أَطْواراوقَد خلَقَ«

اند ؛ در   مربوط دانستهبيشتر مفسران موضوع اين آيه را به مراحل جنيني انسان
در لغت تغيير و تجاوز از هر حد معني و تكميل شده » اطوار«و » رطو«كه  صورتي
و اين مفهوم با مراحل جنيني انسان كه هر مرحله آن به تنهايي كامل و براي . است

  .باشد  منطبق نمي دوام زندگي قابل و كافي نيست،
از طرف ديگر در تمام آياتي كه تا كنون مورد بحث واقع شده و نظاير آنها، بيان 

ايم؛ به اين دليل و داليل   ديده را از گل و خاك و شروع خلقت انسانفرينشآ
 و از همان خلقت انسان  هم بايد نظر به)71( شريفه نوح ة از سور14 ةديگر، مدلول آي

 و بنابراين منظور آيه را جز به مراحل مقدماتي آفرينش انسان.  آن باشدمراحل اوليه
  .توان مربوط دانست ، نميتغيير و تطور تدريجي موجودات زنده تا پيدايش بشر

نكته قابل تذكر اين است كه آيه منظور در توضيح و بيان حال آيه ماقبل يعني 
  :باشد و آن آيه به اين بيان است   مي)71( نوح ةور سيزدهم از سةآي

  4».ما لَكُم لَا ترجونَ ِللَِّه وقَارا«
به مدلول اين آيه ، خداوند كساني را كه براي قدرت او نظمي قائل نيستند و آثار 

كند و براي  نكوهش مي دانند، ميو وقار  متانت از دور و سابقه بي و صنع او را تصادفي
در خلقت  را حال بيان و كه پروردگار شاهد مثال كردن و تقبيح اين طرز فكر استرد 

  .است قرار داده استكه در آيه چهاردهم مذكور  نحوي ، بهتدريجي و تطوري انسان
  

                                                 
  . از مقربان و نزديكان هستند ) چنين افراد(اينها  : 14 تا 11) / 56(اقعه و.1

  ) .ساكن هستند(هاي پرنعمت  در بهشت
 .هاي بعد اي از پيشينيان و كمي از دسته دسته

و سعادت و عاقبت بخيري براي پرهيزكاران  : ... 83) / 28( قصص يا49) / 11( يا هود128) / 7( اعراف.2
 .است

 .آفريده است) گوناگون(هاي متوالي و متطور شما را در خلقت) خدا(كه او  در حالي  :14) / 71( نوح .3
 الهي نيست؟) سنجيدگي مشيت(يد و اطمينان به وقار و حكمت چرا براي شما ام : 13) / 71( نوح .4
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   انسان يا خلقت اوليه منشأ حيات-2
 كه به بعضي از آنها تا كنون استناد شده، خداوند ، ابتداي بنا به آيات متعدد قرآن

 بالفاصله از  ذكر فرموده و به تصريح اين آيات انسان كامل را از گِلخلقت انسان
آميز الهي، اولين موجود زنده از گِل پديد  ت بلكه به امر حكمت نيامده اسگِل پديد

آمد و سپس حيات در سلسله موجودات به ترتيب تكاملي آنها سير كرد تا آنكه به 
  .انسان رسيد

 و زندگان قبل از او وجود دارد ميان انسان) به تصريح قرآن(نظر به پيوستگي كه 
نتهاي تكامل جسمي موجودات زنده خواهد بود و از اين جهت است و انسان در ا

  .  ذكر نموده است را از گِلكه قرآن به تكرار ، خلقت انسان
  :توان دريافت كرد حقايق مذكور را با بررسي در چند آيه زير بهتر مي

  كه در بيان منشأ خلقت انسان)15(»حجر «ة از سور29 و 28 و 26آيات  : الف
  :است قابل مالحظه و دقت است 

  1».ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍن«
  
 صاٍل من حمٍإصلْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني خاِلق بشرا من ِإذْ «

  2».مسنوٍن
  
»اِجِدينس واْ لَهوِحي فَقَعِفيِه ِمن ر تفَخنو هتيو3».فَِإذَا س  

 تكرار شده ، اولي به معني 28 و 26 ةكه در دو آي» حمأ«و » صلصال«در كلمه 
ي صفت  باشد و كلمه مي» گِل سياه بد بو«و دومي »  خشك شده و نپختهگِل«
» حمأ«دهد چون به كلمه  معني مي» متغير«، » مفردات راغب«كه بنا به تعبير » مسنون«

توان معني  را لجن سياه بد بو و تغييرپذير مي» حمأمسنون«ضميمه شده است پس 
ا و ه هايي است كه معموالً در مانداب و با چنين توصيف ، گِل مزبور نظير لجن. كرد

  . شود ا تشكيل ميه مرداب
                                                 

 .بد بو آفريديم ) لجن(اي از گِل سياه  شده  خشك را از گِلو تحقيقاً انسان : 26) / 15( حجر.1
 كنندة بشري از گل خشك از  را گفت همانا خلقنو هنگامي كه پروردگارت فرشتگا : 28) / 15( حجر.2

 .لجن بد بو هستم
 .سجده درآييد پس از آنكه او را سامان دادم و در او از روح خود دميدم پس براي او به : 29) / 15( حجر.3
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جلسه  هاي اخير مطالعات وسيع صورت گرفته و در باره پيدايش حيات، در سال
الملي متعدد تشكيل شده و نشريات مفصلي در باره آن توزيع شده  حثه علمي بينامب

  .1است
ي ديرين ها مانداب  را اوليه زندگي محيط ي حياتي،ها  و شيمي دانشناسان زيست
  .دانند  ميسطح زمين

و نظرياتي كه علماي مزبور راجع به محل پيدايش حيات دارند، در تأييد و تأكيد 
  .باشد  مي)15( حجرة از سور28 و 26 و از جمله همين آيات بيان قرآن

شود از  توجهي مالحظه مي نكته قابل ، در توضيح علمي امروز راجع به منشأ حيات
  :اين قرار 

هاي مقدماتي كه براي  هاي كم عمق و وسيع و مساعد اوليه ، پس از تحول در آب
وجودات زنده ساده، يك مرتبه و پيدايش ماده زنده صورت گرفت، افراد بسيار از م

                                                 
  : از اين قرار استيش موجودات زنده بر سطح زمينخالصه نظر علماء حياتي راجع به منشاء حيات و پيدا. 1

وجود آمد و شرايط طبيعي براي  گذشت و آب بر سطح زمين به ها سال از تشكيل زمين از آنكه ميليون پس
اي تدريجاً صورت گرفت تا موجودات  هاي بسيار مفصل و پيچيده  شد، فعل و انفعالامكان زندگي فراهم

  :اي از اعمال فيزيكي و شيميايي مزبور از اين قرار است  شمه. ده بتوانند بر سطح زمين پديد آيندزن
هاي  وقتي در آتمسفر اوليه گاز كربن از تغييرات اتمي گاز اكسيژن حاصل شد، كربن مزبور با آب

  .هاي كربن را كه اساس جسم زنده است پديد آورد موجود تركيب گرديد و هيدرات
ا و ه  حل شده و ماندابهاي كم عمق زمين هاي آبدار باعث شد كه مواد مزبور در آب  كربنفراواني
  .زارهايي تشكيل دهند هايي به وجود آورند و مرتباً بر غلظت و تيرگي آنها افزوده و لجن مرداب

وجود  ناصر و در تحت شرايط خاص بهكه آن هم از تغييرات اتمي ساير ع(ضمناً با پيدايش گاز ازت 
ا، انجام شد اولين ه هاي آبدار مانداب هاي مفصل كه با كربن و با يك سلسله فعل و انفعال) آمد

پديد آمد و  Protides» پِروتيد« و Albuminoides» آلبومينئيد«دار يعني مواد  هاي اجسام ازت مولكول
حاصل  Coacervates» اه كوآسروات«دار  هاي ازت باالخره با بزرگ شدن و در هم شدن مولكول

  .هاي كم عمق اوليه پراكنده شدند گرديدند كه در تمام آب
ا آمادة تبديل به موجود ه  و متوالي كه صورت گرفت، كواسرواتهاي مفصل با توسعه و تجزيه و تركيب

ابتدا )  روشن نيستشناسان كه به درستي و به طور قطع بر همه زيست(زنده گرديده و بر اثر كيفيتي 
اند و سپس موجودات   واسط ميان عالم غير زنده و زندهانشناس كه به تعبير زيست Virus» اه ويروس«

  . پديد آمدند و گياهانتك سلولي و يا اقسام ساده از حيوانات
هاي اوليه، بسيار  ا در آبه كنند كه مركز اجتماع كواسروات  جديد چنين اظهارنظر ميشناسان زيست

از اين جهت است كه با . هاي كم عمق ديرين را فرا گرفته بود كه تمام آب متعدد و وسيع بوده به طوري
افراد !) كه به نظر و به گفته بعضي از آنها يك كيفيت فيزيكي و شيميايي مخصوص است(ظهور حيات 

از اين به بعد . هاي اوليه، يك مرتبه ظهور نمودند  آبزيادي و حتي انواع ساده متفاوت در پهنه وسيع
 .رسند وضع امروزي مي گردند تا آنكه به  مياست كه موجودات زنده وارد مرحله تنوع و تكامل تدريجي
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يا در زمان محدود پديد آمدند و در حقيقت يك كيفيت عمومي موجب ظهور آن 
  .افراد متعدد از موجودات زنده و ادامه وضع تكاملي آنها گرديد

نفس «ا از ر) بنابراين ساير موجوداتو  (، خلقت اوليه انسانچندين آيه از قرآن
  :ذكر فرموده و از اين قبيل است » واحد
   : به اين بيان)4( نساءة اول از سورةآي

كُم من نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَ«
هجو1» ...از  

   :)6( انعامة از سور98 ةو آي
  2»... كُم من نفٍْس واِحدٍة فَمستقَر ومستودعوهو الَِّذي أَنشأَ«

   :)7( اعرافة از سور189 ةو آي
»ولَقَ الَِّذيهن كُمخفٍْس مٍة ناِحدلَ وعجا وها ِمنهجوز كُنسا ِليه3»...ِإلَي  

   :)39( زمرة از سور6 ةو آي
  4»... كُم من نفٍْس واِحدٍة ثُم جعلَ ِمنها زوجهاخلَقَ «

كه  اند، در حالي  تعبير كرده)ع(آدم  را در آيات فوق به» نفس واحد«اكثر مفسران 
 )ع(آدم ايم ،  موجب آنچه در گذشته بحث كرده زيرا به. چنين تعبير درست نيست

به عالوه .  بوده استي موجود از پيشها اي از انسان  نيست، وي برگزيدهاولين بشر
  و گِل، از خاك و موجودات زنده ديگر، بنا به تصريح قرآنابتداي خلقت انسان

  .» آدم«است نه از 
  :فرمايد   چنين مي)37( صافاتة از سور11 ةدر قسمت اخير آي : ب

  .5» ِإنا خلَقْناهم من ِطٍني لَّاِزٍب ...«

                                                 
خدايي (آن كسي كه ) پروا داشته باشيد ( نسبت به پروردگارتان تقوي پيشه گيريداي مردم : 1) / 4( نساء.1

 ... كرد و از آن نفس جفت او را بيافريد خلق» نفس واحد«شما را از ) كه
گاهي  عهپديد آورد و سپس قرارگاه و ودي» نفس واحد«اوست آن كسي كه شما را از  : 98) / 6( انعام.2

 ...براي آن قرار داد 
بيافريد و از همان نفس جفتش را قرار داد » نفس واحد«اوست آن كسي كه شما را از  : 189 / )7( اعراف.3

 ...ساكن و برقرار بماند) به وسيله آن(تا با آن 
 ...بيافريد و سپس از آن جفتش را قرار داد» واحدنفس «شما را از  : 6) / 39( زمر.4
 .اي آفريديم ما ايشان را از گل چسبنده : ... 11) / 37( صافات.5
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كه در آخر آيه ذكر شده چسبنده و چسبان و ضمناً پايدار معني » الزب«كلمه 
  .تواند باشد  نمي رسدهد و گِلي كه به اين صفات باشد جز گِل مي

شود و به  در آب تشكيل مي از ذرات بسيار ريز و سبك وزن و غير محلول رس
ماند و آنها را  هاي پرحركت و پرموج پيوسته معلق مي همين جهت است كه در آب

شوند و لهذا در  ا ته نشين ميه ها آرام بگيرند، رس هر وقت اين آب. كند آلود مي گِل
 هاي رس ها، رسوب يجا و خله ها و مرداب هاي ساكن محدود از قبيل درياچه آب

  .1بيشتر است
كه خيلي شور نباشند ، موجودات زنده  هاي كم عمق و آرام، در صورتي در آب

 آميخته هاي رس بقاياي جسمي اين موجودات با رسوب. كنند فراوان زندگي مي
  .آورند هايي را به وجود مي شده و مرداب

محل ظهور حيات و مدارج اوليه از » حمأٍمسنُون«زارهاي اوليه كه به تعبير  لجن
هاي آميخته با  تناسب با رس  در باره آن بحث كرديم ، بي  بوده و قبالًخلقت انسان

ه و سياه و بدبوشده، نيستمواد حي.  
 و ابتداي  اطالع بيشتري راجع به منشأ حيات)23(»مؤمنون «ة از سور12 ةاز آي: ج 

  : آيه مزبور به اين بيان است . توان دريافت كرد  ميآفرينش انسان
  2». ولَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن سلَالٍَة من ِطٍني «

، ذكر شده ، بدون ر راجع به خلقت انسانكه در اين آيه و آيات ديگ» طين«كلمة 
 از آن شروع شده نسبت دارد، گِلي كه خلقت انسانلف و الم است و داللت بر آن ا

هاي معمولي و شناخته شده تفاوت داشته و در آن تغييري نسبت به وضع اصلي  به گِل
  .پديد آمده است

به » طين« فقط كلمه  است كه راجع به ابتداي خلقت انساندر آيات ديگر قرآن
اي   از چكيده ابتداي آفرينش انسان)23(مؤمنون ةسور از 12 ةآي در اما ،است رفته كار

  .ذكر شده است» ن ِطٍنيِمن سلَالٍَة م« ، از گِل

                                                 
مواد . است) Colloide(و كلئيد) Amorphe(شكل   جسم بي و فيزيكي، رس از نظر كاني شناسي.1

از آن است نيز جسم ) جسم زنده(ا ه  سلولكه پرتوپالسم) Albuminoides (اي يا البومينئيدها سفيده
يكي بودن ساختمان فيزيكي اين دو جسم غير زنده و زنده از نظر پيدايش . باشند  ميشكل و كلئيد بي

 .باشد ه، قابل توجه ميهاي رستي اولي موجود زنده از ميان گِل
 .آفريديم) مخصوص (اي از گِل  را از عصاره و چكيدهو همانا ما انسان : 12) / 23( مؤمنون.2
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شود كه  كه قبالً در باره آن بحث شده است، معلوم مي» سلَالٍَة«با توجه به معني 
ها روي  قبل از پيدايش حيات و اولين موجود زنده، تغييري در ماهيت بعضي گل

  . آمادة تبديل به ماده آلي شود و شايسته پذيرش حيات گردد داده تا تدريجاً
 به طور سريع و فوري از  نيز مشعر بر اين است كه جاندارانهاي علمي بررسي
عمق  هاي كم ها سال طول كشيده تا در آب  ميليون؛اند هاي خاكي پديد نيامده تركيب

حاصل شوند و از ) دار اجسام كربن( و مواد خاكي ، اجسام آلي عهود ديرين، از گِل
  . و بعداً موجودات زنده مشخص شده ، پديد آيند1اه  ويروساين اجسام مادة زنده و

 راجع به خالصه نظريات علمي امروز 189صفحه نويس چنانكه در توضيح زير
هاي  گِل ، با ضميمه شدن كربن و ازت به  متذكر شديمدر مورد محل و منشأ حيات

با  قرآن اما گرديد فراهم زنده ماده سپس و آلي جسم پيدايش مقدمه ، هاولي هاي مرداب
 هم خود تغييراتي  و خاكگِل  ماهيت در كه فرمايد مي تصريح »سلَالٍَة من ِطٍني«جملة 

 النتيجه انسانالحيات و ب آماده براي ظهور ذوي»  اي از آن عصاره «صورت گرفته تا 
تر  ، طوالنيجان را تا جانداران با اين بيان ، قرآن، تغييرات تدريجي اجسام بي.  گردد

  .نمايد آن رسيده است، معرفي مي هاي علمي به   آنچه بررسي تر از و پر وسعت
هاي حياتي   ، در فعل و انفعال3ان كاتاليزر به عنو و رس2امروزه در تأثير سيليس

 و تركيب سيليس (اند اما در بارة تغيير تركيب ماده اصلي كره خاك مطالعاتي كرده
 و وارد شدن) غيره و فلزات قليائي و 4لومينآليكات ينام س  و فلزات ديگر بهآلومين

شود ، هنوز   استفاده ميكه از اشاره قرآن طوري هاي مقدماتي، به آن در فعل و انفعال
  .هاي الزم نشده است بررسي

اي كه در اين زمينه به عمل خوا هد آمد ،  اميدواريم كه با تحقيق علمي شايسته
 و فصل جديدي از اسرار  روشن شود،به آن اشاره نموده استقرآن حقيقتي را كه 

  .پيچيده اوايل خلقت بر ما مشكوف گردد
ن، جا توضيح فوق باز براي اين حقيقت است كه در خلقت جانداران از جسم بي

مانند ساير مخلوقات، اصل تغيير تدريجي و آمادگي قبلي جاري بوده است و 
                                                 

را واسط موجود غيرزنده و زنده ) Virus(ا ه  متذكر شديم؛ ويروس189طوركه در پاورقي صفحه   همان.1
ه ترين موجودات زند كنند اما كوچك هاي قابل نفوذ گذر مي ا از جدار پوسته دانند و اين ويروس مي

 .ها باشند قابل عبور از چنين جدارها نيستند هم كه ميكرب
2. Sio2 Silice  يا                                   

كنند، اما خود  هاي شيميايي را تسهيل مي عال، اجسامي هستند كه فعل و انف) Catalyseurs ( كاتاليزرها.3
  Silicate d’Alumine. 4                               .شوند وارد آنها نمي
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 خداي توانا با تمام قدرتي  نات اساطيري باقي مانده،برعكس آنچه در اذهان از تلقي
مقدمه و بدون وسايل و اسباب و آمادگي و تناسب،  اي را بي كه دارد ، هيچ پديده

 اش مقدر و مقرر داشته كه در دستگاه آفرينش ايجاد ننموده است و حكمت ربوبي
ها متناسب با مقدمات  ام پديدههيچ تحولي جز با پرورش تدريجي انجام نپذيرد و دو

  .و چگونگي پيدايش آنها باشد
با تحوالت تدريجي و متوالي كه در طول قرون و اعصار، براي تغيير اجسام 

 صورت گرفت ديگر ميان موجودات غير زنده و زندگان، جان به جسم جانداران بي
ندارد، آن هم براي دورة وجود » حيات و زندگي«مرز شاخص و معيني جز مسئله 

  .باشد محدودي كه موجود جاندار ، زنده مي
اند تعريف جامع و كافي  حيات مسئله غامض و مرموزي است كه تا كنون نتوانسته

  .اند تا آن را به وسيله آثاري كه دارد معرفي كنند از آن بنمايند، فقط كوشيده
اي ، مادام كه حيات   و يا هر موجود زندهبه هر انسان» نفس« ، چون به بيان قرآن

است » واحد«شود و با توجه بدان كه زندگي يك كيفيت ثابت و  دارد ، اطالق مي
كند از همه آنها آثار زندگي  كه وقتي در جسم موجودات واجد شرط ظهور مي

نفس « در بيان را» زندگي وابسته به جسم متناسب«نمايد، بنابراين اگر  يكسان بروز مي
به عالوه ، . رسد كه تعبير نابجايي نموده باشيم  قرآن قرار دهيم، به نظر نمي» واحد

چون استمرار و استقرار امر حيات در موجودات زنده مالزم توالد و تناسل يعني 
باشد و كيفيت تناسل نيز از آثار ناشي از حيات است ، اين  جفت بودن آنها مي

 و )6( انعامة سور98 ة و آي)4( نساءة اول سورةيح متناسبي نسبت به مدلول آيتوض
  .امثال آن نيز خواهد بود

هاي فيزيكي و شيمايي است ؛ اما اين  گويند كه حيات از جمله كيفيت  ميماديون
  :باشد   نميادعا مجرب و مدلل

  .ساختن مواد آلي از اجسام غيرزنده دليل بر ايجاد حيات نيست
اند از ماده غير زنده، جسم آلي نزديك  هاي زيستي كوشش كرده در آزمايشگاه
اند از چنين چيزهاي ساخته  ها دارند، بسازند؛ اما هرگز موفق نشده  به آنچه ويروس

هايي كه به وسيله آنها موجود زنده را  يعني همان پديدهشده ، آثار حياتي مشخص ، 
  نتيجه  زودي به  و گفتار آنكه به. ، بروز دهند و ظاهر سازند1كنند متمايز و مشخص مي

                                                 
تغذيه ، تنفس و (عمل تبادل با محيط : ي موجودات زنده را با داشتن آثار زندگي از قبيلشناس  در زيست.1

 .نمايد  متفاوت، تعريف مي جسمي و اعمال فيزيولوژينمو، توالد و تكثير و داشتن اعضاي) : دفع
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  .باشد موفق خواهند گشت، ادعايي بيش نمي) پديد آوردن موجود زنده(منظور 
ن است كه بدان انگيز آ به نظر ما يكي از آثار بزرگ حيات، اثر تكاملي شگفت

كنند و اينجا است كه از روي انصاف  وسيله سلسله زندگان در جهت تكاملي سير مي
هاي وسيع و دقيقي كه براي پيدايش ماده زنده  بايد جواب دهند كدام يك از تجربه

  .اي را داده است اند چنين نتيجه كرده
  

    در بيان قرآن احوال جنيني انسان-3
 با فكر را نسبت به آن جلب نموده  به دفعات ، توجه مردميكي از مواردي كه قرآن

بيشتر اين آيات در تأييد و توضيح .  استاست، دقت در احوال جنيني انسان
 ة از سور98 ةآي. تباشد و از اين قبيل اس پيوستگي نسلي موجودات زنده تا انسان مي

 و )23(»مؤمنون «ة از سور14 و 13 ، آيات )22(»حج «ة از سور5 ة ، آي)6(»انعام«
  .)76(»دهر« از سورة 2و1آيات 
  :فرمايد   چنين مي)6( انعامة از سور98 ةدر آي : الف

كُم من نفٍْس واِحدٍة فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا وهو الَِّذي أَنشأَ«
  1» اآلياِت ِلقَوٍم يفْقَهونَ

خلقت   به راجع كه بودند آنهايي قرارگرفتند استفاده و استناد مورد تاكنون كه آياتي
، آيات مزبـور  » خلق« ، تصريحاتي داشتند و بنا به مفهوم كلمه      و يا آغاز خلقت انسان    

امـا در آيـه     .  متذكرنـد  ا را تـا انـسان      و تكامل آنه    و خاك   زندگان را از گِل    آفرينش
  : فرمايد  اشاره مي» نفس واحد«انسان از » انشاء«به ) )6( انعامة سور98 ةآي(مورد بحث 

ايجاد هر چيز « شد، چنان كه در مقدمه بخش حاضر گفته» انشاء«مقصود از كلمه 
دانان، كلمه مزبور به مفهوم  و با توضيح بعضي از لغت» و پرورش دادن آن است

  .شود استعمال مي» 2ايجاد هر چيز از غير آن چيز«
كنيم كه جسم موجود زنده از جسم مادي و غير  چنين دريافت مي» خلق«از كلمه 

زندگان  جميع و انسان جسم كه فهميم مي چنين »انشاء« كلمه از اما .شود مي حاصل زنده
                                                 

پديد آورد و سپس آن را ) نفخه حيات(آن كسي است كه شما را از نفس تنها ) خدا(و او  : 98) / 6( انعام.1
) شواهد و آيات را(ها را  همانا ما نشانه. به وديعه گذاشت ساخت و يا در وجودها مستقر)  رانفس واحد(

 . در آن تفقه و تفكر كنندتفصيل داديم تا مردم
 .رساند  هم همين مفهوم را مي سياق آيات مربوطه در قرآن.2
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است كه در آيه منظور » نفس واحد«به غير جسم مادي نيز مربوط است و اين همان 
  .باشد مورد تذكر مي

 را مخصوص و محدود به )6( شريفه انعامة از سور98 ةبيشتر مفسران مدلول آي
هاي آيه   دانسته و براي انطباق با اين تصور، تعبيرهايي از كلمات و جملهانسان
را » نفس واحد«اند كه متأسفانه بر دليل و اساس محكمي استوار نيست ؛ مثالً  نموده
را به ترتيب رحم مادر و صلب » مستودع«و » مستقر«اند و كلمات   صفي دانستهآدم

  ! اند  اند و يا تعبيرهاي ديگر كرده پدر گفته
  :نارسايي تفسيرهايي كه از آيه مذكور شده است چند علت دارد 

و اختالفي كه اين لفظ با » انشاء«يكي به علت اين است كه به مفهوم خاص لفظ 
  .اند از همان نظر مفهوم و مقصود دارد، توجه ننموده » خلق«مه كل

  .اند  تصور كرده)ع(را آدم » نفس واحد«يكي ديگر از آن جهت است كه 
 به عدم صحت اين تعبير گفته شد از معنا و  راجع190ه غير از آنچه در صفح

  :شود  هم، منطقي نبودن تعبير فوق معلوم مي»  واحدنفس«قواعد ادبي كلمات 
كه به آن ضميمه شده » واحد« خود داللت بر تنهايي دارد، صفت »نفس«كلمه 

مفهوم تنهايي نفس آن . كند است ، وحدت و تنهايي آن را بيشتر تأكيد و تصريح مي
تواند باشد زيرا از يك فرد   صفي نميهم به نحوي كه تأكيد گرديده ، منطبق بر آدم

  .آيد هاي متوالي پديد نمي واحد و تنها، نسل و نسل
، آنكه   گرديده است)6( انعامة سور98 ةجهت ديگر كه موجب تعبير نارسا از آي

اند و   را دريافت كردهانمذكور در اوايل آيه ، خلقت كامل انس»  انشأكم «مفسران از 
چنين .   پديد آمده است ، انسان كاملمحض اراده الهي به انشاء  اند ، به تصور نموده

، 11)/7(اعراف ،2 /)6(انعام هاي سوره از بسيار آيات آن دليل و نيست درست دريافت،
 7)/ 32(سجده و 14 و13و12)/ 23(مؤمنون و 5)/ 22(، حج29 و 28 و26)/ 15(حجر

  :ايم   است كه در باره آنها صحبت داشته9 و 8و 
شوند و تمام مراتب نمو  شروع مي» خلقناكم«و يا » خلقكم«هاي   آيات با جملهاين

هاي  جسماني و حتي مراحل جنيني انسان به عنوان تكميل تدريجي، بعد از جمله
  .مزبور بيان گرديده است

 دارد زيرا چنانكه در يجياي از تكامل تدر خود داللت بر نحوه» انشأكم«جمله 
هم از آن دريافت » ايجاد و تربيت«ايم، چون مفهوم  متذكر شده» انشاء«معني كلمه 
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اي ميان نخستين  گيرد ؛ پس قطعاً فاصله شود تربيت هم به تدريج صورت مي مي
مرجع ضمير ( مسؤول و مختار احوال انشاء و آخرين مراحل آن كه پيدا شدن انسان

است وجود داشته و در همين فاصله است كه تكامل تدريجي ساير موجودات ) »كم«
  .تا انسان انجام گرفته است

آمده ناشي از همان تصور  عمل  به)6( انعامةسور   از98 ةآي ي بقيه براي كه تفسيري
و » مستقر«مثالً اينكه اسامي . اند داشته» انشأكم«فسران از جمله و تعبيري است كه م

همان تعبير  اند، مربوط به مفهوم رحِمِ مادر و صلب پدر ذكر كرده را به» مستودع«
  .اند  را تصور نموده، پيدايش انسان كامل» انشأكم«است كه از جمله 
به رحِمِ مادر و صلب و پدر ، به فرض كه از » مستودع«و » مستقر«تعبير دو كلمه 

 در بيان حقايق طبيعي دارد نظر مقدمه و از نظر ادبي درست باشد با بالغتي كه قرآن
، عمل و اثر سلول مولد پدر   و انتقال نسلتخم، زيرا در ترتيب تشكيل  منطبق نيست

بود اقتضا  مقدم بر انفعال تخمك مادر است بنابراين اگر تعبير مزبور درست مي
  .باشد» مستقر«مقدم بر اسم » مستودع«كرد كه كلمه  مي

 در بيان امر حيات و سير آن در )6( انعامة از سور98 ةاهميتي كه به نظر ما آي
سلسله موجودات دارد ، موجب شد با نقص و محدوديتي كه داريم به تحقيق بيشتر 

  . استفاده كنيمبپردازيم و منجمله از توضيح و نظر دقيق جناب آقاي طالقاني
 )6( انعامة سور98 ة ، ايشان شرحي راجع به آيپس از استعالم از آقاي طالقاني

  :كنيم  اند كه عين آن را در زير نقل مي نوشته
» احداث« آمده است كه در قرآن از نشأ برحسب معناي لغوي و مواردي» انشاء«

 متوجه انسان» كم«ر خطاب يا پديد آوردن به صورت ديگر يا برتر است، ضمي
نكره داللت بر يك حقيقت » نفس«بيان منشأ و آغاز نشأ است ، » من«. است

  .واحد غير معين دارد كه داراي حركت حياتي است
براي اشعار اين است » واحده«بر وحدت دارد به  كه خود داللت توصيف نفس

 صفت ديگري نداشته گونه كه آن نفس فقط متصف به وحدت بوده و هيچ
  .است

نفس « كه برآوردن صورت ديگر يا برتر است و تعبير با توجه به معناي انشاء
شود كه تطبيق آن با يك فرد خاص و معين هر چه و هر كه  ، معلوم مي»واحده

باشد و چون انشاء پديد آوردن به   ميباشد مخالف با ظاهرتعبير و نظر قرآن
نفس «اي بين منشأ  بايد فاصله است مي) و با ترتيب(صورت ديگر يا برتر 

  .باشد) ضمير مخاطب كم(و انشاء يافته » واحده
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  . باشد مي» انشأكم« ظاهر فاء عطف و تفريع بر جمله فعليه ،» فمستقر و مستودع«
 خالف ،» انشاء« فعل ، بدون» كم«عطف اين جمله اسميه به ضمير خطاب 

كه ظرف مكان يا زمان است »  و مستودعمستقر«بالغت و ظاهر آيه است و 
» نفس واحد«ظاهر سياق آيه اين است كه آنچه از . ندارد» كم«تناسب با ضمير 

  .ر آمده استد» مستودع«و » مستقر«انشاء شده به صورت ظرف 
چون الزم است نه اسم مفعول و چون از باب استفعال است متضمن » مستقر«

لكم «و » الشمس تجري لمستقرلها«باشد مانند  كوشش و قرارگاه جوئي مي
شش به سوي وكه اشعار به طلب و ك» لكل نبأ مستقر«و » مستقر االرض في

  . قرارگاه و يا رسيدن به آن دارد
با توجه » انشأكم«و عطف آن بر جمله فعليه » فمستقر و مستودع«اسميه جمله 

به آن عطف باشد ، » فيستقر و يستودع«اي مانند  به اينكه عرفاً بايد جمله فعليه«
  .رساند  و مستودع را ميدوام و استقرار از طرف مستقر

» انشاء«كه پس از  نظر باشد  شايد از اين»فمستقر« براي ذكر نشدن مبتداء يا خبر
صورت ثابت و ) بضم ميم( منشأ ، و پيش از رسيدن به صورت كامل انسان

  .مشخصي نداشته است
با توجه به اين خصوصيات و نكات لطيفي كه در بيان لغات و تركيب كلمات 

ها و نظريات  رفته است و با قطع نظر از گفتهها در اين آيه به كار  و جمله
از اين ، شود  مطالب روشن و يكساني حاصل نمي مختلف مفسرين كه از آنها

  : فهميم آيه كريمه چنين مي
مبدأ حيات و (را از نفس ) صورت كامل انسان(اوست آن خداوندي كه شما 

ناشي «آن گاه آن . دكه صفت و تعيين همان وحدت است پديد آور) حركتي
  .شده در ظرف پيوسته در كوشش قرارگاه و وديعه گاه، درآمد

اي از آنچه در بخش اول  مناسبت نيست خالصه حال پس از ذكر اين نظريات، بي
خاطر  ذكر كرديم به ي در تكامل موجودات زندهشناس راجع به نتيجه مطالعات فسيل

  .1 داشته باشيم)6( انعامةسور از 98 ةتري براي تفسير آي بياوريم تا شايد ديد وسيع
                                                 

ع آنها يك اندازه  در فصل مربوط متذكر شديم كه زندگي موجودات در گذشته، يكسان نبوده و همه انوا.1
  : اند  دوام نداشته

اند و نسل آنها در  ها دوام داشته انواعي از آنها در گذشته با داشتن صفات تشريحي مخصوص ، مدت
بعضي ديگر برعكس ؛ صفات طبيعي مركب و مشترك . اند ي ادامه حيات دادهشناس ي زمين چندين دوره

  . نسلي آنها نسبتاً كوتاه بوده استبا ديگران داشته اما دوام 
اند انواع  كردند و به تناسب صفات طبيعي مشتركي كه داشته  پس از چند نسل تغيير مياين قبيل جانداران

  .اند اي از آنها پيدا شده و يا جانشين آنها گرديده تازه
 را كه صفات طبيعي مركب و م دوام از موجودات فسيلانواع ك. ي متذكر شديمشناس در فصل فسيل

 در طول  و حيواناتگويند و به وسيله آنها است كه گياهان  ميمشترك با ساير انواع داشتند اقسام واسط
  ←                                 .ها تنوع و تكثير يافتند دوران
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  :فرمايد   چنين مي)22(»حج«ة  از سور5 ةدر آي: ب 
 فَِإنا خلَقْناكُم من تراٍب يا أَيها الناس ِإن كُنتم ِفي ريٍب من الْبعِث«

  .1»... ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم ِمن علَقٍَة ثُم ِمن مضغٍة
ذكر شده است » إِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرَابٍ«كه بعد از جمله » ثم«حرف عطف ترتيبي 

اي  ، دوراني گذشته تا نطفهداللت بر آن دارد كه از شروع خلقت انسان از خاك
  .پديد آمده است

به طور مجهول به كار برده شده است و شامل هر نطفه و از جمله » نطفه«كلمه 
  .گردد اولين نطفه مي

                                                                                                                   
اند، بعضي  سي وجود داشتهشنا هاي زمين  در هر دوره از دوران موجودات پردوام و اقسام واسط كم دوام→

اي از  پارهاند و  ي كه چندين ميليون سال طول كشيده است دوام آوردهشناس ها چند دوره زمين از پردوام
آنها تا امروز هم وجود دارند اما از اقسام واسط، امروز چندان اثري نيست و آنچه هست محدود و 

  .كمياب و در شرف از بين رفتن است
  ناظر به اصل)6(انعامة سور از 98با توجه به نظريات و كليات مذكور در فوق و با يقين به آن كه آية 

 است شايد بتوانيم مراتب زير را در توضيح اصيلي از مسئله حيات و آفرينش تدريجي موجودات زنده
  :آيه كريمه مزبور قرار دهيم

رد حقيقت كلي و ثابتي است كه در تمام افراد زنده عموميت داشته و بدون تغيير به هر ف» نفس واحد«
اين حقيقت همان امر حيات است كه از جانب . زنده منتقل شده و در دوران زندگي هر فرد باقي است

وجودي است كه : پس هر نفس. جان پيوسته و نفوس زندگان را پديد آورده است الهي به جسم بي
  .وابسته به حيات باشد

) تبادل ، نمو، تكثير و غيره(پس آثار آن ، عمومي است ثابت و » نفس واحد«چون مسئله حيات و بنابراين 
  . يكي استنيز در همه جانداران

شود بلكه باعث تغيير و تفصيل اعضاء  حيات نه فقط موجب بروز آثار زندگي در جسم زنده مي
سپس انسان گردد، تكاملي كه غايت آن پيدايش هيكل بشري و  موجودات در جهت تكاملي آنها نيز مي

  ).مفهوم انشأكم( است مختار و متفكر
از آنجايي كه نسل تمام انواع موجودات، به يك اندازه دوام نداشته، بعضي از آنها بدون تغيير و در 

نفس (بسته به جسم اند ، و در اين انواع است كه حيات وا ها دوام داشته مدت، ساختمان تشريحيِ يكسان 
  .بوده است» مستقر«ها  مدت) واحد

ي در تغيير شناس هاي محدود زمين هاي كم دوام داشته و صفات تشريحي آنها در دوره انواعي ديگر، نسل
اند كه  اين انواع. ديده آمده استبوده با آنها يا به وسيله آنهاست كه اشتقاق و تنوع در موجودات زنده پ

  .اند دارا بوده» مستودع«را به طور موقت يا ) نفس واحد(حيات وابسته به جسم 
ها  چنانكه پردوام. اند از ابتدا تا انتها به يك حال باقي نمانده، هر دسته از موجودات پردوام و يا كم دوام 

هاي كوتاه نسل پديد آمده است و يا چنانكه در  اند و از آنها دسته ها سال از بين رفته ا دهها ي پس از ميليون
اند و از اين قرار  ، انواع پردوام ظهور كردهايم از اقسام واسط كوتاه نسل ي متذكر شدهشناس فصل فسيل

 .به موجودات ، مرتباً در تغيير بوده استحيات وابسته » مودع«و » مقر«
 ما شما را از خاك) پس بدانيد( در ترديد هستيد  و قيامت، اگر شما از رستاخيزاي مردم : 5) / 22( حج.1

 ... ، سپس از علفه و سپس از مضغه)نطفة نامعين (آفريديم، سپس از نطفه
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آيد و  مي دپدي تخم از نطفه و دارد حيوانات همگي به اختصاص نطفه آنكه به توجه با
از طرف ديگر چون به . شود تخم هم از امتزاج دو سلول جنسي نر و ماده حاصل مي

موجودات  انسان از  پيش قطعاً پس آمده، پديد نطفه از هم انسان اولين آيه، اين فحواي
  . گرديده استا خلقه اند تا از نطفه آنها اولين انسان زنده ديگري وجود داشته

 و )23(»مؤمنون«هاي   و از جمله سورههاي مختلف قرآن در سوره» علقه«كلمه 
  استعمال شده و اينكه توضيحي را كه راجع به)22(»حج «ة و همين سور)96(»علق«

) 96(»علق«و ) 23(»مؤمنون«هاي  اين كلمه با استفاده از كلمات و آيات ديگر سوره
  .خواهيم داد مطلب را روشن خواهد ساخت

 را در پيوستگي  ، احوال جنيني انسان)23( مؤمنونة سور14 تا 12بيان آيات  : ج
  :نمايد  تر مي نبا ساير موجودات روش

  1».ولَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن سلَالٍَة من ِطٍني «
  
  2».مِكٍنيثُم جعلْناه نطْفَةً ِفي قَراٍر  «
  
»ا ثُملَقْنطْفَةَ خلَقَةً النا علَقْنلَقَةَ فَخةً الْعغضا ملَقْنةَ فَخغضا الْم3»...ِعظَام  

، توضيح  اين آيات يعني آيه دوازدهم، در فصلِ راجع به منشأ حياتاولينِ راجع به
  .شود داده شده و اينك با توجه به مجموع سه آيه ، مفاهيم بيشتري دستگير ما مي

 از 9و  8 و 7 شبيه آيات اين سه آيه از نظر تقسيم مدارج تكميلي خلقت انسان
پيوستگي تكامل ،  است، منتها در اينجا با توجه به مراحل جنيني )32(سجده ة سور
  .فرمايد  را با ساير موجودات بيان ميانسان

مرتباً به يكديگر معطوف هستند و » ثم«آيات مورد بحث ، با داشتن عطف ترتيبي 
  .باشد نابراين مضمون آنها مربوط به يك زمان نميب

 است و چنانكه در ابتداي  از گِلمبين خلقت انسان، ) 12آيه (اولين اين آيات 
  بالفاصله ازگفته شد، به استناد همين آيه ، ابتداي خلقت انسان» منشأ حيات«فصل 

                                                 
 .اي از گل آفريديم  را از چكيده و عصارهما انسان : 12) / 23( مؤمنون.1
اي قـرار     ه شايسته اي ساخته و در قرارگا      نطفه)  را چكيده و عصارة از گِل    (سپس آن را     : 13) / 23( مؤمنون .2

 .داديم
ها   ، علقه را آفريديم، پس از علقه مضغه را آفريديم و از مضغه استخوانسپس از نطفه : 14) / 23( مؤمنون.3

 ...را 
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 من سالله«از گِل كه در آيه به جمله  ي ا  شود بلكه چكيده و يا عصاره گِل شروع نمي
  .دهد  را تشكيل ميياد شده است مقدمه خلقت انسان و ساير جانداران» طين

  : شود  يافت ميچند نكته دقيق در) 13ة آي( دوم از آيات منظور ةاز مطالعه آي
آية كند كه مدلول  كه در ابتداي آيه آمده است معلوم مي» ثم«اوالً عطف ترتيبي 

 ماقبل صورت گرفته يعني پس از آنكه تحول الزم در  در زماني بعد از مفهوم آية13
لة اي از آن فراهم شد، سال» سالله« صورت گرفت و به بيان آيه ، تركيب خاك

 ، كه مشخِصِ كند و به نطفه» حيات«يابد تا به صنع الهي دريافت  مزبور آمادگي مي
  .زندگي و از صفات ممتازه موجودات زنده است ، متحول شود

 كه در اين آيه ذكر شده است به طور غير معروف و نكره استعمال ثانياً كلمه نطفه
تواند ناظر  بنابراين كلمه مزبور نمي. شود  موجودات زنده ميشده و شامل هر نطفه از 

باشد زيرا در اين صورت ) اند چنانكه بعضي از مفسران تصور نموده (به نطفه انسان
  .گرديد به وسيله الف و الم معروف و معين مي) 14 ةآي( بعد ةكلمه مزبور مثل آي

ترين  اي از كليه صفات طبيعي موجودات و ذكر آن جامع  خالصهثالثاً نطفه
توان به كار برد، از طرف ديگر چون  اي است كه براي معرفي موجود زنده مي كلمه

باشد، پس بيان  حاوي كليه صفات طبيعي اجدادي هر نوع از موجودات مي» نطفه«
ر خواهد بود و دا هاي گذشته و بنابراين ، پيوستگي موجودات نطفه آن، معرف نسل

مفهوم آن را براي همه » نطفه«طوركه فوقاً اشاره كرديم، به كار رفتن نامشخص  همان
  .دهد موجودات زنده عموميت مي

اي است بر اينكه مفهوم آن و  نشانه) ينٍكِ مرارٍي قَفِ (.. 12 ةرابعاً جمله آخر آي
تمام آيه كلي و عمومي است و ناظر به موضوع خاص و انحصاري بنابراين مقصود 

زيرا اگر مقصود . باشد اند ، نمي مثل رحم مادر، چنانكه بعضي از مفسران تصور كرده
رحم مادر بود و صورت اختصاصي داشت به وسيله » قرارمكين«از صفت و موصوف 

گرديد و يا به جاي دو كلمه مزبور،  ميالف و الم و يا موجبات ادبي ديگر، معرفي 
به كار ) چنانكه در آيات ديگر استعمال شده(» بطون«و » ارحام«اسامي صريح مثل 

  .شد برده مي
شك   بي،وصف شده » مكين«طور نكره ذكر شده و با صفت  به» قرار«اينكه كلمه 

 به عنايت مخصوص بوده و اين عنايت جز براي عموميت دادن مفهوم جمله مزبور
  .تواند باشد ر نميدا  در كليه موجودات نطفهجايگاه مساعد و پرورش نطفه
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  هستند كه جنين فقط پستاندارانآوريم كه در سلسله جانداران البته به خاطر مي
 گذارند، تخم  كه اكثراً تخم در ساير حيوانات؛كند  ميآنها در درون رحم مادر نمو

  .يابد  پرورش مي و در محل مساعددر خارج از بدن
تالش عجيب آنها ، باشد ر هم عمومي و كلي ميگذا آنچه در جميع حيوانات تخم

 خود را در محل مساعد قرار دهند و  و جنيننطفه، گذاري  است تا در موقع تخم
 و نطفه ترين تعريفي است كه براي محل مساعد پرورش تخم بليغ» قرارمكين«جمله 

  .توان ذكر نمود ا ميز ر و بچهگذا ر اعم از تخمدا در جميع موجودات نطفه
نيز با ...) ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً ()23( مؤمنونة از سور14 ةآي

 قبل و ماقبل مربوط است و بنابراين اين مدلول آن هم كه ةبه آي» ثم«عطف ترتيبي 
  . در سوره مزبور ارتباط دارد12 و 14به آيات .  استوال جنيني انسانراجع به اح
معرفي به الف و الم شده است پس ناظر به نطفه معيني » نطفه« كلمه 14 ةدر آي

باشد   مي12 ة هم معطوف به آي13 ة ، و آي13 ة مزبور با واسطه به آيةاست، چون آي
 مربوط به انسان» النطفه« ياد شده پس كلمه  اخير هم از شروع خلقت انسانةيو در آ

  . است نيز ناظر به احوال جنيني انسان14 ةبوده و مدلول آي
  ناظر به نطفه)23( مؤمنونة سور13 ةبا توضيحي كه در باال داده شد، مضمون آي

  راجع به احوال جنيني انسان)23( مؤمنونة سور14 ة و منظور آيجانداران نطفه دار
اند و همان عطف ترتيبي  به يكدگير معطوف» ثم«اين دو آيه به وسيله حرف . است

دهد و از اينجا است كه   قرار مي13 ة را زماناً ، بعد از مضمون آي14 ةمدلول آي» ثم«
 را هم در تكامل و پيوستگي تمام سلسله موجودات،  در احوال جنيني انسانبيان قرآن

  .كنيم دريافت مي
  : به اين بيان است)96(»علق«يمه  كرة دوم از سورةآي : د

  1» ٍقق الِْإنسانَ ِمن علَخلَ «
گويند كه پروردگار  اند و چنين مي  بسته دانستهرا خون» علق«، اغلب مفسران 

اين تعبير در اصل بر هر :  نموده است خلق را از خون دلمه شده و يا بسته شدهانسان
 و انساني را سراغ چه مبتني باشد، از نظر علمي مؤيد و استوار نيست زيرا هيچ حيوان

 مضافاً به آنكه چنين ؛وجود آمده باشد  به- آن هم خون منعقد-نداريم كه از خون
  .ت نمايان داردنمباي،   راجع به مباني خلقت انسانتفسير، با تصريح آيات ديگر قرآن

                                                 
 .يدآفر» علق« را از انسان) پروردگار تو : (2) / 96( علق .1
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با توجه به ريشه و مشتقات آن، بستگي و پيوستگي به چيزي و يا » علق«معني 
  .1رساند چيزهايي را مي

را اسم جمع و آن را » علق«كلمه ،  و به نقل از تفاسير ديگر »جمع الجوامع«تفسير 
جمع علقه ذكر نموده است و نكره آمدن اين اسم، مفهوم آن را در آيه منظور ، 

  .تر ساخته است تر و وسيع كلي
اي از  مجموعه«توان كرد  مي» علق«پس از اين مالحظات، تعبيري كه براي كلمه 

 خواهد  چنين)96(علق ةم از سوردو ةاست و بنابراين مفهوم آي» ها و ارتباطات بستگي
  :بود

  . فرموده استها خلق  را از يك سلسله بستگيپروردگار جهان، انسان
 با موجودات  هاي جسمي و تشريحي است كه انسان ها يا ارتباط اين بستگي

 در هر زمان با همنوعان ي است كه انسانگذشته داشته و يا پيوندهاي روحي و معنو
  .خود دارد و يا با اعمال خويش كسب نموده است

 و )23( مؤمنونةسور از 14 ةكه به عنوان يكي از مراحل جنيني در آي» علقه«نام 
نظر  ، به شده ذكر)22( حجة از سور5 ةيو از جمله آ 2هاي قرآن سوره از ديگر آيه چند

 است كه بر گذشته است زيرا در اين مرحله از نمو جنيني ها به ما ظهوري از بستگي
ي از بخش اول شناس شواهدي كه به بعضي از آنها در فصل جنين(طبق شواهد علمي 

نمايند  ، به ترتيب ظهور و بروز مي صفات طبيعي نسلي) ب اشاره شده استهمين كتا
  .گذراند  اين مراتب را به سرعت ميو رويان

هاي  پيوستگي و جنيني احوال به راجع اشاراتي نيز )76(دهر ةسور اول ةآي سه از :  ه
  :اند  اين بيان آيات مزبور به. كنيم  دريافت مينساننسلي و تكاملي روحي ا

  3».هلْ أَتى علَى الِْإنساِن ِحني من الدهِر لَم يكُن شيئًا مذْكُورا«
  

»شطْفٍَة أَمانَ ِمن نا الِْإنسلَقْنا خاِإنِميعس اهلْنعِليِه فَجتبااٍج نِصري4». ب  
                                                 

هر چيز و تمسك به آن   ذكر شده است يكي تشبث به براي علق و المنجد در معاني كه در مفردات راغب.1
باشد كه همگي مفهوم يك نوع بستگي به ديگري را  است و از مشتقات آن، تعلق و عالقه و غير هم مي

 .دارا هستند
  و غيره38) / 75( و سورة قيامت 5) / 22( سورة حج.2
آيا بر انسان دوراني نگذشت كه ( دوراني گذشت كه چيز قابل ذكري نبود آيا بر انسان : 1) / 76( دهر.3

 ؟)چيز قابل ذكري نبود
آفريديم و او را به آزمايش در آورديم و سپس او را » خيلي مخلوط « را از نطفهما انسان : 2) / 76( دهر.4

 .ساختيم) داراي تشخيص و اختيار(شنوا و بينا 
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  1».ِإنا هديناه السِبيلَ ِإما شاِكرا وِإما كَفُورا«
شود و   گفته مياز نظر لغوي ، به زمان نامحدودي از دوران آفرينش» دهر«كلمه 

به معني ) به فتح و يا كسر ميم(» مشج«جمع كلمه )  در آيه دوممذكور (»امشاج«
  .توان معني كرد ها مي را مخلوط» امشاج«مخلوط است و بنابراين 

  .دهد نيز در عربي آزمودن و مورد توجه قرار دادن معني مي» ابتال«
را محدود ...) اٍجطْفٍَة أَمشن ِإنا خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن(دوم  در اغلب تفاسير موضوع آيه

 دانسته، و نطفه مذكور در اين آيه را نطفه يك فرد و امشاج را به هر فرد از انسان
چنين تفسير درست و كافي به نظر . اند اختالط مولدهاي نسلي پدر و مادر تعبير كرده

تر داشته   از بيان آيه مزبور و آيات قبل و بعد آن نظر وسيعرسد و مسلماً قرآن نمي
  : است زيرا

، اگر مقصود آميزش دو مولد پدر و مادر بود، لزومي براي به كار  كلمه نطفه-1
ي مزبور هم منظور  رسيد ، مفرد از كلمه نظر نمي كه كلمه جمع است به» امشاج«بردن 

  .كرد ميرا حاصل 
، غير از مولدهاي شود كه در تشكيل نطفه انسان چنين فهميده مي» امشاج«از كلمه 

  .هاي گذشته و يا آثار اكتسابي نيز مؤثرند نسلي والدين، عوامل ديگر از قبيل اثر نسل
است و آيه ناظر به تمام در اين آيه به صورت نكره ذكر شده » نطفه«كلمه   -2

 شده و با باشد يعني اولين انسان هم از نطفه خلق  مي و حتي اولين انسانافراد انسان
ايم و آن را مخصوص موجودات زنده  توجه به آنچه در گذشته راجع به نطفه گفته

توانيم  ساير زندگان مي جع به وابستگي انسان بهاي را از اينجا نكته ايم، پس ذكر نموده
  .دريافت كنيم

اسم عام و داراي الف و الم ، كه در اوايل آيه مذكور است » نطفه« كلمه -3
پس . گردد  مي و حتي اولين انسانباشد، از اين نظر شامل كليه افراد انسان استغراق مي

شويم رابطه   شده و از اينجا هم باز ناگزير مي خلقلين انسان هم از نطفه امشاجاو
  .نسلي انسان را با ساير موجودات تأكيد كنيم

نيز شمول ) . بصِيرًانَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعا  (...)76(دهردوم  ة قسمت اخير آي-4
  :كند  تأييد ميمضمون آيه دوم را به تمام افراد و مخصوصاً انسانِ مختار و آزاد

                                                 
) خواهد اگر انسان مي(خواهد   راهنمايي كرديم حال اگر ميبه راه حق)  راانسان(ما او را  : 3) / 76( دهر.1

 ).از اين نعمت سود جويد يا آن را ناديده بگيرد(و يا كفران كند ) هدايت شود(شكر اين نعمت بگويد 
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 كه با تعليم الهي داراي ، اولين انسانبه تصريح آيات مربوط به برگزيدگي آدم
اين ابتالء .  بود و سپس مورد آزمايش و ابتال قرارگرفت، آدم صفيتشخيص و اختيار
تدريجي او را براي  بينش و داده قرار تأثير مورد  را پيوستهآدم كه نسل آزمايشي است

  .) بصِيرًا سمِيعانَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه(كند مضمونِ  تزايد مي،   اعالوصل به حق و مقامِ
 با آيات دوم و )76( دهرة اول سورةاي براي ارتباط آي  هر چند كه ظاهراً نشانه-5

 را به هسوم ذكر نشده، اما سياق عبارت و طرح مطلب، ربط و اتصال هر سه آي
 است و منطبق با به خلقت تدريجي و تكاملي انساناين آيات ناظر . رساند سهولت مي

 و 28 و 26آيات ) (15(حجر: هاي   است كه در سورهمراحل آفرينش تدريجي بشر
 اشاره شده )9  و 8و 7آيات ) (32( سجده )14 و 13 و 12آيات ) (23( و مؤمنون)29

  .ايم و ما در باره آنها بحث كرده
 و به نام انسان چيز اي است كه از انسان  ناظر به مرحله)76( دهرة اول از سورةآي

 و  از گِلدر اين دوره است كه تكوين آفرينش انسان. نداشتقابل ذكري وجود 
 و پيدايش موجودات زنده و سير حيات در زندگان صورت گرفت و خالصه خاك

 دوم از ةكه مورد تذكر در آي) نطفه امشاج( است اين سير عظيم، نطفه اولين انسان
  .باشد مي) 76( دهرةسور
كه انسان  مرحله است اين در. باشد  ميگوياي مرحله اول از زندگي انسان   دومةآي

اين بينايي رو به . شود گيرد و داراي بصيرت نسبي مي مورد ابتالء و آزمايش قرار مي
 الهي، انسان مختار و آزاد پديد  و دريافت او از علمكمال است تا با برگزيدگي آدم

  .آيد مي
هـاي افراطــي نفــس    و در برخــورد بـا خــواهش  و آزادي بــا داشـتن اختيــار انـسان 

ت و وصول سعادت سوي كماال حال خود باشد از سير به  اگر به ) هاي شيطان   وسوسه(
منتهـاي پروردگـار اقتـضا نمـود كـه بـا اعـزام                اين است كـه رحمـت بـي       . ماند  باز مي 

  ).مرحله دوم از زندگي انسان(پيغمبران ، موجبات هدايت انسان را فراهم نمايد 
بات ها، موج اند و با راهنمايي  را به خير و صالح دعوت كرده پيوسته بشرانبياء

 و از اين قرار 1اند  را براي متابعت از حق و اجتناب از باطل فراهم ساختهتذكر انسان
مردمي كه پيروي از نيكي و نيكوئي را پيشه خود كردند و به فرجام نيك رسيدند، با 

                                                 
 از »سرنوشت بشر«ر كتاب د) Le Conte du Nouy (اي است كه لُكُنت دونوئي  چه تعبير شايسته.1

 .نمايد يا جهش دهندگان فكر بشر معرفي مي) Mutants(ا ه كند و آنان را موتان پيغمبران مي
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اما آنكه با وجود . او هستند» شاكر«تر، سپاس به درگاه پروردگار داشته و  بينش وسيع
 پيروي شيطان» كفران«ها، به راه ناصواب و ناپسندگرائيده و  ها و تمام نعمت نماييراه

ردند و همين افرادند كه باي ن را پذيرفتند ، جز خواري نتيجه) هواي افراطي نفس(
و اَما اِنّا هديناه السبِيل، اَما شاكِراً (امان گردانيدند  روزگار و عاقبت خويش را تار و بي

  .1)كَفُوراً
  
  

                                                 
) خواهد اگر انسان مي(خواهد  ميبه راه حق راهنمايي كرديم حال اگر )  راانسان(ما او را  : 3) / 76( دهر.1

 ).از اين نعمت سود جويد يا آن را ناديده بگيرد(و يا كفران كند ) هدايت شود(شكر اين نعمت بگويد 



 

  



 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم 
  

   و برگزيدگي اوخلقت آدم
  

  و فكر شدن او، آيات متعددي در قرآن و صاحب علمراجع به برگزيدگي آدم
رديد اما راجع به خلقت وي و اينكه چگونه آدم داراي چنان استعداد گ. وجود دارد

  . منشأ تحول بزرگ در عالم بشري شود، تصريحي موجود نيستالهيتا به امر 
از آنجايي كه تأييدات الهي ، جز به تناسب استعداد و نيت و عمل نيك ، شامل 

 هم كند، پس يقيناً آدم شود و عدل پروردگار ، جز به اين حكم نمي حال افراد نمي
  .ه مشمول آن موهبت عظمي واقع گرديده استداراي سابقه و مزيتي بوده ك

 و اوايل عمر او ديده  ، بيان مخصوصي راجع به خلقت آدمهر چند در قرآن
، و بعضي قرائن ديگر شده) 3(عمران  آلة از سور59 ةشود اما با تشبيهي كه در آي نمي
  . مزبور كسب اطالعي كرد و يا اظهارنظري نمودراجع به آفرينشتوان  مي

  :چنين است ) 3(عمران  آلة از سور59 ةآي
ِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اِهللا كَمثَِل آدم خلَقَه ِمن تراٍب ِثم قَالَ لَه كُن «

  1».فَيكُونُ
ر تمثيل و يا تشبيه قطعاً وجوه مشترك و مشابهي ميان طرفين تمثيل چون در ه

در آيه فوق، . گردد وجود دارد، معرفي هر طرف موجب شناسانيدن طرف ديگر مي
اند، پس اگر در سوابق نسلي و   مورد تمثيل و تشبيه قرار گرفته)ع( و آدم عيسي

اي بنمائيم ، نتيجه   وجود دارد، مطالعه اشاراتي كه در قرآن)ع(زندگي حضرت عيسي
                                                 

  او را از خاك است كهنزد خدا، مثل آدم) چگونگي خلقت عيسي(همانا مثل عيسي  : 59) / 3(عمران  آل.1
 .طور گرديد پس همان).  كامل باشبشر(سپس او را گفت باش . آفريد
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توانيم   و اوايل زندگي او نيز، ميحاصل و يا اقالً حدودي از آن را براي خلقت آدم
  .تطبيق دهيم

عه راجع با اين توضيح ، فصل حاضر كتاب بيشتر و يا نزديك به تمام آن در مطال
 مصروف خواهد  و مقدمه و نتايج زندگي اين پيغمبر)ع(به زندگي حضرت عيسي

، بر طبق آنچه از قرائن دستگيرمان ) ع(شد و در زير آن چند سطري از زندگي آدم
  .شود اضافه خواهيم كرد مي

  
  زندگي مسيح و سوابق نسلي او

 هيچ سند مدون و قطعي  و انساب او غير از قرآن)ع(اجع به زندگي حضرت عيسير
  اولوالعزمدر دست نيست و آنچه در تواريخ به صحت راجع به زندگي اين پيغمبر

  .قرآن استنوشته شده، مستقيم و يا غير مستقيم مأخوذ از 
بط شده خالي ض )ع( راجع به حضرت عيسيمطالبي كه در اناجيل خود مسيحيان
 در اين شرح احوال متفق  رسمي دين مسيحاز خدشه و سستي نيست و چهار انجيل

لب هم كفرآميز و مباين عقايد توحيدي  آنكه قسمتي از اين مطا مضافاً به. باشند نمي
  .است

 و مادر و خاندان پاك اوست در متن اين  كه مبين احوال مسيحآياتي از قرآن
فصل، به تدريج مورد استناد واقع خواهد شد و فهرستي از آنها هم به تناسب، در 

  .وسط و در آخر فصل ذكر خواهد گرديد
 راجع به زندگي  با آنچه در قرآندرجات اناجيل دين مسيحبراي مقايسه من

 را نيز در اي از هر يك از چهار انجيل  مذكور است مستخرجه)ع(حضرت عيسي
الً چه اندازه اختالف در كنيم تا با مطالعه آن مالحظه شود او آخر همين فصل نقل مي

بيان كتب مقدس مزبور راجع به موضوع مورد بحث وجود دارد و ثانياً مطالب كم 
ترديد ساخته فكر و قلم ناقالن  ها كه بي مايه و احياناً ناشايسته و كفرآميز اين كتاب

 ، مورد بار قرآن  مربوط نيست، با آيات و بيانات حكمتاست و به اصل الهي انجيل
  .مطالعه و تطبيق قرار گيرد

ايم، معلوم   نموده از مندرجات قرآن)ع(از اين مطالعه كه راجع به حضرت عيسي
، از ظهور شود كه قرآن چه خدمت بزرگي براي روشن ساختن حقايق دين مسيح مي

هاي توحيدي  ، سوابق نسلي او و جريان زندگي و كرامات و دعوت دين مزبورپيغمبر
  . انجام داده استوي و به طور كلي براي دين مسيح و مسيحيت
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باشد  مي مسيح دين بودن توحيدي براي موثقي و محكم مدرك كه است قرآن اين
  .كرد توان ارائه بودن آن دين نمي  الهي براي را اي خدشه اصيل و بي  آن هيچ سند و بي

ا ، خلقت غيرعادي داشته و بعضي از ه  نسبت به ساير انسان)ع(حضرت عيسي
 ، سوابق و خداوند هم در آيات متعدد قرآن. آثار زندگي او هم غيرعادي بوده است

بيني و اجرا شده، به تفصيل بيان  مقدمه اين خلقت غيرعادي پيشآثاري را كه در 
  .فرموده است

 داده است، به نظر ما چند )ع(تفصيل و توضيحي كه پروردگار در آفرينش مسيح
  :جهت دارد 

 عادي است تا اين خلقت غيرعادي را غيرممكن ندانند و يكي براي مردم
  .  مزبور را غير طبيعي نگويندان زمان هم با تطبيق با مباني علمي، آفرينشدانشمند

 خويش مبالغه نكرده  است تا در باره پيغمبر پيرو دين مسيحيكي ديگر براي مردم
  . و را فرزند خدا نخوانندو آثار زندگي غيرعادي او را جنبه الهي نداده و به خطا ا

منتها در  و ديگر براي تكرار و تسجيل اين است كه پروردگار با آنكه قدرت بي
اش هيچ مخلوق و  ذلك بنا به حكمت ذاتي  هر موجود و به هر طريق دارد معآفرينش

م را بن مري  ننموده و خلقت غيرعادي مسيحمصنوعي را بدون مقدمه و آمادگي خلق
  .بدون سابقه و بدون تهيه موجبات ايجاد نكرده است

توان تقسيم  م عليهما السالم را به سه دسته ميمري  راجع به مسيح بناشارات قرآن
  :كرد

  )ع ( انساب حضرت عيسي-الف
  )ع( خلقت و زندگي مريم -ب
  .م و بعضي از مظاهر زندگي اوبن مري  والدت مسيح-ج

 و آيات )19( مريمة آيه از سور18و ) 3(عمران  آلةدر اين بحث به آياتي از سور
  .پردازيم توضيح در باره آنها مي فاده شده كه اينك بهمتفرق ديگر استناد و از آنها است

  
  )ع( انساب حضرت عيسي-الف

 را كه به پاكي شناخته شده و )ع(، اجداد عيسي)3(عمران  آلة از سور35 تا 33آيات 
آيات مزبور به اين . نمايد هاي زمان خود بودند معرفي مي كان راهنمايان انساناز ني

  :بيان است



  
  
  
  
  

  ، تكامل و خلقت انسان مجيدقرآن ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  210

 

  1».الْعالَِمني ِإنَّ اَهللا اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ ِإبراِهيم وآلَ ِعمرانَ علَى«
  
»ِليمع ِميعس اللّهٍض وعا ِمن بهضعةً بي2».ذُر  
  
مرأَةُ ِعمرانَ رب ِإني نذَرت لَك ما ِفي بطِْني محررا ِإذْ قَالَِت ا«

ِليمالْع ِميعالس أَنت كي ِإنلْ ِمنقَب3».فَت  
يار  كه از اخعمران م و آلابراهي  و آل و نوح ، آدم34 و 33به موجب آيات 

برگزيدگان الهي بودند، بعضي از نسل بعضي ديگر بودند و چنانچه آيات ديگر 
  .عمران بود  هم از آل)ع(كند عيسي روشن مي

از  35 ةم بود، به بيان آيابراهي  و بنابراين آلعمران  كه يكي از آلزوجه عمران
نذر كرده بود فرزندي را كه در شكم دارد براي خدا آزاد سازد ) 3(عمران  آلةسور

و شايد به اين معني و منظور كه او را منحصراً براي خدا و خدمت به دين خدا 
  .پرورش دهد
براي آزاد ، ن مشاركت و رضاي پدر  به تنهايي و بدو، زوجه عمران35 ةبنا به آي

اين موضوع و همچنين به مصداق . نذر كرده بود، الوالده خود  ساختن فرزند قريب
 كفالت مولود تازه را به كه زكريا) 37 ةآي ()3(عمران  آلة ديگر از همان سورةآي

شوهر خود را از ،  در اواسط بارداري عمرانشود كه زوجه   معلوم مي ،عهده گرفت
شود كه وي  از نوع درخواست اين زن معلوم مي، دست داده است و در هر صورت 

  .داراي طهارت نفس، و مانند خاندانش از پاكان بوده است
زوجه ، 35 ة، شوهر اين زن، هم از نيكوكاران بوده زيرا در بيان آيعمران

روايتي كه از حضرت  آنكه بنا به  مضافاً به.او معرفي شده است پاكدامنش با انتساب به
  .ل بوده استاسرائي  بني يكي از انبياء نقل شده، عمرانمجلسي» بحار« در )ع(باقر

  ) :3(عمران  آلة از سور36 ة بعد يعني آيةبنا به بيان آي
                                                 

 ). برتري داد( را بر عالميان برگزيد عمران م و آلابراهي  و آل و نوحهمانا خدا، آدم : 33) / 3(عمران  آل.1
هستند و خدا ) اوالد بعضي ديگر(اعقاب و اوالدي كه بعضي از آنها بعضي ديگر  : 34) / 3(عمران  آل.2

 .ترين شنوندگان و دانايان است كامل
ام آنچه   گفت پروردگارا، همانا نذر كردهموقعي را كه زوجه عمران)  آورخاطر به : (35) / 3(عمران  آل.3

آزاد سازم، پس از من بپذير ، همانا تو هستي كه بهترين ) يا براي خدمت در راه تو(در شكم دارم براي تو 
 .باشي شنوا و دانا مي
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 واللّه أَعلَم ِبما وضعت فَلَما وضعتها قَالَت رب ِإني وضعتها أُنثَى«
ني أُِعيذُها ِبك وذُريتها  ِوِإِإني سميتها مريم  وولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى
  1»ِمن الشيطَاِن الرِجيِم

 وضع حمل كرد، از اينكه زاده خود را دختر ديد، ملول شد و تي زوجه عمرانوق
  . شود مي معلوم است مذكور فوق ةآي در كه 2»...أُنثَى وضَعتُها إِنِّي...« جمله از ماللت اين

الع است، اما اطالع به كي؟ خدا اند كه جمله مزبور براي اخبار و اط بعضي گفته
 است ؛ پس چنين  دانسته داند او چه زائيده و حتي قبالً هم حقيقت را مي كه بهتر مي

بيان مادر جز براي اظهار حسرت نبوده است و موجب اين اندوه . تعبير درست نيست
شتن پسر، نذر و كرده است با دا  تصور ميشايد از آن جهت بوده كه زوجه عمران

  .گيرد عهدي را كه نزد پروردگار داشته بهتر انجام مي
 و...«زوجه عمران از دختر بودن فرزند دست داد، بيان الهي  در مقابل ماللتي كه به

تضَعا وبِم لَمتسكيني به او داد3»...اهللاُ أَع .  
رساند كه برعكس  بعد مي  به4» ...إِنِّي سميتُها مرْيم... « جمله  از36 ةقسمت اخير آي

باشد   از دختري كه زائيده است خرسند و شكرگزار ميمضمون اوايل آيه، مادر مريم
  .كند  از خدا مسئلت ميهاي شيطان و حراست فرزند را از شرور و وسوسه
 پس از وضع حمل خويش پيدا كرد با توجه به آرامش و رضايتي كه مادر مريم

استعداد  قطعاً آشنايي به جهت نبود، نگراني و ناراحتي كه در ابتداي زائيدن داشت، بي
لهام الهي اين آشنايي نيز جز با ا. و منزلت نوزاد، او را آرام و شكرگزار ساخته است

  .حاصل نشده است) 5»اهللاُ أَعلَم بِما وضَعت و«به مضمون (
 در كتب تفسير، بحث زياد به عمل آمده 6»ولَيس الذَّكَرُ كَاألُنثَى«راجع به جمله 

 دانسته هاي بعد آيه، كالم مادر مريم جمله را مانند جملهبعضي از مفسران اين : است
  .اند اند، آن را در بيان اندوه آن زن در زادن دختر گفته و با تعبيرهايي كه نموده

                                                 
ام  گفت پروردگارا همانا اين را كه زائيده) زوجه عمران(ن وضع حمل كرد پس چو : 36 / )3(عمران آل. 1

) اين زن(مانند زن ) مرد منظور(دختر است و خدا به آنچه او زائيده است داناتر است و هرگز آن مرد 
 .دهم  رانده شده در پناه تو قرار مي ناميدم و همانا او را از شر شيطاننخواهد بود و همانا من او را مريم

 ... .ام دختر است همانا اين را كه من زائيده : ... 36 / )3(عمران آل. 2
 )... . زائيديعني( نهاد و خدا داناتر است به آنچه كه او به زمين : ... 36 / )3(عمران آل. 3
 ... . ناميدم من او را مريم : ... 36 / )3(عمران آل. 4
 ... .خدا به آنچه او زائيده است ، داناتر است : ... 36 / )3(عمران آل. 5
 ... .نخواهد بود ) اين زن(، مانند زن ) مرد منظور( آن مرد و هرگز : ... 36 / )3(عمران آل. 6
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جمله مذكور را  و بعضي ديگر از مفسران، »الميزان« در تفسير عالمه طباطبايي
دانند و چنين تفسير  گفتاري از طرف خود پروردگار مي، مثل عبارت قبل از آن 

 را نسبت به پسري كه مورد  خود مرتبه واال و برتر مريمكنند چون خداوند با علم مي
  .است قيد فرموده 36 ةدانسته لذا جمله منظور را در آي آرزوي مادر بوده است مي

 حال مادر توان به زبان ذلك همين تفسير را مي البته اين تفسير دلچسب است مع
 نيز قرار داد منتهي نه زبان اندوه وي، بلكه بيان آرامش و رضاي او كه پس از مريم

  .آشنايي به حقيقت وجود مريم، با الهام الهي داشته است
  : استاين مضمون  كه از نوزاد خويش يافت به  پس از رضايتيبيان حال مادر مريم

كجا آن پسري كه خواهان آن بودم به پاي چنين دختر بلند مرتبه كه 
برحسب استعداد، مورد عنايت خاص پروردگار و واسط بروز خير و 

  . رسد اصالح است، مي
و از اين جهت است كه تدريجاً به مقام  )» ولَيس الذَّكَرُ كَاألُنثَى«: ي  مفهوم جمله(

ها و  كند كه فرزند او را از پليدي شكر از پروردگار در آمده و مسئلت مي
 مِنَ يتَهاِإنِّي سميتُها مرْيم وِإِنِّي أُعِيذُها بِك وذُر و...« در امان بدارد هاي شيطان وسوسه

  .1»الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ
 داده شد براي )3(عمران  آلة از سور36 تا 33توضيح فوق كه با استفاده از آيات 

 كه والدت و )ع( مثل مسيح بن مريمسئله است كه فردي از انسانروشن ساختن اين م
زندگي غيرعادي داشته و عامل تحول عمده در فكر و عواطف انساني بوده است 

  .خلقت و پيدايش وي بدون مقدمه و شايستگي نسلي نبوده است
 بوده و صفات ارثي  از نسل نيكان و برگزيدگان نوع بشر)ع(مسيح بن مريم 

اي  هاي مستعد و آماده اي داشته و بنابراين خلقت وي به تقدير الهي، بر زمينه شايسته
  .استوار شده است

  
   و آثاري از زندگي وي)ع(خلقت مريم: ب 

  
 و )ع( مبين دوره كودكي مريم)3(عمران  آلة از سور37 ةـ آي )ع( پرورش مريم-1

  :آيه مزبور به اين بيان است . باشد احوال او پيش از بلوغ كامل او مي
 كُلَّما  وكَفَّلَها زكَِريا وأَنبتها نباتا حسنافَتقَبلَها ربها ِبقَبوٍل حسٍن«

ابرا الِْمحكَِريا زهلَيلَ عخا ِردهِعند دجقاً وى لَِك زأَن ميرا مقَالَ ي   
                                                 

 .دهم و همانا من او را مريم ناميدم او را از شر شيطان رانده شده در پناه تو قرار مي : ... 36 / )3(عمران آل. 1
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اٍبهِر ِحسياء ِبغشن يم قزرِعنِد اِهللا إنَّ اَهللا ي ِمن وه 1».ذَا قَالَت  
  .نگي پرورش او در كودكي است مضمون اين آيه تماماً ، مربوط به مريم و چگو

رساند كه پروردگار موجب رشد و   مي2) ...وأَنبتَها نَباتًا حسنًا ... (جمله دوم آيه 
فَتَقَبلَها (جمله اول  به» واو«جمله مزبور، با حرف . پرورش نيكوي مريم را فراهم فرمود

 معطوف است پس مرجع ضمير اين جمله هم مريم است، نه 3...) حسنٍربها بِقَبولٍ
  .اند ، مادر وي چنانكه بعضي تصور كرده

رساند كه  است، مي  مذكور37 ةو آي ابتداي جمله كه در »فاء« حرف اين، وجود با
  : به هم بستگي دارد)3(عمران  آلةسور 37 و 36مفهوم آيات 

حراست  براي الهي پيشگاه از عمران  زوجه درخواست از حاكي 35 ةآي آخر جمله
فهماند كه   مي37 ةدر ابتداي آي» فاء«حرف . است هاي شيطان وسوسه فرزند نسبت به

مورد ،  اجابت رسيده زيرا فرزندش، براي پرورش نيكو درخواست زوجه عمران به
  .پروردگار واقع گرديده  است» حسن قبول«

چنانكه كودكي او را ، ، به تقدير الهي ، با دقت خاص ادامه يافت پرورش مريم
ل و به زهد و تقوي معروف بود، قرار اسرائي  بنامِ بني كه از انبياءتحت كفالت زكريا

  . 4...)وكَفَّلَها زكَرِيا(داد 
كُلَّما دخَلَ علَيها (ارتزاق اين دختر هم عادي نبود زيرا در اواسط آيه از جمله 

رَابا الْمِحكَرِيفرمايد   به بعد چنين مي5...)ز:  
آمد، نزد او غذايي  در مي) محراب خاص مريم( بر او كه زكريا  هر نوبت«

اي مريم اين غذا از كجا : گفت مي »زكريا«، يافت مي) مفهوم رزقاً به(مخصوص 

  »...گفت اين از جانب خدا است مي »وي«؟ و چگونه براي تو فراهم شده است
نوع غذا و ، شود كه براي پرورش و تربيت انساني  از اين تصريح معلوم مي

  . هم تحت چنين مراقبت قرار داشتچگونگي تغذيه نيز تأثير به سزا دارد و مريم
                                                 

به پرورش ) مريم را(حسن قبول پذيرفت و او را به )  رامريم(پس پروردگارش او را  : 37) / 3(عمران آل. 1
محراب عبادت مريم داخل  هر موقع كه زكريا به. كرد  را براي كفالت وي معيننيكو پرورش داد زكريا

) مريم(رسد؟  گفت اي مريم اين غذا از كجا براي تو مي  مي)زكريا(يافت ،  غذايي نزد او مي. شد مي
 .دهد روزي مي» از راه غير معمول«گفت آن غذا از جانب خدا است ، همانا خدا هر كسي را بخواهد 

 ...، به پرورش نيكو ، پرورش داد )  رامريم(و او را  ...  :37) / 3(عمران آل. 2
 ...، به حسن قبول پذيرفت )  رامريم( پس پروردگارش او را  :37) / 3(عمران آل. 3
 ... را براي كفالت وي معين كردو زكريا ...  :37) / 3(عمران آل. 4
 ...شد وارد مي) مريم( محراب عبادت او  بههر موقع كه زكريا ...  :37) / 3(عمران آل. 5
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مذكور است  1»...وجد عِندها رِزقاً«كه در آيه، با جمله » رزق«كلمه  راجع به
  : اند  بحث قابل توجهي نموده»تفسير الميزان«بعضي مفسران و مخصوصاً در 

 داللت بر رزق مشخص و ،ده شده استوركلمه مزبور چون به صورت نكره آ
  .معلوم ندارد و قطعاً از نوع غذاهاي عادي نبوده است

مريم از اينجا هم معلوم مي شود كه به صرف جواب مريم، غيرعادي بودن غذاي 
 قناعت و قبول پيدا زكريا)  با يك پاسخ مريم»الميزان« در يا به قول آقاي طباطبايي(

ود كرد كه غذا از جانب پروردگار است در حالي كه اگر روزي مزبور عادي ب
ممكن بود جواب مريم را باور نداشته و تصور كند شايد كسي آن غذا را براي مريم 

  .آورده است
را » بِغَيرِ حِسابِ«، كلمات 2»إنَّ اهللاَ يرْزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ«: در جمله آخر آيه 

  .آيد اند و چنين ترجمه به نظر درست نمي حساب، ترجمه كرده شمار و بي ها بي بعضي
باشد و از نكات  آنچه محقق است جمله مزبور در تأييد و تكميل مفهوم آيه مي

هر كه را خدا بخواهد ، بوجهي كه «شود كه بايد آن را به معني  ادبي آن دريافت مي
  تعبير كنيم و بدين» دهد شود روزي مي  كرده نميآيد و يا حساب به حساب نمي

  .وسيله مفهوم كامل آيه را دريافت نمائيم
دانيم، وي داراي بعضي از صفات   مي)ع(بنابر آنچه از زندگي حضرت مريم

  .  از نظر بشري غير عادي است كهطبيعي بوده است
باشد براي ارائه آن است كه   ميرآنتوضيح اجمالي فوق كه به استناد آياتي از ق

هاي خاص،  آن صفات غيرعادي، بدون آمادگي مقدماتي و زمينه مساعد و تربيت
يعني آمادگي و تكامل ،  پديد نيامده و در چنين خلقت نيز، ناموس كلي آفرينش

  .حاكم و برقرار بوده است،  تدريجي
  
   :3 ـ با دقت و بررسي در آيات زير)ع( بارداري مريم-2

  اَهللا اصطَفَاِك وطَهرِك واصطَفَاِك علَى  وِإذْ قَالَِت الْمالَِئكَةُ يا مريم ِإنَّ«
                                                 

 ...يافت  غذايي نزد او مي ...  :37) / 3(عمران آل. 1
 .دهد روزي مي» از راه غير معمول«همانا خدا هر كسي را بخواهد  : ... 36 / )3(عمران آل. 2
 راجع به مريم و هاي ديگر قرآن ، آياتي از سوره)19( و مريم)3(عمران هاي آل  غير از آيات سوره.3

يات  و آ)4( از سورة نساء171 و 157 و 156فرزندش عليهما سالم بياناتي دارد و از اين قبيل است آيات 
  .)66( از سورة تحريم12 و آية )23( از سورة مؤمنون50 و آية )5( از سورة مائده116 و 110
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  1».ِمنيِنساء الْعالَ
  

  2».واركَِعي مع الراِكِعنييا مريم اقْنِتي ِلربِك واسجِدي «
  

ذَِلك ِمن أَنباء الْغيِب نوِحيِه ِإلَيك وما كُنت لَديِهم ِإذْ يلْقُون «
  3».أَقْالَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديِهم ِإذْ يختِصمونَ

  

لّه يبشرِك ِبكَِلمٍة منه اسمه الْمِسيح ِإذْ قَالَِت الْمآلِئكَةُ يا مريم ِإنَّ ال«
ِبنيقَرالْم ِمنِة واآلِخرا وينا ِفي الدِجيهو ميرم نى اب4».ِعيس  

  

»اِلِحنيالص ِمنالً وكَهِد وهِفي الْم اسالن كَلِّمي5».و  
  

م يمسسِني بشر قَالَ كَذَِلِك اللّه قَالَت رب أَنى يكُونُ ِلي ولَد ولَ«
  6».يخلُق ما يشاء ِإذَا قَضى أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ

  و 
»تاِب الِكیِِر فكُاذْوم ريِذ ِامانت ذَبِمت ٰههِل اَنا مرقياًكان7».اً ش  
  

                                                 
همانا خدا تو را برگزيد و ! اي مريم :  گفتند هنگامي را كه فرشتگان) به خاطر آور(و  : 42) / 3(عمران آل .1

 .هاي جهان برتري داد تو را پاك گردانيد و تو را بر زن
 سجده) گزاران نماز(اي مريم مطيع و فرمانبرِ پروردگارت باش و با ركوع كنندگان  : 43) / 3(عمران آل .2

 .بجا آور
هاي   كرديم و تو در موقعي كه آنها قلمآن از خبرهاي پنهاني است كه ما به تو وحي : 44) / 3(عمران آل .3

در موقعي ) همچنين(حاضر نبودي و ،  را سرپرستي كنند خود انداختند تا كدام مريم) كشي ظروف قرعه(
 .نمودند نزد آنها نبودي كه با يكديگر جدال مي

اي از خودش  همانا خدا تو را بشارت به كلمه:  را گفتند  مريمموقعي كه فرشتگان : 45) / 3(عمران آل .4
به (او در دنيا و آخرت از نيك سيرتان و از نزديكان .  استدهد كه نامش مسيح عيسي بن مريم مي

 .الهي است) رحمت
و ) سخن گويد(طور كه در كهولت و پيري   سخن گويد، همانو در گاهواره با مردم : 46) / 3(عمران آل .5

 .او از جمله نيكوكاران است
پروردگارا چگونه فرزندي براي من خواهد بود در حالي كه )  گفتمريم(گفت  : 47) / 3(عمران آل. 6

آفريند و  اين طور خدا هر كه را بخواهد مي)  گفتفرشته(گفت . با من تماس نگرفته است) مردي(بشري 
 .شود مي) فوراً(آن را بگويد بشو، پس چون كاري را مقدر سازد جز اين نيست كه 

به سمت شرق (اش به محل شرقي  از خانواده) او(و در كتاب از مريم ياد كن، موقعي كه  : 16) / 19(مريم. 7
 .دوري گرفت) تر و يا شرقي
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سلْٰنا ِالَيٰها ِمن روحنا فَتمثَّلَ لَٰها بشرا فَاَتخذَََت ِمن دوِنهم ِحجاباً فَاَر«
  1».سِوياً

  

  2 ». كُنْت تقياًنْقالَت ِاني اَعوذ ِبالرٰمحن ِمنك ِا«
  

  3 ».قالَ ِانما اَنآ رسولُ ربك الَهب لَك غُالماً زكيا«
  

  4»ر ولَم اَك بِغيا بشالَت اَنی يكُونُ ِلی غُالم و لَم يمسسِنیقَ«
  

قالَ كََذِلِك قالَ ربِك هو علَي هين ِو ِلنجعلَه آيةً ِلناس و رحمةً ِمنا «
  5».و كانَ اَمراَ مقِْضياً

اهي  و مقام واالي او نزد پروردگار ، آگ)ع(غير از بصيرت به طهارت ذاتي مريم 
 تحصيل )ع(دلنشيني راجع به چگونگي بارداري وي تا والدت فرزندش عيسي 

  :كنيم  مي
طهارت و عفت مريم و يا كرامات او در دوره صباوتش موجب شده بود كه 
سران يهود كفالت وي را براي خود مباهاتي دانسته و براي اين كار با يكديگر به 

 محول )ع(به حكم قرعه سرپرستي او را به زكرياي پيغمبر مشاجره پردازند و عاقبت 
  ).نعمرا  آلة از سور44 ةآي(دارند 

 به سن بلوغ رسيد به امر خدا و بدون داشتن شوهر باردار گرديد و پس وقتي مريم
  . از وي متولد شدحمل كرد و عيساي مسيحاز طي دوره عادي حاملگي وضع 

                                                 
پس از روح خود ) اش دور و مخفي شد  خانوادهاز نظر(اي گرفت  پس دور از آنها پرده : 17) / 19(مريم. 1

 .اي براي او نمايان گرديد كامل و سامان يافته) مرد (به سوي او فرستاديم و به شكل بشر
 .برم اگر تو پرهيزگار هستي همانا من از تو به خداي رحمان پناه مي) مريم گفت(گفت  : 18) / 19(مريم. 2
من فرستاده پروردگار تو هستم تا به تو پسري پاك ضمير هديه )  گفتفرشته(گفت  : 19) / 19(مريم .3

 ) .اهدا كنم(كنم 
) مردي(شري كه ب چگونه ممكن است براي من پسري باشد در حالي)  گفتمريم(گفت  : 20) / 19(مريم .4

 ام ؟ با من تماس نگرفته من هرگز بدكار نبوده
پروردگارت گفت كه اين كار ). چنين مقرر است(چنين است )  گفتفرشته(گفت  : 21) / 19(مريم. 5

اي براي  انهاز جانب خود نش) آن پسر را(بر من آسان است براي آنكه او را ) والدت بدون دخالت پدر(
 . و رحمتي از جانب خودمان قرار دهيم و اين كاري بوده است انجام شدهمردم
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 و زائيدن او و زندگي فرزند او، از مسائل پر موضوع باروري و بارداري مريم
ها از تصور    است و از اين كه حقيقت اين موضوعصدا و پرگفتگوي تاريخ بشر

بود، لذا تعبيرات گوناگون و تأويالت ناصحيح از آن شده و از  خارج اغلب مردم
  . هم به دور نبوده استهاي افترا آميز يهوديان نسبت

*  *  *  
 يكي از علل تعبيرات ناصحيح و كفرآميز كه تاكنون از طرف معاندان و يا غاليان

  . استپدر به دنيا آمدن آن پيغمبر مادرش شده، بي و در باره حضرت عيسي
 بيان نگرديده  راجع هيچ يك از انبياء و حتي پيغمبر اسالمتوضيحي كه در قرآن

اي است كه از  اين توضيحات بيشتر براي رد تعبيرات نادرست و ناشايسته. است
  . ذكر شده است روان و گمراهان، نسبت به شارع مسيحيتجانب دشمنان و زياده

 راجع به زندگي مسيح و سوابق خانوادگي او شايد از توضيح نسبتاً مفصل قرآن
اين جهت هم مفيد باشد كه اگر در وقتي مثل زمان ما، بخواهند با تكيه به نتايج 

 تحقيق كنند  و از جمله خلقت استثنايي مسيح بن مريممنطقي علمي، در آثار آفرينش
  .تر باشد با تمسك به قرآن و هدايت آن، دريافت حقايق آسان

 و آسماني بودن آن، يكي همين است كه از شواهد بارز و قطعي بر استواري قرآن
دهد و دفاع از يك   را مورد انكار قرار نمياين كتاب هيچ يك از اديان توحيدي

هاي نادرست، شكل   اصيل را كه در نتيجه اغراض و دخالتمانند مسيحيت، دين حقه
خود گرفته، با بيان حقايقي  اش تغييريافته و صورتي از شرك و ضاللت را به توحيدي

  .گيرد ه عهده مي آن دين، باز زندگي پيغمبر
  

 ـ تصور والدت فرزند بدون دخالت توليدي پدر اگر در هاي غير مزدوج  توليدمثل-3
  .باشد نمي ناصحيح و ممكن غير امروز، زيستي علوم نظر از بود، نكردني قبول زمان هر

يعني توليدي كه در ، ج وهاي غير مزد ي راجع به توليد مثلشناس امروز در زيست
كنند و شواهد  شود بحث زياد مي ظاهراً بدون تماس با فرد نر بارور مي، آن فرد ماده 

دهند كه در  نمايند و نيز از نظر علمي نشان مي ها را ذكر مي زياد از اين قبيل باروري
 يعني داراي ساختمان دروني خاصي هستند ذوجنبتينها   هم بعضي از زننوع انسان

  .1باشند كه به تنهايي قادر براي توليد فرد جديد مي
                                                 

 ، به نقل از سرويس پزشكي خبرگزاري فرانسه1345 مهر 30 مورخ  روزنامه اطالعات12112در شماره . 1
نوشته شده بود كه مراجعه به آن از » باشد) هم ( كودكي ممكن است پدر او مادر«يادداشتي تحت عنوان 

 .نظر آنچه در متن مورد بحث است خالي از فايده نيست
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 ذكر 161هاي غيرمعمولي كه دو قسم آنها در زير اين صفحه تا صفحه  توليد نسل
، در بسياري از موجودات زنده جاري است و تكثير اين موجودات گاهي 1شده است

  .گيرد مين طريق صورت مياز ه
                                                 

) Parthenogénése(» پارتنوژنز«ا ي» يزاي باكره«و ) Hermaphrodisme(» هرمافرديسم«يا » نرمادگي«. 1
هاي غير معمول است كه در بعضي از اقسام موجودات زنده و يا موقتاً و به طور  دو نوع از توليد مثل

  :كند در هر نوع از آنها ظهور و بروز مي، غيرمعمول 
اين صفت طبيعي در تمام . هاي جنسي نر و ماده در يك فرد است اجتماع غده،  )هرمافرديسم( يا نرمادگي
بعضي از جانوران بند بند و . ن عموميت دارداستخوا هاي جانوران بي  عالي و بعضي از خانوادهگياهان

  .كنند نيز به هين شكل توليد مثل مي» ها حلزون«جاور ن متنا انواعي از نرم
ذلك در  هر چند كه اساس توليد بر نر و ماده جداگانه قرار دارد، مع،  )ندارا مهره(ن دارا در استخوان

شود، از اين قبيل است بعضي از  نيز ديده مي» هرمافرديسم«،  بعضي از انواع اين شاخه از حيوانات
   : و بعضي از پرندگانذوحياتين عالي

در مرغ معمولي ، تخمدان سمت راست يك عضو جنسي ساده نيست بلكه اثري از عضو جنسي نر هم به 
ها را بدون تماس  اند بعضي مرغ توانسته، اين عضو هاي دقيق روي  آن ضميمه است، چنانكه با آزمايش

  .دار نمايند با خروس، نطفه
  :اند   هم ديده و مطالعه كردهرا در انسان) نرمادگي (هرمافرديسم

كه در يـك طـرف شـكم، تخمـدان و در     اند  ، مالحظه كردهدر مطالعه اعضاء داخلي بعضي از افراد انسان       
طرف ديگر غدة جنسيِ نر وجود دارد، بعضي ديگر در يك طرف داراي تخمدان و در طرف ديگر غـده               

اي ديگر در هر دو طرف شكم داراي غده جنسي مخـتلط جنـسي    جنسي مختلط ، نر و ماده و باالخره پاره     
 ، از انتـشارات  M.Aron et P. Grassé تـأليف  Biologie animale از كتـاب  179صـفحه  (باشـند   مـي 

1960Paris  - Masson(   
هاي تناسلي مختلط،  ها عالوه بر داشتن غده چنين زن. كند ها بيشتر بروز مي در زن» نرمادگي«كيفيت 

ها   قبيل  موي صورت را نيز ممكن است دارا شوند و از اين قبيل نمونهبعضي از صفات ظاهري مردها از
  . امروز كمياب نيستدر بشر
 تخمدان جنس تخمك حاصل از،  ـ در بعضي از حيوانات) Parthenogénése(» پارتنوژنز«ي يا زاي باكره

به عبارت ديگر، در اين قبيل . گردد ماده ، بدون آنكه به وسيله سلول جنسي نر تلقيح شود، خود باور مي
كند، تقسيم   يكي شود، خود نمو ميموجودات، سلول جنسي ماده بدون آنكه با سلول نر براي ايجاد تخم

  .آورد ه وجود مييابد و باالخره فرد جديدي را ب شود، تكثير مي مي
  .گويند مي» پارتنوژنز«يا » يزاي باكره«ها را غيرتلقيحي ، و اين نوع توليد مثل را  اين تخم

پدرزائي  اي از بي نمونه آن غيرتلقيحي توليد و دارد غيرتلقيحي و تلقيحي مثل توليد متناوباً، عسل زنبور ملكه
  : است 
ها ، خود  اين تخم. كند  مي كه تنها زنبور مولد هر كندو است، وقتي باكره است تخم زنبور عسلملكه

  .آورند وجود مي شوند و زنبورهاي نر به بارور مي
گيري با ملكه به وسيله زنبورهاي نر انجام  جمعي زنبورها، جفت واز دسته از كندو و پرهنگام خروج ملكه

  ←                  .آميز دارد شود و هر ملكه در عمرش يك مرتبه پرواز لقاح مي
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ا بودند كه بعضي از صفات غيرعادي بشري را ه  و فرزندش دو فرد از انسانمريم
  .پيوند و بستگي آنها با سلسله بشري منقطع نبود، داشتند ولي با داشتن اين صفات 

 نسلي آن مادر و فرزند است  در بيان انساب و سلسلهاينكه آيات متعدد قرآن
  . پاك نكنندبيشتر براي آن است تا تصور غير بشري در باره آن دو انسان

 يكي از مظاهر صفات غيرعادي او بوده است، اين صفات شوهر زائيدن مريم بي
در هر چند غير معمول است اما غيرطبيعي و غير بشري نيست و بنا به اجمالي كه 

  .باشد پاورقي اين صفحات ذكر شده نمي
 ذكر 157 كه متن و ترجمه آنها در صفحه )19( مريمة از سور21 تا 16آيات 

و طبيعي و بشري بودن اين گونه ،  عليها السالم شده است چگونگي باروري مريم
  .دارد توليد را روشن مي

  : اين بيان است   كه به)19( مريمة سور17 ةدوم و قسمت اخير از آيجمله 
                                                                                                                   

اند و كارگر  اينها عموماً زنبورهاي عقيم. آيند گذاري بعد از پرواز، زنبورهاي ماده پديد مي   از تخم→
فقط . اند ها به كندو و سازنده موم و عسل همين اينها هستند كه حاصل و ناقل شيره گل. باشند  كندو مي

 آيندة كندوي جديد و يا تر از ديگران گرديده ملكة شود بزرگ يكي از اينها كه بهتر تغذيه و پذيرايي مي
  .همان كندو خواهد گرديد

هاي  كند و از اين تخم گذاري مي اح در داخل بدنش تمام شد، باز تخم در آخر عمر خود كه آثار لقملكه
   .آيد تلقيح نشده باز منحصراً زنبور عسل نر پديد مي

، بعضي از ) اقسام مجاور ستاره دريايي (ن از قبيل بعضي از خارپوستاناستخوا در بسياري از حيوانات بي
ي كامل و يا ناكامل مشاهده شده زاي  ، باكره)اقسام مجاور حشره كفشدوز (ها و حشرات قاب بال پروانه

 بعضي از اند كه در تخم كه به تجربه دريافته  چنان)ندارا استخوان(ن دارا طور است در مهره است، همين
 تشكيل شده و جنين در همان تخم نمو كرده  و جنيناند، نطفه ها ، كه به كلي از نر جدا بوده بوقلمون
 تكثير و تنوع  و آندودرم و مزودرماكتودرم:  تا تشكيل تمام سه پرده جنينهاي اين رويان سلول. است
ي توليد زاي  هم با باكرهبعضي از جوندگان پستاندار) . لزايي ناكام باكره(اند  اند اما بعداً متوقف شده يافته

  .نمايند مثل مي
اند با   است، چنانكه به تجربه دريافتهي اغلب تابع شرايط طبيعي و جغرافيايي و فيزيولوژيزاي پديده باكره

توان شديدتر و يا  ي مي را در حيوانات آبزيزاي ها و گازهاي محلول در آب، باكره تغيير دادن نمك
 كه در شرايط جغرافيايي و طبيعي متفاوت زندگي اند يك نوع حيوان تر گردانيد و يا متوجه شده ضعيف

  .شوند و غيره  ميزا كند، در يك محيط توليد مثل عادي دارند و در محيط ديگر باكره مي
  : از دو كتاب راجع به مسئله پارتنوژنز

Remy Perrier  -  Cours élémentaire de Zoologie , Paris . Masson. 
Aron et Grassé - Biologie animale - Paris  Masson 

  .استفاده شده است  
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   1» فَتمثَّلَ لَها بشراً سِوياًِالَيها ِمن روحنا فَاَرسلْنا«
سته و سامان يافته بر شكل بشري آرا از پروردگار به  روحي كه رساند مياين آيه 

: اين تظاهر ملكوتي ، به مضمون جمله . مريم ظاهر گشت و او را تحت تأثير قرار داد
 مذكور است، جز براي بارور ساختن مريم 19 ة، كه در آي2»الهب لَك غُالماً زكِيا«

  .بود  نميعذرا
هايي دريافت   ذكر شده است نكته)19(مريمة  سور17 ةكه در آي» لَثَمتَ«از كلمه 

  :شود  مي
اين كلمه از باب تفعل است كه مفهوم دفعات و درجات متوالي را دارد و لذا 

رساند كه تجسم رسول وحي پروردگار ، يك مرتبه صورت نگرفته بلكه مراتبي  مي
در اين تظاهر بوده تا از يك طرف موجب وحشت و ناراحتي و آثار سوء هراس در 
ايجاد نسل نشود و از طرف ديگر براي امكان ترشح غدد تناسلي و آمادگي آن ، 

  . را تدريجاً تحت عوالم ملكوتي قرار دهدوجود پاك مريم
 است و با قرائن و به طور خالصه با توجه به شواهد علمي كه امروزه در دست

 شده، ترديدي نيست كه مريم عليها السالم ، از تصريحاتي كه در چند آيه از قرآن
 روح الهي به شكل بشري آراسته ،  بوده و تمثلنظر غدد جنسي داخلي ذوجنبتين

ي وي شوهر زاي باالخره بيباعث تأثير دروني در مريم و موجب باروري و بارداري و 
  .گرديده است

، پيوندي از روح و قدرت الهي بر طبيعت مسئله دقيق در باروري و بارداري مريم
بشري مريم است تا آنكه از اين پيوند فردي پديد آيد كه با نيروي غيرعادي ، امكان 

ا داشته و جامعه بشري را به مرحله جديد از ه تصرف در عقول و عواطف انسان
  .تكامل فكري و روحي وارد سازد

براي امكان اين پيوند اوالً در خود مريم، از نظر طهارت نسل و حسن تربيت ، 
زمينه مساعد و آمادگي فراهم شده بود و ثانياً در اولين جوانه حيات مسيح، مادر او 

اي نصيب   ، بهرهكوتي گرديد كه به مقتضاي اصول وراثتهاي مل چنان غرقه جلوه
فرزند هم گرديد و نتيجه آن همان آثار عالي غير عادي بود كه در سراسر زندگي از 

  .كرد  ظهور و بروز مي)ع(وجود بشري عيسي بن مريم 
                                                 

اي ،  كامل و سامان يافته) مرد(پس از روح خود به سوي او فرستاديم و به شكل بشر  : ... 17) / 19( مريم.1
 .براي او نمايان گرديد

 ).اهدا كنم(تا به تو پسري پاك ضمير هديه كنم  : ... 19) / 19( مريم.2
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  ي او و آثاري از زندگ)ع(عيسي : ج 
با آثاري همراه بوده كه معمول ساير افراد ) و احياناً امثال او (حيات حضرت مسيح

  . نيستانسان
 بيشتر در بيان همين آثار غيرعادي از زندگي هاي مقدس مسيحيان متن كتاب

 پرداخته شده است و در اديمسيح است و كمتر در آنها به ذكر احكام تشريعي و عب
  .اند  نيز اغلب مبالغه نموده و نتايج كفرآميز از آن گرفته)ع(بيان آثار زندگي عيسي

ترين بيان را در باره زندگي حضرت عيسي   روشنچنانكه قبالً هم گفته شد، قرآن
 برجسته و موارد غيرعادي از زندگي او را در آيات متعدد و انساب وي دارد و نكات

  .ذكر فرموده است
چون اين آيات از جهاتي مكمل يكديگرند لذا آنهايي را كه تصريح بيشتر دارند 

  :سازيم يك جا جمع نموده و متن و ترجمه آنها را در زير منعكس مي
  1»... يدناه ِبروِح الْقُدِسوآتينا ِعيسى ابن مريم الْبيناِت وأَ ...«
  

»...  ميرم نى ابِعيس ِسيحالْم هماس هنٍة مِك ِبكَِلمرشبي ِإنَّ اللّه ميرا مي
ِبنيقَرالْم ِمنِة واآلِخرا وينا ِفي الدِجيه2».و  

  

» ِمنالً وكَهِد وهِفي الْم اسالن كَلِّميواِلِحني3».الص  
  

  4».ويعلِّمه الِْكتاب والِْحكْمةَ والتوراةَ واِإلِجنيلَ«
  

» لُقي أَخأَن كُمبن رٍة مكُم ِبآيِجئْت ي قَداِئيلَ أَنرِني ِإسوالً ِإلَى بسرو
  طَيرا ِبِإذِْن اِهللا وأُبِرىُءلَكُم من الطِِّني كَهيئَِة الطَّيِر فَأَنفُخ ِفيِه فَيكُونُ

ي الْموتى ِبِإذِْن اِهللا وأُنبئُكُم ِبما تأْكُلُونَ وما األكْمه واَألبرص وأُحِي
ِمِننيؤم مِإن كُنت ةً لَّكُمآلي ِإنَّ ِفي ذَِلك وِتكُميونَ ِفي بِخرد5».ت  

                                                 
يا او را مجهز به منطق و ) (داديم(آورديم ) بينات(ها   را برهان و دليلو عيسي بن مريم : ... 253) / 2( بقره.1

 .س مؤيد و توانا ساختيمالقد و او را به وسيله روح) دليل كرديم
 است بشارت اي از اوكه نامش مسيح بن مريم  همانا خدا تو را به كلمهاي مريم : ... 45) / 3(عمران  آل.2

 .او در دنيا و آخرت نيك و نيكو و از نزديكان است. دهد مي
 .گويد و از نيكوكاران است  به مثل سنين كهولت، سخن مي در گهوارهو با مردم : 46) / 3(عمران آل .3
 . خواهد آموخت و انجيل و تورات و حكمتاو را كتاب) خدا(و  : 48) / 3(عمران آل .4
همانا ) گويد كه به آنان مي در حالي) (خواهد بود(ل اسرائي اي به سوي بني  فرستادهو : 49) / 3(عمران آل .5

   ← شبيه هيكل   همانا من براي شما از گِل. ام من با دليل و نشانه از جانب پروردگارتان به سوي شما آمده
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»يدي نيا بقًا لِّمدصمو مرالَِّذي ح ضعِلأُِحلَّ لَكُم باِة وروالت ِمن 
  1».علَيكُم وِجئْتكُم ِبآيٍة من ربكُم فَاتقُواْ اَهللا وأَِطيعوِن

  

»فِّيكوتي مى ِإنا ِعيسالَِّذِإذْ قَالَ اُهللا ي ِمن كرطَهمو ِإلَي كاِفعرو  ين
  2»... كَفَرواْ

  

وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنا الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولَ اللِّه وما قَتلُوه وما «
صلَبوه ولَِكن شبه لَهم وِإنَّ الَِّذين اختلَفُواْ ِفيِه لَِفي شك منه ما لَهم 

اعبِعلٍْم ِإالَّ ات اِبِه ِمنِقيني لُوها قَتمو 3». الظَّن  
  

  4».بل رفَعه اُهللا ِإلَيِه وكَانَ اُهللا عِزيزا حِكيما«
  

ِديِنكُم والَ تقُولُواْ علَى اِهللا ِإالَّ الْحق ِإنما   الِْكتاِب الَ تغلُواْ ِفييا أَهلَ«
 وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى مريم وروح الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولُ اِهللا

هن5».م  
                                                                                                                   

  و پيسيدمم تا آنكه به اذن خدا مرغي گردد، كور مادرزاد  آن ميكنم ، پس به اذن خدا در  مي مرغ خلق→
دهم كه در  كنم و از غيب به شما خبر مي مرده را زنده مي، كنم و به اذن خدا   را معالجه ميو برص

خواهد بود و اگر ) برحقانيت من(اي  شانههمانا براي شما ن. كنيد خوريد و چه ذخيره مي هايتان چه مي خانه
 .ايمان آوريد

 گردانم بعضي  در نزد من است و حاللكننده هستم آنچه از تورات و تصديق : 50) / 3(عمران آل .1
آوردم ) حكت و نبوت(هاي  ردگارتان به نشانه بود و براي شما از جانب پروچيزهايي را كه بر شما حرام

 .از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد) لاسرائي اي بني(پس 
موفق  را تو(  كرد خواهم تمام تو بر من عيسي ـ اي گفت خدا كه را هنگامي آوريد ياد به و  :55 )/3(عمران آل .2

 ...گردانم مي پاك شدند كافر آنانكه از را تو و برم مي باال خود سوي به را تو و )نمود خواهم مسئوليت انجام به
دا را كشتيم در م، فرستاده خبن مري آنها كه ما مسيح) در ذم(و همچنين است از گفتار  : 157) / 4( نساء.3

هايي كه در اين   كشيدند بلكه بر آنها امر مشتبه شد و همانصورتي كه نه او را كشتند و نه او را به صليب
اند و هيچ بهره علمي و يقيني در اين امر جز با شك و  از روي شك گفته) آن را(امر اختالف كردند 

 .تندترديد ندارند و نيز به طور يقين او را نكش
بلكه خداوند او را به سوي خود باال برد و خداوند پيوسته عزيز و مقتدر و كارش از روي  : 158) / 4(نساء. 4

 .حكمت است
اي اهل كتاب در دين خودتان زياده روي و غلو نكنيد و جز به حق و به راستي در باره  : 171) / 4(نساء. 5

 فرستاده و مريم  فرستاده خدا و كلمه است كه او بهخدا چيزي نگوئيد همانا به تحقيق كه مسيح بن مريم
 ....روحي است از او 
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ِإذْ قَالَ اللّه يا ِعيسى ابن مريم اذْكُر ِنعمِتي علَيك وعلَى واِلدِتك ِإذْ «
 كتلَّمِإذْ عالً وكَهِد وهِفي الْم اسالن كَلِّمِس توِح الْقُدِبر كدتأَي

ابئَِة الِْكتيالطِِّني كَه ِمن لُقخِإذْ تاِإلِجنيلَ واةَ وروالتةَ والِْحكْمو 
 صراَألبو هِرىُء اَألكْمبتا ِبِإذِْني وركُونُ طَيا فَتِفيه نفُخِر ِبِإذِْني فَتالطَّي

سراِئيلَ عنك ِإذْ ِبِإذِْني وِإذْ تخِرج الْموتى ِبِإذِْني وِإذْ كَفَفْت بِني ِإ
  1».ر مِبنيذَا ِإالَّ ِسحين كَفَرواْ ِمنهم ِإنْ هِجئْتهم ِبالْبيناِت فَقَالَ الَِّذ

  

  2».فَاَشارت ِالَيِه قالُوا كَيف نكَلِّم من كانَ ِفي املَهِد صِبياً«
  

»عجالِكتاب و بداهللا آتٰييني عاًقالَ انِبي3».لْين ن  
  

» تمادكوِة مالز لَوِة وصاِني ِباصاَو و ا كُنتم نكاً اَياربلَِني معجو
  4».حيا

  

  5».و برا ِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جباراً شِقياً«
  

  6». حياو السالم علَی يوم وِلدت و يوم اَموت و يوم اُبعثُ«
                                                 

 به خاطر آور نعمت مرا بر بن مريم و به ياد آور هنگامي را كه خدا گفت اي عيسي : 110) / 5(مائده. 1
 مؤيد ساختم، در گهواره مثل سالخوردگان سخن خودت و بر مادرت، موقعي كه تو را به روح القدس

 و به خاطر آور موقعي را كه  آموختم و انجيل، تورات ، كتاب دينگفتي ـ و موقعي كه تو را حكمت مي
اي شد و كور  دميدي تا آنكه به فرمان من پرنده  هيكل مرغ ساختي پس در آن ميبا نظر من از گِل

ده زن(آوردي  ها را بيرون مي و به اذن من مرده) دادي سالمت مي( به فرمان من  و بيمار برص دارمادرزاد
ل را در موقعي كه به آنها حجت آوردي دور اسرائي و به خاطر آور موقعي را كه آسيب بني) كردي مي

 .باشد  نمي و جادو شدند گفتند كه اين جز سحرساختم و با همه اين احوال آنان كه كافر
چگونه با ) ل گفتنداسرائي بني: (آنها گفتند . نمود) به مولود تازه(اشاره به او ) مريم(پس  : 29) / 19(مريم. 2

 .اي كه در گهواره است سخن گوئيم بچه
ده خدا هستم او مرا دستور و همانا من بن)  گفتكودك در گهواره يعني عيسي(گفت  : 30) / 19(مريم. 3

 . برگزيده است داده و به پيغمبريكتاب
مادام كه زنده ) خدا مقرر فرموده(و هر كجا باشم مرا پر بركت و پراثر گردانيد و نيز  : 31) / 19(مريم. 4

 . بدهم به پا دارام و زكاتهستم نماز
 .و نيز نسبت به مادرم نيكوكار باشم و مرا ستمكار سركش و سنگدل نگردانيد : 32) / 19( مريم.5
 .كه زنده برانگيخته شوم كه بميرم و روزي كه زاده شدم و روزي و سالم بر من باد روزي : 33) / 19( مريم.6
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  1».ذَِلك ِعيسی ابن مريم قَولَ الْحق الَِّذی ِفيِه يمترونَ«
  موقعيت خاص دارد زيرا او اولين پيامبري در ميان پيغمبران اولوالعزم)ع(مسيح 

  .گرديد  مبعوثتمام نوع بشراست كه دينش از صورت قبيلگي خارج و براي هدايت 
ها در دين الهي به وجود   متعصب كه انحراف در مهد يهودياندعوت مسيح

  .صورت گرفت، آورده بودند 
هايي كه داشتند، هم مصائب زيادي براي  ها و خودخواهي  با خودبينييهوديان
مثالً كشتار . تنگ ساخته بودند، ناصح خيرخواه رده و هم عرصه را بر هرك خود فراهم

بط است يكي از مظالم و جنايات ض ل كه در تاريخ قوم يهوداسرائي پيغمبران بني
  .باشد تاريخي قوم مزبور مي

 خواهي را در  كه روح عطوفت و آخرت در اين است)ع(عظمت دعوت مسيح 
  .جلوه داد و در رواج آن كوشيد،  و سخت دل محيط يهوديان دنيادار

 و سپس در دنياي خارج، كاري سهل و ، در ميان يهوديانپيشرفت دعوت مسيح
با ايمان و پشتكار و احياناً معجزاتي ، ل اسرائي  متعدد بنيچنانكه انبياء. كم اشكال نبود

 گمراه را از خطا و زبوني باز دارند و طوركه بايد آن مردم كه داشتند، نتوانستند آن
اين تأييدات خاص الهي با ظهور بعضي صفات . راه حق و صالح سيردهند آنان را به

  . گردانيد او را در دعوتش موفق كه  بود )ع(مريم بن عيسي و غيرعادي در وجود  بيعيط
 و مادر و انساب  راجع به زندگي حضرت مسيحتفصيل و توضيحي كه در قرآن

 كه به سمت مصلح و فردي از بشر. او داده شده براي ارائه همان تأييدات است
شود براي حسن تأثير بيشتر، امكان دارد كه  ا برگزيده ميه  فكر انسانةدهند جهش

 قطعاً از چنين صفات )ع( و آدم  مسيح؛بعضي از صفات فوق بشري را دارا باشد
  .اند برخوردار بوده

 نيست، يعني خلقت از ناموس كلي دستگاه آفرينشپيدايش چنين افراد خارج 
 بلكه استعداد طبيعي و زمينه ذاتي كه از راه ،گيرد آنها، تصادفي و اتفاقي صورت نمي

  .شود براي ظهور آنان الزم و ضروري است هاي نسلي و شخصي فراهم مي پرورش
  مسيح بن مريمدر آياتي كه در فوق ذكر شده است، آثار مخصوص از زندگي

اما راجع به انجام و خاتمه دوره . باشد و نيازي به توضيح بيشتر ندارد منعكس مي
  : مناسبت نيست توضيحي بدهيم  بي اين پيغمبررسالت

                                                 
، بيان حقي كه در باره آن بن مريم عيسي) آن گفتار درست و به حق راجع به(اين است  : 34) / 19( مريم.1

 .كنند ترديدها مي
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 كشيده  را به صليبحضرت عيسي،   مذكور است ، يهوديانبنا با آنچه در اناجيل
. اند و پس از مرگ و مدفون شدن، او زنده شده و از قبر خارج گرديده است و كشته
 )4( نساءة از سور158 و 157 و آيات )3(عمران آلاز سورة  45 ةموجب آي  بهاما قرآن

  .اند تصريح بر آن دارد كه او را نكشته و مصلوب نساخته
:  هم مثل تمام موارد ديگر آن كتاب بر حق و درستي مبتني استاين بيان قرآن

، مسيح )5( مائدهة از سور110 ةآي و )2( بقرهة از سور253 و 87 تصريح آيات وقتي به
مظهري از بعضي صفات فوق بشري  و سد از جانب خدا مؤيد به روح القُبن مريم

، و زندگان استا ه پس روحاً و جسماً اعتدالي زيادتر از آنچه معمول ساير انسان، بود
  .داشته است

ايم جسم و وجود  مرگ معمولي از آثار زندگي عادي است ولي چنانكه گفته
  . پيوندي از عوالم ملكوتي را نيز دارا بود)ع(بشري عيسي

ِإذْ قَالَ اُهللا يا ِعيسى ِإني  ()3(عمران  آلة از سور55 ةكه در آي»  متَوفِّيك «كلمه 
فِّيكوتم كاِفعرو جسماني  وفات مفهوم به فقط لغوي اشتقاق نظر از است مذكور 1...)ِإلَي

  .دهد نيست، توفيق در وفاي به عهد و انجام وظايف محوله را هم معني مي
كند  تر مي  جهانيان، نزديكانجام تكاليف حقه ما را به خير مطلق يعني پروردگار

وفاي به «اش   هم با اداي وظايف محوله و عيسي مسيح2) وإِنَّا إِلَيهِ راجِعونَهللاِإِنَّا (...
  .يافت» رفعت«كرد و به سوي خدا » عهد

 از آثار  هم يكي)ع(پايان عمر ظاهري و خاتمه فعاليت شخصي عيسي بن مريم 
  .زندگي مخصوص او است و بنابراين بايد آن را غير عادي ولي نه غير طبيعي بدانيم

  
  :خالصه و نتيجه 

 اشاره آن آياتي كه در اين فصل از كتاب به براي اجتناب از تطويلِ كالم و با استناد به
 او  و آثار زندگي و رسالتايم، مقدمات خلقت و حيات مسيح بن مريم نموده
  :گردد شود، در مراتب زير خالصه مي اي كه از مطالعه در احوال او حاصل مي نتيجه
 داراي انساب مشخص و شناخته شده است و به عبارت ديگر  مسيح بن مريم-1

  .ا بوده استه نمايان انسان و از نسل راهاو زاده نوع بشر
                                                 

 ...برم سوي خويش فرا مي گرفته، به، تو را براي عيسي: كه خدا گفت  زماني] ياد آر به[ : 55)/ 3(عمران آل. 1
 .گرديم متعلق به خداييم و به پيشگاه او باز مي : ... 156) / 2( بقره.2
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 بود، از نظر بشري بعضي صفات غير عادي را  فردي از بشر)ع( با آنكه عيسي -2
  : نيز دارا بود

» سالقد روح« مويد به  است كه به تصريح اكيد قرآن1 تنها نبي مرسلياين پيغمبر
 و گير شدن توحيد بوده و با همين تأييد است كه او موفق شد زمينه و مقدمه عالم

اي كه به وسيله قرآن و شارع   را فراهم سازد؛ زمينه و مقدمهاصالح عمومي فكر بشر
  .ديد تحكيم و تكميل گراسالم
  الهي و ظهور و صفات غيرعادي بشري در مسيح بن مريمة تأييدات مخصوص-3

 ،خالف استعداد طبيعي وي نبوده است برحسب تصادف و بدون سابقه و تناسب و بر
 )ع( عيسي،ايم  راجع به انساب او و پرورش مادر او ديدهزيرا به موجب آنچه در قرآن

يافتگان دينداري و يكتاپرستي بوده و در چنين زمينه  ها و تمرين شده از نسل تربيت
معمولي بشري ظهور و بروز كرده  هايي از نيروهاي غير مستعد نفساني است كه جلوه

  .است
 مظهري از صفات روحاني و ملكوتي بوده و از اين جهت )ع( با آنكه عيسي-4
 اصرار بر آن دارد تا او و مادرش را ذلك قرآن باشد، مع يان پيغمبران متمايز ميدر م

                                                 
  : كه به اين بيان است)16( از سورة نحل102 به موجب آية .1

  ».الَِّذين آمنواْ وهدى وبشرى ِللْمسِلِمنيربك ِبالْحق ِليثَبت  قُلْ نزلَه روح الْقُدِس ِمن«
گونه كه بايد ، نازل كرده است  س از جانب پروردگارت آنالقد  را روحبگو ، قرآن

اند ، هدايت و  تسليم] در مقابل خدا[تا مؤمنان را ثابت قدم گرداند و براي افرادي كه 
  .بشارت باشد

 معرفي فرموده اما تصريح دقيق و اكيدي كه س را وسيله ارسال و تنزيل قرآنالقد ي متعال روحخدا
  .اردس نموده باشد در قرآن وجود ندالقد  مويد به روح را هم مانند عيسي بن مريمپيغمبر اكرم

 موجب شد كه بدون نظير قرآن  و كالم طبيعي و بيطلب پيغمبر اسالم اخالص و ايمان و دل پاك و حق
 صلي اهللا عليه و آله و سلم را بپذيرند و  دعوت محمد مصطفيارائه معجزه و عمل و اثر غيرعادي، مردم

  .دين او در آيند به
وإِنَّك (» خوي بزرگ« وي را بر  با توجه به آنكه قرآنعادي و بشري بودن تمام آثار زندگي شارع اسالم

، متصف ساخته ) اي آراسته شده] نيكويي[العاده   فوقو به خلق و خوي : 4) / 68(قلم)(لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ
زيرا به تمام نوع . باشد اي از روش تربيتي مكتب اسالم مي  و نمونهاي از مقام شامخ اين پيغمبر نشانه. است
 است احتياجي به  عمالً نشان داده شد كه براي وصول به كمال انسانيت كه نمونه آن پيغمبر اسالمبشر

 راه وصول به سعادت را جز در سايه ايمان و داشتن صفات غيرعادي بشري نيست و مكتب تربيتي اسالم
داند و با پرورش فكر از راه پرهيزكاري و كسب معرفت و فضيلت است كه  عمل به خير و نيكويي نمي

 . و رسوخ ايمان نسبت به خالق موجودات تحصيل نمود به احوال كائناتتر توان بينش وسيع مي
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 ة از سور75 ة و تابع قوانين بشري معرفي نمايد و از جمله در آيافراد عادي انسان
  :فرمايد   چنين مي)5(مائده

»اب ِسيحا الْمم هأُملُ وسِلِه الرِمن قَب لَتخ ولٌ قَدسِإالَّ ر ميرم ن
 انظُر اِت ثُماآلي ملَه نيبن فكَي انظُر امأْكُالَِن الطَّعا ييقَةٌ كَانِصد

  1».أَنى يؤفَكُونَ
گونه تصريحات براي رد ادعاي غالياني است كه كفر  و مسلم است كه اين

  .اند  را به مقام الوهيت رسانيدهده و عيسيورزي
اي از نيروهاي  كه نمونه» عليهما السالم «بن مريم  محبت و عطوفت عيسي-5

ها و عذابي كه   باعث شد كه با كوتاهي زندگي عادي و با شكنجه ،ملكوتي او بود
 در تمام جهان  مقدمات اشاعه توحيدديدند، پيروان او در اوايل ظهور دين او مي

  .هايي آماده گردد ا راهنماييه فراهم شود و براي اصالح فكر و عقيده انسان
واسطه  جايي كه در آن صورت گرفت و به  بر اثر تصرفات بي)ع(دين الهي موسي

ل اسرائي  از حدود اقوام بنيوديانهاي يه هاي خشك و غرور و خودخواهي تعصب
  .اي نگرفت تجاوز نكرد و در جوامع ديگر توسعه

 اين دين اولين دعوت ؛ بود خارج از دين قبيلگياما دعوت مسيح عيسوي
  .هاي مختلف بسط پيدا نمود امع و مليتتوحيدي جهاني شد كه در ميان نژادها و جو

 دوستي كه داشت و با گذشت و تحملي كه به دين توحيدي مسيح با مظاهر بشر
ديده طبقات مظلوم و  هاي خسته و رنج آموخت، اميد و آرامشي در دل افراد مي

ت ، محروم ايجاد كرد و هر چند كه در اوايل با دادن تلفات زيادي به كندي پيش رف
  . رواج و توسعه بسيار يافتاما به زودي در ميان آن طبقات در قلمرو امپراطوري روم

هاي   مصائب فراوان ديدند و كشته قريب چهارصد سال از روميانپيروان مسيح
  دين مسيحوايل قرون وسطيبسيار دادند ولي سرانجام عقيده آنها پيروز شد و در ا

  . گرديدمذهب رسمي امپراطوري روم
 پس از رسميت در اروپا، به همان حال روحاني اول باقي نماند؛ در دين مسيح

ر اين دين راه يافت و تدريجاً مورد د، جا   اغراض و تصرفات نابهطول قرون وسطي
                                                 

مادرش . اند  اي بيش نبود، پيش از او نيز پيغمبراني بوده  و فرستاده، پيغمبرمسيح بن مريم : 75) / 5(مائده. 1
هاي خود را  ببين چگونه ما آيات و نشانه. خوردند هر دو آنها مي. بود  كردار ميهم راستگو و درست

 ).بندند به خدا دروغ مي(زنند  تهمت مي)  و غاليانكافران(سازيم سپس بنگر چگونه ايشان  آشكار مي
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 هاي كليسا  و وسيله اعمال قدرت و نظرهاي خصوصي دستگاهسوءاستفاده كشيشان
از اين تجاوزات جنايات هولناكي نيز بروز نمود كه سرگذشت آنها تاريخ . گرديد

  .و تاريك ساخته است را ناپسند قرون وسطاي اروپا
وجود آمد، توقف و حتي انحطاط   به، در قرون وسطيدين مسيح در كه  انحرافاتي
است  جهت اين از ؛آورد پديد ،اسالم ظهور از قبل بشر فكري تكامل سير در محسوسي

  .باشد هاي تاريخ تمدن مي ترين دوره  كم مايه در قرون وسطيكه تاريخ تمدن اروپا
 ها در دين مسيح  به وسيله كارگردانهايي كه در طول قرون وسطي با تمام بدعت

 در دين ل توحيدهايي كه نسبت به اص ها و انحطاط صورت گرفت و به اتمام انحراف
هاي ملكوتي كه از ابتدا شارع  ذلك نفخه  مع، مزبور پديد آمد و فعالً هم باقي است 

 را مشمول ساخته هنوز هم بر دنياي اين دين سايه افكنده و تمدن مربوط به مسيحيت
  .آن را تحت تأثير قرار داده است

 دارا بودند و هنوز هم در  صدر مسيحيت دوستي كه اغلب عيسويانرأفت و انسان
وجعلْنا ِفي قُلُوِب الَِّذين اتبعوه  (...)57( حديدة از سور27 ةميان آنها ناياب نيست و آي

مانده است كه از ابتدا محور  كند، باقي اي مي شاره هم به آن ا1...)رأْفَةً ورحمةً
ي خاص ملكوتي است كه با تمام  داد و همين صبغه  را تشكيل مي)ع(تعليمات مسيح 

هاي بعدي هنوز هم به نحو بارزي در روح هنري و اخالقي و ظرائف زندگي  انحراف
  . جلوه داردو تمدن مسيحيان

 تكميل  پاك اوليه منادي دعوت توحيدي عالمي بود كه به وسيله اسالميتمسيح
و تحكيم گرديد و پيشرفت آن هم زمينه فكري را براي قبول عقيده و مباني اسالم 

  : كه به اين بيان است )61(»صف «ة ششم از سورةبه موجب آي. تر نمود آماده
»كُم وولُ اللَِّه ِإلَيسي راِئيلَ ِإنرِني ِإسا بي ميرم نى ابِإذْ قَالَ ِعيس

مصدقًا لِّما بين يدي ِمن التوراِة ومبشرا ِبرسوٍل يأِْتي ِمن بعِدي 
م رذَا ِسحاِت قَالُوا هنيم ِبالْباءها جفَلَم دمأَح هماس2».ِبني  

                                                 
 ...ن كه او را پيروي كردند مهرباني و رحمت قرار داديمهاي آنا و در دل : ... 27) / 57(حديد. 1
ل همانا من فرستاده خدا اسرائي  گفت اي بنيموقعي را كه عيسي بن مريم) به خاطر آور(و  : 6) / 61( صف.2

 كه در نزد من است و بشارت دهنده ز توراتبه سوي شما هستم در حالي كه تصديق دارم آنچه را ا
ل را اسرائي بني، ) عيسي(پس چون .  است آيد كه نامش احمد اي مي هستم بر اينكه بعد از من فرستاده

 .و بيان شده است و يا جادوي آشكار برهان و دليل آورد، گفتند كه اين سحر
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ل گمراه و مصدق اسرائي  و راهنماي بنياز يك طرف پيغمبر) ع (مسيح بن مريم
و در داد  ء را بشارت مياالنبيا  خاتم بود و از طرف ديگر رسالت)ع(دين موسي 

گير ساختن آن  ل و پيشتاز عالماسرائي  توحيدي و بنية حقة عقيدةحقيقت او احيا كنند
 را واسط و عامل مؤثر  اين پيغمبرعقيده بود و بدين لحاظ است كه زندگي و رسالت

  . بايد دانست بنابراين تكامل فكري بشر ودر پيوستگي و تكامل اديان الهي
 بودند و بستگي خوني و روحي به همان نژاد  انبياء يهود كه از نژاد اسرائيل-5

 نبود و شايد تحت همين داشتند، حدود مأموريتشان جز براي همان اقوام يهود
.  ديگر را نداشتند ه كه عالقه و يا استعداد راهنمايي مردمتأثيرات نژادي و رواني بود

 در دعوت عام و ل بود؛ در مأموريتي كه اين پيغمبراسرائي  هم از بنيمسيح بن مريم
عني توانايي كه فوق قدرت  ي،توانايي بيشتر محتاج بود هدايت جميع اقوام پيدا كرد به

 و از اينجا است كه به نظر ما و با توجه به آنچه در زمينه ؛اش باشد شخصي و نژادي
ايم، وجود اين پيغمبر آماده دريافت تأييدات الهي به   گفته)ع(تربيت تدريجي عيسي 

اش را در انجام مسئووليت   آماده گرديد و نيروي1...)و اَيدناه ِبروحِ الْقُدسِ(... مفهوم 
  .محوله، نيكو به كار برد

  
  برگزيدگي آدم

ايم به جهت تمثيلي است كه   گفته)ع(آنچه تاكنون راجع به زندگي عيسي بن مريم 
 و مسيح ذكر شده و مقصود از آن  نسبت به آدم)3(عمران  آلة از سور59 ةدر آي
ها اين بود كه با مطالعه در آيات مربوط به سوابق نسلي و والدت و زندگي  گفته

  . و برگزيدگي او نيز واقف گرديم ، اقالً به كلياتي از خلقت آدممسيح بن مريم
 و آيات مقدم بر آنكه مربوط به زندگي )3(عمران  آلةز سور ا59 ةاز مضمون آي
 و سوابق نسلي اوست و همچنين از تفاسير و اخبار راجع به شأن نزول عيسي بن مريم

 است فراطي ا2اي از مسيحيان شود كه آيه مزبور در جواب دسته آن آيه ، دريافت مي
ذلك  ، مع راجع به انساب و حيات مسيحكه پس از استماع توضيحات روشن قرآن

 و به عقيده كفرآميز سابق خويش باقي مانده و ندپدر به دنيا آمدن او را باور نكرد بي
  .دان مقام الهي قائل بوده )ع( براي مسيح

                                                 
  ... .س مؤيد و توانا ساختيمالقد و او را به وسيله روح :  ... 253) / 2(بقره. 1
  مسيحيان نجران.2



  
  
  
  
  

  ، تكامل و خلقت انسان مجيدقرآن ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  230

 

، ديگر او را مانند عيسي و داشتند آدم برگزيدگي به اعتقاد،  مانند يهوديانمسيحيان
 آنها هم به آنچه در تورات. كردند مقام الهي تصور نمي فرزند خدا و به نحوي بسته به

. شناختند آدم را مخلوق خدا مي، قد بودند و به طور خالصه تمع، وشته  نراجع به آدم
 كه  مسئله مسيح به خلقت آدم)3(عمران آل ة از سور59 ةاز اين جهت بوده كه در آي

 بوده، تمثيل گرديد تا مورد قبول و تأييد مسيحيان صدر اسالم، به تناسب اطالع 
  .نظير و يا غيرممكن ندانند  كم نظير او را بيآفرينش

هاي خانوادگي  ايم، خداوند متعال تمام سوابق نسلي و پرورش چنانكه مكرر گفته
 تا پيوستگي قطعي او را به  متذكر شده را به دفعات در قرآنو فردي مسيح بن مريم

سلسله بشري تأكيد فرمايد و ضمناً متذكر شود كه براي پديد آوردن فردي كه بنا به 
 گردد، از نظر حكمت مصلحت، موجب تحول فكري و تسريع در تكامل معنوي بشر

  .چه مقدمات نسلي و طهارت اكتسابي را بايد دارا باشد، و ناموس عليت 
هاي غيرعادي   در ضمن بستگي به سلسله بشري، مظهري از قدرت)ع(مسيح

انساني نيز بود و با چنين زمينه و نيروها بود كه مقدمه تحول بزرگ فكري در تاريخ 
 و اجراي دستورات اسالم) ص(االنبياء  كه با بعثت خاتم  تحولي؛كرد انسانيت را فراهم

  .تكميل خواهد گرديد
ترين واقعه در   مبدأ بصيرت بشري است و برگزيدگي او بزرگ)ع(آدم صفي 

انتخاب  و خلقت چنين يك .باشد مي موجودات سلسله تكامل تاريخ و كائنات آفرينش
از (منتها . پديد نيامده است، ي مستعد  ه زمينهقطعاً بدون مقدمه و بدون تهي، عظيم هم 
  .تر تر و وسيع اي دقيق اي طوالني تر و زمينه با مقدمه )روي قرائن

 و آيات ديگر، نكته ديگري هم دستگير )3(عمران آل ة از سور59 ةاز مدلول آي
 ، ناظر به تمام مراحل خلقت و 59 ةبدين توضيح كه تمثيل مذكور در آي. شود مي

 و رسد كه جز خلقت باشد و چنين به نظر مي  عليهما السالم نميزندگي آدم و عيسي
 ؛مراحل و موارد ديگر از زندگي آنان مورد تمثيل نيست، اوايل عمر اين دو برگزيده 

 الِْكٰتاِب و جعلَِنی ٰقالَ ِاني عبداِهللا آتٰينِی ()19( مريمةسور از 30 ةمثالً به مضمون آي
 و تعليم  متولد شده در صورتي كه برگزيدگي آدمحال نبوت  به، حضرت مسيح1»نِبيا
كه سنيني از عمر وي گذشته، صورت  او يعني در موقعي حال بلوغ در وي، هب  الهيعلم

                                                 
را دستور ، همانا من بنده خدا هستم او م) كودك در گهواره ، يعني عيسي گفت(گفت  : 30) / 19( مريم.1

 .و كتاب داده و به پيغمبري برگزيده است
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وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك  ()2( بقرهة از سور35ةموجب آي  زيرا به،گرفته است
زوجه  و آدم ،بهشت در شدن جايگير براي الهي خطاب طرف ،ديگر آيات و 1...)الْجنةَ

سن ازدواج  شود كه دوراني از زندگي آدم گذشت تا به پس معلوم مي. او بوده است
  .رسيد و در اين حال استعداد دريافت خطاب و رحمت خاص پروردگار را پيدا كرد

شود كه مراحل آزمايش و  ن معلوم مياينكه در باال اشاره شد، از روي قرائ
» اصطفاي« بوده، يكي همين تر از عيسي بن مريم تر و دقيق  وسيعپرورش استعداد آدم

آدم در دوره صباوت ، قطعاً پرورش خاصي يافته تا با حضور . او در هنگام بلوغ است
وهاي عقلي و شهودي كه مالزم جميع صفات جسمي و جنسي بشري و تكميل نير

است مستعد دريافت امر الهي و مشمول تقدير و سرنوشت خاص » اختيار و آزادي«
  .انساني واقع گردد

  

   2». يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده ثُم ِإلَيِه ترجعونَُهللا«
  

»اِلِقنيالْخ نساُهللا أَح كارب3».فَت  
  
  

                                                 
 ... .ساكن شو ) مخصوص (ات در بهشت  ، تو و زوجهو گفتيم اي آدم : 35) / 2(بقره. 1
 او بازگردانده آرد ، آنگاه به پيشگاه ميكند و سپس باز   را آغاز ميخداست كه آفرينش : 11) / 30( روم.2

  .شويد مي
  .منشأ بركات است خدا كه بهترين آفريننده است : 14) / 23( مؤمنون.3



 

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

   انساب و والدت حضرت عيسي

  هاي مقدس دين مسيح در بيان كتاب
  

 و انساب او مطالبي در چهار انجيل راجع به والدت و زندگي حضرت مسيح
ها، هم از نظر اختالف تلقي آنها و  مطالعه اين گفته. ر است مذكو دين مسيحرسمي

 و خاندان او ذكر )ع( راجع به عيسي بن مريمهم براي مقايسه آنها با آنچه در قرآن
اين است كه فعالً قسمتي از اناجيل . شده است ، قابل مالحظه و شايان دقت است

  :كنيم  و انساب اوست در اينجا نقل مي را كه مربوط به زندگي حضرت عيسياربعه
 توضيح »لوقا« و انجيل »متي« فقط در انجيل  دين مسيحاز چهار انجيل رسمي

 ديگر بيان شود، دو انجيل  و والدت او ديده ميي در انساب حضرت عيسيتر مشروح
  :مشروحي در اين باره ندارند 

  

   از انجيل متي-١

نامه حضرت   ، نسب بند است و به قول همين انجيل25 كه شامل باب اول انجيل متي
  : از اين قرار است ،باشد  ميمسيح

  .من ابراهيبنامه عيسي مسيح بن داود  كتاب نسب-1
 و برادران او يهودا، آورد و يعقوب  را يعقوب،  را آورد و اسحق اسحق،   ابراهيم-2

  . را آورد
 آورد، را از تامار) به فتح را و كسر ح (و زارح) به فتح راء (فارص،   و يهودا-3

  . را آورداَرام،   را آورد و حصرونحصرون،  فارص
را آورد و عميناواب ، ) به تشديد ميم (عميناواب، ) به فتح همزه اول  ( و اَرام-4

  . را آوردشلمون،  را آورد و نحشون نحشون
،  را از راعوت آورد و عوبيدعوبيد،  آورد و بوعز را از راحاببوعز،   و شلمون-5

  .را آورد) به تشديد س (يسا
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به  ( را از زن اورياپادشاه سليمان،  را آورد و داود  پادشاهداود،  و يسا -6
  .آورد) تشديد ياء

به كسر  (ابيا، را آورد و رحبعام ) به فتح راء و حاء (رحبعام،   و سليمان-7
  . را آوردآسا، را آورد و ابيا ) همزه

 را را آورد و يورام ، عزيا،  يورام،  يهوشافاط را آورد ويهوشافاط،   و اسا-8
  .آورد

  . را آوردحزقيا،  را و آحاز آحاز،  را آورد و يوتام يوتام،   و عزيا-9
 را آورد و آمون آمون،  ا آورد و منسير) تشديد سين به ( منسي ،  و حزقيا-10

  .را آورد) به تشديد ياء (يوشيا
و برادرانش را در زمان جالي ) به فتح ياء و ضم كاف (يكنيا،   و يوشيا-11

  . آوردبابل
را آورد و ) به فتح سين و همزه (سالتيئَيل،  يكنيا،   و بعد از جالي بابل-12

  . را آوردزرو بابل، سالتيئَيل 
 را عازور،  را آورد و ايلياقيم ايلياقيم،  را آورد و ابيهود ابيهود،  زروبابل -13

  .آورد
 ايليهود،  را آورد و ياكين ياكين،  را آورد و صادوق صادوق،   و عازور-14

  .را آورد
 را رد و متان يعقوب را آومتان،  را آورد و ايلعازر ايلعازر،   و ايليهود-15

  .آورد
از او ،  مسمي به مسيح،  را آورد كه عيسي  شوهر مريميوسف،  و يعقوب

  .متولد شد
طبقه است و از داود تا چهارده ،   تا داود پس تمام طبقات از ابراهيم-17

  .چهارده طبقه،   تا مسيحچهارده طبقه و از جالي بابل،  جالي بابل
 نامزد  به يوسف چنين بود كه چون مادرش مريم اما والدت عيسي مسيح-18

  .س حامله يافتندالقد او را از روح،  آنكه با هم آيند شده بود قبل از
،  چونكه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نمايد  و شوهرش يوسف-19

  .پس اراده نمود او را پنهاني رها كند
در خواب بر  خداوند كرد ناگاه فرشته  اما چون او در اين چيزها تفكر مي-20

، از گرفتن زن خويش مريم  پسر داودوي ظاهر شده گفت اي يوسف
  . استمترس زيرا آنچه در وي قرار گرفته است از روح القدس

  خواهي نهاد زيرا كه امت و او پسري خواهد زائيد و نام او را عيسي-21
  .خويش را از گناهان خواهد رهانيد

،  گفته بود  و اين همه براي آن واقع شد تا كالمي كه خداوند به زبان نبي-22
  .تمام گردد
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 پسري خواهد زائيد و نام او عمانوئيل، ي آبستن شده  باكره،  كه اينك -23
  .خواهند خواند كه تفسيرش اين است خدا با ما

 خداوند به او امر  از خواب بيدار شد چنان كه فرشته پس چون يوسف-24
  .به عمل آورد و زن خويش را گرفت، كرده بود 

  . نام نهاداو را نشناخت و او را عيسي،  و تا پسر نخستين خود را نزائيد -25
  

   از انجيل لوقا-٢

 و فرزنددار شدن او در پيري  بند در باره زكريا25،   ابتداي باب اول انجيل لوقادر
 ، در اين مورد، ذكر شده است كه تا حدودي با بيانات قرآن ) استفرزند او يحيي(

از ، باشد   و چگونگي حاملگي وي مي مربوط به مريم38 تا 26از بند . انطباق دارد
  :اين قرار

  كه ناصره از جانب خدا به بلدي از جليل فرشتهجبرئيلِ،  و در ماه ششم -26
  .نام داشت فرستاده شد

،  و نام آن باكره داود خاندان از يوسف  بهانامزد مردي مسم،  اي  نزد باكره-27
  .مريم بود

خداوند با .  نزد او داخل شد گفت سالم بر تو اي نعمت رسيده پس فرشته-28
  .تو است و تو در ميان زنان مبارك هستي

از سخن او مضطرب شده متفكر شد كه اين چه نوع ،  چون او را ديد -29
  .تحيت است

  .اي  ترسان مباش زيرا كه نزد خدا نعمت يافته به او گفت اي مريمفرشته -30
  . خواهي ناميد و اينك حامله شده پسري خواهي زائيد و او را عيسي-31
ت  موسوم شود و خداوند تخ او بزرگ خواهد بود و به پسرِ حضرت اعلي-32

  . را به او عطا خواهد فرمودپدرش داود
 تا ابد پادشاهي خواهد كرد و سلطنت او را نهايت  و او بر خاندان يعقوب-33

  .نخواهد بود
  .ام شود و حال آنكه مردي را نشناخته  گفت اين چگونه مي به فرشته مريم-34
 بر تو س بر تو خواهد آمد وقوت حضرت اعليالقد  گفت روحرشته ف-35

 خواهد سايه خواهد افكند، از آن جهت آن مولود مقدس، پسر خوانده
  .شد

ه شده و اين ماه ششم  از خويشان تو در پيري حامل و اينك اليصابات-36
  .خواندند مر او را كه نازاد مي. است

  . زيرا نزد خدا هيچ امري محال نيست-37
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مرا بر حسب سخن تو واقع شود پس .  گفت اينك كنيز خداوندم  مريم-38
  . از نزد او برفتفرشته

  ...و چند بند ديگر در وصف حاملگي مريم
 توصيف شده كه چند بند آن از  والدت حضرت عيسيدر باب دوم همين انجيل

  :اين قرار است
 نام لحم كه بيت شهر داود،  به يهوديه،  از بلده ناصره،   نيز از جليل يوسف-4

  .د بودداو رفت زيرا كه او از خاندان و آل، داشت 
  .ثبت گردد،  كه نامزد او بود و نزديك به زائيدن بود با مريم،  تا نام او -5
  .هنگام وضع حمل او رسيد،  و وقتي كه ايشان در آنجا بودند -6
در آخور خوابانيد زيرا ، در قنداقه پيچيده را ده او  پسر نخستين خود را زائي-7

  .كه براي ايشان در منزل جاي نبود
  

   از انجيل مرقس-٣

 دارد )ع(اي به انساب عيسي   كه فقط اشارهغير از بند اول از باب اول انجيل مرقص
راجع به اجداد و چگونگي والدت وي در بيان ديگري ، ) اي كفرآميز آن هم اشاره(

  . وجود ندارداين كتاب مقدس
   !عيسي مسيح پسر خدا،  ابتداء انجيل: بند اول مزبور به اين بيان است 
همين اي از بيانات اين انجيل، چند بند ديگر از  براي دريافت ميزان اعتبار پاره

  :كنيم  باب اول را در اينجا نقل مي
  از يحيي آمده در اردن از ناصره جليل و واقع شد در آن ايام كه عيسي-9بند 

  . يافتتعميد
ته شد و روح را ديد كه ا شكافه در ساعت آسمان،  و چون از آب برآمد -10

  .شود مانند كبوتري بر وي نازل مي
 در رسيد كه تو پسر حبيب من هستي كه از تو  و آوازي از آسمان-11

  .خوشنودم
  .برد وي را به بيابان مي، درنگ روح   پس بي-12
با وحوش كرد و   او را تجربه مي و مدت چهل روز در صحرا بود و شيطان-13

  .نمودند  او را پرستاري ميفرشتگان، برد  به سر مي
بشارت ملكوت خدا  به،  آمده به جليل، عيسي و بعد از گرفتاري يحيي-14

  .موعظه كرده
گفت وقت تمام شد و ملكوت خدا نزديك است پس توبه كنيد و به   مي-15

  . ايمان بياوريدانجيل
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   از انجيل يوحنا-٤

 اي كه راجع به خداوند و خلقت موجودات  ، پس از مقدمهدر باب اول انجيل يوحنا
  :شد با  دارد كه خالي از خدشه نمياي هم به والدت حضرت عيسي اشاره، است 

  . در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود-1
  . همان در ابتدا نزد خدا بود-2
 همه چيز به واسطه او آفريده و به غير از او چيزي از موجودات وجود -3

  .نيافت
  . بود در او حيات بود و حيات نور انسان-4
  .ن را درنيافتدرخشد و تاريكي آ  و نور در تاريكي مي-5
  . بود شخصي از جانب خدا فرستاده شد كه اسمش يحيي-6
  . او براي شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسيله او ايمان آورند-7
  . او آن نور نبود بلكه آمد تا بر نور شهادت دهد-8
  .رداند و در جهان آمدني بودگ  را منور مي آن نور حقيقتي بود كه هر انسان-9

  . او در جهان بود و جهان به واسطه او آفريده شد و جهان او را نشناخت-10
  . به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذيرفتند-11
قدرت داد تا فرزندان خدا ،  و اما به آن كساني كه او را قبول كردند -12

  .ديعني به هر كه به اسم او ايمان آور، گردند 
بلكه از خدا ،   و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم كه نه از خون-13

  .تولد يافتند
پر از فيض و راستي و جالل ،  و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد -14

  .ي پدر ي پسرِ يگانه جاللي شايسته، او را ديديم 
گفت اين است آنكه در باره او  ت داد و ندا كرده مي بر او شهاد و يحيي-15

زيرا كه بر من ، پيش از من شده است ، آيد  آنكه بعد از من مي، گفتم 
  .مقدم بود

  .جمع ما بهره يافتيم و فيض به عوض فيض،  و از پري او -16
  عطا شد اما فيض و راستي به وسيله عيسي زيرا شريعت به وسيله موسي-17

  . رسيدمسيح
، اي كه در آغوش پدر است   خدا را هرگز كسي نديده است پسر يگانه-18

  .همان او را ظاهر كرد
  
  
  



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالي
  

  بحث و توضيح اضافي
  

 16جلد در ، مد ظله، عالمه ارجمند جناب آقاي حاج سيد محمد حسين طباطبايي
» يكينونه االنسان االول كالم في« صفحه تحت عنوان 6اي در   مقاله»الميزان«از تفسير 

كه  اين گفتار با آنكه تصريحي در آن نيست، ارتباط تام به مطالبي. اند ضميمه فرموده
  .دارد،  بحث شده است»خلقت انسان« كتاب ، درهزند موجودات در زمينه تكامل

منشي كه از خصائص اخالقي  استاد محترم ، در مقاله مزبور با نزاكت و بزرگ
 راجع »خلقت انسان« دوم كتاب شهايي كه در بخ يگيري ها و نتيجه ايشان است بحث

تأييد ،  گرديده است تكامل آنها تا آفرينش انسانپيوستگي نسلي موجودات زنده و به
  .اند نفرموده و تلويحاً آن را مردود دانسته

خلقت «چون به نظر رسيد كه ممكن است مطالب بحث شده در بخش دوم كتاب 
 قرار  ناقص و يا نارسا بوده و از اين جهت مورد ايراد جناب آقاي طباطبايي»انسان

 صفحه در توضيح و پاسخ به 30اي در   كتابچه1348لذا در ديماه ، گرفته باشد 
  .ايرادات معظم له منتشر شد

 است اما چون در پاسخ »انخلقت انس«توضيحات مزبور هر چند كه مكمل كتاب 
توانست در متن كتاب قرار بگيرد و اگر قرار  نمي، باشد  به ايرادات خاصي مي

 از اين جهت ناگزير ؛گرفت محتاج تفصيل بيشتر و رعايت مالحظات ديگر بود مي
ي   توضيحاتِ مذكور در كتابچه»خلقت انسان«گرديد كه فعالً در چاپ سوم كتاب 

  .ضميمه نمايد» بحث و توضيح اضافي«منتشر شده را تحت عنوان 
 و  تفسيرالميزان16 از جلد 269 در سطر دوم از صفحه  جناب آقاي طباطبايي-1

  :اند چند سطر بعد چنين متذكر شده
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 امروزي از نسل  داللت بر اين دارد كه بشرقرآن به تصريح آيات نظاهر قري
آن مرد .  ناميده شده است به آدمدو نفر زن و مرد معيني هستند و مرد در قرآن

 و يا از پخته يا گِل  يا گِلو زن از پدر و مادري به وجود نيامده بلكه از خاك
هما غير متكونين من أب و ام بل مخلوقان من تراب ... «اند   پديد آمدهزمين

  » ...اوطين اوصلصال او االرض
اي وجود ندارد كه به تصريح و يا به تلويح   آيه و يا جمله ـ در هيچ جا از قرآنجواب
...   و گِلش از خاكا ستقيم و پديد آمدن آدم و زوجه، داللت بر خلقت م اساسي

، چنين تصريح اصالً راجع به آدم، كه در چندين جا نامي از او برده شده . داشته باشد
اش  چه رسد به زوجه) » آدم من طينخلق«مثالً هيچ گاه نفرموده است (وجود ندارد 

و .  و تربيتش معرفي به عمل نيامده استكه در قرآن نامي از او برده نشده و از خلقت
كه راجع به ابتداي » انسان«لفظ ، تفصيل بحث شده  به»خلقت انسان«چنانكه در كتاب 

توان  ن آمده، لفظ عام است و نميدر قرآن ذكري به ميا... خلقت او از گِل و خاك
آن را از نظر مفاهيم مورد بحث با كلمه آدم كه اسم خاص است يكي دانست و از 

  . گرفت و خاكاي براي خلقت مستقيم آدم از گِل آن نتيجه
  : اند   چنين فرموده269 از صفحه 7 در سطر -2

  »... از ضروريات دين نيستمسئله چگونگي خلقت اوليه انسان... «
اند و اصطالحاً اطالع بر چگونگي  طور است كه فرموده ظاهراً و در نظر اول همين

 باشد، اما وقتي راجع به خلقت انسان  نمي از ضروريات دينابتداي خلقت انسان
ترين  ترين و قطعي  بشود كه با هيچ يك از موازين علمي ولو سادهاتي از قرآنتعبير

 و فكر علمي ترين مروج علم شكل آن منطبق نباشد، با توجه به آنكه قرآن بزرگ
كه خرج ها دارند   كوششاست و باز با توجه به آنكه دشمنان دين و معاندان اسالم

 را مانع پيشرفت علم معرفي  و بنا بر اين قرآن را از علم جدا ساخته و حتي ديندين
شوند كه  ماندگي و انحطاط فكري جلوه دهند و باعث مي كنند و موجب عقب

خبر هم فريب از اغواها را خورده، به معنويات پشت پا زده  كرده و بي جوانان تحصيل
 ديني پيش گيرند، اگر ما هم به بحث و تحقيق علمي راجع به خلقت انسان بيو راه 

  را در تفسير آيات مربوط قرآناهميتي نداده و همان عقايد اساطيري و اسرائيليات
 ناپاك آنان اي به دست دشمنان دين نداده و به منظور مؤثر قرار دهيم، آيا حربه

دانشمندان و دانشجوياني را كه با علوم ، ايم؟ و آيا با چنين تعبيرات  كمك ننموده
تجربي سر و كار دارند و به نظم آثار طبيعي و استقرار و استمرار قواعد عليت و 
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ول در عالم مخلوقات پيوسته برخورد داشته و از اين اص،  پيوستگي و تكامل تدريجي
اقالً نسبت به قرآن كه چراغ راه علم و ، كنند ها مي در اكتشافات جديد علمي استفاده

  سازيم ؟ اعتنا نمي فضيلت است بي
مناسبت نيست كه در همين جا متذكر شويم ، مطالبي را كه در كتاب  ضمناً بي

ايم   مورد بحث و اظهار نظر قرار داده راجع به آفرينش انسان و آدم»خلقت انسان«
 را در ايم بيان اعالي قرآن مطلقاً به استناد نتايج علمي روز نيست و هرگز نخواسته

طوركه در مقدمه كتاب مزبور  ، بلكه همانعات علميِ متغيرِ روز قرار دهيمتأييد اطال
 ايم تا حقايق قطعي از علوم زيستي كوشش نموده، اشاره شده است) 76 تا 67صفحه (

ايم ، وسيله و يا مفتاحي براي امكان بررسي  اي كه به آن دسترسي داشته را تا اندازه
گيري و  تر و دريافت بيشتر از آيات قرآني قرار دهيم و آنچه در آن كتاب نتيجه دقيق

ياق عبارات و مخصوصاً استفاده از مضامين جز از مفاهيم كلمات و س، اظهار نظر شده
، مشابه و هم مضمون ديگر نبوده و در اين يادداشت هم غير از تبعيت از همان روش 

  .كنيم اظهارنظري نمي
ها و نظريات راجع به ابتداي نسل   ، بعضي گفته269 تا آخر صفحه 8 از سطر -3
 و يا نظريه راجع به اتصال انسان و ه آدماز قبيل نظريه نوعي بودن مفهوم كلم،  بشر

اند اما توضيحي در باره آنها  وار و به شكل استفهام ذكر نموده ا را فهرسته ميمون
ذلك   بحث ما هم راجع به اين نظريات موردي نخواهد داشت معتاًاند و قاعد نداده

طور قطع گفته شود كه نظريه  جاست كه به به، براي رفع هرگونه ابهام و سوءتفاهم 
، برخالف منطوق آيات مربوط و برخالف  در قرآننوعي بودن مفهوم كلمه آدم

ن نظريه حاصل  هم از تمسك به ايموازين ادبي آن آيات است و نتيجه عقل پسندي
 ، چنانكه در كتاب خلقت شود و راجع به اتصال مستقيم نسلي انسان به بوزينگان نمي
اي بيش نيست و هرگز به ثبوت علمي   توضيح كافي داده شده است، فرضيهانسان

يات اعتقادي نداريم و بنابراين لزومي به بحث و نرسيده است و ما هم به چنين نظر
  .توضيح بيشتر در باره آن فعالً نخواهد بود

ها كه راجع به ابتداي خلقت  از جمله نقل قول،  270 در سطر اول از صفحه -4
  :اند  اند چنين نوشته  نمودهانسان

شود و اين  ش قطع ميا  آدم و زوجهسلسله توالد و تناسل بشري با اتصال به... «
  » ...اند  و بدون پدر و مادر تكوين يافتهدو نفر از زمين

  :اند كه  و سپس در سطر دوم و چهارم تصريح فرموده
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بشري به  حاضر نسل كه دارد اخير همين صورت  داللت برظاهر آيات قرآن... «
  ».شود مي منتهي ،هستند مادر و پدر از غير از و زمين از متكون كه شا زوجه و آدم

بود، نقل قول در سطور اول و دوم صفحه   نمياگر تصريح اخير آقاي طباطبايي
، اند كه فرموده تأييدي با ليو داشت نمي جوابي صحفه قبل منقول در مثل اقوال هم 270

،   همين يادداشت ذكر شده است و در تكرار آن1بايد در تعقيب آنچه در شماره 
 اي در بيان آنكه زوجه آدم  آيه و يا جمله و يا كلمهتأكيد كنيم كه در تمام قرآن

خود آدم هم با آنكه در چندين جا در  شده است وجود ندارد و راجع به چگونه خلق
شود كه  اي ديده نمي ذلك آيه و يا جمله مع، قرآن تذكراتي راجع به وي شده است

  :گفتارِ آنكه ،  باشد و بنابراين و گِلمبين پيدايش مستقيم و بالفاصله او از خاك
 و زمين خاك از شا  بالواسطه آدم و زوجهتكوين  داللت برظاهر آيات قرآن«

  » دارد
  .باشد گفتار استواري نمي

  :اند   مفهوماً چنين فرموده270 از صفحه 12 تا 5 در سطور -5
لوم  بيان نداشته است و مع را از زمينآيات قرآني ، چگونگي خلقت آدم... «

اي وجود داشته؟ و آيا  العاده  علل و عوامل خارقنيست كه آيا در خلقت انسان
 او از جانب خداوند آني و بدون مهلت بوده يعني جسم او مستقيماً از آفرينش

 نتيجه  ساخته شده و سپس داراي روح انساني گرديده و يا انسان كاملگِل
هايي است كه در طول ازمنه يا ظهور استعدادي بعد از استعداد ديگر و  تبديل

  »... صورتي بعد از صورت ديگر پديد آمده است ؟ 
العاده   تحت علل و عوامل خارق هيچ قيد و تصريحي كه خلقت آدمبلي در قرآن

  اما اگر آقاي طباطبايي،صورت گرفته باشد وجود ندارد...  و و يا خلقت آني از گِل
 راجع به تبديل و تغييرهاي تدريجي تحت ربوبيت الهي كه منجر بگويند كه در قرآن

 ذي آدم(هي اي از روح ال  و آمادگي تدريجي او براي دريافت نفخهبه پيدايش انسان
جاي تعجب خواهد بود اگر چنين است ، بياني وجود ندارد ) علوم و مسجود مالئك

 13 تا 11و آيات ) 15( حجرة از سور29 تا 26وآيات  )7(اعراف ةسور از 11 ةآي پس
 ة از سور3 تا 1 و آيات )32( سجدهة از سور9 تا 7 و آيات )23( مؤمنونةاز سور
بالترديد  و محقق آنچه است؟ امر چه به ناظر ديگر، متفرق آيات بسي و )76(دهر شريفه
 در نتيجه علل و عوامل بور مبين پيدايش انسان و آدم اين است كه آيات مز،باشد مي

باشند و اما اينكه اين قبيل آيات در بيان خلقت   نميالعاده و يا آفرينش عادي خارق
ساير مخلوقات زنده و   و بستگي او بهشعور  تا انسان ذيتدريجي و تكاملي موجودات
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مورد  ، من باب اجتناب از تكرار و خودداري از اطناب بيغير زنده هست يا نيست 
كالم، بهتر آن است كه از خواننده محترم تقاضا كنيم تا به متن بخش دوم از كتاب 

  .ينداي بفرما  مراجعه»خلقت انسان«
 ،»الميزان« تفسير 16جلد 270 صفحه از 19 تا 11 سطور در طباطبايي آقاي جناب -6
تراٍب ِمن  خلَقَه آدم كَمثَِل ِعنداِهللا ِعيسى ِإنَّ مثَلَ( )3(عمران  شريفه آلة از سور59 ةآي

اند و   ذكر نموده آدم از خاك را دليل بر آفرينش مستقيم1)ِثم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
دانند در آنجا  اند مي  را مالحظه فرموده»خلقت انسان«خوانندگان محترمي كه كتاب 

،  گيري كه از آن شده مفصلي راجع به آيه مزبور صورت گرفته و نتيجهبحث نسبتاً 
 همزمان و پيش از او بوده نوع بشر برعكس نظر آقاي طباطبايي در پيوستگي آدم به

  .است
متذكر ) 3(عمران  آلة از سور59 ة در ابتداي بحث راجع به آيآقاي طباطبايي

 است كه ادعاي فرزندي خدا را براي اند، اين آيه در جواب نصاراي نجران شده
 »خلقت انسان«البته اين تذكر صحيح است و ما هم در كتاب . اند   داشته)ع( عيسي

ا، به تناسب اطالعاتي كه ايشان از ه  براي نجراني59 ةايم كه بيان آي يادآور بوده
مقنع )  تحريف شده زمان خودشاناطالعات مأخوذ از تورات(اند   داشتهخلقت آدم

فرزند ) ع ع(بوده و شايد بعد از اين بيان و احتجاج قبول نمودند كه مسيح بن مريم 
  . در باره او داشته باشندتوانند تصور بشري و بستگي به بشر خدا نيست و مي

  هنگام گفتگو با نصاراي نجران59 ة در مستفاد بودن آيتذكر آقاي طباطبايي
 است، بيان »خلقت انسان«ب تر آنها در كتا صحيح است اما به داليل زير كه مشروح

 ؛ دانستتوان شاهد و دليلي براي خلقت مستقيم آدم از خاك و گِل آيه مزبور را نمي
ا ه مضمون اين آيه، خلقت با سابقه و پيوسته آدم را به ساير انسان، و درست برعكس 

  :توان دريافت كرد و آمادگي تدريجي او را تا برگزيدگي مي
  :  متذكرند بر اينكه 270 صفحه 19 تا 16 در سطور  ـ آقاي طباطبايياوالً

مثل ساير متكونين از ،   او از خاك، انتهاي آفرينشاگر مراد از خلقت آدم«
 نخواهد بود تا بتوان عيساي ها باشد، در اين صورت خصوصيتي براي آدم نطفه
به ) 59آيه (معني آيه ، پدر تولد يافته را با وي قياس كرد و در اين صورت  بي

  »... شود نفسه فاسد مي
                                                 

  است كه او را از خاكنزد خدا ، مثل آدم) چگونگي خلقت عيسي(همانا مثل عيسي  : 59) / 3(عمران  آل.1
 .طور گرديد ، پس همان)  كامل باشبشر(آفريد ، سپس او را گفت باش 
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آيا با تصريحاتي كه آقاي ، شود  چنين تعبير خللي به مفهوم آيه وارد مياگر با 
 پديد آمده از خاك، آدم و زوجه او را«و  اند نموده مقاله خود از  در سطور گذشتهييطباطبا

، )3(عمران سوره آل از 59 آية در را تصوري آدم چنين و شده رمتذك »و از غير پدر و مادر
  ! شود ؟ معني آيه مزبور فاسد نمي  اند،  قرار دادهداريه با مسيحِ مادرطرف تشب
 مقيد به ذكر نام مادر و بعضي از انساب )ع( مثل عيسي براي هيچ پيغمبريقرآن

طهارت مادر وي را خصوصاً ) ع ع(باشد و براي هيچ مرسلي مثل مسيح بن مريم  نمي
اين . هاي باروري و بارداري و وضع حمل به دقت بيان نفرموده است در دوران

 را به تصريحات براي چيست؟ آيا جز براي آن است كه بستگي نسلي اين پيغمبر
 اين فرستاده را كه برطبق حكمتي تصاصي تأكيد فرمايد و والدت اخسلسله بشري

بوده است، از نظر بشري غير طبيعي معرفي ننمايد؟ حال با تمام اين سوابق و 
 را كه طرف تمثيل با آدم،  )3(عمران  آلة از سور59 ةاگر در تفسير آي، تصريحات 

، بدانيم) 1حتي غير متولد از مادر (موجود مستقيم از خاك،  قرارگرفتهن مريمعيسي ب
  ! ايم ؟ آيا تفسير نا بجايي از آيه ننموده

 او از  ، آفرينش مستقيم خلقت آدم از خاك ـ اگر به فرمايش آقاي طباطباييثانياً
اي   يا موجودات زندهخاك و بدون پدر و مادر است و نبايد آفرينش اولين موجود

 پس چرا در ، به نظر آورد، شود  منتهي مي و به انسان و آدم كه از خاك حاصل شده
و پيش از » خَلَقَه مِن تُرَابٍ«بعد از جمله ) 3(عمران  آلة از سور59 ةقسمت اخير آي

  :فرمايد  استعمال نموده و مي» ثُم«، حرف ه آيجمله آخرِ
  2».خلَقَه ِمن تراٍب ِثم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ«

بود   او مي مقارن و مصادف و همزمان تكوين و ايجاداگر آفرينش آدم از خاك
 يا »و«حرف » ثم«كرد كه به جاي حرف   ايجاب نميآيا بالغت غير قابل انكار قرآن

استعمال فرمايد و محل آن كلمه را ، نمايانند كلماتي كه تقارن و تطبيق زماني را مي
   ؟ در جاي مناسب از جمله قرار دهد

                                                 
خواهشمند است ، السالم از نظر بشري غير طبيعي نيست  پدر متولد شدن مسيح عليه  براي توجه به آنكه بي.1

» آثاري از زندگي او  و) ع(خلقت مريم«  مخصوصاً مبحث ، »خلقت انسان « لف ، در كتاب توضيح مؤ به 
  .مراجعه فرمائيد )  چاپ سوم كتاب از154صفحه (

 ). ب.ف.ب. (عه قرار داردمجمو اين 212صفحه در اكنون ، هم»خلقت انسان«كتاب  در فقيد مؤلف توضيح
 . گرديد طور پس همان ،)كامل باشبشر( باش  آفريد، سپس او را گفتاو را از خاك: ... 59 )/3(عمران  آل.2
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 در مقاله مورد بحث با مراجعه به تفسير جزء هشتم 274حه  در صفآقاي طباطبايي
اثر ساختن مدلول تكاملي بسيار   و براي بي)7( شريفه اعرافة از سور11 ةراجع به آي

  :اند كه  نمايان آن آيه، چنين فرموده
عطف ترتيبي و تراخي نيست بلكه » ثم« حرف )7( اعرافة از سور11 ةدر آي

  . باشد است و عطف كالمي مي» واو«اين حرف به معني 
 اما اگر .داده خواهد شد، آيه مزبور جواب اين تذكر ايشان در موقع بحث راجع به

 )3(عمران آلة  از سور59 ةدر آي» ثم«ايشان بخواهند نظر مذكور را در مورد حرف 
عدم تقارن خلقت  هم عموميت دهند، نظر و جواب ما هم همان است كه فوقاً راجع به

 را هم  مگر آنكه بخواهيم، نعوذباهللا  قرآن.ايم  متعرض شده)ع(ابتدايي و تكوين آدم
هاي اعجازآميز آن  و دقت بدانيم متغير نفساني تأثيرات دستخوش هاي بشري گفته  مثل

، خاصه كلمات از مفاهيم و با دور شدن يا كلمه، در نظر نياورده را در اداي هر جمله و
  ! ! بنماييم 1تعبيراتي متناسب تصور و دلخواه خود از آيات قرآن

 2) مِّن ِطٍنيبشراً خاِلق ِاني) (...38( ص ةسور از 71 ة آيـ جناب آقاي طباطباييثالثاً 
 و امثال آنها را كه در 3)وبدأَ خلْق الِْإنساِن ِمن ِطٍني (...)32( سجده ة از سور7 ةو آي

 ل و خاكت مستقيم آدم از گِدليل بر خلق، اند   به آنها اشاره فرموده22 و 21سطور 
مذكور در اين » انسان«و » بشر«چه دليل كلمات  شود به جواباً عرض مي، اند ذكر كرده
بايد ) عالوه با ايجاد ابهام به(معني آدم بايدگرفت و اسم عام را بدون اقتضا  آيات را به

اند  اين آيات فرموده  تعبيري كه راجع به،فرض كار برد و اگر به  اسم خاص بهجاي به
َِمن آياِتِه أَنْ خلَقَكُم من تراٍب و ()30( رومة در سور20 ةدرست باشد پس در باره آي

واُهللا خلَقَكُم من تراٍب ثُم ِمن  ()35( فاطرةسور  از11ة  و آي4)تنتِشرونَ بشر أَنتم ثُم ِإذَا
طْفٍَة ثُمالَِّذي ()40( مؤمنة از سور67 ةآي  و5...) نولَقَ هخ طْفٍَة ثُمِمن ن اٍب ثُمرن تكُم م
كُم من ِطٍني ثُم قَضى هو الَِّذي خلَقَ ()6( انعامة دوم از سورة و آي6...)ِمن علَقٍَة

                                                 
 سوءاستفاده داده تا براي ايجاد  فرصت تقليد و همين قبيل تعبيرات است كه به بدخواهان و معاندان دين.1

 . بنماينداي از بيانات قرآن تعبيرات غير حقه، انحراف از مسائل اصولي دين 
 .هستم) گِل مخصوص (ي بشري از گِل همانا من آفريننده : ... 71) / 38( ص.2
 . شروع فرمود را از گِلو خلقت انسان : ... 7) / 32( سجده .3
 هايي در زمين  آفريد و به صورت انساناوست كه شما را از خاك] قدرت[هاي  از نشانه : 20) / 30( روم.4

 .پراكنده شديد
 ... . ، آن گاه  آفريد ، سپس از نطفهخاكخدا شما را از  : 11) / 35( فاطر.5
 ... ابتدايي و سپس از جنيناز نطفه ]طي مراحل مختلف[، سپس شما را از خاك كه اوست : 67)/40( مؤمن.6
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 »ثم«اثر حرف  فرمايند كه در آنها با توجه به  و بسياري از آيات ديگر چه مي1...)أَجالً
نص  عد از خلقت از خاك ذكر نموده و خصوصاً به بشري را ب و ايجاد نطفهبشريت

مهلت نامعلومي را براي بشريت  و ها دوران گذشته  به)6(انعام شريفه ة دوم در سورةآي
ب  اشاره فرموده است و باز اگر نظر جنا او از گِلپس از خلقت) مرجع ضمير كم(

پس به مضمون ،  درست باشد پيدايش مستقيم آدم از خاك آقاي طباطبايي راجع به
آيات ياد شده در باال و نظاير آنها، بايد پيدايش هر فرد بشري را هم مستقيماً از 

  ! ! بدانيم خاك
هايي راجع به بعضي  قول نقل 271 و تمام صفحه 270 در دو سطر آخر صفحه -7

 و منشأ  از قبيل تصور آدمِ نوعيها راجع به خلقت اوليه انسان نظريات و فرضيه
اند و چون  اين نظريات را رد كرده، اند  نژادهاي بشري فرموده و با توضيحي كه داده

دانيم و  بحث راجع به آنها را نيز زائد مي، م ما هم به اين اقوال اعتقاد و اتكايي نداري
ا مربوط ه  هم كه به نوعِ نزديك ديگري مثل ميموننظريه راجع به انتهاي نسل انسان

و يا از آن منفصل باشد نيز قطعيت علمي ندارد و ما هم به آن عقيده نداريم و براي 
  :دانيم  مناسبت نمي توضيحات زير را بي، اختن حقايق تر س رفع سوءتعبير و روشن

شد كه كتاب مزبور   گاهي چنين مسموع مي»خلقت انسان«پس از انتشار كتاب 
 مسلماً از طرف افرادي بوده يچنين تذكرات.  استدر تأييد و توضيح نظريه داروين

 را خود نخوانده و يا اقالً در مقدمه بخش اول و دوم آن دقت كه يا كتاب مزبور
گرفت چنين تشخيص و  اند و اگر مطالعه و دقت الزم صورت مي كافي ننموده

  .نمودند قضاوتي را در مورد آن كتاب نمي
 يكي از معتقدان داروين، ايم   متذكر شده»خلقت انسان«چنانكه در مقدمه كتاب 

 و بنابراين بستگي و نظريه تغيير تدريجي صفات طبيعي انواع موجودات زنده
  . در انواع مزبور بوده استپيوستگي نسلي

ديگر و مخصوصاً  علماء طرف از ،از او  شپي نيست، اول فرد داروين ،نظريه اين در
اين نظريه اظهار شده بود و معتقداني راجع به اين ، از طرف دانشمندان قديم اسالم

 را از نظريه وجود داشته است و از كجا معلوم كه داروين اساس نظريه ترانسفرميسم
   باشد ؟ ودهآنان كسب نكرده و آن را با تجربه تلفيق ننم

  ، اصل  هاي موجودات زنده  و اشتقاق گونهصفات انواع  در تغيير تدريجي داروين
                                                 

 ... نمود و سپس مهلتي را مقرر داشت خلقا را از گِلاوست همان خدايي كه شم : 2) / 6( انعام.1
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 را از  را مؤثر دانسته است و او موجودات حيه به وسيله قانون تنازع بقاءانتخاب طبيعي
بندي كرده و در  اند تقسيم نزديكي، كه به تصور او، با هم داشته نظر پيوستگيِ

  .ا را از يك ريشه نسلي ذكر نموده استه  و ميمونهاي جديدترش انسان يادداشت
 آنها كرده است  از نظر اتصال نسليتقسيم بندي طبيعي موجودات كه داروين

دانسته   مؤثر ميكه او در تغيير تدريجي انواع امروزه قطعيت علمي ندارد و علتي را هم
  .باشد كامالً مورد تأييد و اتفاق نمي
ئي به نظريه ايم ما اتكا  هم متذكر شده»خلقت انسان«چنانكه در مقدمه كتاب 

 و يا تأثير  به نوعي ديگر از حيوانات نداشته و راجع به بستگي نسلي انسانداروين
آنچه در . ايم  ذكر نموده سخني به ميان نياوردهعللي كه او در تغيير تدريجي انواع

پيوستگي و اتصالي است كه در كليه مخلوقات  ،ور مورد بحث و اثبات استكتاب مزب
  .باشد الهي وجود دارد و خلقت انسان هم از اين اصل و قاعده خارج نمي

 و پيوستگي و تكامل آنها يكي از اصول مسلمه نظام خلقت تدريجي موجودات
 مبتكر اين تشخيص نيست و ما كه در باال اشاره شد داروين طور  است و همانكائنات

  .ايم هم عقيده خود را با نظريه او تحكيم نكرده
 تدريجي و تكاملي موجودات، نظر ما ملهم اصل پيوستگي مخلوقات و آفرينش به
، گوناگون ذكر فرموده و در هر بيان  اعال درجات است كه اين مقصود به بيان قرآن

  .رازي از اين حقيقت را نمايان ساخته است
: كنيم  دو اصل كلي را دريافت مي،   در باره خلقت موجوداتدر مطالعه قرآن
در زمينه موجود قبل آفريده  خلقتي هر كه است موجودات سلسله يكي پيوستگي تمام

  .راه تكامل جسمي و سپس روحي را پيموده است، حت تأثير ربوبيت عظميشده و ت
مخلوقات  طبيعي خواص از بسياري حقايق فراوان، توسعه با كه هم امروز تجربي علوم

باشد   نميهمين اصل اصيل و الهام بخش قرآن جز در تأييد ،است  را مكشوف ساخته
جز بر قبول پيوستگي نسلي همه ،  حاصل شده يو نتايجي كه از مطالعات علوم زيست

  .تكيه و قرار ندارد، لي و عمومي در ساختمان جسمي آنها و وجود قوانين كجانداران
ا است كه بنا به ناموس ربوبي دستگاه ه  از ميان انساناصل دوم برگزيدگي آدم

  ي استعداد دريافت تعليمات خاص الهي گرديد و از اين راه بها دار، آدمآفرينش
مشخص  غيربشر پيكر بر و پيوند ضميمه نيز عواطف و اختيار و تشخيص نيروي او وسيله

  .آن زمان شد
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 مكتسب از پروردگار است موجب  كه ناشي از همان علمايجاد فكر و آزادي
 و آدميان نسبت به ساير موجودات و امكان ادامه و توسعه زندگي آنان بر تفوق آدم
ا توسعه محيط زندگي  گرديد، و از طرف ديگر ازدياد مشكالت كه بروي زمين
 شد، تكاملي باعث پرورش فكر و توسعه علم تكامل معنوي اوالد آدم، كند  بروز مي

يعني همان علمي كه آدم را سرپيچي از امر ، كه آخر آن واصل شدن به علم مطلق 
مر يفَصلُ اآلياِت لَعلَّكُم يدبر اَأل( قرار داد، خواهد بود پروردگار مسجود فرشتگان

  .1)ِبِلقَاء ربكُم توِقنونَ
هاي   مطالعه و تحقيقي ننموده است و با روش امروز در باره برگزيدگي آدمعلم

 است كه با بيان مطمئن علمي چيزي از اين حقيقت مكشوف نشده است و فقط قرآن
 را از ا كليه موازين عقلي و منطقي، تكامل جسمي موجودات و انسانو منطبق ب

 و پيوند علمي و فكري به انسان و سپس تكمل فكري او را تا لقاء پروردگار خاك
  .ا براي ما مدلل نموده است ر2» وِإنا ِإلَيِه راِجعونَِهللاِإنا «روشن ساخته و مفهوم 

كه در  گوئيم و الزامي مي )1(حمد  سوره آيه كه در اولين را ذكر ربوبيت پروردگار
اين  خود و توجه به تا حدي براي تلقين به، روز داريم  شبانه مرتبه در اقالً ده، آن  تكرار

 برقرار است و در ائناتك تحوالت و اداره كليه در اعال حقيقت است كه اصل ربوبيت
  .3پذير نيست صورت مساعد مقدمات تعيين و زمينه بدون اي پديده هيچ آفرينش دستگاه

 و در اين يادداشت به تكرار از »خلقت انسان« كه در كتاب آيات بسياري از قرآن
اي   مسئلهآنها بحث شده است داللت بر اين دارند كه خلقت بشرينها ياد و در باره آ

كه البد براي ايجاد استعداد الزم در او تقديرها و    هم،تدريجي بوده و آدم
ذلك  است و مع  هايي در كار بوده، از ميان افراد معاصرش برگزيده شده سازي زمينه
مجعوالت  تأثير از خالي كه  سوابقي( قديمي ذهني سوابق از تبعيت به كه شود مي حظهمال

 و  و خاكوار از گِل  را بدون سابقه و مجسمهخلقت آدم، )  نبوده استو اسرائيليات
  !!دانند  مي» ابوالبشر« يا لين بشرسپس دميدن روح زندگي در آن دانسته و او را او

                                                 
كند ، بسا كه  را به وضوح بيان مي] ي الوهيت[ها  كند و نشانه را او تدبير مي] جهان[امور  : ... 2) / 13( رعد.1

  .به لقاي پروردگارتان يقين كنيد
  .گرديم  ه خداييم و به پيشگاه او باز ميمتعلق ب : 156) / 2( بقره.2
از ،  هم كه از امور غير معمول است و جز به وسيله فرستادگان خدا انجام شدني نيست و حتي معجزة انبياء.3

 .باشد سابقه در ذهن اقوام هر زمان نمي هاي بي موضوع
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اثرهاي بزرگ تربيتي را نيز داراست ، تكرار كلمه و ايمان به ربوبيت پررودگار 
اي ظاهري يا باطني، بدون   هيچ پديدهزيرا با اعتقاد به آنكه در سازمان آفرينش

گيرد پس در انجام مقاصد دروني و يا نجات   صورت نميمقدمه و ايجاد زمينه مساعد
از مصائب و بليات فردي و اجتماعي هم بدون كوشش و هم بدون تهيه مقدمات و 

  .موجبات، هر قسم توقعي بجا نخواهد بود
دار جامعه ما است و توقع  القيدي و بيكارگي و راحت طلبي كه از خلقيات ريشه

بال ترديد ناشي از همين طرز ، داش را داشته باشيم آنكه با كمترين عمل باالترين پا
فكر است كه حكمت ربوبي پروردگار را آن طوركه بايد متذكر نيستيم، او را فعال 

هاي  ها و هوس نه به مفهوم خيرخواهي مطلق او بلكه به ميزان خودخواهي، مايشاء 
ز ارتكاب مناهي دهيم، ا كنيم و تن به هر نوع ستم مي دانيم؛ ظلم مي متغير خود مي

 داريم ها بر آسمان خوريم ولي دست باك نداريم و در ورطه فساد و مذلت غوطه مي
تا خدا ما را از مصائب برهاند، رفع جور از ما بنمايد، حوائج دنيوي ما را برآورده و 

  !!بهترين اجر اخروي براي ما مقدر دارد 
ها و  هاي ادبي كه در جمله  با دقت و موشكافيعالمان دين و مفسران قرآن

بسياري از اصول و مقررات اجرايي دين را دريافت كرده و ، اند  كلمات قرآن نموده
اند و از  تدوين كرده،  را كه معرف فطري و علمي بودن اين دين است فقه اسالمي

اند ولي شايد اين كافي  مودهاي به تحكيم مباني شريعت ن اين راه خدمت شايسته
 را مفتوح ٰ و فتوي در اين است كه باب اجتهادنباشد ـ حقانيت و افتخار مذهب تشيع

در قرآن ، دهد   و فكر انساني روي ميساخته تا به تناسب تكاملي كه قهراً در علم
تري از قرآن نايل آمده و  هاي تازه و عميق علمي به دريافتتفقه كنند و با فكر 

تر سازند و ضمناً كوشش اهل دانش و  درخشان، هاي دين را با مظاهر علمي  جلوه
  .تر نمايند تحقيق را هم در تمسك به قرآن و تفرس در آن بيشتر و مطلوب

مي روز در اين حال اميد و آرزوي ما بر اين است كه من بعد اطالعات قطعي عل
 و تفسير آيات آن بيشتر مورد استفاده قرار گرفته تا از نيز براي دريافت مقاصد قرآن

 حاصل شده و  روشنايي بيشتر براي اطالع به اسرار كائناتمنبع پرفيض كتاب الهي
  .گردد فراهم تري در فكر بشر موجبات تكامل سريع

  :اند   اظهار داشته272 از صفحه 11 تا 6 در سطور  آقاي طباطبايي-8
رسد كه مجهز   ميبه دو نفر از انسان)  امروزيبشر(اما كالم آنكه انتهاي نسل 

به فكر بوده و اين دو فرد به وسيله تولد و سپس انشعاب و تطور از نوع ديگري 
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انسان ( شده و سپس شاخه اصلي از انسان كه مجهز به فكر نبوده منشعب
بنا بر قاعده ) انسان مجهز به فكر(منقرض گرديده و شاخه فرعي ) متفكرغير

طوركه قبالً   و انتخاب اصلح باقي مانده است، اين كالم را همانبقاء تنازع
 و يا آنچه از معني آيات 1»...اِنَّ مثَلَ عِيسي عِنداهللاِ«ن الهي در آيه ايم بيا گفته

  .كند شود دفع مي ديگر مستفاد مي
ايم   گفته»خلقت انسان« در كتاب اين بيان با آنچه ما در باره برگزيدگي آدم

 از نسل دو ايم كه بشر امروزي  نگفتهنينچزيرا ما ، نزديك است ولي نه عيناً و كامالً 
 و  اين فقط آدم است كه به علم؛اند كه به كمال فكري مجهز شده باشند فرد از انسان

  :باشد   ميفكر مجهز بوده است و استناد ما در اين مورد به قرآن
 و بنابراين پيوند بينش و فكر را فقط براي  آموزش علم2 به موجب آيه تعليمقرآن

فقط آدم است كه » اصطفاء«اش و به موجب آيه   ذكر فرموده نه براي او و زوجهآدم
  .در زمان خود برگزيده شده است و از زوجه او صحبتي نيست

هاي همزمان او بوده كه قاعدتاً   از انسانكنيم زوجه آدم ائن دريافت ميآنچه از قر
  .استعدادهايي داشته و تحت راهنمايي و پرورش آدم نيز قرار گرفته است

اِنَّ مثَلَ ) (3(عمران  آلة از سور59 ةاند آي  تصريح كردهاينكه آقاي طباطبايي
به . كند رد مي)  به ساير افراد بشرقول پيوستگي آدم( قول مزبور را 3...)عِيسي عِنداهللاِ

مورد است، اين  ايم و تكرار آن بي  شرح داده245 تا 243موجب آنچه در صفحات 
كند بلكه ترديدي نداريم كه   دفع نميشر را به نوع بآيه نه فقط اتصال نسلي آدم

  .باشد درتأييد آن نيز مي
    :اند  اجماالً چنين فرموده272 به بعد در صفحه 12 از سطر -9

 ا در تكامله ي و علم فسيلشناس  ، جنيندليلي كه از شواهد تشريح تطبيقي... «
  ».از اثبات آن عاجز است، و انشعاب تدريجي انواع موجودات اقامه شده 

  :شويم  در جواب اين اظهارنظر دو مطلب را متذكر مي
                                                 

 ...نزد خدا ، ) چگونگي خلقت عيسي(ثل عيسي همانا م : 59) / 3(عمران آل. 1
2.»  آد لَّمعواِدِقنيص مالء ِإن كُنتـؤاء همالَِئكَِة فَقَالَ أَنِبئُوِني ِبأَسلَى الْمع مهضرع ا ثُماء كُلَّهماَألس م  «

 عرضه نمود ها را بر فرشتگان ها را به آدم آموخت و سپس آن نام همه نام) خدا(او  : 31) / 2(سوره بقره(
  .)اين اسامي را به من خبر دهيد» حقايق«گوئيد  گفت اگر راست مي) ايشان را(پس 

» طَفَى آدانَ ِإنَّ اَهللا اصرآلَ ِعمو اِهيمرآلَ ِإبا ووحنو الَملَى الْععِمني«   
 .) را بر جهانيان برگزيدعمران م و آلابراهي  و آلهمانا خدا ، آدم و نوح) : 3(عمران  از سوره آل33آيه (

 ...نزد خدا ، ) چگونگي خلقت عيسي(ي همانا مثل عيس : 59) / 3(عمران آل. 3
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ي امروز را كه ما در بخش شناس  و زمينها و شواهدي از علوم زيستي  ـ نمونهاوالً
 براي مزيد اطالع افرادي كه به اين قبيل مباحث آشنايي »خلقت انسان«كتاب اول 

ها و مواردي است كه در   مثالري از اعشارِشايم جزئي از كل و ع ندارند ذكر نموده
اند و تأييدي  هاي علوم مذكور به بحث گذاشته و به تجربه رسانيده هر يك از رشته

توان گرفت   مين مباحث در مسأله تكامل و پيوستگي سلسله موجودات زندهكه از اي
همانا نتايج مثبتي است كه در قسمت عملي و اجرائي علوم مزبور مثل اصالح 

 و بهداشت انساني و يا اكتشافات زيرزميني تحصيل  و حيواناتنژادهاي گياهان
 و هرگاه شواهد ذكر شده در بيان پيوستگي و قرابت موجودات نارسا و ،اند مودهن

انگيزي كه مثالً در پزشكي امروز و يا استفاده از  غير مؤيد بود چگونه به نتايج حيرت
گرديدند ؟ و يا با يك بحث فلسفي راجع به آنكه  اند و اصل مي منابع طبيعي رسيده

توان  چگونه مي» كند ر مختلف حيواني را نميماده در حين استكمالش قبول صو«
  نتايج عملي و ملموس مذكور را ناديده گرفت؟

ولي آنها :  و قواعد هستند قوانين از غير ها فرضيه و نظريات در علوم طبيعيِ تجربي،
 مثالً در علوم زيستي .اينها پا برجايند و جنبه قطعي دارند،  باشند متغير و غير قطعي مي

نظريه راجع به علت يا علل مؤثر در تغيير تدريجي صفات طبيعي انواع موجودات و 
صورت قطعي ندارد اما مسئله ظهور تدريجي ، انشعاب يك گروه از گروه ديگر 

، موجودات و پيوستگي آنها و وجود اصول و قوانين كلي در ساختمان جسمي آنها 
در ،   بسته و دستگاه گردش خون1رياز قبيل وجود محور استخواني و عصبي ظه

ر ، يك اصل و قانون كلي است و آنچه در علوم طبيعي دا كليه حيوانات استخوان
همين قواعد و اصول ، تجربي مورد استفاده و مبناي اكتشاف و اطالع جديد است 

 اشاره 273 از صفحه 6 و 5هاي تغييرپذير كه در سطور  ها و فرضيه هنه نظري، است 
  .اند نموده
 راجع »خلقت انسان«آنچه در كتاب ، ايم   ـ چنانكه مرتبه ديگر هم متذكر شدهثانياً

فقط با استناد به ، گيري شده است  تيجه بحث و نبه پيوستگي موجودات زنده تا انسان
گيري مزبور تأييداً  در نتيجه تكاملي و  يك از مباحث علمي  است و از هيچآيات قرآن

ي شناس  و زمينزيستي  فرض محال، شواهد علوم بنابراين اگر به، استفاده نشده است
باز ايرادي به نوشته و ،   نباشد و انشعاب تدريجي موجواتسئله تكاملدر اثبات م

  . نخواهد بود»خلقت انسان«بحث ما در كتاب 
                                                 

 .ن در پشت آنها قرار دارددارا ا و محور عصبي نخاع جوف آن است كه در استخوانه مقصود ستون مهره. 1
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 ضمن ايراد به مسائل علمي 273 صفحه 7 تا سطر 272 صفحه 16 از سطر -10
ي در ظهور نوع كامل از نوع ناقص و حيات كامل بعد از حيات توضيحات، تكاملي 

 خالي از اند كه متأسفانه از نظر علوم زيستي ناقص و تولد فرد كامل از فرد ناقص داده
  .باشد اشتباه و عدم تزلزل نمي

ا نبودن و يا نداشتن  ، نوع ناقص وجود ندارد زير ـ در عالم موجودات زندهالف
باعث تعطيل ، عمل حياتي بوده باشد يا چند دار يك عضوي از جسم موجود كه عهده

  .عمل آن عضو و بنابراين انقطاع حيات آن فرد و يا نوع آن موجود زنده خواهد بود
در . ظاهراً كم عضو و حتي يك سلولي هستند ، بعضي از اقسام موجودات زنده 

دار  عهده، اعضاء ديگر و يا همان يك سلول . ات متوقف نيستمسئله حي، اين انواع 
 سلولي حيوانات تك پوسته مثالً .بود خواهند اعمال تمام يا و ديگر انجام اعمال حياتي

، عامل انجام عالوه بر تأمين عمل حفاظت جسم و حركت حيوان، و ضمائم آن 
اين . باشد گي از قبيل جذب و دفع غذا و يا تنفس حيوان نيز ميكارهاي ديگر زند

 - خوانند  را موجودات پرعضو و پرعضوتر و يا متكامل ميقبيل حيوانات يا گياهان
 هم معلوم داشته كه موجودات  و گياهان گذشته روي زمينمطالعه روي حيوانات

 با اين -اند هاي جديدتر آفريده  شده تر و انواع متكامل در دوره  قديمتر خلقت ساده
 اشاره شده است در علوم 272مسئله نقص و كمال به نحوي كه در صفحه ، توضيح 
  .باشد  مورد بحث نميزيستي
  ـ پيدايش يك فرد از يك فرد ناقص نيز مورد بحث در علوم زيستي تكامليب

در تحول يك نوع به نوع ديگر است و اين تغيير به طور ،  تغييرات تكاملي ،نيست 
  .گيرد ها صورت مي نامحسوس و در طول نسل

 273 و 272 ـ سومين موضوع كه راجع به مسائل تكاملي مذكور در صفحات ج
يل نسبي اعضاءِ انواع موجودات از نظر تفص. مسئله حيات است، نبايد بالجواب بماند

تر  ولي اصل حيات در آنها شكل ساده و كامل، تر و يا متكامل هستند  ساده، بدن 
توان   است نقص و كمالي نميندارد و براي آنچه موجب زندگي موجودات زنده

 بحث بيشتر در »خلقت انسان« كه ما در كتاب  ديگر از قرآنةاز چند آي. تشخيص داد
  .توان نمود هايي در اين مفهوم مي  استفاده1ايم باره آنها نموده

                                                 
  .)6( در سورة شريفه انعام98مخصوصاً آية . 1
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 ة در سور33 ةآي  راجع به274 اول صفحه  و سطر273 دو ثلث آخر صفحه  در-11
،  1)ِمنيِعمرانَ علَى الْعالَ ِإبراِهيم وآلَ ِإنَّ اَهللا اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ ()3(عمران آل

اي از گفتار ما راجع به اين آيه در  اند و در اين باره پس از ذكر خالصه بحث نموده
  :اند   ، اجماالً چنين فرموده»خلقت انسان«كتاب 

مذكور در آيه، محلي بالم است و » مينالعال«در اين خصوص بايد دانست كه «
افرادي (كند پس آنان   صدق مي تا روز قيامتدهد و بر بشر آن افاده عموم مي

برگزيدگاني بر جميع معاصران و آنها كه بعد ) كه نامشان در آيه مذكور است
وما أَرسلْناك « قبيل است قول پروردگار آيند خواهند بود و از اين از آنها مي

 از ميان اوالدش، غير از افراد  پس چه مانع دارد كه آدم2» رحمةً لِّلْعالَِمنيِإالَّ
  . »د شده باشمذكور در آيه ، برگزيده و اختيار

 از ميان اوالد معاصرش بوده و بعد از تذكر راجع به آنكه ممكن است اصطفاي آدم
  : اند  باشد، به طور كلي نوشته

متذكر ) » خلفت انسان«نويسنده كتاب (اگر به همان دليل كه استدالل كننده «
اين مسئله ، تجهيز او به عقل است بر انسان اوليه شده است اگر برگزيدگي آدم

اين  م مشترك است و بنابراين ذكر اختصاص آدم به آد  جميع بني بين او و
  ».خواهد بود» تخصيص من غير مخصص«صفت 

  :هاي ما  و اينك پاسخ
ده عموميت آين كلمه را به و نظر كلي از اين» العالمين«اينكه محلي بالم بودن كلمه 

 آدم» اصطفاء«و با اين فرض مفهوم  اند دانسته قيامت روز تا داده و شامل تمام نوع بشر
اند به  آدميان بعد از آدم هم اطالق نموده حدود معاصران وي خارج ساخته و بهرا از 

  :داليل زير صحيح ودرست نيست 
از نظر محلي بالم بودن آن به » العالمين«اگر مفهوم عمومي بودن كلمه  ـ الف

غير از افرادي كه   ، را منتخب نسبت به تمام آيندگان آيندگان نيز اطالق شود و آدم
در آيه از » آل«آيد همه افرادي كه به نام و يا  الزم مي، نامشان در آيه ذكر شده بدانند

نها ياد شده است از نظر مقام و فضيلت يكي باشند و اگر معلوم شود كه پيغمبران آ
 هريك 3غير زمان را به» برگزيدگي«مسئله  ،مرتبه نيستند يك در منظور  آيه مذكور در

                                                 
 . را بر جهانيان برگزيدعمران م و آلابراهي  و آل و نوحهمانا خدا ، آدم : 33) / 3(عمران آل. 1
 .ايم ر رحمت به جهانيان فرستادهو تو را تنها به منظو : 107) / 21(انبياء. 2
زيستند و  هاي جدا مي ل كه همزمان بودند و در محلاسرائي  و حتي در مكان ، چنانكه بعضي از انبياء بني.3

 .مصطفاي محيط خود بودند
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ديگران برگزيده  توان عموميت داد زيرا قاعدتاً آنكه افضل است نسبت به از آنان نمي
 برگزيده بودند پس بايد همتراز و در يك مرتبه از رانشود و چون همه اين پيغمب مي

اند بنابراين  فضيلت باشند و چون به داليل زير فرستادگان الهي در يك مقام نبوده
  .غير خود ايشان دانست در شريعت و خودشان غير از زمان به را برگزيده توان آنان نمي

در يك ) 3(عمران  آلة از سور33 ةدر آي ـ اگر به فرض همه پيغمبران مذكور ب
متعدد  پيغمبران مآد بني حيات طول در كه داشت لزومي چه پس ،باشند موقعيت و مقام

مبعوث شوند و هر يك ) اولوالعزم (و متوالي و مخصوصاً پيغمبران صاحب كتاب
از ابتدا يك . كتاب تازه، كتابي كه متناسب فهم و عقول زمان بوده است، بياورند

، مبين و  متوالي مثل اولياء اسالمگرديد و پيغمبران مدون مي، كتاب و يك شريعت 
 همرتبه باشند همان 33 ةآي مذكور در  فرادا فرض شارح آن شريعت بودند و باز اگر به

 در سطر اول صفحه كه خود آقاي طباطبايي» تخصيص من غير مخصص«اشكال 
  آيد ؟ اند پيش نمي راد قرار داده عنوان اي274
الرُّسلُ فَضَّلْنَا تِلْك  ()2( بقرهة از سور253 ةهايي از آي  ـ به نص صريح جملهج

ولَقَد فَضَّلْنَا بعض النَّبِيينَ علَى  (... )17( اسراءة از سور55 ة و آي1...)بعضَهم علَى بعضٍ
 برگزيده شده و به راهنمايي  فرستادگان الهي كه در ادوار زندگي انسان2...)بعضٍ
اين مسئله مانند تقديرات . اند اند همگي در يك مقام و مرتبه نبوده  پرداختهمردم

 و خلقيات اقوام كه بشرتكامل فكري . ديگر الهي خالي از حكمت و مصلحت نيست
چند  هر و داشت خواهد الزم را متناسبي راهنمايان ،است مكان شرايط و زمان از تابعي

آن است  توحيد و تثبيت ايمان به يكي و آن دعوت به، كه هدفِ اصلي جميع انبياء
، ه تأثير در آن نبود ولي چگونگي و ثمر دعوت آنان كه قطعاً فضيلت فردي آنان بي

توان دريافت  را مي ءاالنبيا خاتم» خلق عظيم« و باشد و از همين جا فضيلت متفاوت مي
 سلف، در ابالغ شريعت قطعي كه بر كرد كه بدون تجهيز به معجزاتي نظير انبياء

  .فت و آن را به ثمر رسانيداساس فطرت و تكامل فكري بشر استوار است، توفيق يا
تر  به واسطه محلي بالم بودن آن را وسيع» العالمين« ـ اگر باز مفهوم عام كلمه د

 توانيم منكر شويم كه نوح ، آيا مي بدانيمتمام دوره بشريت ساخته و بخواهيم ناظر به
عمران در زمان خودشان از ميان قوم خود كه  م و آلابراهي  آلو هر يك از پيغمبران

                                                 
 ... .برخي ديگر برتري داديم را بر برخي از آن پيغمبران : 253) / 2( بقره.1
 ... . را بر ديگران برتري داديمو برخي از پيغمبران : ... 55) / 17( اسراء.2
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باره هر يك  چنين حكم در وقتي پس اند؟ شده انتخاب و برگزيده جسماً مثل او بودند
) 3(نعمرا  آلة سور33 ة در آيچگونه بايد براي آدم،  صادق جاري باشد از اين انبياء

، كه در رديف ساير انبياء نام برده شده و اختصاص و استثنايي براي او ذكر نگرديده 
دريافت ديگر داشته باشيم و او را مخلوق از غير پدر و مادر دانسته و اصطفاي او را 

اند، ممكن  اينكه نوشته به طور راجع همين و!  ؟آيند بدانيم كه بعد مي هايي از ميان انسان
است آدم از ميان اوالد خودش برگزيده شده باشد، هر چند چنين ادعا و احتمال 

م و ابراهي ذلك در جواب بايد گفت مگر نوح و انبياء آل بسيار ضعيف است مع
اند تا آدم را هم كه در بيان آيه  سته برخا از ميان اوالد خود به پيغمبريعمران آل

  !معطوف و همتراز آنان است منتخب از ميان اوالدش بدانيم؟
ـ اما اينكه در آخر اين بحث  ه  و سطر اول از صفحه 273سطر آخر از صفحه ( 
 به واسطه داشتن عقل است، چون اند كه اگر اصطفاي آدم اجماالً متذكر شده) 274
م هم عقل دارند پس با او اشتراك صفت خواهند داشت و از اين جهت آد بني

  :شود حاصل مي» تخصيص من غير مخصص«
، علمي است كه موجب برتري آدم و كه مزيت ايم شده  متذكرقرآن ما با استناد به

 دريافت نموده و نتيجه 1...)م االَسماء آدمو علَّ(از جانب خداوند براي فهم واقعيات 
. اعقاب خود منتقل نمود به  ميراث به كه گرديد تشخيص اين دريافت دارا شدن عقل و

 داراي فكر شدند و در راه تكامل فكر افتادند و بدين وسيله است كه اوالد آدم
ي ادار، م در اين است كه آدم با دريافت علم از پروردگار آد فرق آدم و بنيبنابراين 

شوند و از اين راه  دار مي علم، م با داشتن عقل و تشخيص آد اما بني، تشخيص و عقل شد
  .كنند  مي»رجعت«عاقبت به پروردگار شان 

به واسطه عللي كه در م ، آد از طرف ديگر درجات عقل و هوش در افراد بني
شود يكسان نيست و از اينجا است كه هادي و راهنما   و ترتيب آنان وارد ميوراثت

  .شود  مبعوث ميالزم دارند و در موقع لزوم براي آنان پيغمبر
 ةدر آي» العالمين«تعميم و توسعه  كلمه  فرضي كه راجع به، بنا به آنچه مذكور شد

 از عدم برگزيدگي آدم راجع به آن از كه اي و نتيجه اند  نموده)3(عمران  آلة از سور33
 107ة مزبور را با آيةدرست نيست و اينكه منطوق آي، اند  همعصر خودگرفتهميان بشر

. باشد مستدل نمي، اند  يكي دانسته2)رحمةً لِّلْعالَِمنيوما أَرسلْناك ِإالَّ ()21( انبياءةسور
                                                 

 ... .ها را به آدم آموخت  همه نام) خدا(او  : 31) / 2(بقره. 1
 .ايم نها به منظور رحمت به جهانيان فرستادهو تو را ت : 107) / 21(انبياء. 2
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 ة از سور33 ةبا مقصودِ آي، زيرا در اينجا منظور كه اختصاص به يك فرد دارد 
مضافاً به آنكه . فرق دارد ، كه مربوط به چند نفر در ازمنه متوالي است ) 3(عمران آل

 )ص( خاتم االنبياء رحمتي است كه با رسالت،  )21( انبياءة از سور107 ةموضوع آي
 جهانيان شد و با برقراري كتاب و سنت او ، در هر زمان آن رحمت برقرار نصيب
گيري و برگزيدگي  كه به معني تصفيه و عصاره» اصطفاء«با منظور ، اين مفهوم . است

  .تفاوت دارد، كند  است و عام بودن مفهوم آن از زمان برگزيدگي تجاوز نمي
   :)7( اعرافة از سور11 ة توضيحات متقابل راجع به آي-12

   1 »...رناكُم ثُم قُلْنا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدمقْناكُم ثُم صوولَقَد خلَ«
اظهار نظري در پنج سطر ،  مورد بحث »الميزان« تفسير 16 از جلد 274در صفه 

 نموده و در نتيجه آنچه )7(»اعراف« شريفه ة از سور11 ةراجع به آي) 6 تا 2از سطر (
. اند  كرده بحث شده بود رد»خلقت انسان« صفحه از كتاب در باره اين آيه در شش

مذكور در اين » ثم«اند اين است كه حرف  تنها دليلي نيز كه در اين ادعا ذكر نموده
در ترتيب كالم استعمال » و«آيه داللت بر ترتيب و تراخي ندارد، حرف مزبور مثل 

 در باره »الميزان« تفسير 8شده است و توضيح راجع به اين ايراد را هم مراجعه به جزء 
  .اند  داده)7( سوره اعراف11آيه 

 آن، نقل قولي 27در صفحه ،  بود كه در اختيار7 از ترجمه تفسير جزء15در جلد 
» و«در آيه مزبور به معناي حرف » ثم«اند كه به عقيده او حرف  نموده» اخفش«از 

  : اند  چنين فرمودهاست و بعد 
 و جميع  و سيبويه بر او حمله كرده است كه اين اشتباه است زيرا خليلزجاج«

هميشه براي چيزي » ثم«. فرق دارد» واو«با » ثم«اند كلمه  اساتيد عربيت گفته
  » ... خود بعديت و تأخر داشته باشداست كه نسبت به ماقبل

در ) 8 ترجمه تفسير جزء 15جلد  (27و بعد از مقداري بحث و چند تمثيل در صفحه 
 را داننند و در حقيقت قول اخفش آن را قابل قبول نمي كنند، ها مي  اشكالقول زجاج
  .كنند تأييد مي

  :اش چنين است  اند خالصه  گفته براي رد كردن گفته زجاجآنچه آقاي طباطبايي
 در صورتي درست است كه وجه مشتركي ميان اجداد و اعقاب قول زجاج«

مقصود را متوجه پدران و » شما«وجود داشته باشد تا بتوان با ذكر خطاب 
 11مذكور در آيه » مخلقناك«اجداد طرف خطاب ساخت و بنابراين از جمله 

                                                 
 را گفتيم كه و سپس فرشتگان) تدريجاً(ما شما را آفريديم و سپس شما را شكل داديم  : 11) / 7( اعراف.1

 ... . كنيد را سجدهآدم
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 اسالف و اجداد طرف خطاب  و نظاير آن، آفرينش)7(از سوره اعراف
 اما به صرف آنكه ما فرزندان آدم. را در نظر داشت) »كم«موضوع ضمير (

  »  يكي دانست را با خلقت ماتوان خلقت آدم هستيم نمي
  : اند  و نيز اينطور نوشته
 و تصوير آنان باشد ، بايد  و تصوير او، خلقت بني نوع بشراگر خلقت آدم«

ثُم قُلْٰنا «سجده بر ابناء او بوده باشد و بايد فرموده باشد ،  هم  بر آدمسجده
  ».انَٰسنِالوا ِلدِج اسِةكَالِئملِْل

تأييد اين مسئله است كه ،  است خالصه  اجمال فوق كه در رد كردن قول زجاج
 غير از عطف ترتيبي و تراخي نيست و نتيجه اينكه چگونگي خلقت آدم» ثم«حرف 
  . استبني آدم

   :اما جواب ما
مناسبت نيست گفته شود كه  يش از آنكه به توضيح در اين موضوع بپردازيم بيپ

و رد كردن » ثم«تمام بحث و تمثيلي كه در مورد مذكور در فوق و از جمله حرف 
به نظر ما ناشي از يك عقيده استوار موجود از قبل است ،  صورت گرفته گفته زجاج

، چنين استنباط. دانند  مياند و او را ابوالبشر  دانسته را بالفاصله از خاككه خلقت آدم
شايد مصاب باشد اما اگر نظر و عقيده ، پيش از آنكه عقيده ديگري اظهار نشده باشد

ز هر ترين احتمال صحت هم در باره آن نتوان داد، ا متفاوتي اظهار گرديد و ضعيف
 ، كه نگارنده اعتقاد و احترام به صفاي مفسر متفكر و آزادمنش نظير آقاي طباطبايي

روح و روشني ذهن ايشان دارد، شايسته است كه عقيده سابق خويش را در تتبع و 
راه كمال خود را سير كند و در بيان ، تحقيق جديد مبنا و اساس قرار ندهند تا تحقيق 

  .دادن حقيقت تأخيري روي ندهدو جلوه 
است پرسيده  م يكي نيست بجاآد آفرينش بني  باآدم خلقت اند فرموده  ـ اينكهالف

 ؟ اگر چه مقصودشان تمسك به همان تفسيري است كه شود به كدام دليل از قرآن
  از آيات قرآنايش مستقيم آدم از گل و خاكايشان و اغلب مفسران راجع به پيد

غيرمنطقي بودن چنين تأويل   اند، با اين همه بحث و گفتگويي كه راجع به كرده
اگر غير از آن موردي  و وجود نياوريم به ماللتي ،آن مجدد طرح با است بهتر ،ايم كرده

كند، انتظار و   را تأييد مي و ساير افراد بشردارند كه خلقت متفاوت آدمرا سراغ 
  : اند  آرزوي خواندن يا شنيدن آن را براي رفع اشتباه خود داريم و اينكه فرموده

 و تصور آنان باشد ، بايد  و تصوير او خلقت بني نوع بشراگر خلقت آدم«
  »... بر ابناء او بوده باشد هم ، سجدهآدم بر سجده
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 براي خلقت جسمي او نبوده است ، اين سجده در مقابل  بر آدمسجده فرشتگان
 8هاي  دگار آموخته است و ما در شمارهعوالم معنوي و علمي است كه آدم از پرور

  .ايم  به قدر كافي در اين خصوص توضيح داده11و 
، به فضل الهي،  در بيان ابتداي خلقت انسان)7( اعرافة سور11 ةاستفاده ما از آي

 توضيح »خلقت انسان« ش دوم كتاب  صفحه از بخبسيار بوده است؛ اين بيان در شش
 طباطباييآقاي مراجعه به آن شايد در جواب اين قسمت از نظريات . داده شده است

  .خالي از فايده نخواهد بود
 و ه آقاي طباطباييدر بيان نظري است ك، )7(اعرافسورة  يازدهم ة ـ اگر آيب

دانند، دقت   مي دارند و او را ابوالبشرمفسران هم عقيده ايشان در باره خلقت انسان
و حرف آن و حتي تقديم و تأخير كلمات   كه براي هر جمله و كلمهاعجازآميز قرآن

 را به نحوي در ابتدا و داشت كه آفرينش آدم ، اقتضا ميآن اسرار و مقاصدي است
را بيان فرمايد تا ) رناكُممفاهيمِ خَلَقْناكُم ثُم صو (گيري انسان سپس خلقت و شكل

 نسبت به نظر آقاي طباطبايي و مفسران ديگر در باره خلقت خاصه و متفاوت آدم
  . مؤيد باشد و ديگران تفسير ناصوابي در آيه به عمل نياورندساير افراد بشر

معني   ، به)7( اعرافة از سور11 ةدر آي» ثم« ـ اگر به فرض صحت ادعا، حرف ج
كرد  آيا بالغت و منطق ايجاب نمي،  شده بود و به عنوان عطف در كالم استعمال» و«

كه همان حرف واو كه از هر جهت وافي به مقصود بود به كار برده شود؟ و آيا خود 
در » واو«را به جاي » ثم« كه از نويسندگان به زبان عربي هستند، كلمه آقاي طباطبايي

هاي ادبي اين  امح در نوشتهاند؟ چنين اختالف و تس عطف كالم استعمال نموده
نويسندگان نيست چه رسد به كالم الهي كه لغزش و هوس در آن راه ندارد و جز بر 

  .باشد حكمت و دليل استوار نمي
  : كه به اين بيان است )32( سجده ة سور9 و 8 و 7 راجع به آيات -13

»يكُلَّ ش نساِن ِمن ِطٍنيالَِّذي أَحالِْإنس لْقأَ خدبو لَقَهٍء خ.  
  .ثُم جعلَ نسلَه ِمن سلَالٍَة من ماء مِهٍني

  ثُم سواه ونفَخ ِفيِه ِمن روِحِه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ 
  ١».قَِليلًا ما تشكُرونَ

                                                 
 هر چيز را نيكو گردانيد و خلقت انسان را از كه آفرينش) آن خدايي(آن كسي  : 9 تا 7) / 32(سجده . 1

  . شروع فرمودگِل
  ←                           .اي از آب ناچيز قرار داد سپس او را از عصاره
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  :تذكر نبايد گذاشت  اند كه بي  داده274 صفحه توضيحاتي در اواسط
اند با  ايم بيان نموده اي از آنچه بحث كرده  صفحه مزبور خالصه13 تا 7در سطور 

اي مبهم و  اين تفاوت كه منظور اصلي بحث ، به واسطه تلخيص و اختصار تا اندازه
مرتفع ساخت، توان  نامعين گرديده و چون با مراجعه به آن كتاب ابهام حاصل را مي

  .لذا بحث بيشتر در اينجا موردي نخواهد داشت
 از 8 و 7 ، و از روي قرائن نوشته ايشان، آيات 21 تا 14 در سطور آقاي طباطبايي

 و ادامه نسل  را در بيان خلقت مستقيم و بالفاصله آدم از گل)32( سجدهة شريفةسور
 9ا معمول است دانسته و مدلول آيه ه او را، بعداً از كيفيت تناسلي كه در ميان انسان

، هنگام تكميل و تسويه جسمي هر فرد انسان، از اين سوره را در رسيدن روح الهي 
اند اين است  اند و دليلي كه بر اين مدعا ذكر كرده انش گفتهاعم از آدم و يا فرزند

دهد  افاده عموم نمي» سالله«كلمه  كه معني بايد انطباق بالفظ داشته باشد و نكره بودن
  .زيرا كلمه نكره وقتي مفهوم عام خواهد داشت كه در سياق نفي استعمال شده باشد

   :جواب ما
 كه در نيمه اول آن ضمير سوم شخص )32( سجده ة از سور9 ةبا توجه به متن آي

 28و 26كار برده شده و با استفاده از آيات  مفرد و در نيمه اخيرش ضمير دوم جمع به
فت شود كه در  كه در همين بيان است شايد به سهولت دريا1)15( حجرة سور29و 

، ربط منطقي وجود ندارد )32( سجدهة سور9 و 8 و 7 از آيات تعبير آقاي طباطبايي
  :و از جمله 

 ـ اگر منظور در نفخه روح الهي كه به تعبير ايشان در هنگام تكميل و تسويه الف
 و مگر در جنين، گيرد، ايجاد حيات و زندگي است   مي هر فرد صورتخلقت

! اند حيات وجود ندارد؟ مخصوصاً احوال اوليه جنيني كه هنوز اعضاء پديد نيامده
                                                                                                                   

 و شنوايي ( روح خودش دميد و براي شما گوش سپس او را سامان داد و متعادل گردانيد و در آن از→
قرار داد ، كمترين چيز براي شكرگزاري ) عاطفه و رأفت(ها  و دل) بينايي و تميز(ها  و چشم) تشخيص

  ).تا اقالً شكرگزار باشيد(شما 
   : از اين قرار است)15(»حجر «ة شريفة سور29 و 28 و 26متن آيات . 1

  ).26آيه (» .ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍن«
  .بد بو آفريديم) لجن(اي از گِل سياه  شده  خشك را از گِلو تحقيقاً انسان

  ).28آيه (» .ِة ِإني خاِلق بشرا من صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍنوِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَ«
  . خشك از لجن بد بو هستم كننده بشري از گِل را گفت همانا خلقو هنگامي كه پروردگارت فرشتگان

  ).29آيه (» .فَقَعواْ لَه ساِجِدينفَِإذَا سويته ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي «
 . در آييدپس از آنكه او را سامان داديم و در او از روح خود دميديم ، پس براي او به سجده
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تبديل و رشد كه در جنين كليه موجودات زنده، بال استثناء برقرار ، تنفس ، تغذيه 
موجودات ذي روح از غير است، همه از آثار حيات و با همين آثار است كه 

  . باشند روح متمايز مي ذي
 و تشخيص گشتن علم  ـ اگر مقصود از نفخه روح پروردگار، پيوستن و ضميمهب

و آيات ) )2( بقرهةدر سور( تعليم ةو فكر بر پيكر انساني است به مدلول صريح آي
آن هم پس از آمادگي خلقتي او صورت ،  اين پيوند جز بر آدم صفي، مشابه ديگر 

  . عموميت ندارد براي بني آدم اين ابداع در آفرينشنگرفته و به نص قرآن
اند در تفسير آيات، معني بايد انطباق با لفظ داشته باشد، مصداق  اما اينكه فرموده
» انسان« مورد بحث كلمه 7گفتار خود ايشان است كه مثالً در آيه صريح اين ايراد بر 

، شود اطالق مي معيني شخص به و است كه اسم خاص آدم معني را كه اسم عام است به
اند  اند و تعبير آيه را به مفهومي كه خود سابقه ذهني و تصور قديمي داشته آورده
  ! اند برده

نفي نيست، مفهوم  چون در سياق آن بودن نكره اند گفته كه» سالله« كلمه و در باره
  :كنيم  عمومي را ندارد، لزوماً توضيح مختصر زير را اضافه مي
حاصل نگرديده بلكه » سالله«مفهوم عمومي، به طور مستقيم از نكره بودن كلمه 

  :  و مقصود اين است از ابهام و غير معروف بودن آن است
كند، از  ها و تسليم صفات طبيعي اجداد را به اعقاب مي اي كه تأمين نسل سالله

اين «. باشد هايي كه در حدود دانش و اطالع بشري است نمي ها و سالله انواع عصاره
 ها و تكامل انواع را  طبيعي و بقاء نسلي مخصوص و مرموزي است كه وراثت سالله

در جميع ،  ، به شكل يك پديده ازلي دار است و چنين سالله تحت امر الهي عهده
  ».شمار موجودات زنده ساري است و عموميت دارد هاي بي گونه

 چنين »الميزان« تفسير 16 در جزء 274 در دو سطر آخر از صفحه آقاي طباطبايي
 هم استدالل شده  به آيات ديگر از قرآن و يا آدماند كه در باره خلقت انسان وشتهن

كه جواب آنها بن نحو گذشته است و موجبي براي نقل و اطاله كالم نيست، بلي 
 به چندين »خلقت انسان« كتاب  در راجع به آفرينش بشري؛اند طور كه فرموده همين

آيه ديگر از قرآن نيز استناد شده ولي چنانكه متن كتاب مزبور گويا است مورد 
بحث و نحوه استدالل از اين قبيل آيات غير از آياتي است كه از آنها ذكري به ميان 

در . د به مثل آيات مذكور باشدتوان آمده و بنابراين ايراد و يا جواب به آنها هم نمي
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اند براي ما  هر صورت چون آقاي طباطبايي جواب درباره اين آيات را الزم نديده
  .هم موجبي براي بحث و رفع ايراد نخواهد بود

احساس  از خالي برايم يادداشت اين تحرير كه شوم متذكر و معترف بايد خاتمه در
 م عميقي كه نسبت به جناب آقاي طباطباييناراحتي و اشكال نبوده است زيرا با احترا

گويي به ايشان را به احتمال آنكه در وجود با صفايشان اثر نامطلوب  دارم جواب
ديديم ولي چه بايد كرد؟ چون مقاله ايشان چاپ و منتشر  بگذارد، دور از ادب مي
 دفاع از عقيده و كردم به نظر خود، قصور در اداي حق و شده بود، اگر سكوت مي

  .ام، از اين جهت و به ناچار اقدام به تحرير و انتشار اين مختصر نمودم وظيفه كرده
، ام  در هر صورت با آنكه الزمه نزاكت و احترام را در نوشته خود به كار برده

هاي خود ايجاد ناراحتي نموده و يا ندانسته  گويي ذلك اگر در بحث و جواب مع
كنم و دوام  صميمانه عذرخواهي مي، خالصي كرده باشم ترك اولي و خالف ا

  .سالمت و مزيد توفيقات جناب ايشان را از درگاه الهي مسئلت دارم
  

  بمنه و فضله
  تهران

  يداهللا سحابي
  
  
  



 



 

  
  
  
  
  
  
  

   راهنما و فهرست آياتي از قرآن
  

كه در اين كتاب مورد استناد و استفاده قرار گرفته است
*

  
  

  :اند  اند بر دو دسته  كه در اين كتاب مورد استفاده واقع شدهي از قرآنآيات
در بيان هر ، ها در مفاهيم آنها  يك دسته آنهايي هستند كه از كلمات و جمله

  .ايم موضوع تكاملي ، استفاده كرده
ر باشند كه از مفاهيم آنها به عنوان مكمل منظور خويش ، د دسته ديگر آياتي مي

  .ايم هر بحث كتاب بهره گرفته
هايي كه حاوي آنها هستند از  فهرست هر يك از دو دسته فوق به ترتيب سوره

  : اين قرار است 
  

  دسته اول
  

اره
شم

ب
ترتي

 
  

ام  ن
وره

س
آيه  

ره 
شما

 
  

  متن آيات

اب
 كت
حه
صف

  1  35 ا آدا يقُلْنةَونالْج كجوزو أَنت كُناس اممثُ ِشئْتيغَداً حا رهكُالَ ِمن165  ... و
2  

قره
ب

221  ... وآتينا ِعيسى ابن مريم الْبيناِت وأَيدناه ِبروِح الْقُدِس...253  )2(
3  33 طَفَى آداص اِإنَّ اللّهرآلَ ِإبا ووحنو الَملَى الْعانَ عرآلَ ِعمو ِهيم166  ِمني
4  34 ِليمع ِميعس اللّهٍض وعا ِمن بهضعةً بي210  ذُر

5  

 آل
ران

عم
)3(  35 ي ِإنلْ ِمنقَبا فَتررحطِْني ما ِفي بم لَك تذَري نِإن بانَ ررأَةُ ِعمرِإذْ قَالَِت ام أَنت ك

ِليمالْع ِميعالس  
210

                                                 
 در اين فهرست ، آيات ديگري نيز در اين كتاب مورد استفاده و استناد قرار گرفته غير از آيات مندرج* 

  .انعكاس نيافته است) دسته اول يا دسته دوم آيات(اين فهرست است كه توسط مؤلف فقيد در 
ها ، مشخصات كلي تمام آيات استفاده شده در اين مجموعه تهيه و ارائه  در بخش فهرست آيات و نمايه

 ) .ب.ف.ب(شده است 
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اره
شم

ب
ترتي

 
  

ام  ن
وره

س
آيه  

ره 
شما

 
  

  متن آيات

اب
 كت
حه
صف

  

 واللّه أَعلَم ِبما وضعت ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَىفَلَما وضعتها قَالَت رب ِإني وضعتها أُنثَى 36 6
  وِإني سميتها مريم ِوِإني أُِعيذُها ِبك وذُريتها ِمن الشيطَاِن الرِجيِم

211

7  37 
ا ييا كُلَّما دخلَ علَيها زكَِركَفَّلَها زكَِر  و وأَنبتها نباتا حسنافَتقَبلَها ربها ِبقَبوٍل حسٍن

 يا مريم أَنى لَِك هذَا قَالَت هو ِمن ِعنِد اللِّه إنَّ اللّه  قَالَالِْمحراب وجد ِعندها ِرزقاً
 يرزق من يشاء ِبغيِر ِحساٍب

213

215  ِمنيِك واصطَفَاِك علَى ِنساء الْعالَاللّه اصطَفَاِك وطَهر وِإذْ قَالَِت الْمالَِئكَةُ يا مريم ِإنَّ 42  8
9  43 اِكِعنيالر عكَِعي مارِدي وجاسِك وبِتي ِلراقْن ميرا م215  ي

يهم يكْفُلُ مريم كُنت لَديِهم ِإذْ يلْقُون أَقْالَمهم أَ ذَِلك ِمن أَنباء الْغيِب نوِحيِه ِإلَيك وما 44 10
 وما كُنت لَديِهم ِإذْ يختِصمونَ

215

12 

مه 
ادا

 آل
ران

عم
)3(  

59 ثَِل آداللِّه كَم ى ِعندثَلَ ِعيسكُونُِإنَّ مكُن فَي قَالَ لَه اٍب ِثمرِمن ت لَقَهخ 166  .م
222  يسى ابن مريم رسولَ اللِّه وما قَتلُوه وما صلَبوه وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنا الْمِسيح ِع157 13
14 

ساء
ن

222  بل رفَعه اللّه ِإلَيِه وكَانَ اللّه عِزيزا حِكيما158  )4(

ئده 15
ما

)5( 
ديقَةٌ كَانا يأْكُالَِن ما الْمِسيح ابن مريم ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ وأُمه ِص 75

  الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم اآلياِت ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ
227

عام 16
ان

)6( 
194.ٍم يفْقَهونَواِحدٍة فَمستقَر ومستودع قَد فَصلْنا اآلياِت ِلقَو كُم من نفٍْسوهو الَِّذي أَنشأَ 98

يس لَم رناكُم ثُم قُلْنا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِلقْناكُم ثُم صوولَقَد خلَ 11 17
  .نيكُن من الساِجِدي

171

18 19 ا آديةَ ونالْج كجوزو أَنت كُناس 174  ...م
175  ...فَدالَّهما ِبغروٍر فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوَءاتهما 22 19
20 

ف
عرا

ا
)7(  

175  ...قَرمستقَالَ اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض عدو ولَكُم ِفي اَألرِض  24
188  .ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍن 26 21
188  .وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني خاِلق بشرا من صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍن 28 22
23 

جر
ح

)
15(  29 اِجِدينس واْ لَهوِحي فَقَعِفيِه ِمن ر تفَخنو هتيو188  فَِإذَا س

216  فَاَتخذَََت ِمن دوِنهم ِحجاباً فَاَرسلْٰنا ِالَيٰها ِمن روحنا فَتمثَّلَ لَٰها بشرا سِوياً 17 24
25 19 الَه كبولُ رسآ رما اَناقالَ ِانكيغُالماً ز لَك 216  ب
26 

ريم
م

)
223  فَاَشارت ِالَيِه قالُوا كَيف نكَلِّم من كانَ ِفي املَهِد صِبياً 29  )19

223  قالَ اني عبداهللا آتٰيين الِكتاب وجعلْين نِبياً 30  27
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(حج 28
22( 

5 ِمن طْفٍَة ثُمِمن ن اٍب ثُمرن تاكُم ملَقْنا خلَقٍَةفَِإن202   ع

191  ولَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن سلَالٍَة من ِطٍني 12 29
194  مِكٍنيثُم جعلْناه نطْفَةً ِفي قَراٍر  13 30
31 

ون
ؤمن
م

)
194  ...ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ 14  )23

32 

فر
(قان

25(

180  ق ِمن الْماء بشرا فَجعلَه نسبا وِصهرا وكَانَ ربك قَِديراوهو الَِّذي خلَ 54

177  ق الِْإنساِن ِمن ِطٍنيالَِّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْ 7 33
34 8 ِهٍنيثُماء من ملَالٍَة مِمن س لَهسلَ نع177   ج
35 

جده
س

178  ثُم سواه ونفَخ ِفيِه ِمن روِحِه وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ قَِليلًا ما تشكُرونَ 9  )32(

ات 36
صاف

)
37(

11 نلْقًا أَم مخ دأَش مأَه فِْتِهمتن ِطٍني لَّاِزٍبَاسم ماهلَقْنا خا ِإنلَقْن190   خ

من 37
رح

)
55(

181  ق الِْإنسانَ ِمن صلْصاٍل كَالْفَخاِرخلَ 14

ديد 38
ح

)
57(

 وجعلْنا ِفي قُلُوِب ثُم قَفَّينا علَى آثَاِرِهم ِبرسِلنا وقَفَّينا ِبِعيسى ابِن مريم وآتيناه الِْإِجنيلَ 27
  ...الَِّذين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً

228

ف 39
ص

)
61( 

التوراِة اِهللا ِإلَيكُم مصدقًا لِّما بين يدي ِمن ِإسراِئيلَ ِإني رسولُ ابن مريم يا بِني وِإذْ قَالَ ِعيسى 6
  ر مِبنيمد فَلَما جاءهم ِبالْبيناِت قَالُوا هذَا ِسحِتي ِمن بعِدي اسمه أَحومبشرا ِبرسوٍل يأْ

228

187  ما لَكُم لَا ترجونَ ِللَِّه وقَارا 13 40
41 

وح
ن

)
187  كُم أَطْواراوقَد خلَقَ 14  )71

مت 42
قيا

)
75( 

179  . أَلَم يك نطْفَةً من مِني يمنى 37

202  هلْ أَتى علَى الِْإنساِن ِحني من الدهِر لَم يكُن شيئًا مذْكُورا 1 43
44 2 شطْفٍَة أَمانَ ِمن نا الِْإنسلَقْنا خِإنبااٍج نِميعس اهلْنعِليِه فَجاتِصري202   ب
45 

(دهر
203  ِإنا هديناه السِبيلَ ِإما شاِكرا وِإما كَفُورا 3  )76

(علق 46
96(

201  ٍقق الِْإنسانَ ِمن علَخلَ 2
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اَألرِض خِليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيها  وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي 30  1
 سقَدنو ِدكمِبح حبسن نحناء ومالد ِفكسيونَولَمعا الَ تم لَمي أَعقَالَ ِإن لَك  

173

2  31 آد لَّمعالء ِإن وـؤاء همالَِئكَِة فَقَالَ أَنِبئُوِني ِبأَسلَى الْمع مهضرع ا ثُماء كُلَّهماَألس م
اِدِقنيص مكُنت  

173

173  م لَنا ِإالَّ ما علَّمتنا ِإنك أَنت الْعِليم الْحِكيمقَالُواْ سبحانك الَ ِعلْ 32  3

4  33 ا آدقَالَ ي بغَي لَمي أَعِإن أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم آِئِهممِبأَس مأَها أَنبفَلَم آِئِهممم ِبأَسأَنِبئْه م
أَعِض واَألراِت واومونَالسمكْتت ما كُنتمونَ ودبا تم لَم  

173

173  الْكَاِفِرين يس أَبى واستكْبر وكَانَ ِمنوِإذْقُلْنا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِل 34  5

 ِمما كَانا ِفيِه وقُلْنا اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض عدو ولَكُمفَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما 36  6
تسِض مِإلَى ِحٍنيِفي اَألر اعتمو قَر  

174

7  37 لَقَّى آدفَتِحيمالر ابوالت وه هِه ِإنلَيع اباٍت فَتِه كَِلمبِمن ر 177  م

قُلْنا اهِبطُواْ ِمنها جِميعاً فَِإما يأِْتينكُم مني هدى فَمن تِبع هداي فَالَ خوف علَيِهم والَ  38  8
  هم يحزنونَ

177

186   وما ظَلَمونا ولَِكن كَانواْ أَنفُسهم يظِْلمونَ... 57  9
10 

قره
ب

)2(  

173... ِإنَّ اللّه ِحيمر 186  غَفُور

ساء 11
ن

)4(  

واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما  كُم من نفٍْسالناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَ يا أَيها 1
حاَألراءلُونَ ِبِه وسقُواْ اَهللا الَِّذي تاتاء وِنسا واالً كَِثرياِرجِقيبر كُملَيِإنَّ اَهللا كَانَ ع ام  

190

ئده 12
ما

)5(  

110
واِلدِتك ِإذْ أَيدتك ِبروِح الْقُدِس ِذْ قَالَ اُهللا يا ِعيسى ابن مريم اذْكُر ِنعمِتي علَيك وعلَى

تخلُق واِإلِجنيلَ وِإذْ ب والِْحكْمةَ والتوراةَوِإذْعلَّمتك الِْكتا تكَلِّم الناس ِفي الْمهِد وكَهالً
  ِمن الطِِّني كَهيئَِة الطَّيِر ِبِإذِْني فَتنفُخ ِفيها فَتكُونُ طَيرا ِبِإذِْني

223

183  ِعنده ثُم أَنتم تمترونَكُم من ِطٍني ثُم قَضى أَجالً وأَجلٌ مسمى هو الَِّذي خلَقَ 2 13

14 

عام
ان

)6(  95  ذَِلكُم يالْح ِت ِمنيالْم ِرجخمِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخى يوالنو بالْح فَاِلق ِإنَّ اللّه
  .اللّه فَأَنى تؤفَكُونَ

183
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15 19 ا آديو ميح ةَ فَكُالَ ِمننالْج كجوزو أَنت كُناسا هبقْرالَ تا ومةَ ثُ ِشئْترجِذِه الش
الظَّاِلِمني ا ِمنكُونفَت  

174

16 20 اكُمها نقَالَ ما وَءاِتِهموا ِمن سمهنع وِريا وا مملَه ِديبطَانُ ِلييا الشملَه سوسا فَو
اِلِدينالْخ ا ِمنكُونت ِن أَولَكَيا مكُونِة ِإالَّ أَن ترجِذِه الشه نا عكُمبر  

175

17 21 اِصِحنيالن ا لَِمني لَكُما ِإنمهمقَاس175  و

18 22 
مهَءاتوا سملَه تدةَ برجا ذَاقَا الشوٍر فَلَمرا ِبغمالَّها ِمن فَدِهملَيِصفَاِن عخطَِفقَا يا و

ورِق الْجنِة وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُما عن ِتلْكُما الشجرِة وأَقُل لَّكُما ِإنَّ الشيطَآنَ 
ِبنيم ودا علَكُم  

175

175  ر لَنا وترحمنا لَنكُونن ِمن الْخاِسِرينقَاالَ ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وِإن لَّم تغِف 23 19
20 128...ِقنيتةُ ِللْماِقبالْع187   و
21 

ف
عرا

ا
)7(  

190  ...كُم من نفٍْس واِحدٍة وجعلَ ِمنها زوجها ِليسكُن ِإلَيهاهو الَِّذي خلَق189َ

حل 22
ن

)
16( 

102زالْقُلْ ن وحر لَهِلِمنيسى ِللْمرشبى ودهواْ ونآم الَِّذين تثَبِلي قِبالْح كبِس ِمن ر226  .قُد

186  وِإني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى 82 23
176  م هلْ أَدلُّك علَى شجرِة الْخلِْد وملٍْك لَّا يبلَىشيطَانُ قَالَ يا آدفَوسوس ِإلَيِه ال120 24

25 121ى آدصعِة ونِق الْجرا ِمن وِهملَيِصفَاِن عخطَِفقَا يا ومهآتوا سملَه تدا فَبهفَأَكَلَا ِمن م
فَغ هبىرو  

176

177  ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيِه وهدى122 26

27 

(طه
20(  

قَالَ اهِبطَا ِمنها جِميعا بعضكُم ِلبعٍض عدو فَِإما يأِْتينكُم مني هدى فَمِن اتبع هداي فَلَا123
  يِضلُّ ولَا يشقَى

177

مل 28
ن

)
27( 

88 ...نلُونَ صفْعا تِبم ِبريخ هٍء ِإنيكُلَّ ش قَناللَِّه الَِّذي أَت 183  .ع

وت 29
نكب

ع
)

29( 

186  . وما كَانَ اللَّه ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمون... 40

182   ِطٍنيِإذْ قَالَ ربك ِللْملَاِئكَِة ِإني خاِلق بشرا ِمن 71 30
31 

(ص
38(  72 اِجِدينس وا لَهوِحي فَقَعِفيِه ِمن ر تفَخنو هتيو185  فَِإذَا س
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(زمر 32
39( 

190  ...كُم من نفٍْس واِحدٍة ثُم جعلَ ِمنها زوجهخلَقَ 6

(طور 33
52( 

183  .خاِلقُونَأَم خِلقُوا ِمن غَيِر شيٍء أَم هم الْ 35

186  .أُولَِئك الْمقَربونَ 11 34
186  .ِفي جناِت النِعيِم 12 35
36 13 ِلنيالْأَو ن186  ثُلَّةٌ م
37 14 الْآِخِرين نقَِليلٌ م187  و
185  وأَصحاب الشماِل ما أَصحاب الشماِل 41 38
39 42 ِميٍمِفي سحوٍم و185  م
185  وِظلٍّ من يحموٍم 43 40
185  لَّا باِرٍد ولَا كَِرٍمي 44 41
42 

قعه
وا

)
56(  

45 ِفنيرتم لَ ذَِلكوا قَبكَان مه185  ِإن

ديد 43
ح

)
57( 

183  ... ِليقُوم الناس ِبالِْقسِطلَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ 25

(قلم 44
68( 

226  .ٍق عِظيٍموِإنك لَعلى خلُ 4

45 7 لَكدفَع اكوفَس لَقَك184  الَِّذي خ
46 

طار
انف

)
82(8 ككَّباء را شٍة مورص 184  ِفي أَي

47 1 الْأَع كبر مِح اسب184  لَىس
48 

لي
اع

)
184  ق فَسوىالَِّذي خلَ 2 )87
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  خلقت انسان 
  در بيان قرآن



 

  

  

  
  
  



 

   
  

  

  

  

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  مقدمه
  

ترين مسائلي است كه مورد بحث بوده ، چنانكه   از قديميچگونگي خلقت انسان
  . مطالبي در باره آن مذكور استيدر آثار ديني كهن مثل بوداهاي هند

  . آمده است ، بياناتي در باره خلقت آدم، در چند باب از سفر آفرينشدر تورات
،  در اوايل قرون وسطييساكل ، جز نوشته بعضي از آباء دين مسيحدر كتب مقدسه

ولي چون مندرجات تورات به نام .  وجود نداردبحث خاصي راجع به خلقت آدم
ته دهد، پس نوش  را تشكيل مي مسيحيانقسمت اعظم از كتاب مقدس» عهد عتيق«

  .آيد  هم جزء مباني اعتقادي آنان به حساب مي و آدم راجع به انسانتورات
 ، مثل اغلب عبارات آن كتاب دستخوش تحريفاتي شده  راجع به آدمبيان تورات

  .توان دريافت نمود است، تحريفاتي كه غيرالهي بودن آن را با كمي دقت مي
 هم درآمده  اغلب به قالب معتقدات ديني ساير اديانمطالب تحريف شده تورات
  .تأثير نبوده است  هم بي و  حتي در اعتقادات اسالميو از جمله در تفسير آيات قرآن

 با آنكه در آيات متعدد، بيانات روشن و صريح راجع به خلقت تكاملي در قرآن
ي از مفسران به تلقين آنچه در ذهن آنان از مفتريات ذلك بعض  مع، وجود داردانسان

تعبيرهايي كلمات و منطوق آيات،  روشن مفهوم به توجه  باقي مانده و بدونمنابع يهود
اند و اجماالً چنين   ذكر نموده، براي پيدايش آدمدر حدود همان مطالب تورات

  :اند گفته
را » آدم« از گل ساخته و سپس در آن دميده و خداوند هيكلي به شكل آدم«

اند ، از خود او پديد  ا تعبيراتي كه نموده كرده است ؛ زوجه او نيز ، بخلق
  » !  به وجود آمده استآمده و از توالد و تناسل آنان نوع بشر
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اند،   نسبت دادهآميز، كه به ناحق به اعتقادات اسالمي با چنين تعبيرات افسانه
 بوده است و  ، ابوالبشر بر اين است كه اوالً آدمبرداشت كلي راجع به خلقت انسان

 مستقل است و  فوري و دفعي داشته و ثالثاً خلقت آدم و انسانثانياً آفرينش او خلقت
  ! وجود ندارد  ساير موجوداتاي ميان آن و آفرينش هيچ رابطه

اي كه ذهن وي از تلقينات ضداسالمي  ها، در اظهارنظر هر نويسنده چنين برداشت
يا تصورات اساطيري خالي نبوده است، تعجب انگيز نيست ؛ اما اگر چنين تعبيرات را 

ن حقايق و همواره كه اين كتاب ذي شأن ، مبي  قرار دهند در حاليدر تفسير قرآن
  .متكي بر منطق و علم است، تعبيري ناروا و مقرون به تأسف بسيار است

 ، با مطالعات گسترده و مجربي كه مسئله تنوع تدريجي و تكاملي موجودات زنده
هاي  ريگي در باره آن شده ، از مسلمات علمي روز شناخته شده است، و نتيجه

هاي كاربردي و عملي از قبيل  هاي بزرگ در رشته برداري چشمگير علمي و بهره
ي تاريخي و علوم ديگر كه تاكنون از آن شناس  و يا زمين ، علوم درمانيژنتيك

  .حاصل شده، مبتني بر همان مسئله و مصداقي از همان مقال است
 و پيوستگي جسمي حقايق علمي راجع به آفرينش تدريجي و تكاملي موجودات

ولي با تصريحات .  هيچ مطابقتي ندارد با مندرجات موجود توراتآنها تا انسان
 انطباق كامل دارد و ما ،اند ون از آن نموده، با وجود تعبيرهاي مغايري كه تا كنقرآن

اميدواريم با بررسي كه در اين كتاب خواهيم كرد اين انطباق را روشن سازيم، و با 
 هم  را كه به ناحق به قرآن و آدمذكر دليل تعبيرات اساطيري راجع به آفرينش انسان

  .اند به دور بريزيم منسوب نموده
هاي   كه با تجربهرواج و توسعه عقيده تكاملي در باره خلقت موجودات زنده

 موجب شده است كه اولياي ، مورد تأييد قرار گرفتهمثبت علمي در علوم زيستي
در پيش گرفته و مغايرت اين ) Sécularisation( تساهل و تسامحي هوشمند كليسا

 ناديده بگيرند و براي حفظ حيثيت دين ، خود نظريات علمي را با متون كتاب مقدس
  .ئين خويش سازندآبه ترويج دانش زمان بپردازند و علم را چاشني 

گر است كه حقايق علمي  ت همواره جلوهها ، اين حقيق با اين حال و با همة تالش
 نيست و بنا ه يهود و مسيحيت مورد تأييد متون مقدسدر آفرينش موجودات و انسان

 باشند ؛ ولي در قرآن  دو ركن علم و دين در تأييد يكديگر نمي،به مندرجات مزبور
 از حقايق ، و سپس تكامل فكري در انسانخلقت تدريجي و پيوستگي موجودات
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اي است كه در موارد عديده و قبل از آنكه دانشمندان اين زمان با تحقيق و  مسلمه
  .ينش ياد شده استعنوان يكي از نواميس آفر  به،تجربه به آن واقف و معتقد گردند

 اگر بنا شود مسئله آفرينش ، داريم كه راهنمايي به مانند قرآنبنابراين ما مسلمانان
طوركه تا كنون معمول بوده، مردود دانسته و در   را همانتكاملي موجودات و انسان

اي   اين اصل حقيقي را انكار نمائيم ، مهر باطلهيف شده توراتتأييد مندرجات تحر
زنيم و حربة بزرگي است كه به دشمنان خدا و  است كه بر حقانيت دين خود مي

» ترياك جامعه«دهيم تا اصوالً مذهب را مانع علمي و فكر و يا   ميمعاندان دين
 به ،ك ما را كه معرف حقيقت و مروج علم و فضيلت استو شريعت پا! معرفي كنند

  !ناحق مباين دانش و تمدن وانمود سازند 
 غير از مباني فقه و حديث و ،ايم كه اگر در تفسير قرآن ما همواره متذكر شده

قواعد ادبي، از معيارهاي علمي نيز استفاده شده و شواهد علمي را هم مفتاحي براي 
 را تري از اسرار آفرينش  قرار دهند، حقايق بيشتر و درك عميقتعالم از قرآناس

 »خلقت انسان«كتاب  چاپ از مكشوف خواهند كرد، و بر همين نيت بود كه در اولين
قطعي علوم حياتي در اي از مضامين   صورت گرفت، خالصه ساده1346كه در سال 

مندان به تحقيق   را در نيمه اول كتاب جمع نموديم تا عالقهزمينه تكامل موجودات
 بپردازند و  الاقل با اطالع از اين مظامين، به مطالعه در آيات مربوط از قرآن،در قرآن

  .دتحقيق آنان خارج از مجمل اطالعات علمي روز نباش
حال، پس از هجده سال، براي احتراز از سوءتفاهم و رفع سوءتعبير كه به جاي 

 ، آيات قرآن را در خدمت تأييد به كارگيري مضامين علمي در شناخت بيشتر قرآن
  را فقط از نظر قرآنايم كه خلقت انسان ايم ، درصدد شده مسائل عملي قرار داده

مورد بحث قرار دهيم و فقط با استعانت از مضامين متفاوت در آيات مختلف قرآن 
اي به هر  به تحقيق در چگونگي اين آفرينش بپردازيم ، و در اين بررسي هرگاه اشاره

موضوع علمي، براي تفهيم بيشتر مطالب الزم باشد، آن موضوع را در پاورقي متذكر 
گيري از آيات باشد و همچنين در مقام استفاده  در بهرهشويم تا متن كتاب منحصراً 

 مؤيده نيز نباشيم تا اصالت استعالم از كالم الهي در اين بررسي  و رواياتاز احاديث
  .از هر حيث محفوظ گردد

*  *  *  
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 كه باشد گيرد ، اصوالً چهار موضوع مي آنچه در اين كتاب مورد بحث قرار مي
  : در چهار فصل به شرح زير تنظيم  گرديده است 

  » در آفرينشانسان و آدم«: فصل اول 
 و انسان« كدام يك از دو مفهوم در توضيح اين مطلب كه از نظر قرآن

 شده است ؟  خلقعني آيا ابتدا بشرخلقت مقدم بر ديگري داشته ي» آدم
  و سپس آدم و يا بر عكس؟

  »خلقت تدريجي و تكاملي انسان«: فصل دوم 
 و فوري داشته يا آنكه  خلقت دفعيشرح اين موضوع كه آيا آدم

   او به تدريج صورت گرفته است؟آفرينش كامل
  » وساير موجودات از نظر قرآنپيوستگي آفرينش انسان«: فصل سوم 

 و جدا از كليه  خلقت مستقل انسانبيان اين مسئله كه آيا از نظر قرآن
 با آنها را دارا بوده موجودات داشته و يا برعكس پيوستگي نسلي

  .شود اي كه به اين بحث مربوط مي هاي وابسته است؟ موضوع
  » و برگزيدگي اوخلقت آدم«: فصل چهارم 

  )ع(م بن مري  با تمثيل از خلقت مسيحآفرينششرح اين 
  .هايي از مطالب مورد بحث گيري و در آخر فصول ، خالصه و نتيجه



 

  
  
  

  
  
  
  

  فصل اول
  

     در قرآنانسان و آدم
  

   مترادف انسان در قرآن اسامي -١

گرفته » انسان« چند كلمه است كه در ترجمه و يا تفسير غالباً به معني عام در قرآن
شود كه مفاهيم متفاوتي دارند و هرگاه كه در مقام  شود ولي با دقت معلوم مي مي

 الزم ،يكي از اين اسامي باشيمبررسي و تحقيق در محتواي جمله و يا آيه حاوي 
  :اين اسامي از اين قرار  است. است كه مفهوم خاص آن كلمه را از نظر دور نداريم

  
 مخصوص مواردي است كه جثه و هيكل و به  ـ استعمال اين كلمه در قرآنبشر

  :عبارت ديگر جسم انساني مورد نظر باشد 
  »  ر مثْلُكُمِإن نحن ِإالَّ بش... « : 11) / 14(ابراهيم

   )آري ما هم بشري جز مانند شما نيستيم(... 
  

  » أَبشرا منا واِحدا نتِبعه...« : 24) / 54(قمر
  )  تنها از جنس خود را پيروي كنيم آيا سزد كه ما يك بشر(... 

  
تر دارد و شامل تمام وجود و شخصيت   مفهومي وسيع»انسان«كه نام  در صورتي

  :گردد  ز مي اعم از وضع جسمي و مراتب معنوي او نيانسان
  »  ِفي عنِقِهوكُلَّ ِإنساٍن أَلْزمناه طَآِئره« : 14) / 17(اسراء

ر انساني را طوق گردن او ما مقدرات و نتيجه اعمال نيك و بد ه(
  )ساختيم

  



  
  
  
  
  

  ، تكامل و خلقت انسانمجيدقرآن ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 276

 

گاه منزلت معنوي او نيز منظور باشد، آن مفهوم اغلب به  هر،در ذكر نام بشر
  : شكل صفتي به آن اضافه شده است 

  » هلْ كُنت إَالَّ بشرا رسوالً...« : 93) / 17(اسراء
  ) ام  آمدهسالتبه ر) كه از جانب خدا(آيا من جز بشري هستم (... 

  
 ذكر شده است  ، در قرآن بيش از هر نام مرادف انسان، »ناس« ـ كلمه  و أناسناس

 ،ا و اغلب به اجتماع بزرگ گفته شده است و از نظر اجتماعه اين كلمه به جمع انسان
  :نوعي ارزش و احترام در ذكر اين كلمه گرديده است رعايت 

  » ...  وِمن الناِساُهللا يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة رسالً« : 75) / 22(حج
  ...) گزيند  رسوالني را برمي و آدميانخدا از ميان فرشتگان(

  
   »  والناِس أَجمِعنيعلَيِهم لَعنةَ اِهللا والْمآلِئكَِة... « : 87) / 3(نمراع آل

  ) همگي، باشد  مردم وبر آنان لعنت خدا و فرشتگان(... 
  

و تاحدي  تر كوچك  اجتماع،شده است كه فقط در پنج آيه ذكر» أناس«اما كلمه 
  :رساند  مورد تخفيف و يا تحقير را به نظر مي

   » ِإنهم أُناس يتطَهرونَ... « : 56) / 27( يا نمل82) / 7(اعراف
مردمي هستند كه اين كار را پليد ) لوط و پيروانش(همانا آنان ( ... 

  ) جويند دانسته از آن تنزه مي
  

  » ... قَد عِلم كُلُّ أُناٍس مشربهم... « : 160) / 7( يا اعراف60) / 2(بقره
  ...) اي آبخور خود را بشناخت همانا هر سبط و يا قبيله(... 

آيد، همزه اول كلمه  در مي» أناس« بر سر كلمه ، تعريفهر وقت الف و المِ
» الناس« در تعريف »أناس«و » ناس«شود، به همين جهت تشخيص  حذف مي» أناس«

  .مشكل است
  

هاي عادي و پديدار و مرئي   به مفهوم انسان اين نام در قرآن، ـ به كسر همزهإنس
باشد  كه به معني موجودات مخفي و غيرمرئي مي» جن«ذكر شده و در مقابل 

  :استعمال گرديده است 
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  » ... واِإلنِسِفي أُمٍم قَد خلَت ِمن قَبِلِهم من الِْجن... « : 25 / )41(فصلت
  ... )  كه پيش از ايشان درگذشتند و انسدر قبائلي از جنّ(... 

  
 اين كلمه فقط در يك آيه استعمال شده و آن را در مورد  ـ به كسر همزه،إنسي

  :س و اُلفتي بوده است اند كه با اُن انساني دانسته
  »  فَلَن اُكَلِّم اليوم ِانسياً اين نذَرت ِللرٰمحِن صوماً...« : 26 / )19(مريم

ام و با هيچ كس سخن  كه من براي خدا روزه سكوت كرده(... 
  ) نخواهم گفت

  
رسد كه جمعي از   و به نظر مي1اند گفته» إنس« ـ اين كلمه را جمع كلمه اناسي

. هاي مختلف بوده و داراي اخالق و عادات متفاوت باشند باشد كه از گروه» إنس«
  : استعمال شده است يك مرتبه در قرآناين كلمه فقط 
  »  كَِثريا  ِمما خلَقْنا أَنعاما وأَناِسيونسِقيه ميتا بلْدةً  ِبِه ِلنحِيي«  : 49/)25(فرقان

 خشك و مرده را زنده سازيم و آنچه را  ـ زمينارانتا به آن ـ ب(
  )  بسياري سيراب گردانيم و آدميانآفريديم از چهار پايان

  
   اسم خاص است  در قرآن لفظ آدم-٢

اند و در باره  و گاه مرادف انسان دانسته» اسم عام« را در بعضي از تفاسير ، لفظ آدم
در » آدم«چنين مفسرين شايد ملهم از تعبير نام . اند آن تعبيرهاي ناصواب نموده

و به » اسم عام«يا » اسم نوع«يا » صفت« باشند كه اغلب اين كلمه را به عنوان فارسي
  .كنند شكل جمع استعمال مي

جز به عنوان اسم خاص، به داليل زير، استعمال » آدم« لفظ مجرد و ساده در قرآن
  :نشده است 

مسبوق به الف و الم نيست و اسم خاص احتياجي به » آدم«گاه نام   هيچ-الف
  .تعريف به الف و الم ندارد

  
  : فرمايد عمران چنين مي  آلة از سور59 ة در آي-ب

                                                 
 . المنجد.1
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  » ...  آدمِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اِهللا كَمثَِل « : 59) / 3(عمران لآ
  ...) است مانند خلقت آدم،  به امر خداعيسي) خلقت(همانا مثل (

 اسم عام  كه اسم خاص است بايد با اسم خاص تشبيه شود و اگر آدم)ع (عيسي
مورد بوده و اين دور از  گيرد، لغو و بي و غير مشخص باشد تشبيهي كه صورت مي

  . استبالغت قرآن
  
  :ل آن به اين بيان است  كه قسمت او مريمة از سور58 ة در آي-ج

 آدم و اُوِلئك الَِّذين اَنعم اُهللا عليِهم ِمن النبيني ِمن ذُريِة« : 58/ ) 19(مريم
  »...ٍح و ِمن ذُريِة ابٰراهيم ِممن حملٰنا مع نو

 همان رسوالني ، )58 مذكور در آيات قبل از آيه مبرانغپي(اينان (
 در كشتي و اوالد آنان كه با نوح آدم اوالد همه ميان هستند كه ما از

  ...).حمل كرديم و اوالد ابراهيم
  

 فرد )عليهم السالم( و ابراهيم نظير نوح» آدم«رساند كه  وبي مياين آيه به خ
 و  از نسل او هم، نظير پيغمبران از دودمان نوحمشخص و معيني است تا پيغمبران

  .ام خداوند قرار گيرند مورد رحمت و انعابراهيم
  
  اه  از ميان انسان پيدايش آدم-٣

قبل از شروع بحث در عنوان فوق ، بجا است كه راجع به اختالف مفاهيم چند كلمه 
اييم و اين راجع به اي بنم  اشاره،  به كار رفته است كه در آفرينش كائناتدر قرآن
  . است و ابداع ، انشاءخلق: كلمات 

  
و كلمات مشتق از آن » خلق«اند كه مفهوم از   متذكر شده1 ـ اغلب از مفسرانخلق
  :چيزي از چيز ديگر ايجاد كرده باشد :  اين است كه در قرآن

  » خلَق اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل كَالْفَخاِر« : 13/ ) 55(رحمن
گران  مانند گل كوزه) خشك گلي(خداوند انسان را از صلصال (

  ) آفريد 
                                                 

كه ترجمة » يستَعمل في ايجاد الشيء من الشي« جمله نيز آمده است  ايندر تعريف خلق.  مفردات راغب.1
 . همين معني آمده استن هم به نقل از فخر رازيالبحري در مجمع. آن در فوق دكر شد



  
  
  
  
  

  279  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلقت انسان در بيان قرآن 

 

 اين مفهوم بيشتر ، ل شده باشداستعما» خلق«بعد از فعلي مشتق از » مِن«وقتي كلمه 
  .شود تأييد مي

  
ي هر چيز و پرورش دادن و تربيت كردن آن  سابقه  ايجاد بي،  ـ از اين كلمهانشاء
  .توان دريافت كرد را مي

  »  ...اَألبصار واَألفِْئدةَلَكُم السمع ووهوالَِّذي أَنشأَ« : 78 /)23(مؤمنون
است آن كسي كه براي شما شنوايي و ديدگان ) خداوند(و او (
  ...) ايجاد نمود) عواطف(ها  و دل) بينايي و ديدن(

  
  : چنين است  مربوط از مفردات راغب ـ راجع به اين كلمه عبارتابداع

ِاٰجياِد الشيء ِبغِري آلِة و المادةَ و ال : و إذاَستعِملَ ِفي اِهللا تعاٰيل ... 
  . زمانُ و ال مكانَ و لَيس ذاِلك ِاالِّ هللا 

وقتي اين كلمه در مورد خداي تعالي استعمال شود به معني ... (
يزي است بدون ابزار ، بدون عنصر مادي، بدون زمان و ايجاد چ

  ).باشد بدون مكان و اين جز در توانايي خدا نمي
  

  » ... بِديع السٰمواِت و االَرِض« : 117 / )2(بقره
  ...) نا و زميه پديد آورنده آسمان(

  
  آيات مورد استناد

  :عمران چنين است   از سورة آل33 ة كالم الهي در آي-الف
 وآلَ ِإبراِهيم وآلَ ِعمرانَ ِإنَّ اَهللا اصطَفَى آدم ونوحا« : 33 / )3(عمران آل

  »  الْعالَِمنيعلَى
 و  و خاندان ابراهيم و نوحهمانا به حقيقت خدا برگزيد آدم(

  ).نيان را بر جهاخاندان عمران
به صورت ) االسالم عليهم( و ابراهيم  را مانند نوحاين آيه عالوه بر آنكه نام آدم

 اسم خاص مذكور داشته است، بيان روشني راجع به چگونگي و محيط پيدايش آدم
  : را نيز داراست
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به معني برگزيدن و انتخاب كردن است و چون از باب افتعال است، » اصطفي«
  .شود مفهوم كوشش و دقت و آماده سازي هم از آن حاصل مي

هاي همسان و همنوع او صورت  برگزيدن هر فرد از ميان جمع و يا جميعت
هاي   ، پس از آمادگيعمران  و آل و هر يك از برگزيدگان آل ابراهيمنوح. گيرد مي

هاي مساعد نسلي و تربيتي پيدا كردند، از ميان قوم خود  روحي و معنوي كه در زمينه
  .اند كردند، از جانب خداوند ،  انتخاب شده يعني مردمي كه با آنان زندگي مي

 از ميان مردم عمران م و آلابراهي  آلن و پيغمبرا)ع(، نوح روقتي به نص آيه مذكو
كه وضع و شرايط ) ص (اند، قطعاً همين وضع براي آدم زمان خود برگزيده شده

 مخصوصي براي او در آيه ذكر نشده، وجود داشته است و او هم به مانند پيغمبران
مذكور در آيه ، از ميان همنوعان خويش كه از نظر جسمي و وضع زندگي مثل او 

  .بودند، برخاسته و برگزيده شده است
 از ميان جمعي كه از قبل وجود  آدم)3(عمران  آلة از سور32 ةبيان آي بنابراين به

الً از جانب خداوند هايي كه قب با آماده سازي» اين انتخاب«داشتنتد برگزيده شده و 
  .به عمل آمده است، همراه بوده است

  
  : در اين بيان است )7( اعرافة از سور11 ة آي-ب

ِئكَِة م ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا ِللْمآللَقَد خلَقْناكُ و« : 11 ) /7(اعراف
  1». يس لَم يكُن من الساِجِدين آلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِلاسجدواْ

ن به عمل در تفسير اين آيه تعبيرهاي خيالي عجيبي از طرف بسياري از مفسرا
آمده است كه با مدلول الفاظ و تركيب كلمات آيه انطباق ندارد، اين تعبيرات 

 طرف نادرست كه غالباً مورد ايراد و تخطئه مفسران ديگر نيز شده است ناشي از بي
  :نبودن فكر آنان در تحقيق و تفسير بوده است 

 را  نبوده و انسانتمامي اين مفسران ذهنشان خالي از تلقين منابع مربوط به تورات
اند به خيالبافي و تعبيرات خالف  اند و از اين جهت مجبور شده دانسته  ميزادة آدم

  !تصريحات آيه بپردازند 

                                                 
 را گفتيم و سپس فرشتگان) تدريجاً(ديم و ما شما را آفريديم و سپس شما را شكل دا : 11) / 7( اعراف.1

 . كه از سجده كنندگان نبود را سجده كنيد ، پس سجده كردند غير از ابليسكه آدم
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نام قرن حاضر بوده  هفضال و مفسران دانا و ب از خود كه طباطبائي عالمه مرحوم
مورد مفسران را  ها و تعبيرات بي  انحراف)7(اعراف ة از سور11ة ت در تفسير آياس

گيري در  اند ولي چون شايد براي خود ايشان فرصت مطالعه و پي متذكر شده
  .يابي اين اختالفات فراهم نشده بود، اظهار روشني هم درتفسير آيه ندارند ريشه

 مورد توجه  بايد)7(اعراف ة از سور11 ة كه در تبيين و تفسير آينكات اساسي
  :از اين قرار است ، قرار گيرد 

اي است تكويني و خطابي و مورد خطاب آن   آيه)7( اعرافة سور11 ة آي-1
 تكرار شده است، حاكي كه دو بار در آيه» كم«ا است و ضمير متصل ه تمامي انسان

  .باشد از اين خطاب عام مي
گردد، پس مدلول   نيز مياين خطاب كه از نظر عام بودن آن شامل اولين انسان

  .باشد  هم ميت اولين انسانق، و ناظر به نخستين احوال خل»خلقناكم«جمله 
  : آيه كه دو مرتبه هم تكرار شده استدر» ثم« ذكر حرف عطف -2

 حرف عطف ترتيبي يا تراخي است كه مبين تقدم و تأخر زماني طرفين »ثم«لفظ 
ذكر شده، » ثم«باشد يعني زمان انجام و يا حدوث آنچه بعد از كلمه  عطف مي

 اين و. مذكور، صورت گرفته است » ثم«صاً و دقيقاً بعد از زمان آنچه قبل از خمش
است كه حالت و يا عمل معطوف و معطوف عليه » واو«غير از مفهوم حرف عطف 

  :مثل . در زمان واحد انجام شده است
   ... » الْجنةَوقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك« : 35 ) /2(بقره

  ...)  جاي گزين تو با جفت خويش در بهشتو گفتم اي آدم(
، زماناً بعد )7( اعرافة از سور11 ةدر آي» ورناكُمص«با اين توضيح، مدلول جمله 

موضوع  (گرديده است و مسئله سجده مالئك بر آدم واقع» خَلَقْناكُم«از فحواي جمله 
جِالئكَِة اسقُلْنا ِللْممواِ آلدبعد از زمان ...) د»ناكُمصرو به طريق اولي، بعد از زمان » و

  .انجام گرفته است) »خَلَقْناكُم«موضوع جمله  (نخستين احوال خلقت انسان
 بايد مورد )7( اعرافة از سور11 ةين نكته اساسي كه درتبيين منطقي آي سوم-3

اين . باشد مي» ورناكُمص«در جمله دوم آيه يعني جمله » ورص« فعل ، توجه قرار گيرد
  . گردد ستفاد ميفعل از باب تفعيل است و مفهوم تدريج و تكميل نيز از آن م

 ، مرحلة جنيني هر فرد است  اين مرحله از خلقت انسان،به نظر بسياري از مفسران
اين مرحله از نظر . باشد شود و نخستين مرحله حياتي او مي كه در رحم مادر انجام مي
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به » مورناكُص«كه جمله  در صورتي. سير جنيني مشخص است و مفهوم مستقلي دارد
 )7( اعرافة از سور11 ةآيمذكور در ابتداي » خَلَقْناكُم« به جمله »ثم«وسيله عطف 

. باشد بستگي داشته و مستقل نمي» خَلَقْناكُم«همان جمله  معطوف است و مفهوم آن به
 ةآيكه بعد از آن آمده است ، به بقيه » ثم« با عطف »ورناكُمص«از طرف ديگر جمله 

باشد و بنابراين   مربوط و معطوف بوده و غير مستقل مينيز )7( اعرافة از سور11
ه بستگي داشته و به وسيل)  به آدمسجده فرشتگان(مفهوم آن هم به قسمت اخير آيه 

 به مرحله »ورناكُمص«از اين جهات است كه تطبيق جمله . 1گردد آن تكميل مي
  .باشد جنيني هر فرد انسان، منطقاً قابل قبول نبوده و درست نمي

 دو »ثم«حاصل آنچه در فوق بحث شد اين است كه چون حرف عطف تراخي 
 پس مدلول تمام آيه در سه مرحله ، شده استذكر )7( اعرافة از سور11 ةآيبار در 

  :مشخص و متوالي ، به قرار زير ، يكي بعد از ديگري به وقوع پيوسته است 
 و تحول در ، از نظر پيدايش حياتنخست مرحله برگزاري مقدمات خلقت انسان

  خالصه »خَلَقْناكُم« است و اين در جمله ظهور اولين انسانآثار آن تا آمادگي براي 
  . شده است

 است تا تدريجاً آماده ها براي انسان دوره تحول جسمي در طول نسل، مرحلة دوم
ه اين مرحله همان دور. هاي معنوي از جانب خداوند گردد پذيرش و دريافت

  . تلخيص گرديده است»ورناكُمص«گيري انسان است كه در جمله  شكل
 به امر خدا است كه حكايت از ظهور باالخره مرحله سوم ، سجده مالئك بر آدم
 را پيدا  شايستگي سجده فرشتگان،آدم برگزيده است كه با پيوندي از علم الهي

 آلدم قُلْنا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْ «انگيزد و اين در جملة  را برميابليسكند و مخالفت  يم
  . خالصه گرديده است2»يسفَسجدواْ ِإالَّ ِإبِل

هاي تلخيص شده براي هر يك از آن   و موضوعمراحل سه گانه از آفرينش انسان
 دارد كه مراحل كه فوقاً اشاره شد، تفصيل نسبي بيشتر در آيات متعدد ديگر از قرآن

در جاي خود مورد بررسي ما در اين كتاب خواهد بود و بجا است كه در همين جا 
  :فهرستي از آن آيات را متذكر شويم 
                                                 

 در توضيح جمله ، )23( مؤمنونةر از سو11 ة و آي)32( سجدهة از سور7 ة آي،در آيات ديگر قرآن. 1
 را دارد و اين در معرفي »طين«، تصريح خلقت از  )7( اعرافة از سور11 ةآي مذكور در »خَلَقْناكُم«

توضيحاتي خواهد بود كه )  دوم»ثم«بعد از حرف عطف () 7( اعرافة از سور11 ةآيقسمت اخير 
 .تر خواهد گرديد شاءاهللا در بحث راجع به آيات مزبور روشن ان

  ...س را سجده كنيد ، پس سجده كردند غير از ابلي را گفتيم كه آدمفرشتگان : ... 11) / 7( اعراف.2
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  ) 32( سجدهة سوراز 9 تا 7ـ آيات 
   )6( انعامة از سور2ـ آيه 

   )23( مؤمنونة از سور12 و 11ـ آيات 
   )25( فرقانة از سور54ـ آيه 

  ) 15( حجرة، از سور29 ، 28 ، 26ـ آيات 
   )22( حجةز سور ا5ـ آيه 
  ) 37 از سورة صافات11ـ آيه 

  ) 38( از سورة ص72 و 71ـ آيات 
  )  55( رحمانة از سور14ـ آيه 
  )  71( نوح ة از سور14ـ آيه 
   )76( دهرة از سور2ـ آيه 

  ).2( بقرهة از سور34 تا 30و آيات 
طوركه متذكر شديم، در كمال ايجاز و در نهايت   اين آيات ، همانمدلول تمام

 است و رسا بودن اين اجمال و استواري جمع )7( اعرافة از سور11 ةآي در  ،بالغت
و مقدمتاً با الم » قد«اين بيان در حدي است كه خداوند آيه مزبور را با لفظ تحقيق 

فرموده است و اينك براي مراجعه و تطبيق و حضور ذهن بيشتر، آيه تأكيد تنفيذ 
  :نماييم كنيم، ضميمه مي طوركه دريافت مي آن  ،را  آناجمال فارسي و تكرار را مباركه

 م ثُم قُلْنا ِللْمآلِئكَِة اسجدواْم ثُم صورناكُلَقَد خلَقْناكُ و « : 11) / 7(اعراف
   ».يس لَم يكُن من الساِجِدينآلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِل

شما را شكل داديم و » اًتدريج«همانا شما را آفريديم و سپس و (
 را بر موجبات سجده فرشتگان» او  و تعليم بهبرگزيدن آدم«سپس با 

 كه از  كردند غير از ابليس بر او سجدهاو فراهم ساختيم، فرشتگان
  ).سجده كنندگان نبود

  
  



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  دوم فصل 
  

   خلقت تدريجي و تكاملي انسان
  

بيان آن آيات،   در فصل اول نموديم، بهبنا بر آنچه كه از بررسي چند آيه از قرآن
 است كه با اد بشر يكي از افر شده و آدم خلقدانستيم كه جسم انساني مقدمتاً از گِل

پس . هاي قبلي از جانب خداوند، از ميان آن افراد برگزيده شده است سازي آماده
 و برگزيدگي او تأخر بر خلقت مقدماتي انسان دارد و برعكس آنچه پيدايش آدم

  . لفظي هم در قرآن وجود ندارد نيست و چنين ابوالبشر، مشهور است آدم
اند   چنانكه گفته و آدماينك موضوع بحث در اين است كه آيا آفرينش انسان

خلقتي آني و دفعي است و يا برعكس تدريجي و در مراحل متوالي صورت گرفته 
  .خواهد گرديداست؟ حقيقت اين موضوع با بررسي چند آيه روشن 

  
  آيات مورد بحث و استناد

 بيان روشني ،است زير شرح به كه )32( سجدهة آيات هفتم و هشتم و نهم از سور-الف
  : را داراست در مراحل مختلف خلقت انسان

  ».اِإلنساِن ِمن ِطٍني كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق الَِّذي أَحسن« : 7 /  )32(سجده
اوست ـ آن خدايي ـ كه آفرينش هر چيز را نيكو گردانيد و خلقت 

  . شروع فرمودل را از گِانسان
  

  ». لٍَة من ماء مِهٍنيثُم جعلَ نسلَه ِمن سالَ« : 8 /  )32(سجده
  .اي از آب ناچيز قرار داد سپس جريان نسل او را چكيده
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 وجعلَ لَكُم السمع واَألبصار ثُم سواه ونفَخ ِفيِه ِمن روِحِه« : 9 / )32(سجده
   » . ما تشكُرونَواَألفِْئدةَ قَِليالَّ

ا سپس او را سامان داد و از روح خودش در او دميد ، و براي شم
رأفت (ها  و دل) بينائي و تشخيص(ها  و چشم) شنوايي تميز(شنوايي 
  .قرار داد تا كمترين چيز براي شكرگزاري شما باشد) و محبت

 به ،  مذكور در ابتداي آيه هشتم و نهم، »ثم«كه به واسطه عطف  اين سه آيه 
 و گِل را از نساناند و مدلول آنها در مجموع ، شروع آفرينش ا يكديگر مربوط

در نهايت   با تشخيص راها و كمال جسماني او تا انسان تغييرات آن در طي نسل
  .دارد اجمال و بالغت بيان مي

د  را داربا آنكه مجموع آيات مذكور حكايت از تمام مراحل تكامل خلقت انسان
 از تدريجي  ولي دو نكته روشن در آيات هفتم و هشتم موجود است كه شاهد دقيقي

و چون اين نكات تناسب با موضوع بحث ما در اين . باشند  ميبودن آفرينش انسان
دهيم و بحث  فصل كتاب را دارند لذا فعالً دو آيه مزبور را مورد بررسي قرار مي

 است فصل بعد كه در باره برگزيدگي آدم  از نظر موضوع را بهراجع به آيه نهم
  :داريم  محول مي

  :  به اين شرح است )32( سجدهة هفتم از سورة قسمت دوم از آي-1
  ١» . وبدأَ خلْق اِإلنساِن ِمن ِطٍني...«

است و » كرد شروع«معني   مذكور در اين قسمت از آيه مورد بحث به»بدأ« فعل 
  .» شروع نمودگِل را از آفرينش انسان«: شود بنابراين معني اين قسمت از آيه چنين مي

 مراحل ينش انسان ، در اين آيه تلويح آن را دارد كه در آفر»بدأ«ذكر فعل 
ديگري نيز وجود داشته است، و بنابراين آفرينش انسان در مراحلي صورت گرفته 

  . بوده استلكه مرحله نخستين آن از گِ
 يعني به شكل نكره ذكر ، بدون الف و الم تعريف»طين«در آخر آيه هفتم كلمه 

هاي معمولي و شناخته  بور از جمله گلز مگِلان آن است كه شده است و اين نش
تغييراتي در آن صورت گرفته تا آمادگي الزم براي تكميل آفرينش شده نيست بلكه 

  . را پيدا كند و انسانجانداران

                                                 
  . شروع فرمودگِل را از و خلقت انسان : ... 7 /  )32(سجده. 1
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 كه براي وقوع مراحل ديگر آفرينش 1ياق ادوار طوالنيس انجام چنين تغييرات ، به
 گذشته است، مستلزم صرف وقت و زمان است و بنابراين خصلت ادبي كلمه انسان

  .باشد  مي نيز در تأييد خلقت تدريجي انسان)32(سجده ة از سور7 ة در آي»طين«
 كه 2». لٍَة من ماء مِهٍنيثُم جعلَ نسلَه ِمن سالَ« : )32( سجدهة هشتم از سورة آي-2

معطوف است، از نظر موضوع به آيه مزبور بستگي پيدا  هفتم ة به آي»ثم«با حرف 
 ةاز اين جهت موضوع آي. گيرد كند از نظر زمان بعد از مفهوم آن آيه قرار مي مي

دهد كه مرحله قبل از آن را   را نشان ميهشتم مرحله ديگري از جريان آفرينش انسان
  .ده است ذكر فرمو»طين«ابتدا از 

اي از زاد و ولدهاي   هشتم ذكري از نسل شده است و نسل يعني سلسلهةدر آي
، دوره و يا اين كلمه حكايت از آن دارد كه در جريان آفرينش انسان. متوالي
. اي صورت گرفته است هايي وجود داشته كه طي آن زاد و ولدهاي پيوسته دوره

گي فرد مطرح نيست تا براي آن فرضاً بتوان پيدايش آني و فوري اينجا ديگر زند
 بوده و در آيه هشتم كه به زيرا در آيه قبل ، سخن از آغاز نوع انسان. تصور نمود

ر فرموده  را ذك»نَسلَه«ي ضميردار   به آيه قبل معطوف است كلمه»ثم«وسيله عطف 
  .است

گردد كه  همان  انساني برمي نسل به متصل به» ها«اين كامالً واضح است كه ضمير 
 شروع شده بود و تمام اين جريان حكايت از »طين «گِلدر آيه قبل، خلقتش از 

ا داري ر و از اين جهت به ناچار بايد يك امر تدريجي و مدت. ها دارد گذشت زمان
  . ، به حساب آوردبراي اين دوره از خلقت گذشته انسان

 روشن  حقيقت ديگري از جريان آفرينش انسان، هشتمةبا ذكر كلمه نسل در آي
نسل كه همان زاد و ولد متوالي است، فرع زوجيت يا نر و مادگي است و : شود  مي

پس نسل و نطفه هم از خصايص اصلي موجودات . باشد  ميحاصل جفت بودن نطفه
  . استگِلجان مثل سنگ و   و وسيله تميز آنها از اجسام بيزنده

                                                 
 از دوران  مقارن قسمتي، بوده استدر ميان بشر كتابت كه زمان پيش از پيدايش خط و دوران ماقبل تاريخ. 1

هاي تراشيده  ن و سنگهاي نخستي انسان) فسيل(هاي سنگ شده  انواع استخوان.  استچهارم زمين شناسي
دوران ها ، وسيلة تشخيص آن  شده به وسيله آن مردم و يا حجاري روي ديوارة غارها و يا روي استخوان

با مطالعه روي اين آثار و محاسبات علمي قدمت . تر و جديدتر است هاي قديم بندي آن به دوره و زمان
 .اند  را تقريباً به يك ميليون سال قبل ذكر نمودهاوايل دوران چهارم

  .اي از آب ناچيز قرار داد سپس جريان نسل او را چكيده : 8 /  )32(سجده. 2
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پس . دهند  ، ادامه نسل مي و يا حيواناتبا زاد و ولد است كه هر نوع از گياهان
  .ظ نسل به طور عام مشخص هر نوع از موجودات مزبور استلف

 8 ة و نكات ادبي آي در تمامي انواع موجودات زندهعموميت داشتن نسل و نطفه
 كه در باره آن بعداً بحث خواهيم )23( مؤمنونة از سور1 ة و آي)32( سجدهةاز سور

 در رساند كه سير آفرينش نمود، داللت بر عام بودن مفهوم آنها را داشته و به نظر مي
ر دا  اختصاصي نبوده و جنبه عام در تمامي موجودات نطفهمرحله دوم از خلقت انسان

دار ديگر در مسير آفرينش   و نطفهخلقت موجودات زنده ،عبارت ديگر به. راسترا دا
و توضيح اين نكته را به طور مثال تطور احوال . باشد  و جزء مراحل اوليه آن ميانسان

  .توان بيان نمود ادر كه هيچ شكلي انساني ندارد مي در رحم م انسانابتدايي جنين
 و از طرف براي تمامي موجودات زنده )32(سجده ة از سور8 ةتعميم مفهوم آي

 ة ، مفهوم آي9 و 7 با آيات »ثم«ديگر ارتباط موضوعي اين آيه ، به وسيله عطف 
شود كه اين  دهد و در نتيجه دريافت مي  قرار ميتم را نيز در سابقه آفرينش انسانهش

آفرينش نه فقط جنبه دفعي و آني ندارد بلكه حكايت از تحوالتي وسيع در طول 
شود  كند و نيز به استناد مجموع آيات متوالي مزبور معلوم مي هاي دور را مي زمان

 طي جان و سپس در تمامي جانداران  احوال مختلفي را در اجسام بيكه خلقت انسان
  .نموده تا آنكه به شكل انساني رسيده است

چنين موجودي سرآمد تمامي موجودات است و جسم او خالصه و اثري است از 
ن يافتن آماده پس از ساما : 9 ةچنين موجودات كه به مدلول آي. همه مخلوقات
گردد تا انسان مميز و مسئول و صاحب فكر و  اي از روح الهي مي دريافت نفخه

  .عواطف را پديدار سازد
گذاري مالحظه نماييد چگونه پروردگار جهان، در  حال از روي انصاف و حق

دآور شده و  در ادوار گذشته را ياچند جمله بليغ و با اعجاز ، تحوالت خلقت انسان
 1» ...الَِّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه «: آن را شاهد مثالي در بيان جمله اول از آيه هفتم 

    :قرار داده و با اين مثال جمله حكمت بار مزبور را تبيين فرموده است
  » . فَتبارك اُهللا أَحسن الْخاِلِقني« : 14 /  )23(مؤمنون

  .) پس خجسته باد خدائي كه بهترين آفرينندگان است(... 
  

                                                 
  ... كه آفرينش هر چيز را نكو گردانيد ) آن خدايي(اوست  :7 /  )32(سجده. 1



  
  
  
  
  

  289 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انسان در بيان قرآن خلقت

 

  : با چنين متني است )6( انعامة دوم از سورة آي-ب
 مى ِعنده أَجالً وأَجلٌ مس الَِّذي خلَقَكُم من ِطٍني ثُم قَضىهو« : 2 / )6(انعام

  ». ثُم أَنتم تمترونَ
نمود و سپس مهلتي را   خلقگِلكه شما را از  اوست همان خدائي

مقرر داشت، مهلتي كه در نزد خدا معين شده است، سپس شما 
  .كنيد ترديد مي

 است كه به معني مهلت و يا »اجل« كلمه ،محل توجه و مورد بحث در اين آيه
  .زمان و وقتي است كه براي تهيه و يا آمادگي در انجام هر چيز صرف شده باشد

 با »خَلَقَكُم مِن طِينٍ« و بعد از جمله »ثم« بعد از حرف عطف »لاج«با ذكر كلمه 
داديم  )7(اعراف ة از سور11 ةآيدر بررسي » كُم«ضمير  توضيحي كه راجع به توجه به

 ة از سور7 ةدر آي» طين« از  به شروع خلقت انسانو نيز با توجه به بحثي كه راجع
 ة سور2 ةن توضحيات در تعبير جمله نخستين از آينموديم و تسري همي )32(سجده
كه مورد خطاب خداوند در  كامل آفرينش انسان: شود   اين نتيجه حاصل مي)6(انعام

 ، )طين ( از گِلبعد از خلقت. صورت نگرفته است» طين«آيه مزبور است بالفاصله از 
 1 ...)مى عِندهوأَجلٌ مس(...داند   گذشت است كه مدت آن را خدا مي)اجل(مهلتي 

 صورت گرفته است كه آيات ديگر در اين مهلت تحوالتي در جريان آفرينش انسان
  تصور خلقت آني و دفعي،تصريح اين آيه و در هر حال به. باشد  متذكر آنها ميقرآن

  .يچ موردي نداشته و مطرود است هبراي انسان
  
  : بدين بيان است )55( رحمنة شريفة از سور14 ة آي-ج

  » . الْفَخاِرخلَق اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل كَ « : 14 / )55(رحمن
  ). آفريدك خشگِلانسان را به مانند سفال از (

اين آيه با تشبيه اعجازآميزي كه دارد ، يكي از رساترين آياتي است كه مراحل و 
 ، از تغييرات نسلي او و پيوستگي او با ساير موجوداتمفاهيم مختلف آفرينش انسان

  .نمايد  را در منتهاي ايجاز و بالغت بيان ميتا پيدايش انسان كامل
كه در آيه مذكور است، آنچه اهل لغت و » فخّار«و » صلصال«راجع به كلمات ، 

 شده و دومي را به ل خشكتفسير بيشتر در باره آن اتفاق دارند، اولي را به معني گِ
  .اند ه طور عام سفال گفتهمعني سبو و يا ب

                                                 
  ...و سپس مهلتي را مقرر داشتيم ، مهلتي كه در نزد خدا معين شده است : ... 2) / 6(انعام. 1
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كه تلويحاً عمل » گِل« را به پيدايش سفال از خداوند در اين آيه ، آفرينش انسان
و به اعتبار اين تشبيه ، اگر مروري به . ، تشبيه فرموده استسفالگر را نيز در بردارد

 نيز وابق و مراحل آفرينش انسانچگونگي ساخت يك سفال بنماييم، به كلياتي از س
  :يابيم  حضور ذهن مي

  
   خلقت تدريجي-1

گري، هر چند  در صنعت سفالگري ، تا كنون ديده و يا شنيده نشده است كه كوزه
ماهر و كاردان، و بدون تهيه مقدمات و به كار بردن وسايل، فقط به صِرف اراده و با 

 سبويي را بسازد و يا في الحين سفالي را پديد  و خاكيقت از گِليك نظر ، به حق
 ، تصور و يا ادعاي آفرينش فوري و از اينجاست كه بنابر بيان تشبيهي قرآن. آورد

  . از جانب آفريدگار را بايد مطرود بدانيمآني انسان
  

   آفرينش سازي گِل  آماده-2
ل سفال و يا چيني دانند كه گِ اند مي آنان كه به كار سفالگري و چيني سازي واقف

 از قبيل ريگ و  ، چسبنده و شكل پذير باشد و هيچ ناخالصي مضربايد از جنس رس
  .ماسه اهكي نداشته باشد

دهند تا  ورزند و مالش مي  مورد عمل خود را ميگِل، سازان  گران و چيني كوزه
  .پذير شود خوب چسبنده و شكل

طين ( مخصوص گِل را از ، شروع آفرينش )32(سجده ة سور7 ةخداوند در آي
به اسامي  را در آيات ديگر گِلذكر فرموده است و اين ) بدون الف و الم تعريف 
اي  و يا چكيده ) )55 ( رحمنة سور14 ةمذكور در همين آي(مختلف از قبيل صلصال 

  بيان داشته است كه1 ))23( مؤمنونة سور12 ة مذكور در آي، ساللٍَة من ِطٍني (گِلاز 
هايي  سازي  و آماده نخستين خلقتگِلهمه تعريفي از احوال و يا صفات و يا اجزاء 

  .باشد كه در آن به عمل آمده است ، مي
  

   شرايط محيط در تغيير موجودات و غايت آن -3
كار، تأثير اساسي در سرعت انجام  سازي، اسباب و ابزار و محيط در سفالگري و چيني

شكل منظور، و همساني آحاد هر نوع ظرف را   تا رسيدن بهگِلهاي  ار و تغيير شكلك
  .دارد

                                                 
  .اي از گِل  چكيده و عصاره : ... 12 / )23(مؤمنون. 1
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 هم تناسب با محيطي دارد كه در آن شكل و جسم هر نوع از موجودات زنده
كند و شرايط طبيعي محيط زندگي به مانند ابزار و اسباب، در شكل  زندگي مي
شكل و تعداد اعضاء هر ،  مؤثر است و با تغيير آن شرايط موجود زندهاعضاء هر 

  .كند موجود نيز تدريجًا تغيير مي
اسباب و ابزار كار با آنكه موجب سرعت ساخت و نظم و همشكلي هر نوع سفال 

 هاي فكري او، بيني گاه بدون انديشه و عمل استادكار مجرب و پيش شود اما هيچ مي
در يك چرخ و يا دستگاه . گردد شود و مقصود انجام نمي ظرف منظور ساخته نمي

 در مكانيسم دستگاه و موتور ، پياده شده است و ، سازي، علم و فكرِ سازنده چيني
  .اي به كار انداخته است آن را براي انجام مقصود حساب شده

 تغييرات تدريجي آن نيز غايتي در كار است و در  ودر پيدايش موجودات زنده
يابند و تدريجاً انواع جديد  جهت همان غايت است كه موجودات تكامل جسمي مي

  .آيند پديد مي
شرايط محيط زندگي با تقديري كه بر آنها حاكم است به مانند ابزارهايي اثر 

  .ء گرديده استكامل االعضا  تا پيدايش انساناعكرده و موجب تغييرات تدريجي انو
  

   تغييرات تدريجي و تكاملي انواع-4
هاي مختلف و  گر و يا سفالگر در ساخت يك سبو و يا هر سفال، پيوسته شكل كوزه

 شكل   را بهگِلدهد تا باالخره  ي دستگاه كار مي مورد عملش بر روگِل  متوالي به 
  .خواهند درآورد ظرفي كه مي

شكل ابتدايي آنها  خمره و غيره، سبو، كاسه، گلدان، مانند ها سفال اغلب ساخت در
 شكل موردنظر از طرف سفالگر را هاي ديگر تا رسيدن به يكي است و تدريجاً شكل

  .كند پيدا مي
هاي  هر چه بيشتر باشد، تغيير شكل اي هر سفاله پيچيدگي و زوايد و زينت

ها و اشياء  مجسمه. گردد تدريجي آن بيشتر است و زمان زيادتر صرف تكميل آن مي
ها هستند كه در مهلت  ها و يا چيني زينتي دقيق سفالين و يا چيني ، پر عضوترين سفال

  .گردند ديرتر آماده و تهيه مي
اي بودند كه مانند اقسامي از آنها كه امروز هم   اوليه نيز افراد سادهموجودات زنده

هاي بدنشان تماماً  ي كه ياختههاي  بودند و يا چند سلولي يا تك سلولي، باقي هستند
ديد ولي به تدريج موجودات عضودار و تدريجاً پرعضوتر پ.  اختالف بود شبيه و بي
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يعني موجوداتي كه ساختمان هر قسمت از جسم آنها از نظر شكل و تركيب . آمدند
  .ها با ساختمان ديگر متفاوت است سلول

 دار انجام يكي از كارهاي حياتي موجود زنده ها كه عهده هر يك از اين قسمت
  .شود است، عضو ناميده مي

رعضوتر در موجودات پ.  يكسان نيستارتعداد اعضاء در موجودات زندة عضود
  .ند و خلقت آنها ديرتر صورت گرفته استتر تكامل جسمي پيشرفته

 است و در جسم انساني كه از نظر تنوع اعضاء سرآمد تمامي موجودات زنده
شود، بر طبق شواهد   يافت ميوجود او نمونه و يا اثري از اعضاء موجودات ديگر نيز

  . پديد آمده استقطعي علمي ، جديدترين موجودات زنده است كه بر روي زمين
  

   پيدايش انسان توانا و مسئول-5
 آن را ،  كرد دست سفالگر، شكل منظور را پيدا نكه سبو و يا هر سفال به آپس از 

  رسگِل ، بر اثر گرما. دهند ميبرند و حرارت  كنند و سپس به كوره مي خشك مي
آن وقت است كه سبو و يا سفال . گردد شود و به سفال و يا چيني بدل مي سخت مي

 و  خامگِلكند و اال  و يا هرظرف چيني در مقابل آب و يا فشار متناسب، مقاومت مي
 عوامل مخرب دارد؟ و چه فايده از كاري كه بر قدرت چه مقاومتي را در مقابل بي

  شود؟ روي آن صورت گرفته است حاصل مي
جسم انساني هم وقتي به شكل كامل خود رسيد، تازه موجود انسان شكلي است 

در اين موقع .  حوادثاراده و تسليم تشخيص ، بي  بي،  زنده مانند ساير موجودات به
هاي الزم و با دريافتي كه از علم و روح الهي نمود، انسان با  است كه با آماده سازي

گردد و اين مصداق و تعبيري  تشخيص و توانا و داراي بينش و عواطف پديدار مي
  . است كه فرموده است)32(سجدهديگر از آية نهم از سورة 

 وجعلَ لَكُم السمع واَألبصار روِحِه م سواه ونفَخ ِفيِه ِمنثُ« : 9 /  )32(جدهس
  ».رونَ ما تشكُفِْئدةَ قَِليالَّواَأل

كو بياراست و از روح خود در او را ني) جان  بينطفه(سپس آن (
بينايي و (ها  و چشم) شنوايي و تشخيص(دميد و براي شما گوش 

قرار داد ، كمترين چيز براي ) عاطفه و رأفت(ها  و دل) تميز
  .).ا اقالً شكرگزار باشيدت(شكرگزاري شما 
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   : در بيان خلقت تدريجي انسانآيات ديگر از قرآن
  : در اين بيان است كه)15( حجرة از سور29 و 28 و 26 آيات -1

  » .ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍن« : 26) / 15(حجر
  ). سياه و مانده آفريديمگِل، از ل خشكيدهگِ را از تحقيق انسان و به(

  
 بشرا من صلْصاٍل من  خاِلقوِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني« : 28 / )15(حجر

  » .حمٍإ مسنوٍن
 را گفت كه پروردگارت فرشتگان) را به خاطر آور(هنگامي (

  ). هستماي  و مانده سياهل خشكِهمانا من خالق بشري از گِ
  

  » . فَقَعواْ لَه ساِجِدينفَِإذَا سويته ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي« : 29 / )15(حجر
پس موقعي كه او را سامان دادم و از روح خود در  او دميدم پس (

  ). درآييدبراي او به سجده
  
  : كه قسمتي از آن به اين شرح است)22( حجة از سور5 ة آي-2

  » ... نطْفٍَةفَِإنا خلَقْناكُم من تراٍب ثُم ِمن... « : 5) / 22(حج
  ... ). آفريديم پس ما شما را از خاك سپس از نطفه(.. 

  
  : در اين متن )23( مؤمنونة از سور12 و 11 آيات -3

  »  الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ « : 11 / )23(مؤمنون
  ).اي از گل مخصوص آفريديم  وبه تحقيق  ما انسان را از چكيده(
  »  من ِطنيولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن سلَالٍَة« : 12 / )23(مؤمنون

  ).اي قرار داديم گرفته اي در قرارگاه جاي و سپس آن را نطفه(
  
   :)38( صة از سور72 و 71 آيات -4

  »  ِمن ِطٍنياِئكَِة ِإني خاِلق بشراِإذْ قَالَ ربك ِللْملَ« : 71 / )38(ص
 را گفت من كه پروردگارت فرشتگان) را به خاطرآور(هنگامي (

  ).ل هستمآفريدگار بشري از گِ
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  »  فَقَعوا لَه ساِجِدينفَِإذَا سويته ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي« : 72 / )38(ص
پس موقعي كه او را سامان دادم و از روح خود در او دميدم براي (

  ). درآييداو به سجده
  
  : در اين بيان )71( شريفه نوح ة از سور14 ة آي-5

  » وقَد خلَقَكُم أَطْوارا« : 14) / 71(نوح
  ).هاي مختلف آفريديم ها و شكل هيأتدر را شما و همانا (

ت قيح برخلرشود ، تص بيان اين آيات ، چنانكه از نظر اجمالي در آنها دريافت مي
 دارد و جا دارد كه در همين فصل مورد بررسي قرار گيرد، ولي سياق تدريجي انسان

ها در زمينه مطالعة آيات قبل  رساند كه بررسي ها مي عبارات و مختصات ادبي جمله
از طرف ديگر چون اين آيات حاوي . خواهد بود و جنبه تكراري خواهد داشت

 است كه جاي بحث آنها به تناسب قه آفرينش انسانمطالب و مسائل ديگر از نظر ساب
در فصول ديگر است، بنابراين فعالً از متن آيات به نحوي كه در فوق ذكر گرديد به 
عنوان مصداق بحث و شاهد مقصود استفاده نموده و عنداللزوم بررسي بيشتر در باره 

  .داريم آنها را به فصول ديگر محول مي



 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم 
  

   پيوستگي آفرينش انسان

    از نظر قرآنو ساير موجودات
  

 ، انسان خلقت منظور از بحث در اين فصل ، دانستن آن است كه آيا از نظر قرآن
باط و در پيوستگي با ساير جدا و مستقل و مخصوص دارد؟ يا نه ، آفرينش او در ارت

   و غيرزنده است؟ زندهموجودات
 با آنكه موضوع بحث )32( سجدهة از سور8 ةدر فصل پيش، در بحث راجع به آي

 در مقابل عقيده خلقت دفعي و بندي راجع به خلقت تدريجي انسان از نظر فصل
ذلك مضامين پرمعني و پرمفهوم آن آيه و موقعيت و بستگي آن   او بود، معفوري

 يعني آيات هفتم و نهم از سورة مذكور، موضوع بحث را ،نسبت به آيات قبل و بعد
  . نيز كشانيدبه پيوستگي آفرينش انسان و ساير موجودات

شود ولي چون احتراز  بازگو نيز فصل اين در است كه بجا گفته شد در آنجا مطالبي
از تكرار و تفصيل داريم ، مطالعه مجدد آنچه را كه در فصل قبل در ارتباط با آيات 

  .نماييم ايم تقاضا مي كر شده متذ)32( سجدهة سور9 و 8 و 7
بحث مزبور  4 جزء در فصل پيش، در )55(رحمن سورة  از14 ةآي بهراجع  در بحث

، تمثيل و توضيحي داده شده است كه نيز در زمينه پيوستگي نسلي موجودات زنده
 از نظر و اينك استشهاد از آياتي از قرآن كريم. ز تقاضا داريمتجديد مطالعه آن را ني

  :موضوع اين فصل 
  

  : در بيان زير )23( مؤمنونة سور14 و 13 و 12 آيات -1
  »   من ِطٍني خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن سلَالٍَةولَقَد« : 12 / )23(مؤمنون

  ).اي از گل مخصوص آفريديم و به تحقيق ما انسان را از چكيده(
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  »   مِكٍني نطْفَةً ِفي قَراٍرثُم جعلْناه« : 13 / )23(مؤمنون
  ). اي قرار داديم گرفته اي در قرارگاه جاي و سپس آن را نطفه(

  
 فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً« : 14 / )23(مؤمنون

ارك  ِعظَاما فَكَسونا الِْعظَام لَحما ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر فَتبالْمضغةَ
اِلِقنيالْخ نساُهللا أَح. «  

 را علقه و علقه را را مضغه و از آن استخوان و سپس آنگاه نطفه(
خجسته است قدرت خدا كه بهترين . اء نموديمشخلقي ديگر ان

  ).آفرينندگان است
ة  از سور9 و 8 و 7 شبيه آيات ارج خلقت انساناين سه آيه از نظر تقسيم مد

 مراحل تدريجي نمو جنيني خود انسان را 14 ة منتها در اينجا در آي است)32(سجده
  .نيز مورد تذكر و تفصيل قرار داده است

  
اما در اينجا .  است»طين« از گل انمبين خلقت انس) 12آيه ( اولين اين آيات -الف

  . شده است از گِلتري راجع به خلقت انسان بيان مشروح
شود بلكه چكيده يا   از خود گل شروع نميبه موجب آيه مزبور آفرينش انسان

 مقدمه ،  تبيين شده است1»سلَالٍَة من ِطٍني« آيه به عبارت اي از آن كه در عصاره
  .آفرينش قرار گرفته است

 صورت نگرفته، بلكه  مستقيماً از گِلشود كه شروع خلقت انسان پس معلوم مي
اي براي  مقدمه 2»سلَالٍَة من ِطٍني«ن تغييرات عميقي در آن انجام شده است تا به عنوا

هاي شيميايي  چنين تغييرات قاعدتاً مستلزم فعل و انفعال.  باشدآفرينش جانداران
هاي متوالي است و شايد بعداً با تحقيقات علمي وسيعي كه در اين   در زمان، وسيع

 به آن اشاره نموده است روشن شود و ن است، حقيقتي را كه قرآنزمينه در جريا
  . بر ما مكشوف گرددمسائل جديدي از اسرار اوايل آفرينش موجودات زنده

                                                 
توان آن  به معني خارج شدن چيزي از ديگر است و بنابراين مي) با تشديد و فتح الم(از ريشه سلَّ  سلَالٍَة .1

ها هستند  فرزندان را هم چون عصاره نسل.  آن را چكيده معني كردرا عصير و يا عصاره و يا به فارسي
 .گويند سالله مي

 .اي از گِلِ مخصوص چكيده : ... 12) / 23(ؤمنونم .2
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 كه )23( مؤمنونة از سور13 ة آيه دوم از مجموع آيات مورد بحث يعني آي-ب
  : در اين بيان است 
  »  نطْفَةً ِفي قَراٍر مِكٍنيثُم جعلْناه« : 13 / )23(مؤمنون

 در ارتباط با حاوي نكات بسيار ظريف از نظر سابقه خلقت انسان(
  ).باشد  مي زندهساير موجودات

 و بالغت و مختصات علمي و ادبي »ثم«نكات روشن فوق يكي از مدلول ادبي 
راجعه و ايم و م هايي داشته  است كه در باره آنها در صفحات گذشته گفته»نطفه«

هاي استواري  و ديگر دريافت. حضور ذهن نسبت به آنها خالي از فايده نخواهد بود
توانيم داشته   مياست كه اختصاصاً از كلمات ديگر آيه راجع به سابقة آفرينش انسان

  :باشيم 
سلَالٍَة «كلمات » ها«رجع ضمير  ، م13 ة، مذكور در اول آي» جعلْناه«در جمله ) 1

اين آيات  موضوعي ارتباط جهت اين  ذكر گرديده و از12 ةاست كه در آي» من ِطٍني
  .شود بيشتر روشن مي

 ،شناسان قرآن كنند، لغت معني مي» قرار دادن«را  كه مصدر آن» جعل«باره فعل  در
نمايند و از جمله برگشت و تحول هر شيء از   متعددي را ذكر ميمعاني و مقاصد

  1:اند  حالي به حال ديگر را نيز گفته
با توجه به  ()23( مؤمنونة از سور12 ةكه در آي) سلَالٍَة من ِطٍني(» چكيده از گِل«
  ذكر شده ، جسم غير زنده به عنوان مقدمه خلقت انسان ))32( سجدهة از سور7 ةآي
ديل  است تب كه معرف حيات و موجود زنده»نطفه« به 13 ةاين جسم در آي. باشد مي

 صورت گرفته و يافته و اين تبديل تحول عظيمي است كه در مسير  آفرينش انسان
سلَالٍَة من « ،باشد كه ضميمه جسم غير زنده موجب آن ، كيفيت اسرارآميز حيات مي

  .يد آورده است گرديده و موجود زنده را پد»ِطٍني
 كه به صورت نامعين و نكره استعمال شده، چنانكه قبالً »نطفه«خصلت ادبي كلمه 

البته غير از (دهد  ر عموميت ميدا ايم، مدلول آن را به تمامي موجودات نطفه هم گفته
و با ) شود  مربوط مي13 ةست و به نحو متمم به مدلول آي ا14 ة كه موضوع آيانسان

  .گيرند  قرار مي در مسير آفرينش انسان،اين بيان، تمامي موجودات زنده

                                                 
  . ـ قاموس قرآن مفردات راغب.1
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» اه مكان يافتهجايگ«توان  را مي است كه آن» فِي قَرَارٍمكِينٍ«، 13 ةجمله آخر آي) 2
: شود   چنين مي13 ةمعني كرد و با اين تعبير، معني تمام آي» جايگاه مناسب«و يا 

  .»اي در جايگاه مناسب قرار داديم نطفه)  راچكيده از گِل(سپس آن را «
كه  اند در صورتي را اغلب از مفسران ، رحم مادر، در انسان گفته» قرارمكين«

 كه موضوع آن 14 ة نسبت به آي13 ةت آن و موقعيت آيمختصات ادبي كلما
  .باشد مخصوص انسان است، هيچ كدام در تأييد اين تعبير نمي

اگر مقصود رحم مادر بود چون صورت معين شده و » قرارمكين«در ذكر كلمات 
معروفي است، الجرم به وسيله الف و الم تعريف و يا موجبات ادبي ديگر مشخص 

هم براي معرفي رحم انسان مادر كافي نيست، زيرا در » كينم«صفت . گرديد مي
و باز . يابد هاي رحم ماده پرورش مي  در درون پرده نطفه،جميع حيوانات پستاندار

 علتي نداشت كه اسامي صريح مثل ،رحم انسان مادر بود» قرارمكين«اگر مقصود از 
طوركه در آيات ديگر  ، همان) ارحام  ـ بطون(ا كلمه جمع آنها رحم و يا بطن و ي

بنابراين و بدون ترديد در اين .  زياد استعمال شده است، به كار برده نشودقرآن
  .استعمال، عنايت مخصوص بوده است

. كند مي نمو رحم درون در آنها جنين كه هستند پستانداران فقط حيوانات سلسله در
 و يا جنين در داخل تخم و خارج از بدنِ ، نطفه گذارند كه تخم مي  در ساير حيوانات
جايگاه مساعدي يابد و اين تخم به تناسب محيط زندگي حيوان،  مادر پرورش مي

  .براي پرورش نطفه و توليد نوزاد است
 است و وسيله اين  معرف حيات در موجودات زنده،و توليداز آنجا كه تكثير 

 بايد محسوب داشت و  را معرف تمامي جانداران»نطفه«باشد، پس   ميتكثير هم نطفه
نطْفَةً ِفي قَراٍر « كه )23( مؤمنونة از سور13 ةبا اين توصيف، كالم الهي در زير آي

  .نمايد است، مفهوم عام براي تمامي موجودات زنده را حاصل مي» مِكٍني
  
 با الف كلمه نطفه» ... قَةًثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَ «)23( مؤمنونة از سور14 ة در آي-ج

و چون آيه . و الم مشخص و معرفي گرديده است پس ناظر به نطفه معيني است
 ةبه آي» ثم« نيز با همان حرف 13 ة معطوف شده و آي13 ة به آي»ثم«مزبور به واسطه 

 ،باشد  ميشروع خلقت انسان است و در آيه اخير نيز بحث راجع به عطف گرديده 12
 دارد و مدلول آن  داللت بر نطفه انسان، 14 ةدر ابتداي آي» النطفه«پس كلمه معروف 

  . در رحم مادر است تغيير احوال جنيني انسان،مقدمه
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  : آن چنين است كه متن)96( علقة دوم از سورة آي-2
  » .نسانَ ِمن علٍَقخلَق اِإل « : 2) / 96(علق

  .)، انسان را از علق آفريد) پروردگار تو( (
  . انسان استيهاي نسل يكي از آيات بيان كننده پيوستگي

اند و آيه را  گفته» خون بسته« مذكور در اين آيه را »علق«بيشتر مفسران كلمه 
  : اند چنين معني كرده

  . » را از خون بسته آفريدانسان) پروردگار(«
  حيوان زيرا هيچ،و استوار نيست از نظر علمي مؤيد ،چه مبتني باشد اين تعبير بر هر

مضافاً . وجود آمده باشد و يا انساني را سراغ نداريم كه از خون، آن هم خون منعقد به
 كه به  راجع به مباني خلقت انسان،به آنكه چنين تعبير با تصريح آيات ديگر قرآن

اند كه  رد و با آنكه همواره گفتهايم، مغايرت دا مواردي از آن تاكنون اشاراتي داشته
وسيله آيه و آيات ديگر قرآن توضيح  بهترين تفسير از هر آيه از قرآن آن است كه به

  . به دور از آن مصلحت است»علق«گردد، معنيِ خون بسته براي كلمه 
 كه البته يكي از اند  معاني متعدد ذكر نموده»علق«هاي لغت، براي كلمه  در كتاب

حال چگونه همين معني از طرف بعضي از مفسران براي . آنها همان خون بسته است
باري از معاني . اند، معلوم نيست  انتخاب گرديده و ديگران هم تكرار نموده»علق«

، »باردار گرديدن«: شود  هاي مزبور مالحظه مي  در كتاب»علق«ديگر كه در باره اسم 
باشد كه با   نيز مي2» متعلق است و بستگي دارد انسان آنچه به« و از آن 1»ويختنآ«

  . استل جنيني انسانا ، متناسب به احوتوجه به تصريحات ديگر قرآن
، مسلماً در بيان 3 قرآن اولين سوره از وحي در»علق« از اشاره به آفرينش انسان

چيزي از فضيلت بنيادي انسان » علق«از كلمه » خون بسته«تعبير .  استكرامت انسان
با توجه به . دارد تا شايسته تذكر الهي در اولين كلمات وحي باشد را معلوم نمي

 به كار رفته و تكامل جسماني در سلسله موجودات  انسانتقديراتي كه در آفرينش
كه انسان را سرآمد آن قرار داده و معاني و مالحظاتي كه در سطور فوق اشاره 

بگذاريم ، عظمت كالم الهي » علق«را در مفهوم كلمه » ها  بستگي«نموديم، اگر معني 
                                                 

  . و ناظم االطباءا ، به نقل از منتهي االربنامه دهخد لغت. 1
 .المنجد. 2
 و چند آية )96( نازل شد، سورة علق اشاره به اين است كه اولين سوره و اولين آيات كه بر پيغمبر اكرم.3

 .اول آن است
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شويم كه چگونه  كنيم و متذكر مي  را بيشتر دريافت ميدر بيان كرامت انسان
سوي كمال  مخلوقات در سير بهگاه حكمت خويش در تحول   را جلوهخداوند، انسان

  .ي نموده استمعرف
توان   را چنين مي)96( علقة شريفة دوم از سورةبا اين مالحظات است كه آي

  :معني نمود
  .ها آفريد اي از بستگي  را از مجموعهانسان) خداوند(

 و يا درون رحم مادر  و نمو جنيني كه در تخم هر حيواننخستين تحوالت نطفه
ه شده است و اين نام در  ناميد»علقه «گيرد، در اصطالح قرآن صورت مي) قرارمكين(

  . ، در بيان متفاوت يادآوري گرديده است1چهار آيه از قرآن
اند،  نموده ذكر »علقه« كلمه جمع را »علق« كلمه 2لغت هاي كتاب و تفسيرها بيشتر در

گردد  هم مي» علقه«كلمه  شامل شديم  متذكر »علق« باره در فوقاً بنابراين تعريفي را كه
  .يابد در باره اين كلمه نيز تعميم مي» ها بستگي«و معني 

 »علقه« در مرحله 3 وجود داردنحو مرموز و بالقوه در نطفه كه به» ها بستگي«تمامي 
كند تا براي تكميل سازمان جسمي و حياتي  جنيني به نحو كلي مقدمه ظهور پيدا مي

  . بعد آماده باشدالوالده در مراحل جنيني  جديدو نفساني فرد
 ةكه در سور طوري  است بهترين مراحل تحوالت جنيني در بيان قرآن  مهم،»علقه«

 و نيز در 4 فقط از علقه ياد شده،از نطفه بعد  انسان از مراحل جنيني)75(»قيامت«
                                                 

 ة از سور38 و آية )40( از سورة مؤمن69 ،آية )22( از سورة حج5 ، آية )23( از سورة مؤمنون14آية . 1
 ).75(قيامت

 .انامه دهخد  لغت، المنجد: هاي لغت  ج و به نقل از تفاسير ديگر ـ كتابالحوائ  تفسير جمع.2
 به عنوان هاي نسلي و حياتي هر فرد از موجودات زنده  امروز، بستگيي و علم وراثتشناس از نظر زيست.  3

اين مولدها كه . ي همان موجود قرار دارد در نطفه) Gênes(ا ه واحدهاي ارثي ، و به نام مولدها يا ژن
بيني از  هاي ذره بالقوه نمايندگاني از تمامي اتصاالت نسلي و كليه اعمال حياتي فرد زنده است، در رشته

  .اند شوند، واقع شده ناميده مي) Chromosome ( كه هنگام تقسيم نطفه كروموزمنطفه
 ثابت است و هر تعداد از آنها مخصوص يك نوع از ا در هر نوع از موجودات زندهه تعداد كرموزوم

  .باشد  ميموجود زنده
شوند كه تمامي مولدهاي موجود در  ا طوري تقسيم ميه ، كروموزمدر ابتداي نمو جنيني و تقسيم نطفه

گردد تا تمامي صفات ارثي والدين را  آن به دو نصف شوند، و يك نصف از آنها به فرد جديد منتقل مي
از اين جهت است كه فرد جديد كليه صفات طبيعي و نسلي والدين و نوع . به موارد جديد منتقل سازد

 .شود را دارا ميوابسته خود 
  :  و علقه در دو آيه جدا و متوالي ، به متن زير ، ذكر گرديده است  نام نطفه)75(»قيامت« در سوره .4

  » . أَلَم يك نطْفَةً من مِني يمنى« : 37) / 75(قيامت
  ).شود؟ اي از مني نبوده كه ريخته مي نطفه) انسان(آيا او (

  » . ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى« : 38) / 75(قيامت
 ).او را بيافريد و سپس بيار استاي گرديد و سپس  سپس او علقه(
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 نام برده ، است»علقه«كه اسم جمع و شكل كلي از » علق«، فقط از ) 96(»علق «ةسور
  . شده و حتي از نطفه هم ذكري نشده است

هاي  شكل دهد و به شكل ميسرعت تغيير  حال نمو، بعد از مرحله علقه، به  درجنين
 ناميده شده كه »مضغه «اين مرحله از نمو جيني، در بيان قرآن. آيد گوناگون در مي

هم از  ) )23( مؤمنونة از سور14 ة و آي)22( حجة از سور5 ةآي(در دو آيه از قرآن 
  .آن ذكري به ميان آمده است

است و اين نامگذاري شايد از جهت تمثيل و ) جويدن(» مضغ« از ريشه »مضغه«
 اين ؛كند  با يك قطعه غذاي جويده شده در دهان پيدا ميتشابهي است كه جنين

 بزاق بيشتر گردد، جويدگي هر چه بيشتر شود و آميختگي آن با بزاق و تركيبات
  .دهد اي را به طعام جويده مي وضع و شكل تازه

  
 است و مبين  كه در ذكر سابقه خلقت انسان)22( حجة از سور5 ة قسمتي از آي-3

  :باشد، چنين است  از نمو جنيني مي» مضغه«همين مرحله 
 نطْفٍَة ثُم ِمن علَقٍَة ثُم ِمن فَِإنا خلَقْناكُم من تراٍب ثُم ِمن«  :5 / )22(حج

لَكُم نيبلَّقٍَة لِّنخِر مغَيلَّقٍَة وخٍة مغضم ...«  
 و »علقه« ، سپس از »نطفه«، سپس از  خاكپس همانا شما را از... 

حقايق (، آفريديم تا  و آفرينش ناتمام با خلقت تام»مضغه«سپس از 
  ... .براي شما بيان كرده باشم) را
خلقت (» مخلقه«هاي   از نمو جنيني انسان را در وصف»مضغه«له در اين بيان مرح

توصيف فرموده و اين تعريف در اين مفهوم ) آفرينش ناتمام(» غير مخلقه«و ) تام
اشد؛ در اين تحوالت، ب پيوسته در تحول و تغيير مي» مضغه«جسمي  مجموعه كه  است

شوند و اجزاء ديگري  تدريجاً حذف مي» مضغه«اجزائي از جسم كوچك و متحول 
  .مانند گردد، باقي مي  انساني ميكه منتهي به آفرينش فرد و نوزاد كامل االعضاء

كنم،  با توضيح مختصري كه از نظر علمي حياتي در زير همين صفحه اشاره مي
 الهي در تحوالت جنيني و مفهوم كالم رباني در تغييرات مضغه ، مذكور در حكمت

  1. را شايد بهتر بتوانيم دريافت كنيم)22( حجة از سور5 ةآي
                                                 

، تا كنون صورت  و ژنتيك و علم وراثت شناسي ، با تحقيق وسيعي كه در زمينه جنين در علوم زيستي.1
د، اغلب صفات طبيعي مخصوصي ظهور اند كه در تحوالت جنيني هر فر گرفته است، معلوم داشته

 اين صفات جنيني. ء و پس از تولد آن ، چيزي نمايان نيستاالعضا كند كه از آن صفات در فرد كامل مي
تر بوده و   ساده، است كه از نظر ساختمان عضويكه بعداً مفقود شده ، مخصوص انواعي از موجود زنده

  ←اي از       اند و وجود آن صفات در جنين فرد مورد بحث، نشانه  از فرد مورد نظر داشته،تر خلقتي قديم
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ستگي  كه در بيان زير است، مفهوماً متذكر پيو)76(»دهر «ة دوم از سورة آي-4
  .باشد  مي و ساير موجوداتخلقت انسان

   ».بِصريا سِميعا لْناهفَجع نبتِليِه أَمشاٍج نطْفٍَة ِمن نسانَاِإل خلَقْنا ِإنا« : 2)/76(دهر
) انسان را(آفريديم، او را » بسيار مخلوط «همانا ما انسان را از نطفه

مورد آزمايش قرار داديم و سپس او را شنوا و بينا ـ داراي تشخيص 
  .و اختيار ـ ساختيم

 انساني صفت نطفه است كه در »امشاج«بحث اصلي در اين آيه مربوط به كلمه 
به فتح اول و دوم و  (»مشَج«كلمه جمع است و مفرد آن را » امشاج«. قرار گرفته است

  .اند  گفته1»مشيج«و يا ) يا به فتح اول و كسر دوم
ها و يا   معني مخلوط»امشاج«براين  به معني مخلوط است و بنا»مشيج« و يا »مشج«

  .دهد بسيار اختالط يافته را مي
 را »امشاج«اند و   مذكور در اين آيه را نطفه يك فرد گفته»نطفه«در تفسيرها 

د كه تشكيل ان اختالط توليدي مرد و زن يعني اسپرم مرد و تخمك زن تعبير كرده
كافي و درست » امشاج«چنين تفسير براي كلمه . دهد نطفه را در درون رحم مادر مي

  :رسد زيرا به نظر نمي
اگر مقصود آميزش و اختالط دو مولّد پدر و مادر بود، لزومي براي به كار ) 1

د آن ، بود و كلمه مفر  كه لفظ جمع و جمع مجموع است نمي»امشاج«بردن كلمه 
  .كرد مقصود را حاصل مي

 نه فقط »نطفه«دارد كه در تشكيل   معلوم مي براي نطفه»امشاج«استعمال صفت 
مولّدهاي جسماني والدين مؤثر است بلكه اكتسابات روحي و اخالقي و شرايط 

  .باشد نميتأثير  طبيعي و اجرائي زندگي پدر و مادر نيز بي
هاي مؤمنون   و از جمله آياتي از سورهاز طرف ديگر به استناد آيات متعدد قرآن

 هر  كه در همين فصل از كتاب مورد بحث واقع گرديد، قرآن، نطفه)96( و علق)23(
                                                                                                                   

تر از مجموع مالحظات و تجارب متعدد كه در زمينه فوق به عمل آمده   آن با انواع ساده ارتباط نسلي→
اند   در زبان علمي امروز است بيان داشته طبيعيه يكي از قوانين وراثتاست، اصل كلي و طبيعي زير را ك

  :كه 
 زنده موجودات از ديگر انواع با فرد آن نسلي اتصال و بستگي معرف فرد، هر جنيني مراحل«

 ) L,ontognie rappelle la phylogenie.(»اند بوده فرد  آن با نسلي كه در ارتباطباشد مي
 .»اقرب الموارد«، به نقل از نامه دهخدا  ـ لغت تفسير الميزان.1
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معرفي  موجودات ساير با فرد ارثي طبيعي اتصف و نسلي سوابق كليه از نموداري را فرد
 نه فقط توصيفي از مولدهاي جسمي »امشاج«بنابراين كلمه جمعِ مجموعِ . نموده است

، بلكه نطفه هر فرد  والدين موجد نطفه و اكتسابات روحي و اخالقي آنان را دارد
باشد، موجوداتي  اث طبيعي ساير موجودات نيز ميحاكي از تمامي سوابق نسلي و مير

  . با آنها بوده استكه فرد منظور در ارتباط نسلي
 اسم عام است و شامل )76( دهرة از سور2 ةكلمه انسان مذكور در ابتداي آي) 2

ف و الم استغراق كه در ابتداي كلمه مضافاً به آنكه ال. گردد تمامي افراد انساني مي
 نمايد و حتي شامل اولين انسان  را تأييد و تكميل ميمزبور است، عام بودن نام انسان

  .گردد  نيز مييا اولين بشر
كه چنين فرد سابقه نسلي با  ، در حالي اولين بشر براي نطفهتصريح صفت امشاج

دار   او با ساير زندگان نطفه يا بشر ديگر ندارد، جز در بيان پيوستگي خلقتانسان
  را نيز بايد در)76(»دهر «ة دوم از سورةگوييم آي نخواهد بود و از اينجا است كه مي

  . دانست و ساير موجودات انسانبيان پيوستگي نسلي
  

آيه .  از نظر تناسب موضوع، شايان توجه بسيار است)25( فرقانة از سور54 ة آي-5
  :مزبور در اين بيان است 

 نسبا وِصهرا هو الَِّذي خلَق ِمن الْماء بشرا فَجعلَه و « : 54) / 25(فرقان
    »وكَانَ ربك قَِديرا

 نمود پس او را او ـ خدا ـ آن كسي است كه از آب، بشري خلق و
سوب و وابسته قرار داد و هميشه پروردگارت با قدرت و توانا من

  .بوده است
  :موارد بحث در اين آيه از اين قرار است

  
   :»صهر« و »نسب«راجع به دو كلمه ) 1
اين نسبت . در به وسيله پدر است مانند نسبت ميان پسر و پپيوستگي نسلي» نسب«

ممكن است طولي باشد مانند نسبت ميان پدر و فرزند و يا ممكن است عرضي باشد 
  .مانند بستگي با خواهر و يا خواهر و يا خواهرزاده و عموزاده

شود مانند  نسبت و خويشي سببي است كه به وسيله ازدواج جاصل مي» صهر«
  . آنها داماد دختري و يا داماد خواهري و مانند
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   :راجع به كلمه بشر) 2
 در »انسان«يكي از اسامي مترادف » بشر«چنان كه در مقدمه كتاب گفته شد كلمه 

  . است و در موقعي استعمال شده كه جسم و هيكل انساني مورد نظر بوده استقرآن
كار برده شده   به طور نامشخص و نكره به)25( فرقان ة سور54 ةدر آي» بشر«كلمه 

 را نيز شامل است و بنابراين شمول آن زياد است و تمامي افراد بشر و حتي اولين بشر
  .گردد مي

 كه يگراند اما اولين بشر در هر دوره و زمان اعقاب و بستگان يكدهمه افراد بشر
  ها را داشته است؟  كيست؟ و يا با كي چنين نسبت» صهر«و » نسب«خلقت يافت، 
چنين بستگي جز با .  شود  كه بستگي سببي و نسبي حاصل نمي و گِلبا خاك

تواند صورت گيرد  ر كه امكان توليد در بين آنها فراهم است، نميدا موجودات نطفه
  .باشد  نمي زندهو اين جز در تأييد بستگي جسمي انسان با ساير موجودات

 و تأكيد آميز آيه ، مخصوصاً براي تفهيم در كالم حكمت» بشر«استعمال كلمه 
 زيرا چنين ، است نه بستگي مراتب معنوي اوبستگي جسمي انسان و ساير موجودات

اي است كه  ايم، فرع علم و انديشه هايي كه در گذشته نموده مراتب، با توجه به بحث
اي  باشد و هيچ ريشه و سابقه عطاي خاص الهي به انسان و در تكميل آفرينش او مي

  . ندارداير موجوداتدر س
 است كه از اي در خلقت تكاملي انسان تذكر و تذكار فوق، اصل اصيل و ناگفته

  .نظر اهميت و لزوم توجه به آن ، باز هم به موقع ، در باره آن بحث خواهيم نمود
  

   :»الماء«راجع به كلمه ) 3
 داراي الف و الم تعريف است بنابراين مبين ، مذكور در آيه مورد بحث»الماء«كلمه 

و اين .  به كار رفته استاي است كه در آفرينش بشر آب معروف و شناخته شده
  .باشد كه براي عموم شناخته شده است همان آب معمولي و طبيعي مي

 زيرا در توضيح ،است  آمدهبيان قرآن براي نخستين بار در» آب«از  آفرينش انسان
 را از ايم، شروع خلقت انسان آيات ديگر كه در بعضي از آنها تاكنون بحث كرده

  . متذكر شده است1 و با اوصاف متفاوت)طين (گِل
 از آب بيان شده است و بنابراين  خلقت بشر)25( فرقانةور منظور از سةدر آي

  .ذكر فرموده است» جسم انساني«آب را در بنيان آفرينش 
                                                 

  :  از اين قرار است ،  ذكر شده در آيات جداگانه قرآن»طين« اوصاف مختلفي كه راجع به كلمه .1
 .»تراب« حماءمسنون و حتي اسم بدون صفت ، طين الزب ،سالله من طين صلصال 
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  : كه در اين بيان است )21( انبياءة از سور30 ة از طرف ديگر در قسمتي از آي-6
  »  ...وجعلْنا ِمن الْماء كُلَّ شيٍء حي... « : 30 / )21(انبياء

  .. ..قرار داده است اي موجود زنده وجود هر را مبناي آب خداوند... 
  : در اين بيان است )21( انبياءة از سور30 ةتمامي آي
 كَانتا رتقًا أَولَم ير الَِّذين كَفَروا أَنَّ السماواِت واَألرض« : 30 / )21(بياءان

  » . يؤِمنونفَالَفَفَتقْناهما وجعلْنا ِمن الْماء كُلَّ شيٍء حي أَ
 نخست ا و زمينه آيا آنان كه كفر ورزيدند ، نديدند كه آسمان

بسته بودند سپس ما آنها را از هم شكافتيم و بنيان وجود هر موجود 
  .آورند ايمان نمي) باز(اي را از آب قرار داديم آيا پس از اين  زنده

 را از آب  در آن آفرينش بشر كه)25( فرقانة از سور54 ةيكي بودن مدلول آي
 كه اساس وجود تمامي موجودات )21(انبياء ة از سور30 ةآي ذكر فرموده و قسمتي از

رساند كه انسان و  ، به خوبي مي بر آب نهاده شده است) به طريق اولي انسان (زنده
 دارند و از طرف ديگر چون مظاهر اصلي ، آفرينش واحد تمامي سلسله موجودات

 يكي است و  و در تمامي موجودات زندهحيات و مخصوصاً مسئله تناسل در انسان
،   ظهور و بروز دارد بسياري از صفات طبيعي ساير موجودات، نسانينيز در جسم ا

شود جز  نتيجه منطقي و عقلي كه از مضمون و مدلول دو آيه مورد بحث، تحصيل مي
  1.باشد  نمي و پيوستگي جسمي انسان با ساير موجوداتدر تأييد وحدت خلقت

  
   نخستين آفرينش  يا گِل»طين« در اوصاف بيان قرآن
  ابتداي آفرينش انسان از گِل توصيفي)37(»صافات« و )15(»حجر«هاي  در سوره

 شرايط طبيعي و عوامل ايجاد شده در ابتداي  شده است كه با بحث در آنها ، به
 29 و 28 و 26آيات . توان وقوفي پيدا نمود  مير و انساندا آفرينش موجودات حيات

  : چنين توصيف است  مبين)37(»صافات «ة از سور11 ة و آي)15(»حجر «ةاز سور
                                                 

ي نيز تأييد و تفسير علمي از كالم اعالي الهي در آيات سوره شناس هاي دقيق جنين  نتايج حاصل از بررسي.1
  :باشد   مي)21( و انبياء)25(فرقان

، تغييرات تقسيم براي تشكيل جنين هنگام  به،)تخم يا سلول (نطفه كه در اند امروزه با تجارب علمي دريافته  
اين تحوالت  و دهد مي روي )ارثي مولدهاي( اه ژن ساختمان در انگيزي شگفت و عميق شيميايي و يزيكيف

 سلول تخم، به مقدار معين آبدار باشد و اگر اين آب از حد گيرد كه پرتوپالسم شگرف وقتي صورت مي
 .گردد ياتي سلول كامالً متوقف شده و نيروي تقسيم و توليد از نطفه سلب ميمعين نقصان يابد آثار ح
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   :)15(آيات سورة حجر
  » .ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍن« : 26 / )15(حجر

بو   از لجني مانده و بدل خشكيده را از گِو به تحقيق همانا انسان
  .آفريديم

  

 خاِلق بشرا من صلْصاٍل قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني ِإذْ و « : 28) / 15(حجر
  » . من حمٍإ مسنوٍن

 را گفت من و هنگامي را به ياد آور كه پروردگارت فرشتگان
  .بو هستم  از لجن مانده و بدل خشكيدهآفريننده بشري از گِ

  

   ». فَقَعواْ لَه ساِجِدينفَِإذَا سويته ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي« : 29 / )15(رحج
پس آنگاه كه او را سامان دادم و از روح خود در او دميدم بر او به 

  .د درآييسجده
  
   :)37( از سورة صافات11 ةآي

نا خلَقْناهم من  ِإفَاستفِْتِهم أَهم أَشد خلْقًا أَم من خلَقْنا« : 11 / )37(صافات
   »ٍبِزِطٍني الَّ

ند يا  كه آيا آنها در آفرينش تواناترپس از ايشان كسب نظر كن
  .ي آفريديما ل چسبندهآنكه ما آفريديم، همانا آنان را از گِ

  
 »حماء مسنون« و »صالصل« از  آفرينش انسان)15(»حجر «ة در آيات سور-يك

 را گِل »حماء«اند و   و نپخته معني كردهرا گِل خشك شده» صلصال«. ذكر شده است
مانده  گِل سياه «را جمعاً » ونحماء مسن«و » مانده ، يا بوگرفته« را »مسنون«گ و رن سياه

  .اند گفته» و تغيير يافته و يا بو گرفته
 با مدلول متفاوت ذكر گرديده )15( حجرة سور28 و 26اين كلمات در آيات 

  : است
 ةولي آي.  در گذشته است»اءحم« و »صلصال« از  در بيان آفرينش انسان26 ةآي

 اطالق زمان ، است كه درسياق گفتار تقديري و مجازي پروردگار به فرشتگان28
  .حال و آينده را دارد
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اين آيه معطوف   مذكور است به29 ةكه در ابتداي آي» ف«وسيله عطف   به28 ةآي
  . تكميل شده است29 ةله آي به وسي28 ةگرديده و بنابراين مدلول آي

بيان فرموده تا اجراي » خالق« خداوند نحوه عمل خود را در اسم فاعل 28 ةدر آي
 تأييد   موكداًتقدير او، شكل حال و استمرار نيز داشته باشد و آفرينش تدريجي انسان

  .گردد
 29 ة بيان گرديده و در آي»حماء مسنون« از  خلقت جسمي انسان، 28 ةدر آي

سياق ادبي دو . اي از روح الهي تبيين شده است  به وسيله نفخهكمال انتهايي انسانيت
  . ، داللت داردهايي را در بين اين دو مرحله از آفرينش انسان آيه ، گذشت زمان

 و )32(هاي سجده سورههاي واسط با تطبيق و تقارن با مدلول آياتي از  اين زمان
ايم، انطباق  هاي ديگر،كه در باره آنها در فصل قبل بحث كرده  و سوره)23(مؤمنون

 قرار  دارد كه در مسير خلقت تكاملي انسان ساير موجودات زندهبا دوران آفرينش
 غير از اشاره به )15(»حجر «ةاند و از اين جهت است كه آيات منظور سور گرفته

و  موجودات ، در تأييد وحدت خلقتشرايط طبيعي در ابتداي آفرينش بشر
باشد و بحث راجع به   نيز مي و ساير موجودات زندهپيوستگي جسمي تكاملي انسان

  . به همين سبب است در اين فصل از كتابآيات مزبور 
توضيحي در  هاي بدبو از نظر علمي هاي سياه و لجن راجع به علت رنگ تيره گِل

 و به عوامل اين تغييرات كه عمدتاً كربن و ازت است ،كنيم زير صفحه اضافه مي
  .1شويم بيشتر متوجه مي

                                                 
شود، فرع بقايايي از  ها و يا استخرها تشكيل مي هايي كه امروز در مانداب  رنگ سياه لجن- الف.1

هاي غذايي مصرف   يا خرده آبزي و فضوالت از قبيل برگ درختان و جسم حيواناتموجودات زنده
اين بقايا داراي ماده كربن است و كربن از عناصر اصلي . آيند ها در مي شده است كه جزء رسوب آب

  :جسم موجودات زنده است
گيرند، اين كربن با آب موجود در گياه تركيب شده و   به وسيله برگ خود، كربن را از هوا ميگياهان

سازند يا  ها را مي و اقسام قند و نشاسته و روغن» سلولز«هاي آبدار از قبيل  و يا كربن» نهاي كرب هيدرات«
  .آيند اي در گياه ، در مي شوند و يا به شكل ذخيره جزء جسم گياه مي

  .از كربن است است، ماده اصلي جسمشان  نيز كه غذاي عمده آنها از گياهانحيوانات
 پس از تجزيه و آزاد ،هاي راكد درآيند  كه در جزء رسوب آب و يا حيواناتاجزائي از جسم گياهان

هاي  ها شده و آنها را به شكل لجن ها و گِل شدن كربن موجود در آن اجزاء ، باعث تيرگي رنگ رسوب
  .آورند سياه رنگ در مي
 اين جسم را يا از هوا و يا در تركيب با بعضي از ز گازهاي فراوان در هواست ـ گياهانازت هم يكي ا

 ،ها دار از قبيل روغن كنند و يا به شكل اجسام ازت كنند و جزء خود مي  جذب ميمواد معدني ، از زمين
     ←                                       .سازند در خود ذخيره مي
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هاي سياه و  ها ضمن آنكه به شرايط طبيعي گِل در ذكر علل تغيير رنگ رسوب
يابيم، همان  كنند وقوف مي هاي راكد و ساكن رسول مي ها كه امروزه در آب لجن

 كه در بيان ينش موجودات زندههاي سياه رنگ ابتداي آفر شرايط را در توصيف گِل
  .توانيم تطبيق و عموميت دهيم  آمده است، مي»حماء مسنون« و »صلصال« به نام قرآن

اوليه  هاي آب طبيعي شرايط به راجع قبل صفحات زير در كه علمي مختصر توضيح
تواند تعبير استداللي و  گرديد، مي  اشاره، در طليعه خلقت موجودات زندهزمينسطح 

 )15( حجرةاز سور 28 و 26 آيات در مذكور »مسنون حماء« يا تفسير علمي از كلمات
وسيله كربن و   هاي مزبور جز به رساند كه سياهي و بدبويي گل و اين مي. قرار گيرد

از طرف ديگر چون در بيان . تواند باشد  نمي،اند ل در آمدهازت كه در تركيب گِ
آنكه كربن   و با توجه به ياد شدهعنوان شروع آفرينش انسان  به»حماء مسنون« از قرآن

باشند اين نتيجه منطقي   ميو ازت در عناصر اصلي ماده زنده و جسم هر موجود زنده
اي از صفات طبيعي و اصلي اجسام غير  مجموعه» حماء مسنون«شود كه  حاصل مي

 مشتركي از صفات اصلي  است و بنابراين گل مزبور، فصلزنده و موجودات زنده
  .طبيعي اين دو رديف از جهان مخلوقات خواهد بود

 )15( حجرة سور28 و26پس از اين توضيح، از كلمات حكمت بار الهي در آيات
  :شود  ، دستگيرمان ميبرداشت كلي زير در باره خلقت تدريجي موجودات

                                                                                                                   
شود و بوي عفن   بوي گنديدگي حاصل مي، )ها و غيره گوشت و چربي(دار   تجزيه شدن اجسام ازت از→

  . از همين جهت است،هاي سياه هاي راكد و لجن رسوب آب
 و پيدايش موجودات  در تحقيقاتي كه اخيراً از طرف دانشمندان راجع به ابتداي دوره حياتي زمين-ب

 شده است اطالعات ارزشمندي دريافت گرديده است كه ذكر مختصري از اين  بر روي زمينزنده
  :باشد  اطالعات در اينجا خالي از فايده نمي

اي  ه وجود آمد ، تحوالت تازه ب گذشت و آب بر سطح زمينها سال از تشكيل زمين پس از آنكه ميليون
يكي از اين تغييرات، پيدايش گاز كربن و سپس گاز ازت از تحوالت . در جو اطراف زمين پديد آمد

اتمي گازهاي موجود از قبل ، از قبيل هيدروژن و اكسيژن بود، گاز كربن به وسيله عوامل مختلف و فعل 
هاي آبدار اوليه را پديد  هاي كربن يا كربن اتهاي مفصل شيميائي با آب تركيب شده و هيدر و انفعال

  .آوردند و مقدار آن همواره رو به فزوني گذاشت
هاي پركربن و   حل شده و ماندابهاي كم  عمق اوليه سطح زمين هاي آبدار تدريجاً در آب كربن
  .هاي تيره رنگ در آيند كل گلرنگي را به وجود آوردند و پيوسته بر تراكم آن افزوده شد تا به ش تيره

هاي آبدار، ضمن تحوالت فيزيكي و  از طرف ديگر با پديد آمدن گاز ازت و ضميمه شدن آن به كربن
 هاي بزرگ از نوع پروتيدها دار و سپس مولكول هاي كوچك ازت شيميايي الزم، ابتدا مولكول

)Protides (اي در تركيب جسم ماده زنده پديدار گشت كه پس از  ز اينجا مجموعهبه وجود آمد و ا
 .  گرديد مبناي آفرينش موجودات زنده،دريافت نفخه حيات 
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صفات طبيعي و اصلي جديد با  نوع هر ،موجودات در آفرينش تدريجي و تكاملي
  .يابد مي ظهور تدريجاً گروه هر مميزه طبيعي صفات بلكه آيد نمي پديد مرتبه يك خود،
از  يافزاري مخلوقات، حد معين و مرز مشخص  در سلسله حيرت،عبارت ديگر به

حقيقت ميان هر دو گروه در  و وجود ندارد مجاور هاي گروه نظر صفات طبيعي، ميان
متمايز و مجاور، انواع واسط ديگري قرار دارند، كه صفات طبيعي و اصلي طرفين 

اين انواع از نظر صفات طبيعي ، فصل مشترك بين . باشند تميزيافته را يكجا دارا مي
  .ستنددو گروه مجاور و متمايز شده ه
تر و شواهد  روشن مصاديق دارند، فراوان بسيار كه اقسام  در سلسله موجودات زنده

اي از آن را در توضيح اجمالي  يابيم كه نمونه زيادتر در زمينه برداشت كلي فوق مي
  1.كنيد ايم مالحظه مي كه در زير صفحه داده

  
 كه متن كامل آن در صفحه قبل ذكر شد، )37(»صافات «ة از سور11 ة در آي-دو

باشد و آن قسمت در اين   آيه مورد بررسي و استناد ما در اينجا مي،قسمت اخير آن
  : بيان است

  » ...ِزٍبنا خلَقْناهم من ِطٍني الَّإِ ...« : 11) / 37(صافات
. اند گفته» چسبان«و يا » چسبنده« را كه در آخر آيه ذكر شده ، »الزِب«كلمه 

 است و بنابراين به توصيف  نيز انسان»خَلَقْناهم«در جمله » هم«مرجع ضمير متصل 
                                                 

اي   زندهي است كه موضوع بحث آن شناخت موجوداتشناس ي يكي از مباحث عمده زمينشناس  فسيل.1
  . محفوظ استكردند و بقايا و يا اثر آنها در طبقات زمين  زندگي مياست كه در گذشته بر روي زمين

ندارند اند كه امروز وجود   برخورد نمودهي به اقسام متعددي از موجودات زندهشناس در مطالعات فسيل
 صفات مشتركي از اقسام مجاور و متمايز و ،شود كه در زمان زندگي ولي از مطالعه فسيل آنها معلوم مي
 هستند كه در اصطالح فلسفي تكاملي و همين اقسام واسط. اند شناخته شده امروزي را دارا بوده

  .اند هناميده شد» ههاي مفقود حلقه«
 از قبيل اند كه عالوه بر صفات طبيعي مخصوص پرندگان اي را يافته  پرنده فسيل ،مثالً در طبقاتي از زمين

 مثل دندان و دم هاي مساعد و متناسب پرواز، بعضي از صفات طبيعي مخصوص خزندگان پر و استخوان
اند واسط  ناميده) Archaéoptéryx ( را كه آركئوپتريكساين حيوان فسيل. ا نيز دارا بوده استبلند ر

  .اند  دانسته و پرندگانميان خزندگان
كه دانه  در حالي. اند اند كه داراي دانه هم بوده ا را يافتهه ، انواعي از سرخسو نيز در ميان گياهان فسيل

ي ها آيد و سرخس  است و از گل است كه ميوه و از ميوه است كه دانه پديد ميرمخصوص گياهان گُلدا
كه در ) Spores(يي ها  ندارند و توليد آنها به وسيله هاگباشند و اصالً گُل ل ميگُ ان بيامروز جزء گياه

را واسط ) Pteridozpermés(يل دار فس هاي دانه سرخس. گيرد زير برگ آنها قرار دارند، انجام مي
 .اند  گفتهگل ر از گياهان بيهاي گلدا تكاملي گياه
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 چسبان و يا چسبنده بوده و چنين گِلي قاعدتاً از نوع  از گِلقت انسانآيه، ابتداي خل
  .باشد  ميگِل رس

 خواص طبيعي متعدد دارد كه مشهودترين آن صفت چسبندگي آن گِل رس
ا ه ه خواص فيزيكي رسبا توضيح مختصر علمي كه در زير صفحه راجع ب. است

  1.گردد تر مي شويم، مدلول وسيع آيه روشن متذكر مي
  

                                                 
، شكل پذيري و به قالب در آمدن آن است و اين خاصيت كه همان از خواص طبيعي و عمده گِل رس. 1

.  را در تهيه چيني و سفال و غيره وسعت زياد داده استعتي رسفرع صفت چسبندگي است، مصرف صن
  : است  ، اشتراك بعضي صفات فيزيكي آنها با جسم موجودات زندهها از خواص مهم رس

شكل يعني  ، بي) Colloide (و كلئيد) Amorphe(شكل   جسمي است بيرس:  از نظر فيزيكي -الف
مانند و   يعني جسم چسبهاي آن شكل هندسي ندارند و كلئيد جسمي كه ذرات تشكيل دهنده و مولكول

  .ژالتيني
شكل   نيز جسمي بي،دهد  را تشكيل ميزندههاي جسم زنده كه اساس جسم هر موجود   سلولپرتوپالسم
  . استو كلئيد

دارد از  وجود »سلول پرتوپالسم«زنده  و جسم »رس« غيرزنده جسم ذرات كه ميان شباهت و همشكلي اين
 قرار داديم )15( از سوره حجر28 و 26يات گيري و در تفسير علمي آ نظر آنچه در متن صفحه قبل نتيجه

  .قابل توجه و تذكر است
را كه اغلب مولد امراض مختلف هستند، واسط ميان ) Virus(ا ه ويروس:  از نظر شواهد حياتي -ب

آورند زيرا از يك طرف بمانند جامدات متبلور هستند و از   به حساب مي و موجودات زندهجامدات
كنند؛  زندگي مي و يابند مي تكثير اه ميكروب بمانند ديگر طرف از و .باشند نفوذ قابل گذر مي هاي كم پرده

 . محسوب داشتجودات غير زندهتوان شاهدي براي مرز نامحسوس ميان مو چنين موجودات را نيز مي



 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  

   و برگزيدگي او خلقت آدم
  

  و صاحب علم و فكر شدن او، آيات متعددي در قرآندگي آدميراجع به برگز
 وي و اينكه چگونه آدم داراي چنان استعداد گرديد  خلقتوجود دارد اما راجع به

  .گذاري كند، تصريحي موجود نيست  را بنيانكه در عالم موجودات، انسانيت
از آنجايي كه تقديرات و تأييدات الهي جز به تناسب استعداد و نيت و عمل، 

 كند، پس يقيناً آدم ز به اين حكم نميشود و عدل پروردگار ج شامل حال افراد نمي
هم داراي سابقه و مزيتي بوده كه مشمول آن موهبت عظيم واقع گرديده و براي 

سازي  وصول به اين موهبت ، استعدادهاي جسمي و روحي الزم در وجود او زمينه
  .شده است

 و اويل عمر او ديده مپيدايش آد  ، بيان مخصوصي راجع بههر چند در قرآن
)  )3(عمران آل ةسور از 59ةآي( آن از آيات يكي در كه تشبيهي و تمثيل با اما شود، نمي

 مزبور كسب اطالعي كرد و يا توان راجع به آفرينش و بعضي قرائن ديگر شده ، مي
  .ي نموددر باره آن اظهارنظر

  : چنين است )3(عمران  آلة از سور59 ةآي
 آدم خلَقَه ِمن تراٍب ِثم ِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اِهللا كَمثَِل « : 59 / )3(عمران آل

   » .لَه كُن فَيكُونُقَالَ 
 ـ نزد خدا، مثل  ـ مثل يا چگونگي خلقت عيسيهمانا مثل عيسي

انسان ( آفريد ، سپس او را گفت باش  است كه او را از خاكآدم
  .طور گرديد ، پس همان) باشكامل
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طرفين تمثيل وجود  بين مشابهي  يا تشبيه قطعاً وجوه مشترك ودرهر تمثيل و چون
 در آيه فوق، عيسي. گردد دارد، معرفي هر طرف موجب شناسانيدن طرف ديگر مي

اند، پس اگر در سوابق نسلي و زندگي   عليهما السالم مورد تمثيل قرار گرفتهو آدم
اي بنماييم، نتيجه حاصل و يا   اشاراتي وجود دارد مطالعه كه در قرآنحضرت عيسي

  .توانيم تطبيق دهيم  و اوايل زندگي آدم نيز مينظير آن را براي خلقت آدم
 1ان اولوالعزم، و حتي فرستادگ در باره انساب و والدت هيچ يك از پيمبرانقرآن

 عليهما السالم گفتگو نكرده است و مسلماً اين تفصيل براي به مانند عيسي بن مريم
حال با اين . رفع ابهام و جلوگيري از تعبيرات ناروا راجع به والدت اين پيمبر است

اي در آيات مربوط در قرآن   مطالعه)ع (وصف اگر راجع به سوابق نسلي مسيح
تر سازيم مسلماً در مقدمات و  بنماييم و اين سوابق را در ديد خودمان روشن

  . بصيرت بيشتر خواهيم داشت)ع (ها براي برگزيدگي آدم سازي زمينه
شتر و يا نزديك به تمام آن در مطالعه راجع با اين توضيح ، فصل حاضر كتاب بي

 و نتايج زندگي اين به سوابق نسلي و چگونگي والدت و زندگي حضرت عيسي
بر طبق ) ع (، مصروف خواهد شد و پس از آن مختصري هم از زندگي آدمپيغمبر

  .شود ، اضافه خواهيم كرد  دستگيرمان ميآنچه از بيانات صريح قرآن
  

   و والدت و سوابق نسلي اوزندگي مسيح
 هيچ سند مدون و قطعي  و انساب او غير از قرآنراجع به زندگي حضرت عيسي

  .ديگر در دست نيست
 و والدت ، مطالبي راجع به حضرت عيسيعني اناجيل اربعه يدر كتاب عهد جديد

باشد و چهار  بط است كه متأسفانه خالي از خدشه و مصون از تحريف نميضوي 
حب اين  نيز در سوابق مربوط به والدت صاانجيل انتخابي و رسمي دين مسيح

شريعت متفق نيستند، مضافاً به آنكه قسمتي از آن مطالب، كفرآميز و مباين عقايد 
  .توحيدي است
 و مادر و خاندان هاي مختلف ، مبين احوال مسيح  آيات متعدد در سورهدر قرآن
 و منطبق اين بيانات همگي متقن و اصيل و خالي از تعارض و تحريف. پاك او است

باشد و همين آيات است كه به تدريج در اين فصل مورد استناد ما  با اصول علمي مي
  .قرار خواهند گرفت

                                                 
 . داراي كتاب و شريعت پيغمبران.1
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بن  بحث در اين آيات ضمن آنكه توضيحي است در والدت و برگزيدگي عيسي
و حكمتي كه خداوند در مقدمات والدت او مقرر داشته، تطبيق و ) ع ع(م مري
ه راجع به انساب و والدت هاي چهارگان  با مندرجات انجيلاي بين بيان قرآن قايسهم

شود كه ضمن مطالعه  بنابراين از خوانندگان محترم تقاضا مي. باشد  نيز مي)ع(مسيح 
 سبت و والدت حضرت عيسيدر اين سطور، از قرائت و بررسي بندهاي مربوط به ن

  .، فروگذاري ننماينددر هر يك از چهار انجيل رسمي
 چه خدمت بزرگي را براي روشن شود كه قرآن از اين مطالعه و مقايسه معلوم مي

و والدت او و جريان ، از سوابق نسلي شارع اين دين ساختن حقايق دين مسيح
  !هاي توحيدي وي، انجام داده است  زندگي و كرامات و دعوت

آن  باشد و بي  مي است كه مدرك متقن و غير مخدوش براي دين مسيحاين قرآن
ماند و هيچ سند محكم  حقايق بسياري از اين دين مكتوم و يا در پرده ابهام باقي مي

  .توان ارائه كرد اي اصل توحيدي آن دين نميديگري بر
 نسبت به ساير مردم، خلقت غيرعادي داشته و بعضي از آثار حضرت عيسي

 است كه اين سوابق غيرعادي را و فقط قرآن. زندگي او نيز غيرعادي بوده است
 اين سوابق را ،طقي مؤيد استكند و بياناتي كه كالً به تأييدات علمي و من توجيه مي

  .سازد قابل قبول و دلنشين مي
 داده است، به نظر ما چند )ع(تفضيل و توضيحي كه پروردگار در آفرينش مسيح 

  :جهت دارد
 غيرعادي را غيرممكن ندانند و يكي براي مردم عادي است تا اين خلقت

تطبيق با مباني علمي، آفرينش مزبور را ترديدآميز و غيرطبيعي دانشمندان زمان هم با 
  .نگويند

سوم براي تكرار و تسجيل اين حقيقت است كه پروردگار جهان با آنكه قدرت 
حكمت  را دارد ولي بنا به عمل و انجام هر طريق  هر به و موجود هر منتها در آفرينش بي

 ننموده سازي ، خلق ن مقدمه و آماده هيچ مخلوق و مصنوعي را بدو،اش فائقه و ذاتي
باشد و اين   نيز اين اصل كلي خارج نمياست و خلقت غيرعادي مسيح بن مريم

  .خلقت با حكمت، بدون سابقه و بدون تهيه موجبات صورت نگرفته است
انجام هرامر، از نواميس براي در جهان مخلوقات، آماده سازي و تهيه مقدمات 

  : مسلّمه خلقت و جريان آن امر است 
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   1» و يا ِاالّ ِباَسباِبهاأبا اُهللا أَنْ يجِزي االُموِر ِاالّ ِباالَسباب«
العاده و مخصوص و موقتي  ارق كه مسلماً امر خحتي در مورد معجزه پيغمبران

ذلك  است و هيچ كس قادر به ايجاد مثل آن نيست و از انجام نظير آن عاجزند، مع
هيچ يك از معجزات فرستادگان خدا، بدون سابقه ذهني و تصوريِ مردمي كه بايد 

  2.مورد آزمايش آن معجزه باشند، به اجرا در نيامده است
م عليهما السالم و سوابق نسلي و والدت بن مري مسيح راجع به اشارات قرآن

  :توان تقسيم كرد  غيرعادي او را به سه دسته مي
                                                 

  .هاي آن جاري سازد امتناع كرده است خدا از اينكه امور را بدون اسباب : حديث نبوي. 1
 ، مارشدن عصاي او در  عليه السالم در ارائه شريعت خود به مصريانترين معجزه موسي بن عمران بزرگ. 2

به .  و محل ظهور دين او رواج داشت سحر و جادو در مصر)ع(در زمان موسي .  بودانداختن به زمين
 معجزه عصاي خود را ارائه نمود، حاضران ، ه فرعونهمين جهت در اولين مرتبه كه در ابالغ دين خود ب

 را نمودند تا با مجلس موضوع را سحر تلقي كرده و عادي دانستند و لهذا درخواست اجتماع ساحران
  . پردازندسحر خود به مقابله با موسي
 انداخته و با افسون هاي خود را به زمين  شدند و چوبدستي و ريسمان حاضردر روز موعود وقتي ساحران

  :  در خطاب به آنها گفت موسي. به شكل مار درآوردند
  » ... ما ِجئْتم ِبِه السحر ِإنَّ اَهللا سيبِطلُه...« : 81) / 10(يونس

  ...) سازد د سحر است و به زودي خدا آن را تباه مياي آنچه آورده(... 
 از نظر بنابراين موضوع معجزه موسي.  همه را بلعيدو كار به همين نحو انجام شد و عصاي مار شده موسي

ر عظيم در ظاهر داراي سابقه ذهني در ميان مردم زمان بود و اگر چنين حضور ذهن وجود نداشت آن تأثي
  .آورد  و تصديق فوري آنان به خداي متعال را پديد نميايمان آوردن ساحران

 توسعه و رواج داشت ولي از  و از جمله پزشكي در آسياي صغير ، علوم يونانيدر زمان حضرت عيسي
، شفاي در بين معجزات حضرت عيسي. العالج عاجز بودند ها خصوصاً امراض صعب يمعالجه بيشتر بيمار

چنين معجزات هر چند كه هيچ كس . كردن مردگان بود  زنده ،كوران مادرزاد و برص و از همه باالتر 
اين جهت پاكدالن قوم زودتر  ولي از ذهن مردم زمان هم به دور نبود و از ، قادر به انجام نظير آن نبود

 اولين پيروان  و مراتب معنوي او را دريافت كرده و بعضي از آنان هم به نام حواريونتوان واالي عيسي
  .عقيدتي وي گرديدند و وسيله اشاعه دين او در اكناف عالم شدند

ن دوره درخشش و جلوه فصاحت كالم و بروز استعدادهاي عالي در شعر و ادب  مقارظهور پيغمبر اسالم
ها از مجالس ادبي و  سنجي در اين زمان مشهور بود و داستان داني و سخن ب بود سخنالعر در جزيره

 پا به موقع است كه پيمبر اسالمدر چنين .  در اين هنگام در تاريخ ضبط استمسابقات شعري بلغاي عرب
بالغت كلمات اين كتاب به .  را به عنوان كتاب و دستور دين خدا معرفي نمودعرصه نهاد و معجزة قرآن

دي مضامين و نظير آن را تصديق نمودند و به زو ، برتري بيحدي بود كه از همان ابتدا، فصحاي عرب
 ادب دوست آن زمان گرديد و موجب تسريع در هاي عرب زبانان كلمات دلنشين آن مأنوس دل

 . شدگرويدن آنان به دين اسالم
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  . تا اوايل زندگي مادر او)ع( انساب عيسي -الف
  .)ع ( بارداري مريم-ب
  .م و بعضي از مظاهر زندگي اوبن مري  والدت مسيح-ج
 )19(مريم و )3(عمران آل هاي سوره در بيشتر و قرآن از متعدد آيات در اشارات اين

  .باشد كه تدريجاً مورد استفاده و استناد قرار خواهند گرفت مي
  
  ب حضرت عيسي انسا-الف

، )3(عمران  آلة از سور33 ةن است و خداوند در آيعمرا  از پيمبران آلحضرت مسيح
  :ن را از برگزيدگان زمان ذكر فرموده است عمرا پيمبران آل

 وآلَ ِإبراِهيم وآلَ ِعمرانَ ِإنَّ اَهللا اصطَفَى آدم ونوحا «   :33) / 3(عمران  آل
   ».لْعالَِمنيعلَى ا

 و خاندان  و خاندان ابراهيم و نوح خدا برگزيد آدم،قيقتح همانا به
  . را برجهانيانعمران

  : از همان سوره كه به اين بيان است 34 ةدر آي
   »  سِميع عِليم بعٍض واللّهذُريةً بعضها ِمن« : 34) / 3(عمران  آل

اوالد بعضي (اعقاب و اوالدي كه بعضي از آنها از بعضي ديگر 
  .ترين شنوندگان و دانايان است هستند و خدا كامل) ديگر

 معرفي نموده است و با گردي را اعقاب بعضي از بعض 33 مذكور در آيه پيمبران
 به برگزيدگان ، و اجداد از جمله پيمبران بوده و از نظر نسب)ع(اين بيان اجداد مسيح

  .باشد پاك مربوط مي
 كه به شرح زير )3(عمران  آلة از سور37 تا 35 بالفصل ، آيات اما از نظر نسب

  :باشد  كرامات ذاتي و اكتسابي او مي و)ع(است مبين چگونگي والدت مادر مسيح 
 لَك ما ِفي ِإذْ قَالَِت امرأَةُ ِعمرانَ رب ِإني نذَرت « : 35) / 3(عمران  آل

ِليمالْع ِميعالس أَنت كي ِإنلْ ِمنقَبا فَتررحطِْني مب.  «  
 گفت پروردگارا ، همانا به خاطر آور ـ موقعي را كه زوجه عمران

) يا براي خدمت در راه تو(ي تو ام آنچه در شكم دارم برا نذر كرده
آزاد سازم، پس از من بپذير، همانا تو هستي كه بهترين شنوا و دانا 

  .باشي مي
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 أُنثَى واللّه أَعلَم فَلَما وضعتها قَالَت رب ِإني وضعتها« : 36) / 3(عمران  آل
كَاُألنثَى و الذَّكَر سلَيو تعضا وِبمو ميرا مهتيمي سا  ِإني أُِعيذُهِإن
  » .ِبك وذُريتها ِمن الشيطَاِن الرِجيِم

  ـ گفت پروردگارا هماناپس چون وضع حمل كرد ـ زوجه عمران
 به آنچه او زاييده است داناتر ام دختر است و خدا اين را كه زاييده

 نخواهد بود ، )زن اين( زن  مانند، )منظور مرد( مرد ست و هرگز آنا
 رانده شده ،  ناميدم و همانا او را از شر شيطانو همانا من او را مريم

  .دهم در پناه تو قرار مي
  

 وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَها فَتقَبلَها ربها ِبقَبوٍل حسٍن« : 37) / 3(عمران  آل
الَ يا اب وجد ِعندها ِرزقاً قَيا الِْمحريا كُلَّما دخلَ علَيها زكَِرزكَِر

ى لَِك هأَن ميرِر مياء ِبغشن يم قزرِعنِد اِهللا إنَّ اَهللا ي ِمن وه ذَا قَالَت
  » .ِحساٍب

 را ـ به حسن قبول پذيرفت و او را ـ پس پرورگارش او را ـ مريم
لت و  او را كفارياپرورش داد و زك مريم را ـ به پرورش نيكو

قع كه زكريا به محراب عبادت مريم داخل هر مو. سرپرستي كرد
يافت ، ـ زكريا ـ گفت اي مريم اين غذا  شد، غذايي نزد او مي مي

ذا از جانب خدا غرسد ؟ ـ مريم ـ گفت آن  از كجا براي تو مي
 راه است، همانا خدا هر كسي را بخواهد از راه حساب نشده ـ از

  .دهد غير معمول ـ روزي مي
 گرديد، )ع ( كه بعداً مادر مريمزوجه عمران) 3(عمران   آلة از سور35 ةبه بيان آي

زند پسر است، براي تصور اينكه آن فر نذر كرده بود، فرزندي را كه در شكم دارد، به
  .دين خدا پرورش دهد  يعني او را منحصراً براي خدا و خدمت به،خدا آزاد سازد

 براي آزادسازي فرزند در راه خدا، كه به تنهايي و بدون در نذر زوجه عمران
 از 37 ةذكري از پدر و جلب رضاي او صورت گرفت است، همچنين به مضمون آي

 كفالت نوزاد را به عهده گرفت، چنين ، كه پس از والدت طفل، زكرياهمين آيات 
شود كه زوجه عمران در اواسط بارداري ، شوهر خود را از دست داده و  معلوم مي

 شود كه اين مادر معلوم مي  از نوع درخواست،در هر حال. است پدر شده فرزندش بي
  . استوي داراي طهارت نفس و نهاد پاك بوده
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 از 35 ة نيز از مشاهير و نيكوكاران بوده زيرا در بيان آي ، شوهر مادر مريمعمران
نهادش با انتساب به او معرفي شده است و از طرف   زوجه پاك،) 3(عمران   آلةسور

 ، مردم همزمان مريم در تصور ناصواب و )19(يم مرة از سور28 ةديگر به تصريح آي
 آمده بودند، متفقاً )ع(نادرستي كه راجع به خطاكاري او داشتند و به مالمت مريم 

  .مرد و مادر او را مبري از گناه ياد كرده بودند  را نيكپدر مريم
 امرأَ سوء و ٰما كانت اُمِك ٰيا اُخِت ٰهارون ٰما كانَ اَبوك« : 28/ ) 19(مريم

   »بغياً
  .، تو را نه پدري ناصالح بود و نه مادر بدكاراي خواهر هارون

 نقل شده است عمران مجلسي» بحار« در )ع(ر ضمناً به روايتي كه از حضرت باق
  .ل بوده استاسرائي  يكي از انبياء بنيپدر مريم

 وضع حمل كرد از ه زوجه عمرانك  وقتي )3(عمران  آلة از سور36 ةمضمون آي به
 1)...اني وضعتُها اُنثي...«اينكه زاده خود را دختر ديد، ملول شد و اين ماللت از جمله 

  .شود كه در آيه مذكور است معلوم مي
كي؟ خدا اند كه جمله مزبور براي اِخبار و اطالع است، اما اطالع به  بعضي گفته

بيان مادر جز براي . داند او چه زاييده است، پس چنين تعبير درست نيست كه بهتر مي
طوركه گفتيم، از آن جهت بوده  اظهار حسرت نبوده است و موجب اين اندوه، همان

 بهتر ،كرده است، با داشتن پسر ، نذر و عهدي را كه نزد پروردگار دارد كه تصور مي
  .تواند انجام دهد مي

رساند كه برعكس  بعد مي  به2»...اِنّي سميتُها مرْيم... « ازجمله ، 36 ةمت اخير آيقس
 از دختري كه زاييده است خرسند و شكرگزار است و مضمون اوايل آيه، مادر مريم

  .كند  از خدا مسئلت ميهاي شيطان حراست فرزند را از شرور و وسوسه
 با توجه به ، پس از وضع حمل خويش پيدا كردآرامش و رضايتي كه مادر مريم

جهت نبود، قطعاً آشنايي به  نگراني و ناراحتي كه در ابتداي زاييدن داشت، بي
  ي جز با الهام اين آشنائ.  ، او را آرام و شكرگزار ساخته است منزلت نوزاد استعداد و 

  .توانست حاصل شود نمي ) 3»واهللا اَعلَم بِما وضَعت«مضمون (الهي 
                                                 

 ...ام دختر است  همانا اين را كه زائيده : ... 36) / 3(عمران   آل.1
 ... ناميدم همانا من او را مريم : ... 36) / 3(عمران   آل.2
 ...و خدا به آنچه او زائيده است داناتر است  : ... 36) / 3(عمران   آل.3
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  : در كتب تفسير، زياد بحث شده است »و لَيس الذَّكَرُ كَاالُنْثي«راجع به جمله 
 دانسته و هاي بعد آيه ، كالم مادر مريم ن جمله را مانند جملهبعضي از مفسران اي
  .اند اند، آن را در بيان اندوه آن زن در زادن دختر گفته با تعبيرهايي كه نموده
ه مذكور را  و بعضي ديگر از مفسران، جمل»الميزان« در تفسير مرحوم طباطبائي

چون : كنند  و چنين تفسير مي. دانند مثل جمله قبل و به دنبال آن ، كالم پروردگار مي
 را نسبت به پسري كه مورد آرزوي مادر بود خداوند با علم خود، مرتبه واالي مريم

  . لذا اين بيان را فرموده است،دانست مي
 توان بيان حال مادر مريم فسير را ميذلك همين ت البته اين تفسير دلچسب است مع

نيز قرار داد منتهي نه زبان اندوه وي، بلكه بيان آرامش و رضاي او كه پس از آشنايي 
لَيس ... « و براثر الهام از خداوند حاصل نموده و مضمون به حقيقت وجودي مريم

  : گويد  زبان حال اوست كه مي1».....الذَّكَرُ كَاالُنْثي
اي ، كه  كجا آن پسري كه خواهان آن بودم به پاي چنين دختر بلند مرتبه«

  .»رسد مورد عنايت خدا است، مي
 وقوف مادر به مقام ارجمند دختر نوزاد است كه او را به حال رضا و ،در هر حال

وِإِنِّي ... « رضايت به حدي بود كه به مضمون اين. شكرگزاري از پروردگار درآورد
 در امان بودن فرزند 36 ة مذكور در آخر آي2»أُعِيذُها بِك وذُريتَها مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

  .نمايد  از درگاه خداوندي مسئلت ميها و شرور شيطان و نسل او را از پليدي

*   *   *  

چنانكه كودكي او تحت . تقدير الهي، با دقت خاص ادامه يافت پرورش مريم، به
 معروف بود، اشود و به زهد و تقو ل شمرده مياسرائي  بنام بني از انبياءكفالت زكريا

  .3...)ياو كفَّلَها زكَرِ(... قرار گرفت 
  :فرمايد مي چنين خداوند بعد به 37 ةآي اواسط از زيرا نبود عادي هم دختر اين ارتزاق

آمد، نزد او غذايي مخصوص   مي به محراب مريمهر نوبت كه زكريا«
گفت اي مريم اين غذا از كجا و چگونه براي تو فراهم  يافت، زكريا مي مي

  »...ستگفت اين از جانب خدا ا مي) وي. (شده است

                                                 
 ...نخواهد بود،  )اين زن( مانند زن ، ) منظورمرد (هرگز آن مرد  : ... 36) / 3(رانعم   آل.1
 .دهم  رانده شده ، در پناه تو قرار ميو همانا او را از شر شيطان : ... 36) / 3(رانعم   آل.2
 ...الت و سرپرستي كرد  او را كفو زكريا : ... 37) / 3(رانعم   آل.3
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 نوع غذا و چگوني ،شود كه براي پرورش و تربيت انساني از اين بيان معلوم مي
 تحت مراقبت قرار ، هم كه بايد تربيت خاص بيابدتغذيه تأثير به سزا دارد و مريم

  .داشته است
 1)...اقًزا رِهدنْ عِدج و(...) 3(عمران  آلةسور 37 ةكه در آي» رزق«راجع به كلمه 

 بحث قابل توجهي شده  در بعضي تفاسير، مخصوصاً در تفسير الميزان،مذكور است
 داللت بر رزق مخصوص ،كلمه مزبور چون به صورت نكره آورده شده است: است
  . يعني نوع آن از غذاهاي عادي نبوده است،دارد

به (شود كه به صرف جواب مريم  لوم مي از اينجا معغيرعادي بودن غذاي مريم
 قناعت نمود و قبول كرد كه غذاي زكريا)  ، با يك پاسخ مريمقول مرحوم طباطبائي

كه اگر غذاي مزبور غير معمول نبود، ممكن  در صورتي. او از جانب پروردگار است
  .د كسي آن را براي او آورده استبود جواب مريم را باور نداشته و تصور كند شاي

صورت ) 3(عمران  آلة از سور36  تا33تمامي توضيح فوق كه با استفاده از آيات 
  : مبين اين حقيقت است ،گرفت

 ،امر خدا ين فرزند را به، ااست مسيحيان مبر پيغ)ع(مسيح مادر  كه  بنت عمرانمريم
اين والدت .  والدت غيرعادي داشتپدر به دنيا آورد و بنابراين عيسي مسيح بي
 ، وجود و تأمين مقدمات الزم در ها سازي  و زمينهمريم ، بدون تربيت جسمي عادي غير

 از جمله همين ، شايستگي نسلي در اجداد دور و نزديك او.   استصورت نگرفته
  .مقدمات است

  
   بارداري مريم-ب

  . عليهما السالم مسئله بارداري اوستموضوع مهم در زندگي مريم
ر شد و پس دا  به سن بلوغ رسيد ، بدون داشتن شوهر، بارور يعني نطفهوقتي مريم

  . را به دنيا آورد)ع(از مدتي وضع حمل كرد و عيساي مسيح 
 است و  از مسائل پرصدا و پرگفتگوي تاريخ بشر، تا زاييدن اومسئله باروري مريم

 تعبيرات گوناگون و از آنجا كه حقيقت اين امر از تصور بيشتر مردم خارج بود، لذا
 نيز هاي افترا آميز از طرف يهوديان اند و حتي از نسبت اغلب نادرست از آن نموده

  . به دور نبوده است

                                                 
 ...يافت  غذايي نزد او مي : ... 37) / 3(رانعم   آل.1
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 امروز آميز و ضد توحيدي تثليت كه از اركان عقيدتي مسيحيت عقيده شرك
نه و دور از حقيقتي است كه اش در همين توجيه ناصواب و جاهال است، ريشه اصلي

  . عليه السالم شده استپدر بودن عيسي از بي
 تا والدت و اوايل زندگي مادر )ع( در سوابق نسلي مسيح توضيحي كه در قرآن

يم، در باره ا طوركه باز هم گفته او و حتي مراحل بارداري اين مادر داده شده، همان
اين توضيحات براي رد تعبيرات نادرست  تمامي.  ذكر نشده استهيچ يك از پيمبران

باشد كه يا از جانب معاندان و يا از طرف افراطيون و غاليانِ داخل  اي مي و ناشايسته
  .است صورت گرفته است كه اساس توحيدي اين دين را منحرف ساخته مسيحيت
باشند، تأييد و ابرام نموده   را كه براساس دين واحد مي تمام اديان توحيديقرآن
 آنها را همواره مورد تكريم قرار داده است و لي اكرام و دفاعي را كه در و پيمبران

 او به عهده گرفته تا حدي براي اصالح و  مزدوج و والدت غيرباره شارع مسيحيت
 به )ع(رفع انحرافاتي است كه از روي عناد يا جهل در بنيان توحيدي دين عيسي 

  .اند وجود آورده
 يك امر غيرعادي است ولي يك امر غيرطبيعي )ع(پدر به دنيا آمدن مسيح  بي
اين .  در آيات مختلف حقايق اين امر طبيعي را بيان داشته استو قرآن. باشد نمي

  1.باشند بيانات مبتني بر حقايق علمي است و تجارب علمي در تأييد آن مي
 هاي متعدد قرآن  و دوران بارداري او در سوره)ع(آيات مربوط به زندگي مريم 

  .ذكور استم
تري  مشروح بيانات متوالي آيه چند در )19(»مريم« و )3(»عمران آل« سورة دو در ولي

  2.گيرند بحث ما قرار مي مورد فعالً كه است آيات همين و دارد وجود مزبور وقايع در
ي آيات ، بنابر روال ضمناً به جا است كه در همين جا متذكر شويم، چون بررس

ها وكلمات هر  به ناچار بايد در جمله. گيرد  فقط در متن آيات صورت مي،اصلي كار
در ذكر متن . آيه، دقت الزم مبذول گردد و به ناچار بعضي مطالب تكرار شوند

شوند  موضوع يكجا ذكر مي آيات نيز، ابتدا براي حضور ذهن، تمامي آيات مربوط به
                                                 

در توضيح اجمالي كه در زير صفحات بعد ذكر خواهد گرديد از نتايج مربوط علمي نيز اشاراتي خواهد . 1
 .گرديد

  : اند   از اين جمله، و زندگي او اشاراتي دارند)ع(ريم  كه راجع به مهاي قرآن  آيات ديگري از سوره.2
 از 50 و آية )21( از سورة انبياء91 و آية )5( از سورة مائده16 و آية )4(»نساء« از سورة 171 و 156آيات 

 .)66( از سورة تحريم12 و آية )23(سورة مؤمنون
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 با ذكر شماره آيه ، براي توجه سريع به متن، تمام و يا ، يهو سپس در بحث هر آ
  .شود قسمتي از آيه مجدداً تكرار مي

 ممكن است توضيحات به درازا بكشد و دور از حوصله شود و كه از اين جهت
بريم، با  خستگي ايجاد نمايد، لذا با تمام كوششي كه در اختصار مطالب به كار مي

قاضا داريم كه در قرائت خويش دقت الزم را به كار نظران ت عذرخواهي از صاحب
برند تا اگر اشتباهي باشد هم نقيصه رفع شود و هم در تكميل مطالب كمك فكري 

شاءاهللا مسئله مهمي كه مورد بحث است بيانگر حقيقت بوده و  مبذول گردد، بلكه ان
  :اينك متن آيات . به نتيجه مطلوب برسد

  
   :)3(عمران  آلةر از سو47 تا 42اوالً آيات 

 اصطَفَاِك وطَهرِك وِإذْ قَالَِت الْمالَِئكَةُ يا مريم ِإنَّ اللّه« : 42 / )3(عمران آل
   » .اِك علَى ِنساء الْعالَِمنيواصطَفَ

همانا خدا ! مريم اي : گفتندكه فرشتگان را هنگامي) خاطر آور به(و 
   .برتري داد جهان هاي زن بر را و تو گردانيد ترا برگزيد و تو را پاك

  
   ».الراِكِعني  واركَِعي مع واسجِدييا مريم اقْنِتي ِلربِك« : 43 / )3(عمران آل

 مطيع و فرمانبر پروردگارت باش و با ركوع كنندگان اي مريم
   .سجده به جا آور) نمازگزاران(

  
 وما كُنت لَديِهم ِإذْ باء الْغيِب نوِحيِه ِإلَيكذَِلك ِمن أَن« : 44 / )3(عمران آل

   ».يلْقُون أَقْالَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديِهم ِإذْ يختِصمونَ
كرديم و تو در موقعي  تو وحي آن از خبرهاي پنهاني است كه ما به

 را سرپرستي هاي خود را انداخته تا كدام يك مريم كه آنها قلم
 در موقعي كه با يكديگر جدال )همچنين( حاضر نبودي و ، كنند
  !  نمودند نزد آنها نبودي  مي

  
منه اسمه  ِبكَِلمٍة يبشرِك اَهللا ِإنَّ مريم يا الْمآلِئكَةُ ِإذْ قَالَِت« : 45 / )3(عمران آل

   » .الدنيا واآلِخرِة وِمن الْمقَرِبني ابن مريم وِجيها ِفي الْمِسيح ِعيسى
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 را گفتند، همانا خدا تو را بشارت به م مريموقعي كه فرشتگان
او .  استبن مريم دهد كه نامش مسيح عيسي اي از خودش مي كلمه
  .است )الهي رحمت به( نزديكان از و سيرتان نيك از آخرت و دنيا در

  
   » . وِمن الصاِلِحنياس ِفي الْمهِد وكَهالًويكَلِّم الن« : 46) / 3(عمران آل

طوركه در كهولت و پيري  همان: و در گاهواره با مردم چنان گويد
  .ـ سخن گويد ـ و او از جمله نيكوكاران است

  
ر قَالَ الَت رب أَنى يكُونُ ِلي ولَد ولَم يمسسِني بشقَ« : 47) / 3(عمران آل

   ».كَذَِلِك اُهللا يخلُق ما يشاء ِإذَا قَضى أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
 چگونه فرزندي براي من خواهد بود در ، پروردگارا) مريم(گفت 

 با من تماس نگرفته است؟ گفت ـ فرشته) مردي(بشري حالي كه 
كاري  آفريند و چون طور است خدا هركه را بخواهد مي گفت ـ اين

   .شود  جز اين نيست كه آن را بگويد بشو، پس مي، را مقدر سازد
  

  : )19( مريمة از سور21 تا 16ثانياً آيات 
   ».اًاً شرقيكانا مٰههِل اَن ِمتذَب انتِذ ِاميرم تاِبالِك یِِر فكُاذْو«  :16/  )19(مريم

ه محل اش ب  يادكن، موقعي كه او از خانوادهو در كتاب از مريم
  .دوري گرفت) سمت مشرق و يا شرقيبه (شرقي 

  

 فَاَرسلْٰنا ِالَيٰها ِمن روحنا فَاَتخذَََت ِمن دوِنهم ِحجاباً« : 17) / 19(مريم
   ».فَتمثَّلَ لَٰها بشرا سِوياً

اش دور و مخفي  از نظر خانواده(اي گرفت  ا پردهپس دور از آنه
) مرد (پس از روح خود به سوي او فرستاديم و به شكل بشر) شد

  .اي براي او نمايان گرديد آراسته و سامان يافته
  

   ».ْ كُنْت تقياًن ِاقالَت ِاني اَعوذ ِبالرٰمحن ِمنك« : 18) / 19(مريم
. برم همانا من از تو، به خداي رحمان پناه مي)  گفتمريم(گفت 

  .اگر تو پرهيزگار هستي
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   ». الَهب لَك غُالماً زكياقالَ ِانما اَنآ رسولُ ربك« : 19 / )19(مريم
 پسري من فرستاده پروردگار تو هستم تا به تو)  گفتفرشته(گفت، 

  .كنم) اهدا(پاك ضمير هبه 
  

  » .بشر ولَم اَك بِغياً سنیيمس  ولَم أَنٰی يكُونُ يل غُالمقالَت« : 20/  )19(مريم
چگونه ممكن است براي من پسري باشد در )  گفتمريم(گفت 
  .ام بدكار نبوده هرگز نگرفته من تماس من با )مردي( كه بشري حالي

  

 علَي هين ِو ِلنجعلَه آيةً ِلناس و قالَ كََذِلِك قالَ ربِك هو« : 21 / )19(مريم
  ». رحمةً ِمنا و كانَ اَمراَ مقِْضياً

پروردگار ) چنين مقرر است(چنين است ) :  گفتفرشته(گفت 
بر من آسان است تا ) والدت بدون دخالت پدر(گفت كه اين كار 

اي براي مردم و رحمتي  از جانب خود نشانه) آن پسر را«آنكه او را 
  .دهيم و اين امري است انجام گرفتهازجانب خودمان قرار 

 *   *   *  

 و برگزيدگي اوست فضايل مريم مبين )3(عمران آل ةسور آيات فوق، مجموعه در
 رواني وي در كسب و همچنين آياتي كه با توصيه عبادت، موجب تقويت معنوي و

 و مقدمات )ع( بارداري مريم چگونگي)19(مريم ةسور آيات .گردد مي بيشتر فضيلت
  .دارد  اين امر را بيان مي

. قدير الهي گذشته و وقوع آن حتمي استاز ت) ع(ي مريمزاي بارداري و باكره
انجام اين تقدير، مقدماتي را الزم داشته كه دوره ابتدايي آن از نظر نسلي و در نمو 

 وقوع آن ،ايم جنيني مريم ، صورت گرفته است و آياتي كه در باره آنها بحث كرده
  .مقدمات را بيان نموده است

.  انجام گيردوجود خود مريمهايي الزم است كه بايد در  اينك آماده سازي
هاي   مذكور در مجموعه فوق ، مبين چگونگي خودسازي)3(عمران  آلةآيات سور

  .باشد  مي)ع(مقدماتي در وجود مريم 
بايد به وسيله خود او انجام گيرد ، از نظر ) ع(ي مريم زاي آنچه از تقدير باكره

ترين مراحل اين حكمت است زيرا بارداري بدون شوهر تا والدت  انساني مشكل
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افترايي كه . باشد ها نمي  و بهتان ها و سختي  براي زني معصوم، خالي از ناراحتي،فرزند
هتك حرمت و از طرف مردم ناآشنا به حقايق امر انجام گيرد، و يا اظهار نفرت و 

حتي خطرات جاني كه ممكن است از طرف دشمنان و متعصبين صورت گيرد و 
 تحمل آنها ،اگر بينش عميق و صفاي روح و قوت قلب و رسوخ ايمان در كار نباشد

باشد، از اين جهت خداوند  مشكل است و خالي از صدمات جسمي و مفاسد نمي
هاي  العمل  با الهام و دستورعالم موجبات شرح صدر الزم را در وجود مريم

  .مخصوص فراهم نموده است
  مبين چنين خودسازي در وجود مريم عذرا)3(عمران  آلةآيات مذكور در سور

   :است
 اشعار به وضع خويش و ارزش  در بيان اين آيه، مريم-42 ة، آي) 3(عمران  آلةسور

كند و از اين جهت اعتماد به خويشتن كه شرط اول  خود در نزد پروردگار پيدا مي
مريم چون به پاكي خود اطمينان يافت . شود  براي او فراهم مي،توفيق در هر امر است

 تحمل ، بر او متكي و متوكل شد و روحاً و معناً آماده و خود را مرضي خدا دانست
  .مشكالت در راه او گرديد

 در خضوع در راه  مضمون اين آيه توصيه به مريم-43 ة، آي) 3(عمران  آلةسور
خدا و در نمازگزاري با نمازگزاران است تا از بركاتي كه با عمل با ديگران در راه 

در افراد مند گردد و متقابالً تأثيري كه حسن عمل هر كس  شود، بهره خدا حاصل مي
  . افاده شود، كشاند ديگر اجتماع دارد و جامعه را به صالح و سداد مي

در چنين جماعت اصالح شده و يا رو به اصالح است كه آسيب رساني كمتر 
  .گيرد تر صورت مي شود و دريافت حقيقت آسان مي

 كه به پيروي از  حسن سيرت مريم عفت و اخالص و-44 ةآي، ) 3(عمران  آلةسور
زهد و پرهيزكاري او ظهور داشت، به زودي او را به عنوان قديسي مورد احترام 

پدر را افتخاري  به طوري كه هر كدام سرپرستي اين دختر بي. سران قوم قرار داد
ر تفأل يا آخر بنا را ب.  كار آنان به مخاصمه كشيد،براي خود دانسته و در اين تمايل

  .سرپرست مريم گرديد) ع(كشي گذاشتند و با اين عمل زكريا قرعه
رسد   بستگي داشت و لهذا چنين به نظر مي پيغمبر بود و با عوالم وحي)ع (زكريا

  . نبوده است نيزارتباط با وحي الهي  بيكه سرپرستي مريم
 اغلب حوادث مهمي روي ، در زندگي افراد-46 و 45آيات ، ) 3(عمران  آلةسور

بيني داشته باشد و جوانب آن بررسي شده و  وقوع هر حادثه اگر امكان پيش. دهد مي
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ثه خوب به نحو  از حاد، اي در برخورد با آن به كار رود فكر سليم و عمل شايسته
هاي حوادث ناگوار، در حد ممكن، جلوگيري  مطلوب استفاده خواهد شد، يا از زيان

  .آيد به عمل مي
 را به عنوان بشارت به وي القاء نمود و با ذكر  الهي ، فرزندداري مريموحي

 و مقربين خواهد گرديد خصال نيك و حسن عاقبت اين فرزند و اينكه او از پيغمبران
 را سرشار از گويد، دل مريم و نيز از معجزات وي كه در گاهواره با مردم سخن مي

  .اشتياق به داشتن چنين فرزند نمود
 فرزند از داشتن كه با شوقي مريم آيه، اين مضمون  به-47 ةآي، ) 3(عمران  آلةسور

پرسد در حالي كه تماس با هيچ مردي ندارد  تعريف شده پيدا كرد، از پروردگار مي
؟ ولي با دريافت پاسخ الهي كه خداوند هر  چگونه ممكن است داراي فرزند گردد

كم و كاست  آفريند و هرگاه وقوع امري را مقرر دارد آن امر بي چه را بخواهد مي
 و با دل محكم آماده قبول چنين فرزندداري يابد ، قناعت مي انجام خواهد شد

  .گردد مي
 از تقدير بارداري خويش با خبر ها است كه مريم سازي با چنين مقدمات و آماده

  .گردد شود و با حضور ذهن، آماده تحمل مشكالت آن بارداري مي مي
  

   :)19( مريمةآيات سور
 كه متن آنها در فوق ذكر گرديد، چگونگي باروري )19( مريمة سور21 تا 16آيات 
دارد و اين آيات نكات دقيق و پرمفهومي را در جريان آن امر روشن   را بيان ميمريم
  :سازد  مي

كه ) مكان شرقي (1»اًمكاناً شَرقِي« بجا است كه در مفهوم كلمات 16 ة در آي-1
  .اش به اين محل دوري جست، توجه بيشتر مبذول شود  از خانوادهمريم

شرقي منسوب به مشرق است و مشرق محل طلوع و ظهور روشنايي است و 
  .مشرق به طور مطلق ، محل و سمت طلوع خورشيد است

ولي اين تعبير فرضي . اند س گفتهالمقد را شرق بيت»  شَرقِياَمكاناَ«در تفسيرها 
  .است و دليل قطعي براي آن وجود ندارد

 و تعبير محل شرقي نيز وقتي با مفهوم است كه محل سكونت و زندگي مريم
  شرق آن  آن محل به از تا باشد معلوم آنمختصات ظاهري و طبيعي آن محل و اطراف 

                                                 
  ) ...به سمت مشرق(به محل شرقي  : ... 16) / 19(مريم. 1
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  . كه از اين مشخصات قرايني در دست نيست دور شود، در حالي
معني كرد و از اين » تر محل شرقي« بنا به سياق آيه ، را» مكاناً شَرقياً«ممكن است 

در حالي  واستهخ ،داشته كه  كه مريم در منظور باطنيمعني ممكن  است دريافت شود 
چنين تعبير هم دقيق . باشد كه طليعه خورشيد را زودتر از خاندانش دريافت كند

 در منظوري كه داشته، الزم بوده است كه مسافت زيادي از محل نيست زيرا مريم
گردد؛ اين  سكونتش دور شود و در اين حال به تبع دوري از ديد خاندانش خارج مي

اش  باشد كه مريم براي مخفي ماندن از ديد خانواده  مي17 ةبتداي آيبرخالف بيان ا
  .اي نصب نموده بود كه نزديك او بودند، حجابي برگرفته و يا پرده

رسد كه از مدلول قسمت اخير آيه   به نظر مي،براي توجيه بيشتر در اين موضوع
  :توان استفاده كرد  مي1»فَتَمثَّلَ لَها بشراًسوِياً... «، 17

 ، مستلزم روشنيِ باطنيِ تازه و اشراق مخصوص و تمثل روح الهي در نظر مريم
محل شايسته و متناسبي كه در .  پديد آمده باشد)ع(موقتي است كه در نهاد مريم 

  .باشد مي» اًيمكاناً شَرقِ«آنجا چنين اشراق براي مريم 
س و يا المقد چنين تعبير، منافاتي با تفسيرهاي ديگر كه مكان شرقي را مشرق بيت

  .نمايد  ندارد بلكه مدلول آن تفاسير را تكميل مي اند ،  گفتهمشرق محل سكونت مريم
 در وضعي 17اش دوري گرفت، به مضمون آيه   از خانواده پس از آنكه مريم-2

فرمايد كه  و خدا مي. اش خارج بود اي از ديد خانواده  پردهةقرار داشت كه به وسيل
  :در چنين حال 

 و جسماً از روح خود براي او فرستاديم و آن روح به شكل بشر سامان يافته«
  .» تمثل يافتيماي ، در نظر مر آراسته

 نه آنكه وجود خارجي داشته ،تمثل در نظر آمدن و به چشم محسوس شدن است
  .باشد و ملموس شود
 مذكور است، از روح كه در قرآن مانند موارد ديگري توانست به البته خداوند مي

كه اساس آن تحت    اين تمثل حكمتي استدر ولي. كند القاء )ع(مريم به مستقيماً خود
با توضيح علمي كه در . باشد  براي باروري مي،تأثير تدريجي قرار دادن وجود مريم

  .توان دريافت كرد كنيم چگونگي اين تأثير را بهتر مي زير صفحات بعد اضافه مي

                                                 
  .اي براي او نمايان گرديد آراسته و سامان يافته) مرد (ه شكل بشرو ب : ... 17) / 19(مريم. 1
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 از ديدار روح مجسم، هراسان شد و  مريم)19( مريمة از سور18 ةبه مضمون آي
  .از او به خداي رحمن پناه برد و او را دعوت به رعايت تقوي كرد

  : )19 ة،آي) 19( مريمةسور( را گفت  مريم،فرشته
  .» هبه و يا اهدا نمايمتو من فرستاده پروردگار تو هستم تا پسري پاك ضمير به«

در همين مقام .  با اداي اين كلمات آرامش خاطر مريم را فراهم ساختفرشته
  :) 20 ة،آي) 19( مريمةسور(پرسد   ميمريم

كه هيچ بشري با من تماس  چگونه ممكن است پسري دارا شوم درحالي«
  . »ام ت؟ و هرگز بدكار و يا زناكار نبودهنداشته اس

  : كه ) 21 ةآي(پاسخ پروردگار به وسيله فرشته متمثل بر اين شد 
دهيم  اين باروري را ما انجام مي.  براي من آسان  استيچنين كار«

تمامي امر از . اي براي مردم و رحمتي از جانب ما باشد تا نشانه
  ».تقدير ما گذشته و انجام آن حتمي است

 كه »الَهب لَك« و جمله 17 ة مذكور در آي»تَمثَّلَ«در مجموعه آيات فوق كلمه 
 بيان شده است، اختصاصاً متضمن نكات دقيقي در مسئله باروري خود به 19در آيه 

  .باشد  مي)ع(خود مريم 
 است كه داللت بر تكرار فعل در دفعات متوالي دارد و اين »تَفَعلَ« از باب »تَمثَّلَ«

 يك مرتبه و در يك لحظه كوتاه رساند كه تمثل روح الهي براي مريم مدلول مي
اي در اين جلوه بوده تا  صورت نگرفته است بلكه لحظات متوالي و يا مراتب پيوسته

، براي فرد عفيف و پرهيزگاري مانند مريم، موجب هري فرشتهبا وجود سامان ظا
 براي مريم وحشت و پريشاني نشود و آثار سوء هراسي كه در ابتداي تجسم فرشته

اي كه   با گفتگو و مصاحبهحاصل شده بود زايل گردد و از طرف ديگر وجود مريم
  .داشت، تدريجاً و بيشتر تحت تأثيرات ملكوتي قرار گيردبا روح متمثل خواهد 

داشته است و مسلماً  بيان الهي  را روح متمثل19ة  مذكور در آي»الَهب لَك«جمله 
 فقط جنبه ظاهري دارد و  دانيم، تجسم فرشته مصداق خواهد داشت، ولي چنانكه مي

س قطعاً خداوند موجبات انجام امر را در ساختمان داخلي جسم پ. غير ملموس است
  .خارجي، باروري مقدر، ممكن شود تحريك يا و كه با تأثير ساخته مريم طوري فراهم

   ، 1اشاره خواهيم كرد تحقيقات و تجارب علمي روز كه در پاورقي راجع به آنها 
                                                 

باشد و نر و   مي توليد مثل از مختصات اصليِ موجودات زنده، دانيم  ـ چنانكه مييك توضيح مختصر علمي .1
م نسل آنها است با وجود اين  براي انجام همين توليد مثل و دوا،ماده بودن هر نوع از اين موجودات

كه در آن، فرد ماده  توليدي دارند يعني جنسي  و يا تك هستند كه توليد مثل غيرمزدوجبعضي از جانداران
   ←                               .شود نر ، بارور مي بدون تماس با فرد
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 زياد است گياهان در خصوصاً و زنده موجودات در )مزدوج غير( يجنس كت يا و غيرجنسي هاي مثل  توليد→
) Hermaphrodisme( نرمادگي نام به يجنس تك توليدهاي از قسم دو آنها بين در و دارد مختلف اقسام و

  :در اينجا قابل تذكر است) Parthenogénése(ي زاي و باكره
    : يا هرمافرديسم نرمادگي-الف

 تر گياهان گلداراين صفت طبيعي در بيش. هاي جنسي نر و ماده در يك فرد است و آن اجتماع غده
  .معمولي كه در دسترس ما هستند عموميت دارد

 عضو نر و عضو ماده در يك گل وجود دارد و همين گل است كه بعداً به ميوه و سپس به در اين گياهان
  .شود دانه تبديل مي

گل نر از گل ماده بر روي يك  گردو،  مثلانگياه بعضي از همين در كه شويم مي متذكر جا درهمين ضمناً
  .باشد دهد متمايز مي و يا در خرما اصوالً درخت نر از درخت ماده كه ميوه مي. درخت، از هم جدا است

  .هستند دارا را توليد چنين اه حلزون از بعضي و وزال :نيست كيماب توليدمثل، چنين  ناستخوا بي حيوانات در
مثالً در مرغ معمولي . شود  ديده ميگاهي نرمادگي  ، و پرندگان ، در بعضي از دوزيستاندر استخوانداران

اند   تخمك نر هم ضميمه است، به طوري كه با آزمايش دقيق توانستهدر تخمدان سمت راست اثري از
  .دار نمايند مرغ را بدون تماس با خروس داراي تخم نطفه

. ها اعضاي دروني خاصي دارند كه خود قادر براي توليد مثل نوزاد هستند  نيز بعضي از زندر نوع انسان
در بعضي از اين قبيل . اند  را مشاهده نموده آثار هرمافرديسم، ها در مطالعات تشريحي در شكم چنين زن

بعضي ديگر در يك .  تخمدان و در طرف ديگر غده جنسي نر وجود دارد،  در يك طرف شكم، ها زن
اي ديگر، در هر دو طرف  طرف داراي تخمدان و در طرف ديگر غده جنسي مختلط نر و ماده ، و پاره

  .باشند راي غده مختلط جنسي ميشكم دا
ها ظاهراً بعضي از صفات طبيعي مرد را مانند موي  چنين زن. كند ها بروز مي  در زنكيفيت نرمادگي

  .صورت، ممكن است دارا شوند
   : ي يا پارتنوژنززاي  باكره-ب
خود بارور  به خود تلقيح شود، نر مايه وسيله به آنكه بدون ،ماده فرد از حاصل تخمك ،حيوانات از بعضي در
 بدون آنكه با سلول جنسي ، تخمك يا سلول جنسي ماده،به عبارت ديگر در اين قبيل حيوانات. گردد مي

كند  سازد و نمو مي د نطفه را ميهمان سلول جنسي ماده، خو. نمايد  را مي ايجاد تخم يا نطفه،نر يكي شود
  .، زنبور عسل استنمونه مشهود اين قسم از حيوانات. آورد وجود مي شود و فرد جديدي را به و تقسيم مي

ملكه زنبور عسل كه تنها فرد مولد در هر كندو است ، وقتي باكره است و از كندو براي لقاح خارج نشده 
آورند و  ها زنبورهاي نر را به وجود مي اين تخم. كند  و در همان كندو تخم ميشود است، خود بارور مي

گيري با او  شوند و به جفت همين زنبورها هستند كه هنگام خارج شدن ملكه، دسته جمعي با او خارج مي
ديد، پس از استقرار در كندوي ج. آميز ندارد  هر ملكه در عمرش يك مرتبه بيشتر پرواز لقاح. پردازند مي

اين زنبورها . شوند ها فقط زنبورهاي ماده مي اين مرتبه تخم. كند گذاري مي ملكه تلقيح شده باز تخم
اند يكي از  زنبورهاي كارگر عقيم. سازند  عسل و موم مي، ها كارگر كندو هستند و با آوردن شيره گل
 ملكه آينده كندوي ديگر و يا تر از ديگران گرديده شود بزرگ آنها كه استعداد داشته و بهتر تغذيه مي

و ) اقسام مجاور ستاره دريايي (ن از قبيل خارپوستاناستخوا بعضي از حيوانات بي. گردد همان كندو مي
  .مل دارندهاي كامل و يا ناكا زايي ، باكرهبعضي از حشرات
 ، اند ا كه به كلي از نر جدا بودهه در تخم بعضي از بوقلمون: شود ي ديده ميزاي  نيز باكرهدر استخوانداران

. در همان مراحل نخستين جنيني باقي مانده و نمو بيشتر نكرده است تشكيل شده ولي نطفه  و جنيننطفه
    .كنند ي توليد مثل ميزاي  نيز با باكرهبعضي از جوندگان پستاندار) لزايي ناكام باكره(

اند كه با تغيير دادن نمك و گازهاي  مثالً دريافته. ط استپديده باكره زايي اغلب تابع شرايط طبيعي محي
 .تر كنند تر و يا ضعيف توانند سريع  ميي را در حيوانات آبزيزاي محلول در آب، باكره
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، در ز موجودات زندهها به مانند بعض ا اي از زن روشن ساخته است كه در پاره
علل  هاي تناسلي زن و مرد با هم وجود دارد و ممكن است كه به شكم آنان غده

  .اي را پديد آورد خارجي ترشحات هر دو غده ، نطفه
 موجب ،  تَمثُّل يافت بوده، نفخه الهي كه به وسيله فرشته نيز ذوجنبتينمريم عذرا

هاي داخلي وي گرديد و باروري او را فراهم ساخت ؛ اين  تحريك و ترشح غده
  .باشد ذلك غيرطبيعي نمي  مع، باروري كه به طور غيرعادي صورت گرفت

ي اوست تا از  ، پيوندي از روح الهي بر جسم بشر)ع (مسئله مهم در باروري مريم
هاي بس  اين پيوند فردي پديد آيد كه امكان تصرف در عواطف و عقول انسان

مرحله جديد از تكامل فكري  گمراه را داشته باشد و بتواند جامعه بشري آن روز را به
  .و روحي وارد سازد

هايي در وجود مريم صورت گرفت و آثار آن  سازي اين پيوند با مقدمات و آماده
  :راث طبيعي به فرزند وي نيز منتقل گرديداز نظر مي

 با تَمثُّل روح الهي فراهم شد، مادر او )ع(هنگامي كه اولين جوانه حيات مسيح 
  .هاي ملكوتي گرديد غرقه جلوه

 اي هم نصيب فرزند گرديد و نتيجه آن آثار غير ، بهرهبه مقتضاي اصول وراثت
ظهور و ) ع ( در زندگي عيسي بن مريم،ه عنوان معجزات مختلفعادي بود كه ب

  . مبين اين معجزات استبروز داشت و آيات متعدد قرآن
  

   وضع حمل مريم
، بارداري دوره در زيرا است بوده وا بارگذاري هنگام ،مريم بارداري مرحله ترين مشكل

با دوري كه از مردم داشت، كمتر از حال او واقف بودند ولي در والدت فرزند و 
  .شديد در خود نمود ناراحتي احساس آن كه از شروع اي داشت  وضع تازه،پس از آن

خود را اي بود كه آرزوي مرگ  ، به اندازهسنگيني چنين برخورد در تصور مريم
 تازه الهي تشويش او را برطرف ساخت و با آماده شدن آب جاري نمود، ولي وحي

براي تطهير و خوراك از درخت، آرامش دروني براي وي حاصل گشت و باالخره 
  .با معجزه سخن گفتن نوزاد، برائت و قداست مادر نمايان گرديد

 را با مضامين  عالي  چگونگي بارگذاري مريم)19( مريمة از سور30 تا 22آيات 
 ديگر ،  از آنها با ذكر متن اين آيات و ترجمه ساده. تر بيان داشته است ادبي، مشروح

  :نيازي به توضيح بيشتر در اين باره نخواهد بود
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  » . ِبِه مكاناَ قصياًحملَته فَانتبذَتفَ«   :22) / 19(مريم
  .كرد گيري گوشه ،در مكاني دور او با و شد حامله )عيسي(او پس به

  
 النخلَِة ٰقالَت يا لَيتين ِمت فَاَٰجائَها الْمخاص ِالَی ِجذِع«   :23) / 19(مريم

   ».قَبلَ هذا و كُنت نسياً منِسياً
او را درد زائيدن درگرفت، خود را به كنار درخت خرمايي   بعداً

  .اين مرده و فراموش شده بودمكشانيد و گفت كاش قبل از 
  

   ». تحزين قَد جعلَ ربِك تحتِك سِرياً ِمن تحِتها االّفَناديٰها«   :24 / )19(مريم
زير ( پروردگارت از زيرت ، زير او ندا آمد كه غم مخوراز اما 

  .براي تو نهري جاري ساخت) سطح زمين
  

   ». تساِقط علَيِك رطَباً جنياًو هري ِالَيِك ِبِجذُِع النخلَِة«   :25 / )19(مريم
  . تا خرماي تازه براي تو ببفكنددرخت را به سوي خود تكان بده

  
 فَِاما ترين ِمن البشِر اَحداً فَكُلِي واشريب و قَري عيناً«   :26 / )19(مريم

   ».فَقُويل ِاني نذَرت ِللرحٰمن صوماً فَلَن اُكَلِّم اليوم ِانِسياً
 كسي را ديدي دار و اگر از آدميان بخور و بنوش و چشم روشن

و امروز با ) روزه سكوت(ام   كردهاي نذر من براي خدا روزه: بگو
  .گويم هيچ كس سخن نمي

  

  ».اً فَِرياًئ لَقَد ِجئِت شيفَاَتت ِبِه قَومها تحِملُه قالوا يا مريم«   :27/  )19(مريم
آنها گفتند . غل گرفت و نزد قومش آمدپس مريم مولودش را در ب

  اي ؟ انگيزي آورده مانا چيز شگفتاي مريم ه
  

 اَبوِك امراَ سوٍء و ٰما كانت اُمِك ت هارونَ ٰما كانَٰيا اُخ«   :28/  )19(مريم
   ».بِغياً

   . نه پدرت مرد بدي بود و نه مادرت زن بدكاراي خواهر هارون
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  » . ِفي املَهِد صِبياًفَاَشارت ِالَيِه قالُوا كَيف نكَلِّم من كانَ«   :29) / 19(مريم
گفتند چگونه با كسي كه . اشاره كرد) براي جواب(لود  به مومريم

   است و در گهواره است سخن بگوييم؟كودك 
  

   ».ين نِبياً وجعلَقالَ اني عبداهللا آتٰيين الِكتاب«   :30 / )19(مريم
او مرا كتاب داده و پيغمبرم ، من بنده خدايم) دك گفتكو(گفت 

   .گردانيده است
  

   و مظاهري از زندگي او)ع ( والدت مسيح بن مريم-ج
ا و ه  با آثار استثنائي همراه است كه معمول ساير انسانحيات انساني حضرت مسيح

  . ديگر نبودحتي پيمبران
بن  هاي زياد از آثار غيرعادي زندگي مسيح هاي مقدس مسيحيان نمونه در كتاب

آميز است و نتايج اِلحادي و غير توحيدي از آنها  م ذكر شده كه بيشتر آنها مبالغهمري
  .اند گرفته

هاي گذشته او   و نسليح را در اصل بشري مسيح بن مريمترين توض  دقيققرآن
 و آثار غير عادي وي و ريشه اين قبيل آثار، بياناتي دارد، و نيز در ارتباط با معجزات

  .را داراست
در آيات هاي گذشته او   و معرفي نسل)ع(پيوستگي بشري غيرقابل انكار مسيح 

نحوه زندگي و آثار . ايم  تصريح شده كه در باره آنها بررسي نمودهمتعدد قرآن
استثنايي حيات او و مباني اين آثار در آيات ديگر قرآن آمده است كه فعالً مورد 

  .باشد اشاره و بحث مي
از . نمايد آيات مزبور متعدد است و اغلب آنها مضامين آيات ديگر را تكميل مي

هاي حاوي آنها ،  اين جهت بر آن شديم كه تمامي آن آيات را به تفكيك سوره
، قرار دهيم تا 1جا، خارج از متن كتاب جا جمع كنيم و ترجمه آنها را نيز يك يك

 آسان باشد و با توجه به همه آنها دريافت كلي از چگونگي زندگي ،مراجعه به آنها 
                                                 

مشابه   راآيهر م تا ترجمه هي شدآن مورد نظر در خارج از متن كتاب قرار نداشت ، لذا بر آياتترجمه . 1
 آسان آنها قرار دهيم تا مراجعه به آيهي كه تاكنون در متن كتاب ارائه شده است ، در زير هر آياتترجمه 

  ) .ب.ف.ب(باشد 
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اي در باره هر يك از  ، حاصل شود و سپس بدون آنكه بحث جداگانهپيمبر مسيحيت
 ذكر ،نماييم كلياتي را بر طبق آنچه از تصريح آيات دريافت مي آيات داشته باشيم،

  :و اينك مجموعه آيات . كنيم 
  

   در قرآن)ع( بن مريم آيات مبين زندگي عيسي

  
   :)2( بقرهةر سور د-الف

آتينا   وقَفَّينا ِمن بعِدِه ِبالرسِل ولَقَد آتينا موسى الِْكتاب و« : 87  /)2(بقره
 الْقُدِس أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ ِعيسى ابن مريم الْبيناِت وأَيدناه ِبروِح

  » .ِبما الَ تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَِريقاً كَذَّبتم وفَِريقاً تقْتلُونَ
فرستاديم  ]ديگر[ پيامبراني او پي از و داديم را ]تورات[ كتاب موسي به

هاي روشن داديم و او را توسط جبرئيل  ه فرزند مريم نشانعيسي و به
نيرومند كرديم ؛ چرا هرگاه پيامبري پيامي خالف پسند نفس شما 

پرداز شمرديد و گروهي  آورد ، گردن افراختيد ؛ گروهي را دروغ
  را به قتل رسانديد ؟

  
 علَى بعٍض منهم من كَلَّم اُهللا ِتلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم« : 253 / )2(بقره

ورفَع بعضهم درجاٍت وآتينا ِعيسى ابن مريم الْبيناِت وأَيدناه ِبروِح 
ن بِدِهم معِمن ب لَ الَِّذينتا اقْتاء اُهللا مش لَوِس والْقُدِد مع مهاءتا ج

اء اُهللا ِكِن اختلَفُواْ فَِمنهم من آمن وِمنهم من كَفَر ولَو شالْبينات ولَ
  ».ِكن اللّه يفْعلُ ما يِريدما اقْتتلُواْ ولَ

خدا ] چنانكه[برخي از آن پيامبران را بر برخي ديگر برتري داديم ، 
؛ و  ن گفت و بعضي را به درجاتي امتياز بخشيدبا يكي از آنها سخ

هاي روشن داديم و او را تسليم جبرئيل   فرزند مريم نشانهبه عيسي
هاي آنها ، با دور شدن از  ولي بسياري از امت [نيرومند كرديم ؛ 

خواست ، مردمي  و اگر خدا مي] يكتاپرستي، ايجاد اختالف كردند
هاي روشن كه بر   ن بودند ، بعد از آنكه نشانهكه پس از اين پيامبرا

به منظور  [آمدند ، ولي  آنها آمد ، در مقام خصومت و ستيز برنمي
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 اختالف  ]آزمايش ، موهبت اختيار به انسان تفويض گرديد ، لذا
كفر روي  اي به و پاره  آوردند اي ايمان پاره] كه اي  گونه به[ورزيدند، 

بنا به [شدند ؛ ولي خدا  ست ، درگير نميخوا بردند ؛ و اگر خدا مي
   .كند آنچه بخواهد مي] ضرورت آزمايش

  
   :)3(عمران  آلة در سور-ب

 يبشرِك ِبكَِلمٍة منه ِإذْ قَالَِت الْمآلِئكَةُ يا مريم ِإنَّ اللّه « : 45/ ) 3(عمران آل
هماس ِسيحى الْمِعيس ناب ميرا مِجيها ِفي وينِة الداآلِخرو ِمنو ِبنيقَرالْم. «  

اي مريم، خدا تو را به مخلوق :  گفتندآنگاه كه فرشتگان] ياد آر به[
 ، فرزند مريم   مسيحدهد ، نامش عيسي  ميخود بشارت] برگزيده[

  .است] درگاه خدا[است كه در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان 
  

  » .  وِمن الصاِلِحنيويكَلِّم الناس ِفي الْمهِد وكَهالً « : 46 / )3(عمران آل
با مردم سخن خواهد ] وحي به[و در ميانسالي ] اعجاز به[در گاهواره 

  .گفت و در زمره شايستگان است
  

  » . والتوراةَ واِإلِجنيلَويعلِّمه الِْكتاب والِْحكْمةَ « : 48) / 3(عمران آل
 و انجيل خدا به او كتاب و فرزانگي و تورات] نيز بشارت داد كه[و 

  .دهد  آموزش مي
  

 ِبآيٍة من ورسوالً ِإلَى بِني ِإسراِئيلَ أَني قَد ِجئْتكُم« : 49) / 3(عمران آل
ربكُم أَني أَخلُق لَكُم من الطِِّني كَهيئَِة الطَّيِر فَأَنفُخ ِفيِه فَيكُونُ طَيرا 

أُنبئُكُم ي الْموتى ِبِإذِْن اِهللا و األكْمه واَألبرص وأُحِيِبِإذِْن اِهللا وأُبِرىُء
ِبما تأْكُلُونَ وما تدِخرونَ ِفي بيوِتكُم ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً لَّكُم ِإن كُنتم 

ِمِننيؤم. «  
] انتخاب كند ، با اين دعوي[پيامبري براي دودمان يعقوب ] او را[و 

 براي ام ، از گِل اي از جانب پروردگارتان آورده كه براي شما نشانه
اي  اذن خدا پرنده به و دمم مي آن در و سازم مي اي پرنده شما مجسمه

هاي  خواهد شد؛ و نابيناي مادرزاد و بيمار مبتال به لكه] جاندار[
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كنم ؛ و  بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مي پوستي را بهبود مي
 شما  كنيد ، به خوريد و ذخيره مي هاي خود مي از آنچه در خانه

اي است براي شما ، اگر  نشانه] امور[دهم ؛ به راستي در اين  خبر مي
  .باور داشته باشيد

  

كُم بعض  وِلأُِحلَّ لَومصدقًا لِّما بين يدي ِمن التوراِة « : 50) / 3(عمران آل
  »  .الَِّذي حرم علَيكُم وِجئْتكُم ِبآيٍة من ربكُم فَاتقُواْ اللّه وأَِطيعوِن

نيز  [كنم ، و   ، كتاب پيشين را تصديق ميو در حالي كه تورات
حرام شده  شما بر] گناهتان دليل ظلم و به[اي از آنچه  تا پاره] ام آمده
] بر صدق گفتارم[اي  حالل كنم و از جانب پروردگارتان نشانهبود، 

  .ام ؛ پس از خدا پروا كنيد و مطيع من باشيد براي شما آورده
  

  »  .طٌ مستِقيمذَا ِصرادوه ه فَاعبِإنَّ اللّه ربي وربكُم « : 51) / 3(عمران آل
او را بندگي كنيد ؛ ] تنها[خدا صاحب اختيار من و شماست ، پس 

  .راه راست همين است
  

نصاِري ِإلَى  من أَفَلَما أَحس ِعيسى ِمنهم الْكُفْر قَالَ « : 52) / 3(عمران آل
  » . اِهللا قَالَ الْحواِريونَ نحن أَنصار اِهللا آمنا ِباِهللا واشهد ِبأَنا مسِلمونَ

ياوران من در :  چون احساس ناباوري از آنها كرد ، گفت عيسي
خداييم؛ ] دين[ما ياوران : اند ؟  حواريون گفتند  راه خدا چه كساني

  .هستيم] فرمان او[ باور داريم و گواه باش كه تسليم خدا را
  
  » .الشاِهِدين مع فَاكْتبنا الرسولَ واتبعنا أَنزلَت ِبما آمنا ربنا« : 53 )/3(عمران آل

، و پيرو اين پيامبر هستيم داريم راي باو كرده آنچه نازل ، بهردگاراپرو
  .پس ما را در زمره گواهي دهندگان به شمار آر

  
 وراِفعك ِإلَي ومطَهرك ِإذْقَالَ اُهللا يا ِعيسى ِإني متوفِّيك« : 55/  )3(عمران آل

ِمن الَِّذين كَفَرواْ وجاِعلُ الَِّذين اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَرواْ ِإلَى يوِم 
  » .الِْقيامِة ثُم ِإلَي مرِجعكُم فَأَحكُم بينكُم ِفيما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ
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سوي   ، تو را برگرفته ، بهاي عيسي:  ا گفتزماني كه خد] ياد آر به[
گردانم  پيراسته انكارورزان ]نارواي هاي اتهام[ از و برم مي فرا خويش

دهم ؛  و پيروان تو را تا روز رستاخيز ، برتر از انكارورزان قرار مي
آنگاه بازگشت شما به پيشگاه من است و در موارد اختالفتان ميان 

  .واهم كردشما داوري خ
  

 عذَابا شِديدا ِفي الدنيا فَأَما الَِّذين كَفَرواْ فَأُعذِّبهم « : 56 / )3(عمران آل
اِصِرينن نم ما لَهمِة واآلِخرو . «  

كنم و آنها   و آخرت به سختي عذاب ميو انكارورزان را در دنيا
  .ياوري ندارند] براي نجات خود[
  

 فَيوفِّيِهم أُجورهم وأَما الَِّذين آمنوا وعِملُواْ الصاِلحاِت « : 57/ ) 3(عمران آل
  »  .للّه الَ يِحب الظَّاِلِمنيوا

به طور كامل خواهد داد و خدا ] خدا[اما پاداش مؤمنان نيكوكار را 
  .ستمگران را دوست ندارد

  
  »  .والذِّكِْر الْحِكيِم ذَِلك نتلُوه علَيك ِمن اآلياِت « : 58/ ) 3(عمران آل

آميز است ، بر  و گفتار حكمت] الهي[را كه از آيات ] سخنان[اين 
  .خوانيم تو مي

  
 تراٍب ِثم  آدم خلَقَه ِمنِإنَّ مثَلَ ِعيسى ِعند اِهللا كَمثَِل « : 59) / 3(عمران آل

  »  .قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
 است ؛ آدم] خلقت[ در نظر خدا همچون مثَلِ عيسي] خلقت[مثَلِ 

  .شود  باش و مي] چنين: [از خاك آفريدش ، آنگاه گفت 
  

  »  .كُن من الْممتِرينالْحق ِمن ربك فَالَ ت « : 60) / 3(عمران آل
حق از جانب پروردگار توست ، پس هرگز در زمره ] سخن[

  .ترديدكنندگان مباش
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  )4( نساءة از سور-ج
  » .  بهتانا عِظيماِهم علَى مريموِبكُفِْرِهم وقَوِل « : 156) / 4(نساء

بهتان بزرگي ] مورد[شان در ]ناهنجار[به سبب انكار و گفتار ] نيز[و 
  !كه به مريم زدند 

  
  ِعيسى ابن مريم رسولَ اللِّه وماحوقَوِلِهم ِإنا قَتلْنا الْمِسي« : 157) / 4(نساء

ِكن شبه لَهم وِإنَّ الَِّذين اختلَفُواْ ِفيِه لَِفي شك قَتلُوه وما صلَبوه ولَ
و الظَّن اعبِعلٍْم ِإالَّ ات م ِبِه ِمنا لَهم هنامِقيني لُوها قَتم.«  

مريم، پيامبر خدا را كشتيم؛  فرزند مسيح عيسي ما :كه و اين سخنشان
در حالي كه او را نكشتند و به دار نياويختند ، بلكه امر بر آنها مشتبه 

، خود از آن در  ؛ و كساني كه در مورد او اختالف ورزيدند شد
  .و پيرو گمان بودند؛ و مسلماً عيسي را نكشتند اطالع  ترديد و بي

  
  » .  عِزيزا حِكيمابل رفَعه اللّه ِإلَيِه وكَانَ اللّه « : 158) / 4(نساء

  . فرزانه است دستي خدا فرا و خويش فرا برد؛ سوي را به خدا او بلكه
  

 والَ تقُولُواْ علَى اِهللا ِإالَّ يا أَهلَ الِْكتاِب الَ تغلُواْ ِفي ِديِنكُم« : 171) / 4(نساء
 وكَِلمته أَلْقَاها ِإلَى الْحق ِإنما الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسولُ اِهللا

ريواْ خهقُولُواْ ثَالَثَةٌ انتالَ تِلِه وسرواْ ِباللِّه وفَآِمن هنم وحرو ميرم ا لَّكُم
ه واِحد سبحانه أَن يكُونَ لَه ولَد لَّه ما ِفي السماوات وما ِإنما اُهللا ِإلَ

ِض وِكيالًِفي اَألركَفَى ِباِهللا و.«  
كتاب، در دين خويش گزافه نگوييد و در باره خدا جز حق  اي اهل

 فرزند مريم ، فقط پيامبري و مخلوق خداست  مسيحنگوييد؛ عيسي
كه به مريم القا كرد و رحمتي است از جانب خدا ، پس به خدا و 

از [قائل نشويد ؛ ] خدا[گانگي پيامبرانش ايمان آوريد ؛ و به سه 
سود شما باشد ؛ خدا معبودي است يگانه؛  باز ايستيد تا به] اين گفتار

 ا و زمينه منزه است از اينكه فرزندي داشته باشد هر چه در آسمان
  .است متعلق به اوست ؛ و خدا به عنوان كارگزار كافي است
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   )5( مائدهة از سور-د
 مصدقًا لِّما بين يديِه وقَفَّينا علَى آثَاِرِهم ِبعيسى ابِن مريم« : 46) / 5(مائده

هدى ونور ومصدقًا لِّما بين يديِه ِمن ِمن التوراِة وآتيناه اِإلِجنيلَ ِفيِه 
  » َ.التوراِة وهدى وموِعظَةً لِّلْمتِقني
  فرزند مريم را فرستاديم كه توراتاز پي پيامبران پيشين ، عيسي
كرد و انجيل را به او داديم كه حاوي  كتاب پيشين را تصديق مي

يت و نور بود ، در حالي كه تصديق كننده تورات كتاب پيشين هدا
  .بود و راهنما و اندرزي براي پرهيزكاران

  

م ِبما  أَنزلَ اللّه ِفيِه ومن لَّم يحكُولْيحكُم أَهلُ اِإلِجنيِل ِبما « : 47) / 5(مائده
  » . ِئك هم الْفَاِسقُونَأَنزلَ اللّه فَأُولَ
 آن كه خدا نازل كرده است ، ت بايد طبق مندرجاپيروان انجيل
ري وكه طبق آياتي كه خدا نازل كرده است دا ؛ و آنان داوري كنند

  .اند نكنند ، منحرف
  

 ابن مريم وقَالَ فَر الَِّذين قَالُواْ ِإنَّ اللّه هو الْمِسيحلَقَد كَ« : 72) / 5(مائده
الْمِسيح يا بِني ِإسراِئيلَ اعبدواْ اللّه ربي وربكُم ِإنه من يشِرك ِباللِّه 

ح اٍرفَقَدأَنص ِمن ا ِللظَّاِلِمنيمو ارالن اهأْومةَ ونلَيِه الْجع اللّه مر. «  
 فرزند مريم است، كفر خدا همان مسيح: كه گفتند گمان كساني بي

اي دودمان يعقوب ، خداي را : گفت  ورزيدند؛ با آنكه مسيح مي
 ؛ هر كه براي خدا بندگي كنيد كه صاحب اختيار من و شماست

 محرومش گرداند و شريك قائل شود ، از بهشت] در قدرت[
  .جايگاهش آتش است ؛ و ستمگران ياوري نخواهند داشت

  
ه ٍه ِإالَّ ِإلَ ثَاِلثُ ثَالَثٍَة وما ِمن ِإلَلَّقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإنَّ اَهللا« : 73) / 5(مائده

 ذَابع مهواْ ِمنكَفَر الَِّذين نسمقُولُونَ لَيا يمواْ عهنتي ِإن لَّمو اِحدو
أَِليم. «  
سـه گانـه    ] عناصـر [خدا يكـي از     : كه گفتند   ] هم[ترديد كساني     بي

. يگانه نيست خداي جز د؛ هيچ معبوديكفر ورزيدن است،] الوهيت[
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انكـار  ] مـصرانه [اگر از گفتار خود بازنايستند ، كساني از آنهـا كـه             
  .ورزيدند ، به عذابي دردناك دچار خواهند شد

  
  » . تغِفرونه واللّه غَفُور رِحيم ويسأَفَالَ يتوبونَ ِإلَى اللِّه « : 74) / 5(مائده

كنند؟ در حالي كه خدا  آيا به درگاه خدا بازگشت و استغفار نمي
  .آمرزگاري است مهربان

  
 ِمن قَبِلِه الرسلُ ما الْمِسيح ابن مريم ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت« : 75) / 5(مائده

 اِت ثُماآلي ملَه نيبن فكَي انظُر امأْكُالَِن الطَّعا ييقَةٌ كَانِصد هأُمو
  » .انظُر أَنى يؤفَكُونَ

 فرزند مريم فقط پيامبري است كه قبل از او نيز پيامبران مسيح
اند ؛ و مادرش نيز زني بسيار راستگوي بود ؛ هر دو   بوده] گريدي[

ها را بر آنها به روشني بيان  خوردند ؛ ببين چگونه نشانه غذا مي
  !شوند  بازگردانده مي] از حق[كنيم و آنها چگونه  مي

  
 الَ يمِلك لَكُم ضرا والَ نفْعا قُلْ أَتعبدونَ ِمن دوِن اللِّه ما « : 76) / 5(مائده

ِليمالْع ِميعالس واُهللا هو . «  
كنيد كه در نفع و ضرر  چرا به جاي خدا چيزي را بندگي مي: بگو 

  .خداست كه شنوا و آگاه است!  اثر است ؟ شما بي
  

 ِفي ِديِنكُم غَير الْحق والَ تتِبعواْ قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب الَ تغلُواْ« : 77) / 5(مائده
  » .أَهواء قَوٍم قَد ضلُّواْ ِمن قَبلُ وأَضلُّواْ كَِثريا وضلُّواْ عن سواء السِبيِل

هاي  ناحق گزافه نگوييد و هوس كتاب، در دين خود به  اهلاي: بگو
گمراهي  به را بسياري و شدند گمراه قبالً كه نكنيد پيروي را گروهي

  .كشاندند و از راه اعتدال گم گشتند
  
 علَى ِلساِن داوود لُِعن الَِّذين كَفَرواْ ِمن بِني ِإسراِئيلَ « : 78) / 5(مائده

  » . وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانواْ يعتدونَ
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 فرزند مريم انكارورزان دودمان يعقوب مورد نفرين داود و عيسي
  .زشان بودبه سبب نافرماني و تجاو] كيفر[قرار گرفتند ؛ اين 

  
  » . فَعلُوه لَِبئْس ما كَانواْ يفْعلُونَكَانواْ الَ يتناهونَ عن منكٍَر« : 79) / 5(مائده

داشتند،  نمي باز شدند، مي آن مرتكب كه ناپسندي رفتار از را يكديگر
  .ي رفتار زشتي داشتندبه راست

  
 لَهم ترى كَِثريا منهم يتولَّونَ الَِّذين كَفَرواْ لَِبئْس ما قَدمت « : 80) / 5(مائده

  » .  سِخطَ اُهللا علَيِهم وِفي الْعذَاِب هم خاِلدونَأَنفُسهم أَن
ورزند ؛  بيني كه با انكارورزان دوستي مي بسياري از آنها را مي

اي براي آنها پيش آورده كه موجب خشم   نفسشان بد نتيجه ]هواي[
  .خدا بر آنان است و جاودانه در عذاب به سر برند

  

ا اتخذُوهم  مولَو كَانوا يؤِمنونَ ِباهللا والنِبي وما أُنِزلَ ِإلَيِه « : 81) / 5(مائده
  » . ِكن كَِثريا منهم فَاِسقُونَأَوِلياء ولَ
داشتند،  شده است، باور مي  كه بر او نازل بيكتا و و پيامبر خدا اگر به

  .گرفتند ، ولي بيشترشان منحرفند انكارورزان را به دوستي نمي
  

 والَِّذين لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً لِّلَِّذين آمنواْ الْيهود« : 82) / 5(مائده
  ذلكقَالُواْ ِإنا نصارى  لِّلَِّذين آمنواْ الَِّذين أَقْربهم مودةً أَشركُواْ ولَتِجدنَّ

  » .ِبأَنَّ ِمنهم ِقسيِسني ورهبانا وأَنهم الَ يستكِْبرونَ
ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهي يافت،  يهود و مشركان را دشمن

يابي كه گفتند  ترين آنها را به دوستي مؤمنان ، كساني مي و نزديك
مسيحي هستيم ؛ زيرا برخي از آنها دانشمند و تارك دنيا هستند و 

  .خواه نيستند سروري
  

 تِفيض ِمن الرسوِل ترى أَعينهموِإذَا سِمعواْ ما أُنِزلَ ِإلَى  « : 83) / 5(مائده
اِهِدينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُواْ ِمنرا عِع ِمممالد . «  
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كني كه  ر را بشنوند، مالحظه ميپيامب شده بر كه آيات نازل  و آنگاه
 ]و[گيرد  فرا مي] شوق[بر اثر شناخت حقيقت، ديدگانشان را اشك 

دهندگان به  زمره گواهي در را ما ؛داريم باور ،پروردگارا :گويند مي
  .شمار آر

  
 جاءنا ِمن الْحق ونطْمع أَن وما لَنا الَ نؤِمن ِباللِّه وما « : 84) / 5(مائده

اِلِحنيِم الصالْقَو عا منبا رِخلَندي . «  
چرا به خدا و حقيقتي كه به ما رسيده است، ايمان :] گويند[و 

نياورديم و اميدوار نباشيم كه پروردگارمان ما را همراه شايستگان 
  در آورد ؟] به بهشت[

  
 تجِري ِمن تحِتها اَألنهار فَأَثَابهم اللّه ِبما قَالُواْ جناٍت « : 85) / 5(مائده

ِسِننيحاء الْمزج ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ . «  
 پاداش داد هايي از بهشت به پاداش گفتارشان آنان را به باغخدا نيز 

كه نهرها در دامن آن جاري است و جاودانه در آن به سر برند ؛ 
  .پاداش نيكوكاران همين است 

  
 علَيك وعلَى ِإذْ قَالَ اللّه يا ِعيسى ابن مريم اذْكُر ِنعمِتي« : 110) / 5(مائده

واِلدِتك ِإذْ أَيدتك ِبروِح الْقُدِس تكَلِّم الناس ِفي الْمهِد وكَهالً وِإذْ 
كتلَّمع ِإذْتاِإلِجنيلَ واةَ وروالتةَ والِْحكْمو ابالِْكتِمن لُقئَِة  خيالطِِّني كَه

 صراَألبو هِرىُء اَألكْمبتا ِبِإذِْني وركُونُ طَيا فَتِفيه نفُخِر ِبِإذِْني فَتالطَّي
ِبِإذِْني وِإذْ تخِرج الْموتى ِبِإذِْني وِإذْ كَفَفْت بِني ِإسراِئيلَ عنك ِإذْ 

  » .ذَا ِإالَّ ِسحر مِبنيين كَفَرواْ ِمنهم ِإنْ هالَ الَِّذِجئْتهم ِبالْبيناِت فَقَ
 فرزنـد مـريم ،      اي عيسي :  آنگاه را كه خدا گفت    ] به ياد آر  [سخن  

آن زمـان كـه تـو را توسـط     .  نعمت مرا بر خود و مادرت به يـاد آر   
و ] عجازبه ا [جبرئيل نيرومند كردم ؛ با مردم در گهواره فرزانگي و           

 و  گفتي ؛ و آنگاه كه تو را كتـاب و تـورات           ] به وحي [در ميانسالي   
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 اي از گِـل      و زماني كه بـه اذن مـن مجـسمه پرنـده             انجيل آموختم ؛  
هـاي پوسـتي را بـه         ساختي و نابيناي مادرزاد و بيمار مبتال به لكه          مي

] زنـده از گـور   [آنگاه كه مردگان را     بخشيدي ؛ و      اذن من بهبود مي   
هـاي    كردي ؛ و آزار دودمان يعقوب را آنگـاه كـه نـشانه              خارج مي 

، و از گروهـي كـه انكـار           روشن براي آنان آوردي از تو بازداشـتم       
  .اين جز جادويي آشكار نيست : ورزيدند گفتند  مي
  

 ِبي وِبرسوِلي قَالُواْ لَى الْحواِريني أَنْ آِمنواْوِإذْ أَوحيت ِإ « : 111) / 5(مائده
  » . آمنا واشهد ِبأَننا مسِلمونَ

به من و پيامبرم : آنگاه را كه به حواريون الهام كردم ] به ياد آر[و 
فرمان [ايمان آورديم و گواه باش كه تسليم  : ايمان آوريد ؛ گفتند

  .هستيم] تو
  
 هلْ يستِطيع ربك ِإذْ قَالَ الْحواِريونَ يا ِعيسى ابن مريم « : 112) / 5(مائده

  » . ينا مآِئدةً من السماء قَالَ اتقُواْ اللّه ِإن كُنتم مؤِمِننيأَن ينزلَ علَ
 فرزند مريم ، آيا اي عيسي: آنگاه كه حواريون گفتند ] ياد آر[و 

] عيسي[ فرستد؟ فرو آسمان از خوراكي ما براي تواند مي تو پروردگار
و درخواست جاهالنه [يد اگر ايمان داريد از خدا پروا كن: گفت 
  ].مكنيد

  
 قُلُوبنا ونعلَم أَن قَد قَالُواْ نِريد أَن نأْكُلَ ِمنها وتطْمِئن « : 113) / 5(مائده

  » . لشاِهِدينصدقْتنا ونكُونَ علَيها ِمن ا
 بخوريم و اخواهيم از آن غذ مي] منظوري نداشتيم ، فقط: [گفتند
مطمئن گردد و صداقت تو را درك كنيم ] به رسالت تو[هاي ما  دل

  .و بر آن گواه باشيم
  
 ربنا أَنِزلْ علَينا مآِئدةً من السماء ابن مريم اللَّهم قَالَ ِعيسى«: 114)/ 5(مائده

اِزِقنيالر ريخ أَنتا وقْنزارو نكةً مآيا وآِخِرنا وِلنا ِعيداً لِّأَوكُونُ لَنت. «  
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، پروردگارا خدايا، بار :داشت عرضه ]و شد متقاعد[ مريم فرزند عيسي
خوراكي از آسمان بر ما فرو فرست تا براي ما و گروندگان 
نخستين و آيندگان ما عيدي و آيتي از تو باشد ؛ و روزي ما را عطا 

  .رساني فرما كه تو بهترين روزي
  

 فَمن يكْفُر بعد ِمنكُم فَِإني قَالَ اللّه ِإني منزلُها علَيكُم « : 115) / 5(مائده
الَِمنيالْع نا مدأَح هذِّبا الَّ أُعذَابع هذِّبأُع . «  

ولي مسئوليت شما [فرستم ؛  شما ميي خدا ندا داد كه آن را برا
 و هر كه از شما بعد از آن انكار ورزد ، او را] سنگين خواهد شد

  .چنان مجازات كنم كه در مورد هيچ يك از جهانيان نكرده باشم
  

 مريم أَأَنت قُلت ِللناِس وِإذْ قَالَ اللّه يا ِعيسى ابن« : 116) / 5(مائده
أُمِخذُوِني وِإلَات ويِن ِمن ديكُونُ ِلي أَنْ ها يم كانحبِن اللِّه قَالَ س

أَقُولَ ما لَيس ِلي ِبحق ِإن كُنت قُلْته فَقَد عِلمته تعلَم ما ِفي نفِْسي 
  » .والَ أَعلَم ما ِفي نفِْسك ِإنك أَنت عالَّم الْغيوِب

 اي عيسي: ويد خدا گ] روز رستاخيز[آنگاه را كه ] به ياد آر[و 
فرزند مريم ، آيا تو به مردم گفتي كه من و مادرم را به جاي خدا به 

اهللا، مرا نسزد كه آنچه سزاوار  سبحان: الوهيت گيريد؟ او پاسخ دهد
من نيست اظهار كنم؛ اگر چنين سخني گفته بودم ، به تحقيق تو 

ن از آنچه در ذات دانستي ؛ به آنچه در نهاد من است دانايي و م مي
  .خبرم ؛ كه داناي رازهاي نهان تويي ، تو تو است بي

  

بي وربكُم  رما قُلْت لَهم ِإالَّ ما أَمرتِني ِبِه أَِن اعبدواْ اللّه« : 117) / 5(مائده
 ِقيبالر أَنت ِني كُنتتفَّيوا تفَلَم ِفيِهم تما دا مِهيدش ِهملَيع كُنتو

ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع أَنتو ِهملَيع. «  
خداي صاحب : تنها آنچه مرا بدان مأمور كردي به آنها گفتم كه 

وقتي كه در ميان آنها به سر اختيار من و خود را بندگي كنيد ؛ و تا 
بردم ، مراقب و گواه آنان بودم و چون مرا برگرفتي ، تو خود  مي

  .مراقبشان بودي ؛ و تويي كه بر هر چيز گواهي
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 لَهم فَِإنك أَنت الْعِزيز ِإن تعذِّبهم فَِإنهم ِعبادك وِإن تغِفر « : 118) / 5(مائده
ِكيمالْح . «  

اگر عذابشان كني، بندگان تواند، و اگر آنها را مورد بخشايش قرار 
  .اي ، كه تو فرا دست و فرزانه] حساب توست از لطف بي[دهي 

  
   :)19( مريمة از سور- ه

  »  ِفي املَهِد صِبياًفَاَشارت ِالَيِه قالُوا كَيف نكَلِّم من كانَ« : 29) / 19(مريم
: ؛ گفتند ] كه از او توضيح بخواهيد[به فرزند اشاره كرد ] مريم[

  .چگونه با كودكي در گهواره سخن بگوييم
  

  » .قالَ اني عبداهللا آتٰيين الِكتاب وجعلْين نِبياً« : 30) / 19(مريم
ترديد  من بنده خدا هستم ؛ بي: گفت ] آنگاه نوزاد زبان گشود و[

  .ادبه من كتاب و مقام پيامبري خواهد د
  

 ِباصلٰوِة و الزكٰوِة وجعلَِني مباركاً اَين ماكُنت و اَوصاِني« : 31) / 19(مريم
  » .مادمت حياً

ام ،  زندهو هر جا كه باشم ، موجب بركت و رحمتم قرار داده و تا 
  .من را به نماز و زكات توصيه كرده است

  

  » .و برا ِبواِلدِتي ولَم يجعلِْني جباراً شِقياً« : 32) / 19(مريم
بخت  نگون اي خودكامه و ده،گرداني رفتار نيك مادرم به نسبت را من و

  .قرار نداده است
  

  » . و يوم اُبعثُ حياًوالسالَم علَی يوم وِلدت و يوم اَموت« : 33) / 19(مريم
ميرم و روزي كه  افتم و روزي كه ميسالم بر من ، روزي كه تولد ي

  .زنده برانگيخته خواهم شد
  

  » َ.ي ِفيِه يمترونی ابن مريم قَولَ الْحقِّ الَِّذ ذَِلك ِعيس« : 34) / 19(مريم
 همان گفتار راستيني   فرزند مريم است ؛سيعي] داستان حقيقي[اين 

  .اش ترديد دارند كه در باره
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ما  ِاذَا قَضی اَمرا فَإن اَن يتِخذَ من ولٍَد سبحانهما كَانَِ ِهللا« : 35) / 19(مريم
  » ُ.يقُولُ لَه كُن فَيكُون

است ؛ ] ها از اين نسبت[خداي را نسزد كه فرزندي برگزيند ، منزه 
  .شود باش و مي: گويد  چون امري را مقرر دارد ، فقط به آن مي

  

   ».مستِقيمو ِانَّ اَهللا ربِّی و ربكُم فَاعبدوه هذَا ِصراطٌ « : 36) / 19(مريم
شماست،  و من اختيار صاحب خدا :]كه كرد مي تأكيد همواره مسيح[

  .او را بندگي كنيد ؛ راه راست همين است] تنها[پس 
  

 كَفَروا ِمن فَاختلَف االَحزاب ِمن بيِنِهم فَويلٌ ِللَِّذين« : 37) / 19(مريم
  » .مشهِد يوٍم عِظيٍم

بين خود اختالف ورزيدند ؛ واي بر ] يي از پيروان او[ها اما گروه
  ] .رستاخيز[در روز بزرگِ حضور ] هنگام[انكارورزان از 

  
 الظَّاِلمونَ اليوم ِفی اَسِمع ِبِهم و اَبِصر يوم يأتوننا لِكن« : 38) / 19(مريم

  » .ضالٍَل مِبٍني
ولي ! ، چه خوب شنوا و بينا هستند روزي كه به پيشگاه ما باز آيند 

در گمراهي ] كه بايد حقيقت را دريابند[اين ستمگران ، امروز 
  .اند آشكاري فرو رفته

  
   :)43( زخرفة از سور-و

  » . ِمنه يِصدونَولَما ضِرب ابن مريم مثَلًا ِإذَا قَومك« : 57) / 43(زخرف
، به مطرح شد ] بدون واسطه پدر[د مريم  فرزن] تولد[و چون داستان    

هيـاهو و خنـده راه      ] ر ناهنجـار خـود    عبيـ با ت [تو  ] مشرك[ناگاه قوم   
  .انداختند

  

 جدلًا بلْ هتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك ِإلَّاوقَالُوا أَآِل« : 58 / )43(زخرف
  » . هم قَوم خِصمونَ

معبودان ما بهترند يا او؟ اين سخن را تنها براي جدال با : و گفتند 
  .قع گروهي خصومتگرندتو عنوان كردند ؛ آنان به وا
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  » .  لِّبِني ِإسراِئيلَِإنْ هو ِإلَّا عبد أَنعمنا علَيِه وجعلْناه مثَلًا« : 59/  )43(زخرف
 است كه بر او نعمت ارزاني داشتيم ، و او را اي  فقط بندهعيسي

  .شاخصي برجسته براي دودمان يعقوب قرار داديم
  

كْمِة  ِبالِْحولَما جاء ِعيسى ِبالْبيناِت قَالَ قَد ِجئْتكُم« : 63) / 43(زخرف
  » . وِلأُبين لَكُم بعض الَِّذي تختِلفُونَ ِفيِه فَاتقُوا اللَّه وأَِطيعوِن

براي : هاي روشن بر آنها عرضه كرد ، گفت   نشانهو چون عيسي
 را روشن نام تا برخي از موارد اختالفتا شما حكمت و برهان آورده
  . و مطيع من باشيدكنم ؛ پس ، از خدا پروا كنيد

  

  » .  هذَا ِصراطٌ مستِقيمِإنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه« : 64) / 43(زخرف
 او را بندگي كنيد ؛] تنها[خدا صاحب اختيار من و شماست ، پس 

  .راه راست همين است
  

   :)61( صفة از سور-ز
 ِإني رسولُ اللَِّه وِإذْ قَالَ ِعيسى ابن مريم يا بِني ِإسراِئيلَ« : 6) / 61(صف

ا لِّما بين يدي ِمن التوراِة ومبشرا ِبرسوٍل يأِْتي ِمن ِإلَيكُم مصدقً
ِبنيم رذَا ِسحاِت قَالُوا هنيم ِبالْباءها جفَلَم دمأَح همِدي اسعب. «  

اي دودمان يعقوب ، :  فرزند مريم گفت    آنگاه كه عيسي  ] ياد آر [و  
 را تصديق -كتاب پيشين -تورات و سوي شما هستم هب خدا پيامبر من
است، بشارت   احمد كه نامش  خود از پيامبر بعد  به] شما را [كنم و     مي
: دهم ؛ و آنگاه كه معجزات روشن بر آنها عرضه كرد ، گفتنـد                 مي

  .جادويي است آشكار
  

 كَما قَالَ ِعيسى ابن  َآمنوا كُونوا أَنصار اللَِّهيا أَيها الَِّذين« : 14) / 61(صف
 ارأَنص نحونَ ناِريواِري ِإلَى اللَِّه قَالَ الْحأَنص نم نياِريوِللْح ميرم

 ِإسراِئيلَ وكَفَرت طَّاِئفَةٌ فَأَيدنا الَِّذين َآمنوا اِهللا فََآمنت طَّاِئفَةٌ من بِني
وا ظَاِهِرينحبفَأَص ِهمودلَى عع.«  

 فرزند گونه كه عيسي خدا باشيد ، همان] دين[اي مؤمنان ، ياوران 
اند؟  ياوران من در راه خدا چه كساني: مريم به حواريون گفت
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از دودمان يعقوب  گروهي .خداييم] دين[ ياوران ما :گفتند حواريون
  را به او ايمان آوردند و گروه ديگر انكار ورزيدند ؛ ما هم مؤمنان

  . شدندبرابر دشمنانشان نيرومندكرديم و سرانجام پيروز در
  
   :)57( حديدة از سور-ح

 ابِن مريم  علَى آثَاِرِهم ِبرسِلنا وقَفَّينا ِبِعيسىثُم قَفَّينا« : 27 ) /57(حديد
وآتيناه الِْإِجنيلَ وجعلْنا ِفي قُلُوِب الَِّذين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهباِنيةً 

دتاب قا حهوعا راِن اللَِّه فَمواء ِرضِتغِإلَّا اب ِهملَيا عاهنبا كَتا موهع
  ».ِرعايِتها فَآتينا الَِّذين آمنوا ِمنهم أَجرهم وكَِثري منهم فَاِسقُونَ

فرستاديم  را مريم فرزند عيسي سپس و مان]ديگر[ پيامبران آنان يپ از
و عطا نموديم ، و در دل پيـروانش رأفـت و مهربـاني      ايل را به    و انج 

 و مـا بـر آنهـا مقـرر          - نهاديم ، ولي ترك دنيا را كه بدعت نهادنـد         
گونـه    تنها طلب خشنودي خدا بود امـا آن       ] هدفشان [-نداشته بوديم 

 رعايتش نكردنـد ؛ آنگـاه پـاداش مؤمنانـشان را        ،كه شايسته آن بود   
  . از آنها منحرف بودندعطا كرديم ، ولي بسياري

  
شود، اين  مصرّحات آيات فوق دريافت مي تطبيق و  خالصه از بررسي طور آنچه به

 در ميان تمامي فرستادگان خدا و حتي پيغمبران صاحب شريعت )ع(است كه مسيح 
زيرا تنها اوست كه مؤيد به .  موقعيت خاصي دارد،)رسوالن اولوالعزم (و كتاب

در زندگي  يعني .است داشته هايي تجسم او در وجود الهي  و تأييدات1 بودهالقدس روح
  : از جملهستا   نبودهكرده كه معمول ساير انبياء او، آثار و معجزاتي ظهور مي

                                                 
  :  به اين بيان است كه) 16( از سورة نحل102آية به موجب . 1

»ِس ِمن رالْقُد وحر لَهزقُلْ نِلِمنيسى ِللْمرشبى ودهواْ ونآم الَِّذين تثَبِلي قِبالْح كب«  
از جانب پروردگارت نازل ساخت تا آنان را كه ايمان )  راقرآن(بگو آن را (

   ). باشد به حق استوار گرداند و نيز هدايت و بشارتي براي مسلمانان،اند آورده
 معرفي نموده است، اما در قرآن تصريحي كه پيغمبر  را وسيله ارسال و تنزيل قرآنخداوند روح القدس

 و نظير قرآن كالم بي. د ندارد نموده باشد، وجو مؤيد به روح القدس را نيز به مانند عيسي بن مريماكرم
 صلوات اهللا عليه و آله، موجب شد كه اين پيغمبر بدون ارائه ها و استقامت محمد حسن رفتار و مهرباني

عادي و بشري بودن تمام آثار زندگي شارع . كارهاي غيرعادي، به سرعت در دعوت خويش موفق شود
  : وي را به ،، با توجه به آنكه قرآناسالم

  » قٍ عظِيمو اِنَّك لَعلي خُلُ«
  ←               ) 4) / 68(قلم) (همانا تو بر خوي بزرگ هستي(
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پدر به دنيا آمدن اوست كه در مورد آن و سوابق و   يعني بيوالدت غير مزدوج
  .ايم مقدمات مربوط به آن ، در جاي خود ، بحث كافي نموده

 ظهور داشته است، )ع(اثر ديگر كه از تأييدات خاص الهي در وجود عيسي 
ر همان هنگام شيرخوارگي سخن گفتن وي در گهواره و ابالغ رسالت خويش د

  .سابقه است  ديگر بياست و اين در ميان تمامي انبياء
 و افراد ديگر نبوده  نيز بر سياق ساير پيمبرانپايان زندگي ظاهري عيسي بن مريم

  :است 
  را به صليب كه عيسي بن مريم ادعاي يهوديان)4( نساءة از سور157 ة در آيقرآن

 بر آنها كند و متذكر است كه كشتن مسيح  صريحاً تكذيب مي،اند كشيده و كشته
  .اند مشتبه شده و به يقين او را به قتل نرسانيده

 )ع( در باره مسيح )3(عمران  آلة از سور55 ةديگر ، در قسمتي از آيدر جاي 
  :  فرمايد چنين مي

 وراِفعك ِإلَي ِإذْ قَالَ اللّه يا ِعيسى ِإني متوفِّيك« : 55) / 3(عمران آل
ومطَهرك ِمن الَِّذين كَفَرواْ وجاِعلُ الَِّذين اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَرواْ 
ِإلَى يوِم الِْقيامِة ثُم ِإلَي مرِجعكُم فَأَحكُم بينكُم ِفيما كُنتم ِفيِه 

  ».تختِلفُونَ
سوي   ، تو را برگرفته ، بهاي عيسي: زماني كه خدا گفت ] ياد آر  به[

پيراسته گردانم   انكارورزان ]نارواي هاي  اتهام[ از و برم  مي فرا خويش
دهـم ؛   و پيروان تو را تا روز رستاخيز ، برتر از انكارورزان قرار مـي          

ختالفتان ميـان   آنگاه بازگشت شما به پيشگاه من است و در موارد ا          
  .شما داوري خواهم كرد

 ، مرگ جسماني نداشته زيرا شود كه عيسي بن مريم  معلوم مي»متَوفِّيك«از كلمه 
و اصوالً » اخذ تام و تمام هر حق از ديگري« يعني  ،ن كلمه استيكه ريشه ا» توفّي«

شود، از نظر  كه مجازاً مرادف با مرگ گرفته مي» وفات«كلمة . به معني مرگ نيست
 »رافِعك اِلَي«مضافاً به آنكه جمله . اخذ مراتب انساني هر فرد از جانب خداوند است

                                                                                                                   
 نشان داده شد كه براي  است، زيرا به تمام نوع بشراي از روش تربيتي اسالم  نمونه، توصيف نموده است→

 احتياجي به داشتن صفات غيرعادي بشري ، است كه نمونه آن پيغمبر اسالموصول به كمال انسانيت
 ، از راه كسب معرفت و پرهيزكاري،تواند در سايه ايمان و عمل به خير و پرورش فكر هر كس مي. نيست

 . واصل گردده فيض مطلق است نزديك تر شده وبه سعادت و كمال انسانيتبه خدا ك
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 است، در  نيز كه به منظور نوعي ترفيع به سوي پروردگار»متَوفِّيك«مذكور بعد از 
  .باشد  مي)ع(تكميل مفهوم مرگ غيرمعمولي براي عيسي

 ة از سور42 ة و آي)4( نساءة از سور15 ة مثل آيهمچنان كه در آيات ديگر قرآن
صريحاً تفكيك گرديده » موت«از كلمه » توفّي«كلمه  ت، مفهوم مذكور اس،)39(زمر

  1.غير از مرگ معمولي است» توفي«شود كه مفهوم  است و معلوم مي
 ةاز سور 55 ة كه در آي2» و رافِعك اِلَيمتَوفِّيك«مفهوم كلمات ، در هر حال 

جاويد الهي  روح به وابستگي با جز ،يدهدذكرگر )ع(مريم بن عيسي باره در )3(عمران آل
  . استاين پيمبر اولوالعزم اي از تأييد خاصه الهي نسبت به شود و اين نمونه حاصل نمي
 ي آن دارد كه از روي شواهد بيان شود چرا خداوند، مسيح عليه السالماينك جا

 ترديدي نيست، اختصاصاً نص قرآن  ا، بهه سلسله انسان را كه در بشريت و اتصال او به
م است اين تأييد براي به هدف و به س مؤيد گردانيده است؟ آنچه مسلالقد به روح

ل است اسرائي ثمر رسانيدن مأموريت وي بوده و از آنجا كه مسيح فرستاده خدا بر بني
  .باشد  ميپس رسالت اصلي او بر حذر داشتن و هدايت قوم اسرائيل

اپرستي كه داشتند مشكالت و انحرافات و  با روحيه خودخواهي و دنييهوديان
انگيزي را در طول زندگاني گذشته خود، ايجاد نمودند كه در  هاي مفسده عصيان

  .سابقه بوده است تاريخ جوامع توحيدي بي
كه حتي به كشتار  هاي اين قوم را  تجاوزات و تعديات و مظالم و خونريزيقرآن

. پرداختند، در آيات متعدد ياد نموده است  خود هم ميخيرخواهان و پيغمبران
  .باشد اي از آيات استخراج شده در فوق نيز گوياي همين مراتب مي پاره

  در دوران طغيان، به حدي بود كه مساعي انبياءخودپسندي و تعصب يهوديان
راي راهنمايي و بر حذر داشتن آنان از ايجاد و متعددي كه با نيروي عادي انساني ب
  .ثمر ساخته بود بي، ارتكاب مناهي، مبعوث شده بودند 
كرد و روح عطوفت  ظهور )ع(مريم بن مسيح كه بود در چنين موقعي و چنين وضع

   ارمغان به ، دنيا دار و دل سخت يهوديان محيط در را خواهي آخرت و يكتاپرستي و
                                                 

  » ...حتى يتوفَّاهن الْموت...« : 15) / 4( نساء.1
  ...) گذاري آنان را به پايان رسانيد تا آنكه مرگ وظيفه(... 
  »...اُهللا يتوفَّى اَألنفُس ِحني موِتها« : 42) / 39(زمر

 ...). رساند پايان مي مندي هركس را هنگام مرگش به خداوند وظيفه(
 ... .برم  را برگرفته ، به سوي خويش فرا ميتو  ... :55) / 3(عمران آل. 2
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  .آورد و در رواج آن كوشيد
 قصد  چندان پيشرفتي نداشت و حتي يهوديان در ابتدا در فلسطيندعوت مسيح

ند كه از نظر هر چ(قول خودشان او را كشتند   را  نيز نمودند ، و به )ع(جان مسيح 
دار بودن آن است كه نخست  اما عظمت دعوت او ريشه).  مورد تكذيب استقرآن

اي از مؤمنان فلسطين اثر عميق گذاشت و سپس با پراكنده شدن آنان در   در عده
 و با زحمات و تلفاتي كه تحمل نمودند، موجبات عالمگير هاي روم قديم سرزمين

  .ن آن دعوت توحيدي ، فراهم گرديدشد
  چنانكه انبياء، ل كار سهل و كم اشكالي نبوداسرائي  در ميان بنيدعوت مسيح

 ، ل با ايمان و پشتكاري كه داشتند و احياناً معجزاتي كه آوردنداسرائي متعدد بني
سر را از خطا و شرك باز دارند  ستند آن طور كه بايد آن مردم گمراه و خيرهتوان نمي

ولي تأييدات خاص الهي بود كه با ظاهر ساختن بعضي معجزات و صفات طبيعي 
  .او را در دعوتش موفق گردانيد )ع (غيرعادي در وجود عيسي بن مريم

  
  ها  يخالصه بررس

    بررسياي كه از گرديد و نتيجه قبل اشاره  صفحه چند كه در آياتي مجموعه به با استناد
بررسي اين آيات و اطالعات تاريخي ديگر حاصل شده است، آثار و احوال زندگي 

  :توانيم خالصه نماييم  مي را در مراتب زير عليهما السالمعيسي بن مريم
 داراي انساب مشخص و شناخته شده است و به عبارت ديگر  مسيح بن مريم-1

  .ا بوده استه  و از نسل پاكان و راهنمايان انساناو زادة نوع بشر
بوده و مظاهر » روح القدس«كه مؤيد به اي است   تنها فرستاده)ع( عيسي -2

  . فرع بر همين تأييد است، غيرعادي زندگي او
 ، مظهري از صفات ملكوتي و  از نظر تأييد به روح القدس)ع( با آنكه مسيح -3

 مختلف اصرار و تكرار بر آن دارد  در آياتذلك قرآن روحاني الهي بوده است، مع
مسلم است .  و تابع قوانين بشري معرفي نمايدتا او و مادرش را از افراد عادي انسان

 را به )ع(كه اين تصريحات براي رد ادعاي غالياني است كه كفر ورزيده و عيسي
  .اند مقام الوهيت رسانيده

جايي كه در آن صورت گرفت و   بر اثر تصرفات بي، )ع( دين الهيِ موسي -4
ل اسرائي  از حدود اقوام بني، هاي يهوديان هاي خشك و خودخواهي به واسطه تعصب

 استوار بود،  كه بر محور رأفت و دلجويي و نويد نجاتاما دعوت مسيح. تجاوز نكرد
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ا و مردم رنجديده و مخصوصاً به طور وسيعي در ه به زودي در ميان نژادها و ملت
  . بسط پيدا كردقلمرو امپراطوري سابق روم

ها دادند  و كشتهها ديدند   شكنجه قريب چهار صد سال از روميانپيروان مسيح
 مذهب رسمي  دين مسيحولي سرانجام عقيده آنها پيروز شد و در اوايل قرون وسطي

  . گرديدامپراطوري روم
 پس از رسميت يافتن در اروپا، به همان وضع روحاني اول باقي  دين مسيح-5
 تصرفات نابجا در آن راه يافت و مورد سوءاستفاده و  و در طول قرون وسطينماند

 گرديد و از اين تجاوزات ، جنايات  و متصديان كليسااعمال اغراض كشيشان
 را ناپسند و هولناكي نيز بروز نمود كه سرگذشت آنها تاريخ قرون وسطاي اروپا

  .تاريك ساخته است
 به وجود آمد،  و قبل از ظهور اسالم در قرون وسطي، انحرافاتي كه در دين مسيح

 نيز پديد آورد و از اين جهت توقف و انحطاطي در سير تكامل علمي و فكري بشر
هاي تاريخ تمدن  ترين دوران مايه  كم،  در قرون وسطياست كه تاريخ تمدن اروپا

  .باشد  ميبشر
 به وسيله ها كه در دين مسيح دلي ها و سخت ها و اعمال غرض  با تمام بدعت-6

هايي   صورت گرفت و با تمام انحراف دين در طول قرون وسطيهاي اين كارگردان
ذلك   مع، كه نسبت به اصل توحيدي اين دين پديد آمد كه هنوز هم باقي است

 هنوز هم بر ، هاي ملكوتي كه از ابتدا شارع اين دين را تحت تأثير ساخته بود نفخه
  .افكنده و تمدن مربوط به آن را تحت تأثير قرار داده است سايه دنياي مسيحيت

 دارا بودند و هنوز هم در  صدر اسالم كه اغلب مسيحيانِرأفت و انسان دوستي
اي از عطوفت و رحمتي است كه از ابتدا، محور  ميان آنها كمياب نيست، باقي مانده

داد و همين جنبة خاص ملكوتي است كه با تمام   را تشكيل مي)ع(دعوت مسيح 
هاي بعدي هنوز هم به نحو محسوسي در هنر و اخالقيات و زندگي مسيحيان  انحراف

  :فرمايد  است كه مي اسالمجلوه دارد و مصداقي براي كالم جاويد الهي در قرآن
ابِن مريم وآتيناه  ِبِعيسى علَى آثَاِرِهم ِبرسِلنا وقَفَّينا قَفَّينا ثُم« : 27 /)57(حديد

فَةً ورحمةً ورهباِنيةً ابتدعوها قُلُوِب الَِّذين اتبعوه رأْ الِْإِجنيلَ وجعلْنا ِفي
ِإالَّم ِهملَيا عاهنباِنا كَتواء ِرضِتغا   ابنيا فَآتِتهايِرع قا حهوعا راِهللا فَم

  » .الَِّذين آمنوا ِمنهم أَجرهم وكَِثري منهم فَاِسقُونَ
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فرستاديم  را مريم فرزند عيسي سپس و نما]ديگر[ پيامبران آنان پي از[
و انجيل را به تو عطا نموديم ، و در دل پيروانش رأفـت و مهربـاني                 

آنها مقرر نداشـته     بر ما و -بدعت نهادند  كه ترك دنيا را   نهاديم، ولي 
گونـه كـه      تنها طلب خشنودي خـدا بـود امـا آن         ] هدفشان [- بوديم

اداش مؤمنانـشان را عطـا      شايسته آن بوده رعايتش نكردند ؛ آنگاه پ       
  .كرديم ، ولي بسياري از آنها منحرف بودند

ل اسرائي  و راهنماي بني از يك طرف مصدق دين موسي، )ع(م بن مري  مسيح-7
گمراه بود و از طرف ديگر با تأثيري كه دعوت او در رواج عطوفت و گذشت و 

اي را براي انتشار عقيده توحيدي در   در بين محرومان داشت، مقدمهايمان به آخرت
 و مساعي شارع آن اي كه به وسيله شريعت اسالم تمام جهان فراهم ساخت، عقيده

  . عرضه گرديدتكميل و به تمامي بشر
 را بايد واسط و عامل مؤثر يغمبر مسيحيانبدين لحاظ است كه زندگي و رسالت پ

 ة ششم از سورة دانست و آي و تكامل فكري بشردر پيوستگي و تكامل اديان الهي
  . مذكور در فهرست فوق، راهنماي ما در بيان اين حقيقت است)61(صف
  

   برگزيدگي آدم
ايم به جهت تمثيلي   و آثار آن گفته)ع (آنچه تا كنون راجع به زندگي عيسي بن مريم

 عليهماالسالم صورت يح و مسآدم  نسبت به)3(عمران  آلة از سور59ة است كه در آي
و چون آيه مزبور در زير آياتي است كه در بيان آثار زندگي عيسي و . گرفته است

باشد و تمثيل مزبور بعد از   و مخصوصاً گذشته نسلي اين مادر و فرزند ميمادر او
هد مزبور را در پيدايش و ذكر آن آثار به عمل آمده است، پس كلياتي از شوا

  .توانيم تطبيق دهيم  نيز مي)ع (برگزيدگي آدم
 )3(عمران  آلة از سور59 ةبر طبق آنچه از تفاسير و اخبار راجع به شأن نزول آي

 اي از مسيحيان افراطي  آيه مزبور، در جواب دستهشود، اين است كه دريافت مي
 در باره انساب باشد كه پس از توضيحات روشن و صريح قرآن مي) رانجمسيحيان ن(

نكرده و به عقيده پدر به دنيا آمدن او را باور  ذلك بي ، معو حيات عيسي بن مريم
  .كفرآميز سابق خويش باقي مانده و براي او مقام الهي قائل بودند

برگزيدگي  اعتقاد به) تورات( عتيق  عهد مندرجات نظر از يهوديان مانند به مسيحيان
البته در ) (ع(مثل عيسي شناختند و ديگر او را به ا مخلوق خدا مي داشتند و او رآدم
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از اين جهت بوده است . گفتند پسر خدا نمي )مسيح تصور نادرست خويش نسبت به
 تشبيه و تمثيل گرديده  آدمخلقت  بهمسئله مسيح) 3(عمران  آلةاز سور 59 ةكه در آي
آميز و بستگي به مقام الهي  نظير و غيرممكن ندانند و عقيده شرك  او را بيتا خلقت

  .در باره وي اختيار ننمايند
از طرف ديگر بايد متوجه بود كه اين تمثيل در بيان الهي صورت گرفته است، نه 

طوركه  ل هزل و يا كميِ عمق در باره آن داده شود و هماندر كالم انساني، تا احتما
شود، وجوه شباهت آن دو برگزيده ، از نظر  از آيات مقدم بر آيه تمثيل دريافت مي

و اگر . والدت و سوابق نسلي آنان بوده است كه موجب اين تمثيل گرديده است
 بود، تمثيل وي را به يكي از  موارد ديگر از زندگي مسيح بن مريممنظور قرآن

 نيز فرمود كه عيسويان  عليهم السالم مي و ابراهيم و يعقوب ديگر نظير موسيپيغمبران
 فاصله سبت به آنان داشتند، همچنين از زمان مسيح عقيده و احترام نبه مانند يهوديان

  !تر بودند  چندان نداشته و به ذهن نزديك
 ، بر طبق حكمت پروردگار ، و به تصريح قرآنوقتي براي والدت مسيح بن مريم

ي ندارد كه همين سنت الهي هاي نسلي پرتفصيلي انجام شده باشد، موجب سازي آماده
 قرار گرفته است، تطبيق ندهيم )ع( او مورد تمثيل با مسيح  كه خلقترا در باره آدم

  و چنين استنباط را در باره آفرينش آدم نداشته باشيم؟
ترين وقايع  ز بزرگ مبدأ بصيرت انساني است و برگزيدگي او اآدم صفي

مي ، يچنين پديده عظ.  است در نهاد بشر و منشأ تكوين علم و اختيارآفرينش كائنات
 از جانب هاي الزم براي ايجاد استعداد در جسم بشريِ آدم قطعاً بدون زمينه سازي

  .استپروردگار حكيم صورت نگرفته 
كه نتيجة آن ايجاد انديشه ) ع(آدم آموزي علم و ن،زمي در انسان اللهي خليفه تقدير
نحو  ، بهم است و همچنين موجبات تكامل فكري نوع انسانآد  در آدم و بنيو اختيار

  1:باشد   كه در بيان زير است، مذكور مي)2( بقرهة از سور38 تا 30وشن در آيات ر
رِض خِليفَةً قَالُواْ  جاِعلٌ ِفي اَألوِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني« : 30) / 2(بقره

 ِدكمِبح حبسن نحناء ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدن يا ملُ ِفيهعجأَت
  ».ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ

                                                 
نيز مذكور » طه«و » اعراف«هاي   و مخصوصاً در آياتي از سورههاي ديگر قرآن  مدلول اين آيات در سوره.1

 .است و ما به موقع خود از تصريحات اضافي اين آيات نيز براي توضيح مطلب، استفاده خواهيم كرد
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 را گفت كه من كه پروردگارت فرشتگان) به ياد آور(و موقعي را 
آيا كسي ) گفتند مالئك(گفتند   قرار دهنده جانشيني هستمندر زمي

ريزد؟  ها مي كند و خون دهي كه فساد مي قرار مي) زمين(را در آن 
تقديس  را تو نيز و كنيم مي تسبيح ستايش به را تو خود ما كه حالي در
م كه شما دان من چيزهايي را مي) خدا گفت(او گفت .  نماييم مي
  . دانيد نمي

  
قَالَ  ثُم عرضهم علَى الْمالَِئكَِة فَوعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها « : 31) / 2(بقره

اء همأَنِبئُوِني ِبأَساِدِقنيص مالء ِإن كُنتؤ .«  
ها را بر   آموخت و سپس آن نامها را به آدم  همه نام)خداوند(و او 

گوييد   گفت اگر راست مي)ايشان را( عرضه نمود پس فرشتگان
  .  اين اسامي را به من خبر دهيد)حقايق(

  
 ما علَّمتنا ِإنك أَنت الْعِليم قَالُواْ سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِإالَّ « : 32) / 2(بقره

ِكيمالْح .«  
از هر نقص ) اي خدايي كه(اي كسي كه )  گفتندفرشتگان(گفتند 

اي ،  منزه و پاك هستي ، براي ما علمي جز آنچه تو ما را آموخته
  . دت دانا و حكيم هستيهمانا تو خو. نيست

  
 أَنبأَهم ِبأَسمآِئِهم قَالَ أَلَم قَالَ يا آدم أَنِبئْهم ِبأَسمآِئِهم فَلَما« : 33) / 2(بقره

مالس بغَي لَمي أَعِإن ا أَقُل لَّكُممونَ ودبا تم لَمأَعِض واَألراِت واو
  ».كُنتم تكْتمونَ

هايشان  نام) حقايق( را به  فرشتگان، اي آدم) خدا فرمود(فرمود 
خدا (هايشان خبر داد، گفت  خبرده و چون مالئك را به حقيقت نام

ا و ه ن بر آنچه در آسمانآيا شما را نگفتم كه م) فرشتگان را گفت
 پنهان است آگاهم و آنچه را كه آشكار است و يا پنهان زمين
  . داريد مطلع هستم مي
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يس أَبى  آلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِلوِإذْ قُلْنا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ « : 34) / 2(بقره
الْكَاِفِرين كَانَ ِمنو ركْبتاسو .«  

 سجده  گفتم براي آدمكه به فرشتگان) به خاطر آور(و موقعي را 
 ورزيد و كه ابا كرد و تكبر  ابليس كنيد پس همه سجده كردند مگر

  . از كافران گرديد
  

 وزوجك الْجنةَ وكُالَ ِمنها رغَداً م اسكُن أَنتوقُلْنا يا آد« : 35) / 2(بقره
يحا هبقْرالَ تا ومثُ ِشئْتجِذِه الشالْظَّاِلِمني ا ِمنكُونةَ فَتر .«  

ساكن شو و ) مخصوص (ات در بهشت زوجهو  تو و گفتيم اي آدم
درخت  اين به اما )كنيد استفاده( بخوريد راحتي به خواهيد مي آنچه از

  . از ستمكاران خواهيد بود) در اين صورت(نزديك نشويد كه 
  

 فَأَخرجهما ِمما كَانا ِفيِه وقُلْنا اهِبطُواْ فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها« : 36/  )2(بقره
  ».ومتاع ِإلَى ِحٍني مستقَر اَألرِض ِفي عدو ولَكُم بعضكُم ِلبعٍض

آنچه ممنوع بود عمل  يعني به(را لغزانيد  )دونفر  آن( آنها شيطان پس
. خارج ساخت) خير مطلق(كه داشتند  را از وضعي پس آنان) كردند
كه بعضي از  درحالي) از مقامي كه داشتيد(يم فرود آييد تپس گف

 تا روز معين، شما دشمن بعض ديگر باشند و براي شما در زمين
  . ندگي و استفاده خواهد بودمحل ز

  

  ».ٍت فَتاب علَيِه ِإنه هو التواب الرِحيمكَِلما ربِه فَتلَقَّى آدم ِمن« : 37) / 2(بقره
اش را   كرد پس توبهاز پروردگارش دريافترا  كلماتي پس آدم
  . پذير و مهربان  همانا اوست، بسيار توبه.پذيرفت 

  

ِبع  مني هدى فَمن تقُلْنا اهِبطُواْ ِمنها جِميعاً فَِإما يأِْتينكُم « : 38) / 2(بقره
  ». هداي فَالَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ

كه از آن )  راآدم  و بنيبنابراين چنين مقرر داشتيم آدم(گفتيم 
فرود آييد پس هرگاه از جانب من راهنمايي براي شما ) بهشت(

 كنند برايشان ترس و آيد، پس آنان كه راهنمايي من را پيروي
  . اندوهي نخواهد بود
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  :توضيح 
  خداوند در گفتار مجازي و تقديري كه با فرشتگان  )2( بقرهةاز سور 30ةمدلول آي به

 تجلي دادن صفات خويش را در وجود  خود راجع به سرنوشت انسان داشته است،
  . معرفي كرده استه و بدين نحو او را خليفه خود در زمينانسان متذكر شد

» اسم فاعل«اش را در  در اين معرفي، نكته دقيق اين است كه خداوند انجام اراده
عل او محفوظ  تا شكل حال و استمرار در ف1...)اَألرِض خِليفَةً اِعلٌ ِفيٰج(...بيان فرموده 

هاي الزم و انجام مقدمات، تمامي نوع  سازي باشد از اين جهت ضمن تلويح زمينه
اي از  مظهر و نماينده » بالقوه« را مشمول اين تقدير ساخته و هر فرد انساني را انسان

  . معرفي نموده استخود بر روي زمين
، اللهي انسان  در بيان چگونگي برقراري اصل تقدير خليفه)2( بقرهةاز سور 31 ةآي

  :باشد  يعني آموختن علم به انسان مي
اسم معرف وجود .  آموخت خداوند علم اسامي را به آدم به مضمون اين آيه ،

هاي مربوط  يم مزبور شامل تمامي معرفتپس تعل. حقيقت هر چيز و يا هر امر است
  .به عالم وجود و به عبارت ديگر علم به طور علي االطالق است

 )ع(اي از روح الهي است كه بر جسم سامان يافته آدم  آموزش مزبور همان نفخه
و از آن )  )32( سجدهةاز سور 9 ةو آي )15( حجرةاز سور 29 ةآي (ضميمه گرديد 

اي از ذات ربوبي  انسان كاملي پديد آمد كه با احاطه علمي بر تمامي كائنات، جلوه
  2.را دارا بود

باشند ، نمايندگان   كه مجازاً مورد خطاب خداوندي ميدر اين آيات ، فرشتگان
 نماينده يكي از اين نيروها است و علم او در حدود هر فرشتهنيروهاي الهي هستند و 

 به همين جهت وقتي مالئك احاطه علمي آدم. امري است كه نمايندگي آن را دارد
 33آيات . (كردند امر پروردگار او را سجده را در حد تجلي علم خداوندي ديدند، به

 )15(حجر هاي سوره از ديگر آيات و )7(اعراف ةسور از 11 ةآي، )2(قرهب ةسور از 34 و
   ))32(و سجده

*   *   *  
                                                 

 ... قرار دهنده جانشيني هستم من در زمين : ... 30) / 2( بقره.1
تا هر فرد از انسان قدر خويش بشناسد و .  استاين بيان وااليي از جانب خداي رحمن در تكريم انسان. 2

 وجود خود ،ارتكاب مناهيوجود خود را بيهوده نگذارد و نيز مواظبت در اعمال خويش داشته باشد تا با 
 .را از بروز صفات الهي و سعادت لقاء او محروم نسازد



  
  
  
  
  

  ، تكامل و خلقت انسانمجيدقرآن ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 356

 

 وجود مادي ندارند و چون نيروهايي از علم و يا قدرت الهي هستند فرشتگان
اما انسان . اند و در آنها تغيير و يا شر و فساد راه ندارد خير مطلقبنابراين، خود مظهر 

جسماً مادي است و تحوالت مادي و حياتي در او مؤثر است و خصوصاً پس از 
  .و عواطف نيز قرارگرفته است  تحت تأثير انديشه و تحريك احساسات،دريافت علم

را از حال اعتدال خارج اين تأثيرات و تحريكات، اغلب و به طور متفاوت، انسان 
آورد كه نتيجه آن  كند و قهراً اختالف تشخيص و عمل در افراد انساني پديد مي مي

 ةاز سور 123 ة، آي )7( اعرافةاز سور 24 ةآي(اختالف فكر و عداوت با يكديگر 
منجر به فساد و ) 2(هبقر ةاز سور 30 ة در آيبيني فرشتگان يشو يا طبق پ...)  و )20(طه

  .گردد  ميا بر روي زمينه خونريزي انسان
  عالج و نجات از چنين نتايج فسادانگيز در خلقت انسانپروردگار مكرر در قرآن

 ةها مضمون سور ن به حق و عمل صالح ذكر فرموده و از جمله اين راهنماييرا ايما
  :باشد   است كه در بيان زير مي)95(»تين «ة از سور6 تا 4 و آيات )103(عصر

   :)103( عصرةاز سور
   ».والْعصِر« : 1) / 103(عصر

   .سوگند به عصر و زمان
  

  ».نسانَ لَِفي خسٍرِإنَّ اِإل« : 2) / 103(عصر
  . همانا انسان در زيانكاري است

  

 ا ِبالْحق و الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوِإالَّ« : 3/ ) 103(عصر
  ».تواصوا ِبالصبِر

مگر آنان كه ايمان آوردند و كار نيكو انجام دادند و خصوصاً 
  .سفارش اداي حق را كردند و سفارش به شكيبايي نمودند

  
   :)95( تينةاز سور

  ».  تقِْوٍميي أَحسِنلَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِف « : 4/ ) 95(تين
يا به بهترين (پايي آفريديم  انسان را در نيكوترين نهاد و برهمانا 

  . )وجه برپا داشتيم
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  » . ثُم رددناه أَسفَلَ ساِفِلني « : 5/ ) 95(تين
  .ترين درجات برگردانديم سپس او را به پايين

  

  ». ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَلَهم أَجر غَير ممنوٍن « : 6/ ) 95(تين
مگر آنان كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند پس 

  . منت و هميشگي خواهد بود  براي آنان پاداشي بي
  

 يعني مظهري از خبر مطلق و ، با دريافت علم خداوندي، حالت ملكوتي يافتآدم
)  )2( بقرهةاز سور 35 ةآي( ن قرآنبيا حال، به اين سكونت او در. گرديد اعتدال محض

  نحوي  اش در اين محل، به قرارگرفت و شرايط زندگي) الجنه(» بهشت مخصوص«در 
  . در كمال اعتدال بوداشاره شده است،  )20( طهة از سور119 و 118كه در آيات 

  :در اين بيان است )20( طهة سور119 و 118آيات 
  ». تعرىِنَّ لَك أَلَّا تجوع ِفيها ولَاإ« : 118 ) /20(طه

  .ه شوي و نه برهنه گردينبراي توست كه در آنجا نه گرسهمانا 
  

  ».وأَنك لَا تظْمأُ ِفيها ولَا تضحى« : 119 ) /20(طه
شوي و نه در گرماي آفتاب قرار  و همانا تو در آنجا نه تشنه مي

  .گيري مي
  

، مانع از بروز آثار طبيعت مادي و تأثير پذيري وجود او از ت آدم در بهشتسكون
 و در همان بهشت، بر اثر اغواي شيطان. تحريكات نفساني و خارجي نگرديد

خواهي مرتكب عملي شد كه از جانب خداوند نهي شده بود و با اين عمل از  زياده
  .تي كه فقط مقام خير و صواب است، خارج گرديدمقام ملكو

 ، از ابتدا اين بوده است كه او را جانشين خود بر روي تقدير الهي در باره انسان
اين اراده را خداوند با علم به طبيعت مادي انسان و نيروي فكري و مختار .  سازدزمين

اني و خارجي در فكر و عمل وي دارد،  اتخاذ بودن او و تأثيري كه تحريكات نفس
  . باشد ست از چنين تقدير خارج نميها  كه سرسلسله انسانفرموده است و آدم

برگزيدگي  از پس كه »بهشت« در را او سكونت و آدم ملكوتي حالت قرآن اينك
يكي معرفي يك :  متذكر است، براي نشان دادن دو حقيقت است  به تصريحوي

 كه از نظر روحي و علمي، مظهري از صفات يافته عني انسان ساماني» انسان كامل«
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ر هدفداري ، الگو و يادآوعنوان سرآمد و خالصه جهان آفرينش خداوندي است تا به
 باشد و ديگر ارائه اعتدال و پاكي فطرت انسان است و ايمان براي تمامي نوع انسان

 را داشته ولي تنزل وي پس از برگزيدگي او، كه شايستگي زندگي در ملكوت اعلي
 بوده كه از اين مقام، به واسطه خطاي خود او از دوري و انحراف از راه خيري

  .خداوند براي او تعيين كرده بود
 صورت گرفت،  و پيروي از هواي نفس، در آدماين خطا كه به تحريك شيطان

تر در افرادي از اعقاب آدم شد و باعث تنزل آنان تا  منشأ خطاها و گناهان بزرگ
 مذكور در )95(ينت ة از سور6 و 5ول آيات مدل( گرديد ترين درجات انسانيت پايين

  ).صفحه قبل
ش از اغوائي كه شده و عصياني كه نسبت به خداوند كرده بودند، ا آدم و زوجه

و به  ) )20( طهةاز سور 121 ة و آي)7( اعرافةاز سور 22 ةآي(احساس شرم نمودند 
خداوند راه توبه را به آنان نمايانيد وسپس توبه آنان را . سختي در پشيماني افتادند

  طهةاز سور 122 ةآي  و)7( اعرافةاز سور 23 ة، آي )2( بقرهةاز سور 37 ةآي( پذيرفت
 36 ةآي(، كه به آن وابسته بودند، تقديراً فرمان داد و استقرار آنان را در زمين ) )20(

   ).)7( اعرافةاز سور 24 ة و آي)2( بقرهةاز سور
  

  مانع از اجراء و انجام تقدير خليفه اللهي انسان و استقرار او در زمينخطاي آدم
، در وجود وي ظاهر گشت تقديري كه يك بار در ابتداي برگزيدگي آدم: نگرديد 

د، ولي اين بار با استقرار او در زمين و و او را مظهري از صفات خداوندي گرداني
قبول توبه او و تبعيت از هدايت پروردگار است كه بعداً و به تدريج در شايستگان از 

   ).)20( طهةاز سور 123 ة و آي)2( بقرهةاز سور 38 ةآي. (آدم انجام خواهد گرفت بني
، با ابتالء و تالش و تكامل فكري خود  در زمينانجام تقدير خليفه اللهي انسان

  .پذير است انسان صورت
هاي مادي و حياتي و تأثيرات خارجيِ گذشته  نهاد مختلطي كه هر فرد از ميراث

مان فكري مخصوصي را كند، ساز دارد و اكتسابات غيرذاتي و تربيتي كه كسب مي
ا ه آورد، و باعث اختالف فكر و برخوردهايي در ميان انسان براي او پديد مي

مقابله با چنين اختالفات و مشكالت و تالش در رفع احتياجات روزافزون . گردد مي
شود، قهراً و به تدريج موجب  كه با تكثير افراد و چگونگي زندگي آنان حاصل مي

  .نمايد ز استعدادهاي بالقوه گرديده و در نتيجه تكامل فكري انسان را فراهم ميبرو
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 عمق  نسبت به احوال كائناتبا چنين تكامل فكري است كه آگاهي و علم انسان
دهد كه نموداري از تجليات  يابد و همواره او را در مقامي قرار مي و توسعه بيشتر مي

 دوم ةلم و قدرت الهي باشد و مصداق اين مقال، كالم حكمت بار خداوندي در آيع
  :فرمايد   است كه مي)76( دهرةاز سور

 فَجعلْناه سِميعا نسانَ ِمن نطْفٍَة أَمشاٍج نبتِليِهِإنا خلَقْنا اِإل« : 2) / 76(دهر
  ». بِصريا

) انسان را(آفريديم، او را » بسيار مخلوط «همانا ما انسان را از نطفه
داراي تشخيص (مورد آزمايش قرار داديم و سپس او را شنوا و بينا 

  . ساختيم)و اختيار
  
  



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  ها گيري ه كتاب و نتيج خالصه
  

آن  هاي مربوط به  و سوابق و موضوعخلقت انسان كه در اين كتاب راجع به بررسي
 و از بحث ايم، به استناد از قرآن شده است، چنانكه در مقدمه كتاب هم متذكر شده

  .در آيات هم مضمون، كه مضامين آنها در تكميل يكديگرند، صورت گرفته است
ايم كه  ايم زيرا نخواسته ، استنادي ننموده و رواياتدر اين بررسي از احاديث
 باشد تا كمترين ترديد در دقت و صحت موارد استناد تحقيق جز بر مصرحات قرآن

 متن همچنين از نتايج قطعي علمي روز نيز، حتي المقدور، در. وجود نداشته باشد
تر ساختن مطلب، توضيح علمي الزم  ايم و اگر براي روشن اي نكرده كتاب استفاده

ها  ايم تا اصل دريافت بوده است، آن توضيح را خارج از متن و در پاورقي ذكر نموده
  .فقط از كالم الهي صورت گرفته باشد

ن در بحث آيات هم مضمون، نتيجه حاصل از بررسي ، همراه بحث و يا در زير آ
كنيم كه براي تمركز در ذهن و مشخص ساختن  اينك سعي مي. ذكر شده است
اي از آنها و مطالب مربوط به آنها را با عبارتي ديگر و با  ها، خالصه نتيجه بررسي

  :اشاره به شماره آيات مورد استناد، به عنوان خالصه كتاب متذكر شويم
 و به طور دفعي و فوري صورت نگرفته است بلكه  بدون سابقه آفرينش انسان-1

به مانند شئون ديگر از خلقت كائنات، تدريجاً و با تمهيد مقدمات به وقوع پيوسته 
از  14 ة ـ آي)6( انعامة از سور2 ة ـ آي)32(سجده ة از سور9 و 8 و 7آيات (است 
 ةاز سور 72 و 71 ـ آيات )15( حجرةاز سور 29 و 28 و 26 ـ آيات )55( رحمنةسور
  ).2 بندكور در  و آيات مذ)71 ( نوحة سور14 ة ـ آي)38(ص

 تنها و به طور مستقل از مخلوقات ديگر انجام نشده است بلكه  آفرينش انسان-2
 سرآمد  است و انسان وي نتيجه تحوالت و تكامل تدريجي ساير موجوداتخلقت



  
  
  
  
  

  ، تكامل و خلقت انسانمجيدقرآن ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  362

 

 ، )23( مؤمنونةاز سور 14 و 13 و 12آيات . (باشد  ميخلقت تمامي موجودات زنده
   ).)76( دهرةاز سور 2 ة آيو )25( فرقانةاز سور 54 ةآي

خلقت جسمي او كه از اين جهت انسان يكي :  تكوين انساني دو مرحله دارد-3
ديگر مفهوم انساني .  دارد و سرانجامِ تكاملي آنها استپيوستگي با ساير موجودات

  .اي در ساير مخلوقات ندارد  است و هيچ سابقهوي كه مخصوص انسان
آيات ( است  ، دوره بشري انسانعبير قرآن، به تمرحله نخست از آفرينش انسان

 ةاز سور 8 و 7 و آيات )25( فرقانةاز سور 54 ة آي، )15( حجرةاز سور 29 و 28
تشخيص و   را داشته ولي بي هيكل بشريدر اين دوره است كه انسان ). )32(سجده

 است كه داراي تشخيص و  انسان دوره انسانيت،مرحلة دوم. غيرمسئول بوده است
) ع( صفيشود و اين تشخيص با برگزيدگي آدم راي مسئوليت مي و بنابراين دااختيار

، بنابراين آدم.  از جانب پروردگار صورت گرفته است،از ميان بشرها و تعليم به وي
  . است نيست بلكه پدر نوع انسانابوالبشر

 شده است و آيات متعدد  خلق از خاك و تمامي موجودات زندهسم انسان ج-4
  . در اين باره تصريح داردقرآن

باشند، بنابراين بنيان جسمي  جان مي  و تركيبات آن اجسام غيرزنده و بيخاك
 ،ن و موجودات جاندار يكي است و فرق ميان اين دو دسته از مخلوقاتجا اجسام بي

  . استفقط از نظر وجود حيات در جانداران
شود با اجسام مادي   هم پس از مرگ كه حيات از آنها سلب ميموجودات زنده

  . فرق ندارند
ب بروز آثار حياتي در موجودات اي است روحاني و ازلي كه موج حيات پديده

  :گردد ، مادام كه زنده باشند، ميزنده
باشند و در ميان آنها توليد و  تغذيه ، تنفس، رشد و تكثير از آثار عمده حيات مي

 تحت نام  هم آن را است كه قرآنتري براي موجودات زنده تكثير، خصيصه عمده
، بعد از آفرينش معرف جميع ذوي الحيات قرار داده و در مقدمه خلقت انسان» نطفه«

از  8 و 7 ، آيات )23( مؤمنونةاز سور 13 و 12آيات . ( بيان داشته استاز خاك
   ).)22( حجةاز سور 5 و آيه )32(جده سةسور

حيات، برعكس آنچه گاه در بعضي از نشريات علمي حياتي گفته شده و يا 
شود، هرگز خود متحول و يا تغيير پذير نيست زيرا در اين صورت الزم است كه  مي
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 از كه آثار اصلي حيات در جميع موجودات زنده شد، در حاليآثار آن نيز متغير با
  . يكي است و استثنائي ندارد، مادام كه زنده باشند،ترين آنها تا انسان ساده

 ايجاد تغييرات نامحسوس و تدريجي ،انگيز حيات يكي از مظاهر مرموز و حيرت
در جهت تكاملي آنها است و همين پديده منيع است كه ،  در اعضاء موجودات زنده

 آنها تا اي ، موجب تنوع موجودات و تكامل تدريجي تحت نظم و روال حساب شده
  . گرديده استخلقت بشر
ينكه در بعضي ازلي و ا و غيرمادي اي حيات پديده ،شد اشاره فوق در طوركه همان

اند،  هاي شيميايي و مادي ذكر نموده از تعبيرات علمي حيات را حاصل فعل و انفعال
 در ،بر هيچ مبناي علمي و منطقي مبتني نيست زيرا آثار ثابت و تغيير ناپذير حيات

هاي متغير و بس مختلف   را هرگز به فعل و انفعالزمان زندگي موجودات زنده
توان منسوب ساخت و همچنين روال منظم و اتصال تكاملي  يزيكي و شيميايي نميف

 يشناس در طول ازمنه زمين ،زنده موجودات سلسله متوالي هاي نسل در كه انگيز شگفت
  .باشد شعور قابل تعبير نمي هاي تصادفي و بي وجود داشته است هرگز با فعل و انفعال

بنا به اجمال مذكور فوق، در تحول پيوسته مخلوقات دو پيوند از نيروهاي ازلي، 
براي » حيات«يكي پيوند :  را تا سرحد كمال تأمين نموده است تكامل موجودات

 و  است كه بر اثر اين پيوند، آفرينش موجودات زندهايجاد زندگي بر روي زمين
  . و ادامة آنها فراهم گرديدتنوع تدريجي و تكاملي آنها تا ظهور انسان

اي از روح پروردگار به جسم سامان يافته انسان است  ديگر پيوند علم و يا نفخه
ل فكري، امكان  فكر و انديشه در وجود انسان است كه با تكامكه اثر آن انشاء

  . فراهم آمد بر روي زمين انسانیهلال ةخليفوصول به كمال كامل و تأمين 
حاصل شده و  هاي اتمي تركيب  از تحول و،دانيم، جسم و يا ماده ضمناً چنانكه مي

هاي مواد  ، اتمبنابراين در صدر آفرينش كائنات. اتم محصولي از تراكم نيروها است
 تراكم و موجوديت ، جز تراكمي از نيروهاي ازلي كه به قدرت آفرينش،نخستين

پس با همين اشاره ساده علمي، خواهيم توانست كه بيان آيات . باشند اند، نمي يافته
 كه شروع آن را از خداوند و فرجام آن را  راجع به آفرينش جهان هستيمتعدد قرآن

 توجيه نموده و وحدت عالم وجود و حكمت ،1نيز به خداوند منتهي ساخته است
  . را دلنشين خويش سازيمعظماي الهي در سير خلقت تدريجي و تكاملي كائنات

                                                 
  ←                   : در بيان اين حقيقت از جمله آيات متعددي از قرآن. 1
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انگيز  گ و شگفتدر اينجا بجا است كه باز متذكر شويم كه در آفرينش هماهن
 ، با صفات طبيعي مشخصه خود،اي از موجودات مخلوقات، هيچ نوع و يا هيچ دسته

يك مرتبه ظهور نكرده است و مرز مشخصي از نظر صفات طبيعي بين انواع قديم و 
بلكه صفات مشخصه طبيعي به طور .  وجود نداشته است،اقسام جديد متحول از آنها

آن داده   ديگر، كه در متن توضيح بيشتر راجع بهوسيله اقسام واسط نامحسوس به
 از 8 و 7 و آيات )23( مؤمنونة از سور13 و 12آيات . شده، صورت گرفته است

  .باشند  ، مبين اين مصداق مي)15( حجرة از سور28 و 26 و آيات )32( سجدهةسور
 از امهات مسائلي ، و ارائه موجبات آنكمال انسانيت  تربيت انسان در نيل به-5

  . به نحو مستوفا طرح گرديده است،است كه در كتاب آسماني قرآن
اي از علم الهي و برگزيدگي  ، با دريافت نفخه صفي در وجود آدمكمال انسانيت

  .او، نمايان شد و او را مظهري از صفات الهي نمود
 ، مادام كه مرتكب امر منهي نشده بود، برقرار بود و او را هاي ملكوتي آدم جلوه

.  قرار داده بود، كه شايستگي بروز صفات الهي را داشته باشدنمونه و الگويي از انسان
  .گرديد ها از وي سلب آن جلوه از او سرزد تمامي اغواي شيطان به كه تخلفي از پس اما

 هر چند كه به واسطه ارتكاب گناه از وي سلب شده بود ،مظاهر ملكوتي آدم
، تغيير نكرد و مظاهر بالفعل سلب شده از انسان یالله خليفةولي تقدير خداوندي در 

تالش  شكل استعداد بالقوه، در نهاد او و ذريه او قرار گرفت و بروز آنها به  بهآدم
  .ا مربوط گرديده خود انسان

ها و به عبارت  ، براثر برخوردها و بستگياستعدادهاي بالقوه الهي در وجود انسان
و  ) )76( دهرة از سور3 و 2آيات . (يابد ديگر در نتيجه ابتالها، ظهور و بروز مي

                                                                                                                   
  » ...هقُلْ هلْ ِمن شركَآِئكُم من يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيد« : 34) / 10(يونس      →

 را آغاز كند و آفرينش] همچون خدا[آيا از معبودان شما كسي هست كه : بگو    
  ...آرد  كند و باز مي  را آغاز ميخداست كه آفرينش: سپس باز آرد؟ بگو 

  »... ه الْخلْق ثُم يِعيدهأَولَم يروا كَيف يبِدئ اللَّ« : 19) / 29(عنكبوت
  ...آرد ؟  كند و سپس باز مي  را آغاز مياند كه چگونه خدا آفرينش آيا توجه نكرده

  ».اُهللا يبدأُ الْخلْق ثُم يِعيده ثُم ِإلَيِه ترجعونَ« : 11) / 30(روم
 گردانده باز او پيشگاه به آنگاه آرد، مي باز سپس و كند مي آغاز را كه آفرينش خداست

  .شويد مي
  » .ا ِإلَيِه راِجعونَِإنا ِللِّه وِإن« : 156) / 2(بقره

 . گرديم متعلق به خداييم و به پيشگاه او باز مي... 
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گيري صحيح از  هدايت الهي صورت گرفته، براي بهره ، كه بهرانبضمناً راهنمايي پيم
   ):)57(حديدة  از سور25 ةآي( استعدادها ، عوامل مؤثري بوده است  بروزا درابتاله
  
   ابتالهاي انساني -الف
  مستقر شد پيدا كرد، به امر خدا در زميناغواي شيطان  پس از لغزشي كه به صفيآدم

  . عموميت يافتآدم و اين استقرار براي تمامي بني
 پيوسته تحت تأثير عوامل مختلف و از جمله شرايط  بر روي زمينزندگي انسان

متنوع محيط زندگي و تغيير مداوم آنها در هر زمان و مكان است، به عبارت ديگر 
ه مالزم با ابتالها يعني در معرض برخورد وقايع مفيد و گذران زندگي انساني هموار

  .باشد هاي خير و شر مي غيرمفيد و يا پديده
گيري  د با رويدادهاي نامناسب و چه در بهرهرچه در برخو  ،سازمان جسمي انسان

 ديگر هاي نيك، ضعيف است و حتي از بسياري از جانداران ها و پديده از موهبت
انساني قرار  نهاد در الهي خاص كه با تعليم »و فكر تشخيص« اما نيروي فائقه. تر ضعيف

  .از هر جهت ، فراهم نموده است گرفته، توان او را در دفع شرور و يا جلب مواهب، 
كند و با وسايلي كه تهيه نموده و يا   در برخورد با رويدادها، انديشه ميانسان

نمايد، به مقابله با آنها و يا تمتع از آنها   خود انتخاب ميحوة عملي كه به اختيارن
  . نيز رو به تزايد استبا توسعه روزافزون حوادث ، كيفيت فكري انسان. پردازد مي

ز هايي را ا ها، بينش و تجربه جويي در ابتالها و يا تمتع از نعمت تشخيص و چاره
ها، توسعه و  آورد كه حاصل آن در نسل ظواهر علت و معلولي رويدادها پديد مي

  .عمق بيشتر معرفت انساني نسبت به محيط زندگي است
  .  فَجعلْناه سِميعا بِصريانسانَ ِمن نطْفٍَة أَمشاٍج نبتِليِهِإنا خلَقْنا اِإل«

  1».كَفُورا ِإنا هديناه السِبيلَ ِإما شاِكرا وِإما
رسد  بيني علمي و درك حقايق مي ها وقتي به روشن جويي  چاره،از طرف ديگر

كه ضمن اعتقاد به حق و حقيقت و تالش در راه آن ، با كار درست همراه باشد و 
، )عمل صالح(كار نيك : فرمايد  است كه ميبار قرآن ان، كالم حكمتمصداق اين بي

  .سازد اي را براي هر فرد با ايمان فراهم مي ديد صحيح و زندگي پاكيزه
                                                 

آميخته آفريديم تا او را بيازماييم ؛ از اين روي شنوا و  اي در هم ما انسان را از نطفه : 3 و 2) / 76(دهر. 1
  .بينايش گردانديم

 .باشد ، خواه ناسپاس] و پذيراي آن[راه را به او ارائه داديم ، خواه سپاسگزار 
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»ن ذَكٍَر أَوا ماِلحِملَ صع نم وهةً أُنثَى وباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤ1»...م  
  
   ران نقش پيغمب-ب

شود،  نمي حاصل او زندگي هاي درگيري و انسان ابتالء با منحصراً انسان فكري تكامل
  .اي دارند   نيز در اين تكامل نقش عمدهپيغمبران

درستي و برقراري  برپايي يلهوس را پيغمبران عزاما، قرآن از متعدد آيات در خداوند
اي از اين اشارات در قسمتي از  حق و عدالت در جامعه معرفي نموده است و نمونه

  :فرمايد  است كه مي)57( حديدة از سور25 ةآي
 معهم الِْكتاب والِْميزانَ نا ِبالْبيناِت وأَنزلْنالَقَد أَرسلْنا رسلَ«:  25 )/57(حديد

  »... ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط
هاي روشن فرستاديم و با آنان  همانا فرستادگان خود را با دليل

زل ساختيم تا مردم براي درستي و را نيز نا) عدل(كتاب و ميزان 
  ... .راستي بپا خيزند

 با نهاد پاك در رفتار نيك و گفتار درستي كه داشتند، نفوذ دروني در پيغمبران
  .اند هدايت فكري آنان داشته اي در مردم زمان و پيروان مستعد خود نموده و اثر عمده

) بينات(اند، و معجزه از مدارك و شواهد روشن  زه بوده داراي معجپيغمبران
  . بوده است و قبول آن از جانب مردمرسالت پيغمبران

 ، اصوالً بر ارائه قدرتي از نيروهاي الهي مبتني بوده است، كه به معجزه پيغمبران
د و آمادگي دريافت هر قوم ، عرضه شده است ولي معجزه تناسب موقعيت و استعدا

  . است، بر اساس علم پروردگار بنا دارد كه قرآنپيغمبر اسالم
 تعريف قرآن.  كتاب نشر فضيلت است و راهنماي خير و ارتقاء انسانيتقرآن

اي از علم ندارند،  بسيار براي ترويج علم نموده است و عالمان را بر آنان كه بهره
  :از جمله . ها داده است برتري

  2 »...يعلَمونَِذين يعلَمونَ والَِّذين الَهلْ يستِوي الَّ«
افزايد و وقوف او را به مصالح زندگي و  توسعه علم بر نيروي فكري انسان مي

كند، تا حدي كه با رسوخ علمي، ايمان استوار به نظام  ن زيادتر ميحقايق جها
  .پرحكمت آفرينش و نسبت به خالق قدير و ناظم عليم آن پديد آمد

                                                 
 ...بخشيم  از زن و مرد حياتي پاكيزه مي] ماع[به آنان كه به شايستگي عمل كنند ،  : 97) / 16(نحل. 1
  ...آيا اهل دانش با جاهالن يكسانند؟  : ... 9) / 39(زمر. 2
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   1 »... والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنا «
شود كه  يق و اسرار مياكتساب علم وقتي موجب تسوعه ذهن و وقوف به حقا

پس علم . نظري صورت گرفته و فقط براي كسب دانايي باشد تحصيل آن از روي بي
نظر و پرهيزكار ، راهنما و راهگشاي او در وصول به خير و درك حقايق  هر انسان بي

  .است
اش موجبات تأمين تقوي و مكارم اخالق را براي تمام   با دستورات اجراييقرآن

 پرهيزكار، به  در هر عصر و مكان فراهم ساخته است پس اگر هر انساناه انسان
اي را از عالم وجود براي او پديد  تفرس در علمي بپردازد، تحقيق او بينش تازه

 كافي براي تأمين  را وسيله و حجتاز اين جهت منطقاً بايد قرآن. آورد مي
  .  دانستهاي نامحدود علم و تكامل فكر انسان وير پيش

 راهنماي كامل براي اعتالي علم و با توصيف اجمالي فوق، از آنجا كه قرآن
تضمين و   در هر زمان و مكان است، و با بودن آن تكامل فكري انسانفكر آدميان
 پس چه لزومي براي صدور دستور آسماني ، هاي الزم تأمين شده است راهنمايي

) ص(اهللا ن بودن رسولالنبيي اي خواهد بود؟ فلسفه خاتم  تازهجدي و يا فرستادن پيغمبر
  .از همين سبب است
 من رجاِلكُم ولَِكن رسولَ اِهللا ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد « : 40 / )33(احزاب

  » .وخاتم النِبيني وكَانَ اُهللا ِبكُلِّ شيٍء عِليما
و فرستاده خدا  يك از مردان شما نيست بلكه اپدر هيچ) ص(محمد

  . همه چيز كمال علم را دارد  است و خداوند بهو آخرين پيمبران
 را به عنوان يكي از  پيوستگي موجودات و تكال جسمي آنها تا انسان قرآن-6

يات متعدد و در  و اين اصل كلي را در آ، متذكر شده استنواميس مسلمه آفرينش
  .ايم  توضيحاتي در باره آن داده، گفتار متفاوت بيان داشته كه در متن

، موضوع مهم و اصلي ، حكمت تدريجي و تكاملي آن در آفرينش موجودات
 است كه خداوند ، در افاضه علمي و تربيتي خود، تذكر آن را الزم دانسته و در وحي

  . ، در بيان مختلف درآمده استآنيقر

                                                 
بدان باور : گويند  مي] از كشف ابهام آن، سلب اميد نكرده و[گير  محققان پي] لي[و : ... 7) / 3(عمران آل. 1

 ...كتاب از جانب پروردگار ماستداريم ، همه 
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 راجع به چگونگي انجام غير از تصريح در اصل كلي فوق، بيان ديگري در قرآن
وقوف در چنين مسائل . هاي صرف شده براي آن وجود ندارد اين تكامل و زمان

  .ست محول گرديده افرعي به تحقيق علمي خود انسان
، در حال حاضر شكل بس  تحقيق علمي دانشمندان در مسئله تكامل موجودات

 موجودات تدريجي تكامل و جسمي پيوستگي موضوع امروز ؛است يافته را اي گسترده
  در مقام تصديق وحياز مسلمات علمي شناخته شده است و علم مجرب روز عمالً

  . است در فجر اسالمقرآن
، اتفاق نظر در  از نظر علمي و تجربي  ، با آنكه در اصل مسئله تكامل موجودات

ت تكاملي و عوامل  ولي در چگونگي تحوال، ميان محققان علوم طبيعي وجود دارد
، هيچ توافقي بين آنان موجود هاي تنوع موجودات زنده و اسباب اين تنوع و ريشه
گ، در اوايل هاي بزر  از ميمون راجع به جدا شدن بشرنيست ؛ مثالً نظريه داروين

جسمي  آثار ،تازه تحقيقات با زيرا است، مردود امروزه  ،يشناس زمين جديد خيلي دوره
هاي   در حوضة درياچه، هاي مربوط به بيش از يك مليون سال قبل و صنعتي انسان
 و ديگران ، قدمت اين آفرينش را خيلي دورتر از آنچه داروين افريقاي مركزي

  .اند  برده، اند تصور كرده
 در مسائل فرعي تكامل ، ها دان از طرف ديگر چون نظريات مختلف طبيعي

صوصاً نظريه  و مخ از قبيل عوامل مؤثر در تغييرات تدريجي انواع،  زندهموجودات
، با وجود انتقادهايي كه از ابتدا در باره آن داروين» تنازع بقاء«و » انتخاب طبيعي«

هاي غيرالهي قرار گرفته، باعث  چون مورد استناد مكاتب مادي و فلسفه وجود داشته،
 در گذشته را از نظر امل موجوداتشده است كه بنيان مسئله تنوع تدريجي و تك

  !ديني، باطل بدانند و آن را ضد خدايي تلقي كنند 
 چون با مندرجات مخدوش  دستاويز فوق،  بهنفي اصل تكامل تدريجي موجودات

 منطبق است، مشكلي نيست ولي انكار مزبور با  و مسيحيت اديان يهودكتب مقدس
ايد،   ، به نحوي كه قسمتي از آن را در اين كتاب مالحظه نمودهتصريحات قرآن

  .باشد وجه قابل قبول نمي انطباق ندارد و به هيچ
اند   داشته را در اختيار و انجيلطرف دنياي غرب كه متون تورات محققان علوم بي

 را مغاير اصول و نتايج قطعي علمي و از جمله پيوستگي و و بيان اين كتب مقدسه
اند، چنين  اطالع بوده زمينه بي هم در اين اند و از بيانات قرآن ، يافتهتنوع موجودات
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اند كه اصوالً راه علم و دين در آشنايي و اكتشاف حقايق جهان و طبيعت ، از  پنداشته
عالمان افراطي ! باشد هم جدا است و در اين راه هيچ اتفاقي بين اين دو اعتقاد نمي

ها  آن تبليغاند و در باره   دين را مانع پيشرفت آزاد علم گفته، مادي نيز از روي عناد
  !اند  نموده

 هم، اغلب با سابقه و تلقين ذهني كه از مندرجات مفسران و دانشمندان اسالم
 و موجودات را در همان  در باره آفرينش انساناند، آيات قرآن  داشته و انجيلتورات

كه  در حالي. اند  تأويل و يا تفسير نمودهافت از كتب مقدسه يهود و مسيحزمينة دري
تر و به دور از تلقين و غرض ناصواب ، به صرف  اگر به تحقيق با ديد علمي وسيع

 ،استعالم از خود قرآن و استناد و استفاده از آيات هم مضمون آن به عمل آيد
اي كه  شود، نتيجه ايم حاصل نمي چه در اين كتاب عرضه كردهاي جز آن نتيجه

  .باشد مسلمات علمي روز نيز در تأييد و تصديق آن مي
نظري و با اعتقاد به نظم  ما اطمينان داريم كه اگر تحقيقات علمي از روي بي

جهان هستي و وجود حكمت استوار در آفرينش آن و آفريدگار عالم و تواناي آن 
چهره تحقيقات علمي دگرگون خواهد گرديد و بسا از نتايج علمي صورت گيرد، 

 روشن گرديده و وقوف ما را ، كه تاكنون الينحل و يا به حال ابهام باقي مانده است
  .تر خواهد كرد  بيشتر و دقيق، نهايت عالم وجود به اسرار بي

  
  شاءاهللا و بمنّه و فضله ان

  

  تهران ـ يداهللا سحابي
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  *  در طبيعت و در قرآن»خنَس«جوهر 
  

طبيعت چگونه است ، در آيات قرآن و » نسخ«در پاسخ به اين سئوال كه جوهر 
اگر به تكامل . است» تكامل«يكي از مراحل مهم و كليدي » نسخ«بايد بگوييم كه 

توانيم  پذيريم ، در آن صورت نمي باور داشته باشيم و اگر تحول دائمي جهان را مي
اي  فرمايد هرگاه آيه ود ميخداوند خ.  را در نظر نگيريم و منسوخدور نسخ و ناسخ

 يعني امر بهتر يا مثل آن 1!اي مثل آن يا بهتر از آن آورديم را نسخ كرديم آيه
جايگزين امر سابق شده و اين بهتر شدن ، همان تكامل و حركت و تحول رو به جلو 

در جهان طبيعت به طور پيوسته امري جاي امر ديگر را گرفته است و اين . است
گيرد يا تغيير كيفي در روند  صورت مي» جهش«وقتي كه . ردحركت ادامه دا

اي منسوخ و آيه  اي يا نشانه دهد ، مانند آن است كه آيه معمولي آفرينش رخ مي
  .ديگر جاي آن نشسته باشد

 شدند و رفتند ، ممكن است نكته اينجاست كه بسياري از موجوات كه منسوخ
بسياري از ! ود ، امري كمال يافته و عالي بوده باشند خود ، در جاي خود و دوران خ

اي در درون  زيستند ، از دستگاه عجيب و پيچيده جانداران كه قبالً در اين جهان مي
                                                 

، » انداز ايران چشم« نشريه 3، آقاي دكتر سحابي در بستر بيماري بودند كه در شماره 1378در زمستان سال *
به قلم آقاي مهندس » تكامل و شكوفايي جوهر نسخ«اي با عنوان   ، مقاله1378مربوط به آذر و دي سال 

نقل (ايشان با مطالعه اين مقاله و استقبال از اين طرح بحث ، مطالبي بيان نمودند . ي منتشر شداهللا ميثم لطف
  . ه است شد يادداشت) نوه ايشان (كه در همان زمان توسط خانم هاله سحابي) به مضمون

از آنجا كه نظرات ارائه شده در اين تقريرات ، ارتباط مستقيم با تكامل و محتواي اين مجموعه دارد ، با 
  ).ب.ف.ب(شود  ويرايشي جزئي عيناً تقديم مي

  ... أَو ِمثِْلهاما ننسخ ِمن آيٍة أَو ننِسها نأِْت ِبخيٍر منها : 106) / 2(بقره. 1
  ... آوريم   يا همانندش را ميآنهر آيتي را يكسره برداريم و يا از خاطرها ببريم ، بهتر از 



  
  
  
  
  

   ، تكامل و خلقت انسانمجيدقرآن ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  374

 

اي جاي آنها  اي نابود شدند و موجود تازه اند ، ولي پس از دوره خود برخوردار بوده
ست يا ا موجود اسبق بوده آيا اين جايگزيني، به دليل نقصان يا ضعف آن. را گرفت

بلكه به دليل . آنكه نتوانسته است خود را با محيط ، تطبيق بدهد ؟ خير اين طور نيست
 پيرامون و تكامل هستي ، آن موجود با آن صورت كه بوده ديگر تحول جهانِ

توانست با جهان آينده و محيطي كه قرار  يعني نمي. دهد» ادامه«توانسته است  نمي
» بهتر«خود را تطبيق دهد ، براي همين هم خداوند موجودي مثل آن يا است بشود ، 

توانست رفع نياز او را بكند   چرا كه محيط آينده ديگر نمي؛آورد از آن به جايش مي
در حالي كه . اي از ناحيه او براي محيط قابل جذب بوده است و نه اينكه خير و فايده

  !ا طبيعت هماهنگ بود در دوره سابق اين طور نبود و آن موجود ب
اين موجودات عظيم و .  را كه معروف هستند ، به ياد بياوريممثالً دايناسورها

عجيب ، عوامل زيستي مورد نياز خود را در اختيار داشتند و آن قدر مقاوم و كامل 
 قرار بود پذيراي اما زمين. كرد بودند كه آنها را در برابر آسيب خارجي حفظ مي

شد تا آن همه موجودات  متنوع  شد و بايست آماده مي موجودات متنوع و متكثر مي
با اين تحول ، ديگر جايي . در آن رشد و تغذيه كنند و از منابع آن استفاده نمايند

چرا كه منابع جهان بايد دوباره . ماند ي عظيم باقي نمي براي اين موجودات زنده
ولي . هاي زمين ، مدفون شدند  راي همين آنها رفتند و زيرِ اليهب. شد تجديد مي
هاي   ، دستگاه و همين سوسمارهاچطور؟ همين خزندگان.  آنها ادامه يافتآفرينش
! شده است » ريز«و » متمركز«كند ولي  شان شبيه همان دايناسورها عمل مي داخلي
  .ا بايد با محيط جديد تناسبي داشته باشدزير

 سال 30 يا 20حدود (سابق بر اين . ستدر مثل ، اين اتفاق درست مثل كامپيوترها
اش به  گرفت كه اندازه ساختند و مورد استفاده بشر قرار مي كاميپوترهايي مي) پيش

 كوچك است كه روي ولي امروز يك دستگاه. قدر يك اتاق بود ، بسيار حجيم
. دهد  از آن را ، انجام مي» بهتر«گيرد ، و همان كار را و بلكه  يك ميز جاي مي

 و »كارايي«و » خير«اما . تناسب آن هم با كار و فن و اشتغاالت جديد بيشتر است
  !همان دستگاه اول با اين دستگاه جديد همراه است » تجربه«

اي از  اي در مجموعه هر آيه. نيستخوب ، آيات قرآن هم مجرد از اين سنت 
اي يك مفهوم و  در بستر زمان ، هر آيه. آيات ديگر و در روح كلي قرآن قرار دارد

آيا . شود يعني قابل درك است  معني دارد كه از طرف مخاطبانش جذب مي
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ها ، با اين جوامع انساني كه گوناگون است و  توانيم حكم كنيم كه در همه زمان مي
ي  شود ، آيات هميشه به يك صورت قابل درك است و جذب فايده ل ميدائم متحو

فرمايد ، بهتر از آن   كه ميشايد منظور خداوند از نسخ!  آن، براي محيط يكي است ؟
آوريم ، همين مفهوم باشد و به چند آيه خاص ، منحصر و محدود  يا مثل آن را مي

اند و حركت  ت و جوامع انساني زندهگردد بلكه تا جهان هست و بشر هس نمي
  .كنند ، مفهوم نسخ هم وجود دارد  مي

 ، تغيير يا جهش يا نكته  جالب اينجاست كه اتفاقاً هر وقت در نظام آفرينش
آمده است ، آن اسباب و علل كهن و مأموران پيشين طبيعت،  حركت نوِي پيش مي

و هر وقت قرار است امر جديدي جايگزين ! يدند د مي» تعارض«خود را با آن در 
  .نمايند كنند و حتي مخالفت مي شود ، در برابرش مقاومت مي

 را »آدم«زند و داستان گزينش  خداوند  در قرآن ، در اين مورد مثال زيبايي مي
   .كند مطرح مي
.  قرار دادن چيزي در جايگاهي يعني» جعل«. كند فرق مي» خلق«با » جعل«واژه 

را به او » اسماء«ها و  وقتي كه پروردگار عالم، انسان را به مرحله كامل رساند و كلمه
آموخت ، و خواست او را در جايگاهي جديد قرار دهد و در ميان همه موجودات 
ديگر كه هيچ يك از اين كلمات جديد خبر و علمي نداشتند، جانشين خود قرار 

كنند ، آنها با اعتراض سئوال  ، مالئكه همگي با او مخالفت مي» علج«دهد ، 
يعني آنكه ما و اينهايي كه موجود » گوييم؟ مگر ما خود ، تو را تسبيح نمي«: كنند مي

سازيم ، ديگر چه نيازي به موجودي است  در اين جهانند ، منظور تو را بر آورده مي
  ها بريزد و دشمني بورزد ؟ كه خون

» آدم«و سپس . »دانيد دانم كه شماها نمي من چيزي مي«دهد كه  پاسخ ميخداوند 
ترين مخلوقات پيشين  و علمي را كه كامل»  اسماء «كند آن  با اشاره خداوند ارائه مي
  ! به آن دسترسي نداشتند 

 و مأموران و قوايِ طبيعت ، وقتي كه در عمل و در واقع از اين البته مالئك
ت آگاه شدند ، سر سجده فرود آورده و با آن موجود جديد همراه و هماهنگ حقيق
اما در مرحله اول ، هيچ انطباقي وجود . گيرند  شوند و در ركاب او قرار مي مي

  .كرد مخالفت مي» تغيير و تحول«نداشت و همه چيز، با 



  
  
  
  
  

   ، تكامل و خلقت انسانمجيدقرآن ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  376

 

» اصالحي«هاي  ء و نهضتهاي انبيا  نهضت؛طور است  در جوامع بشري هم، همين
شده است و درك آن نه تنها  مردود اعالم مي» خواص«هميشه در آغاز كار از سوي 

جوامع نيز قابل تحمل و درك نبوده است ؛ چه » پيشكسوتان«براي عموم ، بلكه براي 
اما ! كردند  ، بيش از عامه مردم با اين فكر جديد مخالفت مي» خواص«بسا اين 
شدند و با او  تسليم مي» عمل«، در عد از ارائه و رؤيت خير و حقيقت آن باالخره ب

  .گشتند هماهنگ مي
  

*   *   *  
*   *  

*  
  

  


