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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 شود.کتاب احمدالحسن شناخته میبه عنوان آخرین « وهم االلحاد»حال حاضر کتاب در 

این . در باشددر باب اثبات فرضیه تکامل داروین میفصل  ششکتاب در برگیرنده این 

علمای ادیان با فرضیه تکامل داروین،  کتاب سعی بر آن شده است تا با تطبیق آراء

برتری آن را نسبت به علمای ادیان به نمایش گذاشته و از این رهگذر، احمد بصری را 

 برخوردار از علم اهل بیت)ع( معرفی نمایند. 

ان مخالف علمای ادیرض بر این باشد، که فرضیه داروین، فرضیه درستی باشد و فاگر 

یان چه چیزی برای به پای کم اطالعی آنان بگذاریم، در این مرا با این فرضیه 

دادن  خواهد با برتر جلوهمعنا که احمد بصری میرسد؟! بدین احمدالحسن به ارث می

آب گل آلودی را در برابر چشمان مخاطبان قرار داده ء، فرضیه داروین به دیدگاه علما

رایج در میان ایرانیان در چنین مواقعی این است مثل و از آن ماهی درشتی صید نماید. 

 اش مینازد!دختر کچل به موهای دختر خالهکه: 

 ابکت اصل به اینکه به توجه با اما است «االلحاد وهم» کتاب بر ایردیه حاضر نوشته

 بکتا ترجمه اساس بر هایمانآدرس و کرده استفاده آن ترجمه از ناچار نبود، دسترسی

 .بود خواهد «خدایی بی توهّم» یعنی؛
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 ؛بیش از این را مورد نقد و بررسی قرار داده وکتاب ول افصل  سهمقاله مختصراین 

در صدد آن است تا اوال  صرف وقت برای بررسی این کتاب را جایز ندانسته است. لذا

های احمد بصری را تببین کند و ثانیا پاسخی محکم به مغالطات و سوء استفادهبخشی از 

لذا  ،پیش از هر کسی بی خدا بوده و هستتوهمات علمی وی داده و اثبات کند که او 

   همین مناسبت انتخاب شده است.به نام این مقاله 

 محمدی هوشیارعلی 

21/6/97 
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 طول مسیر رالک پشت هایی د

آغاز نموده  1«هایی در طول مسیرالک پشت»نویسنده، فصل اول کتاب خود را با عنوان 

سخنان بزرگان دین را مشتی خرافه که در تعارض با در صدد آن است تا با این عنوان، و 

م( 1011جوردانوبرونو)هایی از وی برای اثبات این سخن، داستان علم هستند معرفی کند.

شید را خور به دور و مخالفت بزرگان کلیسا با نظریه چرخش زمین  م(1061)گالیلهو 

ا به نه تنها دین رعلمای دین،  رسیده است که؛نتیجه کلی  اینبه  نقل کرده و از این ماجرا

هیچگاه به عمق مسائل علمی دست نیافته و همواره با اند، بلکه خوبی متوجه نشده

  1اند.مخالفت کردهدانشمندان های علمی یافته

 ت: ته اس( رفته و گفسمیتکامل )ترانسفورم هیمقدمه؛ به سراغ نظر نیبا حفظ ا یاحمد بصر

سه گانه ابراهیمی)یهودیت، مسیحیت، اسالم( با نظریه داروین متاسفانه بیشتر فقهای ادیان »

همان برخوردی را داشتند که با سَلف وی، گالیله داشتند... در حال حاضر و با گذشت نیز 

به حدی زیاد است که انکار تئوری تکامل کار  -نظیر دالیل ژنتیکی-زمان، دالیل علمی

 رود، ولی تا کنون متاسفانه بسیاری از فقهایو لجاجتی نفرت انگیز به شمار می نابخردانه

                                                           

د برتراند گویندر پاورقی این کتاب، علت نام گذاری این فصل را به داستانی از برتراند راسل ارتباط داده و آورده است: می 1 

راسل، فیلسوف مشهور، در حال سخنرانی برای مردم در مورد چرخش زمین به دور خورشید بود که پیرزنی برخاست و به 

راسل پرسید: الک پشت بر روی «. . زمین بر پشت یک الک پشت سوار شدههر چه بر زبان راندی مزخرف است»وی گفت: 

ای جوان! تو خیلی زرنگی، این الک پشت هم بر پشت الک پشت »چه چیزی ایستاده است؟ پیرزن طعنه زنان جواب داد: 

نیون ها را از برخی روحادیگری سوار شده تا پایین و بی نهایت. این پیرزن الک پشت ها را از خودش در نیاورده بود؛ بلکه آن

منحرف زمان خویش اقتباس کرده یود. در حقیقت الک پشت های روحانیون منحرف بسیار زیادند... . توهم بی خدایی، 

 .12ص

 .12-33توهم بی خدایی، ص1 
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را به عالمت انکار  سر خود دهنددگان خود را به جهل سوق میندین که پیروان و شنو

کنند؛ چرا که متاسفانه بسیاری از علمای دین، آنها این موضوع را درک نمی 1برندباال می

نظریه تکامل یک نظریه کامال علمی است و در حال ... 1دانند تکامل چیستاصوالً نمی

های مهم و مراکز پژوهشی سراسر حاضر تنها نظریه معتبری است که در تمام دانشگاه

 های اروپا و آمریکا تا بهشود. دانشگاهستناد میجهان برای توضیح حیات زمینی به آن ا

 3«.امروز نظریه تکامل را تدریس میکنند

و  ودهبمدعای اصلی احمد بصری در این فصل این است که نظریه تکامل، منطبق با دین 

وی  6وند متعال نیز باشد.خداوجود  مثبت دتواننه تنها مؤید بی خدایی نیست، بلکه می

ای دست یافته و علمای اسالم از حالی میگوید که گویا به اکتشاف تازهاین سخنان را در 

 اند!آن غافل بوده

شاید بهتر بود احمد بصری پیش از آنکه چنین سخنانی را بر زبان آورده و علمای ادیان، 

 مطالعهفرضیه اف و تاریخ این خاصه فقهای شیعه را مورد طعن قرار دهد، مقداری در اطر

 ثبات انواع» فرضیه دیگری با عنوانتکامل،  فرضیهدر برابر د؛ اوالً رد تا بدانکمی

تکامل مخالفتی آشکار دارد. لذا این فقط  فرضیهمطرح است که اساساً با  «(مسیکسی)ف

ا این دانشمندان غربی نیز ببلکه تکامل مخالفت دارند،  فرضیهعلمای ادیان نیستند که با 

 هیرضفعالوه بر آن؛ اند. دیگری را مطرح نموده فرضیهمخالف بوده و در برابر آن  فرضیه

                                                           
 .36، صبی خداییتوهم 1 

 .30همان، ص1 

 .64همان، ص3 

 .100، صمانه6 
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در کتاب  1«بهه کلیما»همچون جهان  شناسان مشهور ستیاز ز یاریبس یاز سو تکامل

 مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است.  و... «نیدارو اهیجعبه س»

مورد نقد و نظر علمی  بوده وثانیاً این بحث در میان علمای اسالم دارای قدمتی دیرینه 

عجائب »در  ینیقزو، «فاضله نهیآراء مد»در  یفاراب چنانچهقرار گرفته است. 

ز الفو»و  «االخالق بیتهذ»در  هیابن مسکوو « رساله دهم»در  اخوان الصفا، «المخلوقات

  اند.مباحث دقیقی را در این خصوص آورده ...و« االصغر

تکامل را در تضاد با خدا شناسی  فرضیهثالثاً در میان علمای معاصر، کسانی هستند که 

 عنوان مثال. به ای به سوی خداشناسی میدانندو آن را در صورت اثبات، روزنه ندانسته

 ر فرضاًتکامل اگ هیفرض»اند: حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی در کتاب تفسیر نمونه آورده

رد به دایپرده بر م یعیعلت و معلول طب یکه از رو یقانون علم کیهم ثابت شود، شکل 

 گریدر عالم جانداران و د یرابطه علت و معلول نیا انیم یخود خواهد گرفت، و فرق

ها و مانند و زلزله اهاینزول باران و جزر و مد در یعیکشف علل طب ایآ ست،یموجودات ن

 یلرابطه تکام کیکشف  نیخواهد بود؟ مسلما نه، بنابرا یشناسبر سر راه خدا یآن مانع

کند. تنها ینم جادیشناخت خدا ا ریدر مس یمانع چگونهیه زیانواع موجودات ن انیدر م

وانند تیبا قبول وجود خدا منافات دارد م یعیکردند کشف علل طبیکه تصور م یکسان

 یضرر علل نیکه نه تنها کشف ا میدانیم یامروزه به خوب ام یول ند،یرا بگو یسخن نیچن

                                                           
 .مریکاییآ مشهوربیوشیمی دان و زیست شناس « مایکل بهه»پروفسور 1 



7 
 

 شیاثبات وجود خدا پ یبرا نشیاز نظام آفر یاتازه لیزند بلکه خود دالینم دیبه توح

 1«گذاردیما م یپا

تکامل دفاع کرده و حتی در این  فرضیهمعاصر، از قدیم و حتی برخی از علمای رابعاً 

کامل ت»توان از کتاب نمونه می کتاب هایی به رشته تحریر در آمده که به عنوانخصوص 

ات قرآن به آی فرضیه تالیف حضرت آیت اهلل مشکینی نام برد که در تایید این« در قرآن

 . است استناد کرده

ر دتکامل گر آن است که مسأله خامساً مجموع مباحث و ادله مخالفین و موافقین، نشان

حد یک فرضیه علمی بوده و هیچگاه به مرتبه قانون و نظر نرسیده و حتی امروزه در 

حتی  .گیردبه عنوان یک فرضیه مورد تدریس، بحث و گفتگو قرار می هابرخی دانشگاه

 1دانند.کسانی که از موافقان صد در صدی تکامل هستند، آن را یک فرضیه می

امروزه انکار تئوری تکامل کاری نا »ین دارد که سادساً اینکه احمد بصری تأکید بر ا

، این نه به خاطر آن است که با علم 3«رودبخردانه و لجاجتی نفرت انگیز به شمار می

مخالفت شده، بلکه با توجه به اینکه امروزه، فرضیه تکامل به عنوان ستون فقرات مدرنیسم 

                                                           

 .14-11، ص11تفسیر نمونه، ج1 

 تفاوت فرضیه با نظریه در علم:  1 

 هیاست. فرض میکنیمشاهده م ای میدان یبر اساس آنچه م یمنطق یگمان ،یعلم هیفرض کی :(Hypothesis) یعلم هیفرض-

 .شود هرفتیپذ یبارها تست شود تا در مجامع علم دیبا هیفرض کی ی. حتکندیم جادیا یمِتُد علم کیدر  ینقش قدرتمند

شده  یانبیپشت یدر پ یپ یها شیآزما لهیاست که بوس هیچند فرض ای کیشامل  یعلم نظریه کی :(Theory) یعلم هینظر-

نظریه  کیشده است.  رفتهیبه صورت گسترده پذ یآن در جوامع علم یاز نقاط اوج در علم است که درست یکی، هینظر .است

 نیست. هینظردیگر آن  ،شود نی. و اگر چن ردیقرار نگ دیشواهد جد نقضمورد  چگاهیه دیبماند با یباق نظریه نکهیا یبرا

 . 36توهم بی خدایی، ص3 
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 یورتئ کینه ) شودیسته میبوده و در دنیای غرب به آن به عنوان یک ایدئولوژی نگر

، از این روی، در دنیای غرب، مخالفت با آن را به عنوان (است دهیکه به اثبات رس یعلم

 دانند. مخالفت با مدرنیته تلقی کرده و آن را کاری نابخردانه می

 فرضیه تکامل

پیش از ورود به بحث، شایسته است توضیحاتی درباره فرضیه تکامل داده شود تا محل 

 شوند:یم میتکامل به دو دسته تقسفرضیه طرفداران بحث به صورت کامل واضح گردد. 

  ،دهندیم تیعموم یماده و انرژ یکه تکامل را بر تمام موجودات حت یالف: کسان

 دانند.ی( موانیو ح اهی)گ یکه آن را مربوط به موجودات زنده و آل یب: کسان

 :شوندیم میتقس طیفبه دو نیز دانشمندان دسته اول نکته قابل توجه اینکه؛ 

مراحل تکامل در موجودات بوده، مافوق  شیدایکه منشأ پ یروئی: نندیگو یکه م یکسان . 1

 است، زیتر از همه چو بر عتیطب

 1.است شده در نهاد ماده نهفته ستی: هر چه هست و نندیگویکه م یکسان. 1

این دسته بندی، خود نشان دهنده اختالفات مبنایی بین طرفداران فرضیه تکامل است، با 

 معتبر علمی دانسته است اهلل اعلم!این حال چگونه احمد بصری آن را یک نظریه 

 

 

                                                           
 .141، ص1اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، ج1 
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 ت انواع؟تکامل انواع یا ثبافرضیه 

 یدفع شنیآفر، گریکدیموجودات از  یشدایبر پ انهیماده گرا یافتیبا در فرضیه تکامل،

فته همانطور که گالبته کند. یم یمتمثل بود، نف یاز خلقت در خرد اله شیخداوند را که پ

طرح م «ثبات انواع»، فرضیه آندر برابر این فرضیه، یک فرضه بالمنازع نبوده و شد، 

ه ک بین دانشمندان مورد مناقشه و گفتگو بوده استاست. این دو فرضیه از همان ابتدا در 

 :شودهر کدام به صورت مختصر توضیح داده می

 ؛غازآ در نبودند، بلکه یانواع موجودات زنده در آغاز به شکل کنون: تکامل هیالف: فرض 

 بودند که اهایاعماق در یلجن ها یالبال درو  هاانوسیدر آب اق یموجودات تک سلول

قرار گرفتند که از  یخاص طیجان در شرا یموجودات ب یعنی .شدند دایجهش پ کیبا 

 افتندیتکامل  جاًیزنده تدر ینیب هرذموجودات  نیا. شد دایزنده پ یهاسلول نیتآنها نخس

به صحراها و از آن به هوا منتقل  اهایشکل دادند، از در رییتغ گریبه نوع د یو از نوع

تکامل  نیحلقه ا نیکاملتر .و پرندگان به وجود آمدند ینیو زم یآب اهانیشدند، و انواع گ

 .نما ظاهر گشتندانسان  یهامونیبه م هیشب یامروزند که از موجودات یهاانسان نیهم

 یشکل کنون نیانواع جانداران هر کدام جداگانه از آغاز به هم: ثبوت انواع هیب: فرض

خشت  یانسان هم دارا است، و طبعاً افتهین لیتبد گریبه نوع د ینوع چیو ه ظاهر گشتند

 . شده است دهیصورت آفر نیبوده که از آغاز به هم یمستقل
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 دالیل طرفداران تکامل:

 شود که عبارتند از:دالیل این دسته از دانشمندان در سه مورد خالصه می

 یهااسکلت یعنی ها،لیفس یو به اصطالح مطالعه رو یشناس نیریکه از د یدالئلالف. 

 نشان نیاند. آنها معتقدند مطالعات طبقات مختلف زمآوردهمتحجر شده موجودات زنده 

 رییتر تغدهیچیکاملتر و پ یهاتر به صورتساده یدهد که موجودات زنده، از صورتهایم

 نیمکرد، ه ریتوان با آن تفسیرا م هالیسفکه اختالف و تفاوت  ی. تنها راهنداشکل داده

 .تکامل است هیفرض

 یاند، آنها طکرده یجمع آور یاسهیمقا حیتشر»است که از  ینائقر گرید لیدلب. 

مختلف را  واناتیح یکه استخوان بند یهنگام ؛ندیگویم یمفصل و طوالن یهابحث

 کی دهد ازیکه نشان م مینیبیدر آنها م یادیشباهت ز میکن سهیکرده، با هم مقا حیتشر

 .انداصل گرفته شده

 واناتیاند و معتقدند اگر حبدست آورده «یشناس نیجن»است که از  یقرائن خرآ لیدلج. 

که  دید میخواه میاند در کنار هم بگذارافتهیکه هنوز تکامل الزم را ن ینیرا در حالت جن

در درون تخم تا چه اندازه با هم شباهت دارند،  ایها قبل از تکامل در شکم مادر، جنین

 د.اناصل گرفته شده کیه همه آنها در آغاز از کند کیم دییتأ زین نیا

 طرفداران ثبوت انواع پاسخ

الت دارند استدال نیبه تمام او بسیار روشن،  یپاسخ کل کیثبوت انواع  هیطرفداران فرض

و  یعلم قانون کیبه  هیفرض کیآن از صورت  لیو تبد اثبات فرضیه تکامل؛ نکهیو آن ا

یر از غبوده باشد و  و حس و تجربه شیآزما قیاز طر ای یعقل لیدل قیاز طر دیبا ،یقطع
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 یراه مسائل نیرا به ا یو فلسف یدالئل عقلکه  میدانیم کسویاما از  .ستین یدو راه نیا

 هاونیلیآن در م یهاشهیکه ر یاز مسائل شیدست تجربه و آزما گرید یو از سو ست،ین

 سال قبل نهفته است کوتاه است!. 

ه با گذشت زمان ب یسطح راتییتغکه است  نیا میکنیما به حس و تجربه درک م آنچه

دهد، مثال از نسل گوسفندان یرخ م اهانیو گ واناتیدر ح« تاسیونمو»صورت جهش 

تفاوت م یشود که پشم آن با پشم گوسفندان معمولیمتولد م یناگهان گوسفند یمعمول

گوسفند  در ینسل شیدایو همان سرچشمه پ دباشیتر متر و نرمفیلط اریبس یعنیاست، 

ر اثر جهش، ب یواناتیح نکهیا ایو  در پشم یژگیو نیشود، با ایم «نوسیگوسفند مر»بنام 

تا  کسچیه یول. کندیم دایشکل پوست بدن و مانند آن پ ایناخن و  ایرنگ چشم  رییتغ

ند ک جادیا وانیح کیبدن  یاصل یدر اعضا یمهم یاست، که دگرگون دهیند یکنون جهش

 .مبدل سازد گریرا به نوع د ینوع ایو 

 رییغروز سر از ت کیها ممکن است که تراکم جهش میحدس بزن میتوان یما تنها م نیبنابرا

دس ح نیا یبه پرندگان کند، ول لیخزنده را تبد واناتیو مثال ح اوردیدر ب وانینوع ح

چرا که ما هرگز با  ،است یمسأله ظن کیبلکه تنها  ست،ین یحدس قطع کیهرگز 

 1ایم.هحس و تجربه روبرو نشد کیبه عنوان  یدهنده اعضاء اصل رییتغ یهاجهش

نکته قابل توجه اینکه برخی از آیات به عنوان مؤید فرضیه ثبات انواع مورد استفاده قرار 

 یا بَنی»با خطاب آیاتی که یا  1«أَنْشَأَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ»آیاتی که با عبارت اند. گرفته

                                                           
 .141های علمی قرآن، صاعجاز و شگفتی1 

 .0. زمر، 112. اعراف، 1. نساء، 21انعام، 1 
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إِنَّ مَثَلَ »اند مانند: اند. همچنین آیاتی که خلقت آدم را از خاک دانستهنازل شده 1«آدَمَ

خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ »آیه  1«عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُون عیسى

إِنَّا خَلَقْناهُمْ »آیه  6«إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِین»آیه  3.«صَلْصالٍ کَالْفَخَّار

تمامی این آیات داللت بر آفرینش مستقل انسان داشته و او را ادامه و...  4«مِنْ طینٍ الزِب

 اند.سایر مخلوقات ندانسته

 0آیاتی دیگر مؤید هر دو فرضیهو آیاتی هستند که مؤید تکامل بوده  ،در مقابلهمچنین 

)تکامل و ثبات انواع( هستند. اختالف دانشمندان علوم طبیعی و همچنین اختالف مفسران 

و صاحب نظران اسالمی حاکی از آن است که این مسأله در حد یک فرضیه اثبات نشده 

 رو همچنین با کنا با تکامل است و احمد بصری با انصراف از ادله دانشمندان مخالف

گذاشتن برخی آیات قرآن کریم که مؤید فرضیه ثبات انواع هستند، به یک نتیجه قطعی 

 پندارد.دست یافته و آن را وحی منزل می

نظریاتی از علمای مسیحیت و وهابیت و اهل سنت و سه تن  ،احمد بصری در این فصل

نکه پرداختن به را مورد بحث و بررسی قرار داده است. اما با توجه به ای 1از مراجع شیعه

                                                           

 .11. اسراء، 01. یس، 34-11اعراف، 1 

 .42آل عمران، 1 

 .16الرحمن،3 

 .11ص، 6 

 .11صافات،4 

 . 11. علق،11. انفطار،31. کهف، 6نحل،0 

ه در حد البتالزم به ذکر است که مباحث مذکور؛ مربوط به حضرات آیات سبحانی، سیستانی و سید محمد شیرازی است. 1 

شود که احمد بصری هیچ اشارهای به مباحث علمی حضرت آیت اهلل سبحانی نداشته و صرفاً با اختصار تذکر داده می

نمایی یک اختالف در ترجمه و اشتباه تایپی به استهزاء ایشان پرداخته و در خصوص آیت اهلل سیستانی نیز سعی بر آن سیاه
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آن مباحث ممکن است بحث را از ترتیب خود خارج کند، سعی بر آن خواهیم داشت تا 

 مباحث مذکور را در فصل بعدی و به فراخور بحث مطرح نماییم.

  

                                                           
ینترنی به ایشان، مباحث طرح شده در آن را نقد نموده و در نهایت به بی سوادی آن مقام داشته تا با نسبت دادن یک سایت ا

 معظم دینی بپردازد. مباحث مربوط به آیت اهلل سید محمد شیرازی نیز در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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 گریزی از پذیرش تکامل نیست

ده و آغاز کر« گریزی از پذیرش تکامل نیست»فصل دوم کتاب را با عنوان احمد بصری 

 با دسته بندی این نظریه به دو بخش پیدایش و ارتقاء، مباحث خود را پی گرفته است. 

 پیدایش)هسته اولیه( اول:

های گوناگون درباره پیدایش جهان، بدون اشاره به فرضیه احمد بصری در این بخش، با

به این نتیجه رسیده است که هیچکدام ناگهان مورد بررسی علمی قرار دهد،  آنکه آنها را

از جانب خداوند است.  ایها مورد قبول نیست و پیدایش جهان معجزهاز این فرضیه

ت روی پیدایش حیاهیچ فرضیه علمی و معتبری که بتواند داستان »چه گفته است: چنان

ن فرض گرفتن امووری که تحقق آنها از نظر زمین را به شکلی منطقی و قابل قبول و بدو

علم بسیار دشوار است، توضیح دهد، وجود ندارد. در نتیجه فرصت منتقط و قابل قبولی 

دهد که دخالت خدا و بُعد متافیزیکی)غیبی( را به عنوان یک فرضیه بپذیریم تا دست می

یح ع حیات را توضهایی که تحقق آنها بسیار دشوار است، چگونگی وقوبه موازات نظریه

  1«.دهد

همان اعتقاد پیشین مسلمین درباره چگونگی پیدایش جهان است، اما  ؛این سخنالبته 

کند احمد بصری با تبدیل مباحث ساده به مباحث مبهم و سخت، به خواننده چنین القاء می

اند! که گویا نویسنده از علم متمایزی برخوردار است و دیگران از داشتن آن محروم بوده

ه ای در عرض چهار فرضیمتفاوت یا حداقل فرضیه ایدر حالیکه توقع این بود که نظریه

فرضیه  ،کهبانگ)انفجارهای کوچک(فرضیه مهبانگ)انفجار بزرگ(، فرضیه  مشهور یعنی؛

                                                           
 . 16توهم بی خدایی، ص1 
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در م از علنمود تا بدانیم که او نیز چیزی مطرح میرا جهان پالسما، فرضیه حالت پایدار، 

 چنته دارد!

مهبانگ)انفجار شود که فرضیه ت میچنین برداشهای چهارگانه، فرضیهبا مراجعه به 

 فرضیه مهبانگ بر این باور تا حدود زیادی با آیات قرآن کریم همخوانی دارد. بزرگ(

ک ای بسیار کوچانرژی موجود در جهان در نقطه-بیست میلیون سال پیش، ماده»است که؛ 

ه و ز مادو فشرده متمرکز بوده و در نهایت، این نقطه کوچک و بی نهایت چگال و مرکب ا

سرعتی  انرژی با-پس از انفجار، این آتشگوی، مادهانرژی منفجر شد و به فاصله چند ثانیه 

نزدیک به سرعت نور در همه سو منتشر شد. پس از مدت کمی، احتماالً چند ثانیه تا چند 

سال، ماده و انرژی از هم تفکیک شدند و تمام اجزاء گوناگون جهان امروز از دل این 

یا  1«دخان»و از سویی قرآن کریم آغاز خلقت را با  1«.ستین بیرون ریخته شدانفجار نخ

همان گازهای داغ دانسته از سویی اشاره به مرحله دوم انفجار، یعنی جدا شدن زمین)ماده( 

 و آسمان)انرژی( کرده و فرموده است: 

آیا کسانی که کفر  3«.کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ»

 ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از هم جدا ساختیم؟ ورزیدند ندانستند که آسمان

ان ( نشإِلَى السَّماءِ وَ هِیَ دُخانٌ ثُمَّ اسْتَوىجمله )»در کتاب تفسیر نمونه نیز آمده است: 

ها از توده گازهای گسترده و عظیمی بوده است و این با ندهد که آغاز آفرینش آسمامی

                                                           
 .164تاریخچه زمان، ص 1 

دخان در لغت به معنای چیزی است که به دنباله شعله و لهیب آتش بر  -.11. فصلت، ماءِ وَ هِیَ دُخانٌإِلَى السَّ ثُمَّ اسْتَوى1 

 خیزد.می

 .31انبیاء،3 
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آخرین تحقیقات علمی در مورد آغاز آفرینش کامالً هماهنگ است. هم اکنون نیز بسیاری 

  1.«ای از گازها و دخان هستندفشرده از ستارگان آسمان به صورت توده

وزد؛ آمدانش به ما می»گوید: نیز درباره جدا شدن ماده از انرژی می «موریس بوکای»دکتر 

چنانچه تکوین خورشید و محصول فرعی آن، یعنی زمین را در نظر بگیریم، جریان امر 

توسط تراکم سحابی نخستین و تفکیک آن رخ داده است. این دقیقاً  همان است که قرآن 

؛ دود آسمانی ابتدا یک نوع الصاق، سپس یک به طریق کامالً صریح با ذکر ماجراهائی که

 1«نوع انفکاک را به وجود آورده بیان نموده است

رسد احمد بصری در مساله پیدایش، سخنی برای گفتن نداشته و به جهت رعایت به نظر می

 ای را جمع آوری کرده و به یک نتیجه بدیهی دست یافته است. مراتب بحث، نکات پراکنده

 تکامل دوم: ارتقاء و

سعی بر آن دارد تا فرضیه تکامل را به لحاظ علمی به اثبات  ،احمد بصری در این بخش

کند که به عنوان نمونه اولین مثال وی مورد ین آن به چند مثال اشاره میبرساند و برای تبی

 گیرد:بررسی قرار می

حال  نیاند. با اداشته( اهی)س یارهیبودند که پوست ت یافراد ییکان انسان اروپاای: نمثال

باشد. یم یدیاز سف یبا درجات مختلف یو حت دیها سفییکه امروزه پوست اروپا مینیبیم

 موضوع آن است نیا لیپوست مردم جنوب اروپا کمتر از شمال آن است. دل یدیمثال سف

 عتیبطتوسط  دیشد. اما انتخاب شدن پوست سفیرا انتخاب م برتر ینژادها عت،یکه طب

                                                           
 .111، ص11تفسیر نمونه، ج1 

  .111-112ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، صمقایسه1 
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 نیتامیاز پوست عبور کند تا و دیبا دینور خورش نکهیداشته باشد: ا یاتواند علت سادهیم

D شدت نور را کاهش ای شودیم دیمانع عبور کردن نور خورش رهیساخته شود. پوست ت 

دارند به شدت در  رهیکه پوست ت یکمتر است، کسان دیدهد. در اروپا که نور خورشیم

 دیو تول یزندگ یبرا یدیمسأله، تهد نیو ا رندیگیرار مق D نیتامیمعرض خطر کمبود و

 یون. از آنجا که دگرگردیگیاصلح، شکل م یبقا بیترت نیرود. به ایمثل آنها به شمار م

آن قادر  دارندهشود چرا که یم دهیپوست روشن برگز ،وجود دارد قطعاً در رنگ پوست

 بیرتت نیکند. به ا یبماند و زندگ یدر آن کم است باق دیکه نور خورش یطیاست در مح

ا رنگ دهد تیم یرو گریپس از نسل د یاست، نسل یحتم یندیکه فرآ یفرآیند غربالگر

د و ق ،ینیموضوع در مورد اندازه ب نیتناسب دارد، برسد. ا طیپوست به آنچه که با مح

 1صادق است. زیصفات ن گرید

محل در حالیکه  ،است 1(microevolution) مثال احمد بصری، مربوط به تکامل خرد

تکامل خرد با تکامل  بوده و بین( macroevolution)تکامل کالن  مناقشه در محور

ای به تاریخ این فرضیه داشته باشید، اگر مراجعهو وجود دارد کالن تفاوت فاحشی 

فته ای پذیرزیرا مساله نبوده،دانشمندان محل نزاع تکامل خرد هیچگاه شود که مشخص می

پس نباید برای حل مناقشه به مثالی متمسک شود که از محور  آید.شده به حساب می

 بحث خارج است.

                                                           
 .11توهم بی خدایی، ص1 

تمام  . سطح اول مربوط بهمیکن یآن را در دو سطح بررس میتوانیکه م میفهمیم میکن یم یتکامل را بررس دهیما پد یوقت1 

 یشساز راتییها، تغتیافتد. مثل تنوع در جمع یگونه اتفاق م ریسطح ز ایاست که در سطح  گونه ها  یارخدادها و رونده

 یهادهیبا پد یبه شکل انحصار بایقرموضوعات  ت راتییسطح از تغ نی. در اییو گونه زا ییایها، تنوع جغرافتیدر جمع

 .111ارنست مایر، تکامل چیست، ص شود.یبه عنوان تکامل خرد در نظر گرفته م یسطح تکامل نیا مربوط است. یتیجمع
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شود؛ بر خالف گفته می اما در هر صورت مثال احمد بصری مورد بررسی قرار گرفته و

 یا حتی رنگیا بینی  سرمدل شود؛ دیده میتکامل کالن، تکامل خرد امکان دارد. چنانچه 

پوست ساکنین شمال کشور با ساکنین جنوب کشور ایران تفاوت بسیاری دارد و حال 

 کنند. با این حساب اگر ساکنین هایی هستند که در یک عصر زندگی میآنکه هر دو انسان

ه ها بجنوبیشود و اگر یم رهیتکمی ان شپوست ند،مهاجرت کن جنوب کشوربه شمال 

و این بدین تر خواهد شد. شان مقداری روشنند رنگ پوستشمال کشور مهاجرت کن

حتی . میقرار دار یدر درون محدوده امکانات بالقوه صورت انسانما  یهمگمعناست که 

 رییتغ ،ندیفرآ اما هیچگاه اینتر شوند بزرگ یکم نیز تحت شرایطیها گربهممکن است 

ی و ارتباط گونه خاص است کیدر درون « خرد تکامل» نیاشود، بلکه نمی دهیها نامگونه

 های دیگر ندارد.با گونه

هایی از تکامل خرد آورد، مثالهایی که احمد بصری تا پایان این فصل میتمامی مثال

تواند یهای متعددی ماست تا به خوانند چنین القاء کند که برای اثبات فرضیه تکامل مثال

ثالی عینی برای تکامل کالن بیاورد تا بتوان بر سر آن تواند مارائه دهد، حال آنکه اگر می

 بحث و گفتگوی جدی داشت. 

زیر پاسخ دهد تا کسانی که  دو اشکالتواند به اگر میحتی در خصوص تکامل کالن، یا 

 اهل اندیشه هستند بین حق و باطل را تشخیص دهند:

 یزیچ« الف»از درون جعبه  دیتوانیشما هرگز نم ؛یاضیاطالعات ر یتئورطبق الف. 

العات اط هینظر نیادیاز اصول بن یکی نی. ادیخارج سازرا  دیااز آنچه که در آن نهاده شیب

رار در آن ق یاست که اطالعات« الف»همان جعبه  یدر معنا یستیسلول ز کیاست. اکنون 
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از آن خارج  دیااز آنچه را که در آن نهاده شیب یاطالعات دیتوان یدارد. شما چگونه م

 د؟یساز

 یا وقت. تابدینبوده که به صورت مثلث تکامل  یمثلث است و شکل کیمثلث،  کیب. 

که  میاگر ما سه خط باز داشته باش بیترت نی. بدستیمثلث کامل نشده، مثلث ن کیکه 

 گریهم باز و جدا از هم باشند، د کرونیم کیاگر  یمتصل نشوند، حت گریکدیبه  جاًیتدر

 به .توان نام مثلث بر آن نهاد یمثلث است که م کی نها. تمیآن را مثلث بنام میتوانینم

توان اشکال میپس چگونه . خودشان را دارند تیهم قطع اتیاشکال ح ب،یترت نیهم

  1.؟حیات را تکامل یافته از شکل دیگر دانست

و کند یماحمد بصری گویا نماینده تام االختیار مدرنیته است که در پذیرش تکامل تحکم 

هیچ راه گریزی از پذیرش تکامل را متصور نشده است. چنانچه مقداری حد انصاف را 

   شد که فرضیه تکامل جایگاهی در دین و علم ندارد.کرد، آنگاه متوجه میرعایت می

 

 

 

 

 

                                                           
ا تکامل مالحظات ب گرید زیو ن« هاشکل تیقطع» یعنی تیواقع نیهم یبر مبنا ،یشناس معروف فرانسو ستیز« بونوئه»1 

 .)اندیشه( 1، صفحه 11/0/11به تاریخ  1104روزنامه اعتماد، شماره گفتگوی دکتر حسین نصر.  .دیمخالفت ورز
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 استتکامل، سنتی الهی 

فحات صآغاز کرده و « تکامل، سنتی الهی است»فصل سوم کتابش را با عنوان بصری احمد 

دانشمندان اختصاص داده و در نهایت به این نتیجه به بیان اقوال را  133تا  111بین 

ه آدم)ع( ب»رسیده است که آدم)ع(، تولد یافته از پدر و مادر است. چنانچه گفته است: 

های علمی به ما نشان بنابر این یافته 1یقین فرزند پدر و مادر خویش است طور قطع و

( متولد شده است ولی آنان از نظر 1هد که آدم)ع( از مهاجران مکلف )هوموساپینسمی

 3«.اندآدم و فرزندانش بودهتر از سطح نفسانی پایین

( بوده امبر اکرم)صترین شعارهای احمد بصری و پیروانش، تمسک به ثقلین پییکی از مهم

عی سطلبد، جدای از اشکاالت علمی این سخن، که خود کتاب مستقلی را میو هست، لذا 

با تمسک به ثقلین را بر آن خواهیم داشت تا پاسخ این بخش از سخنان و ادعاهای وی 

داده و یادآور شویم که اگر احمد بصری فرستاده و حجت الهی است، پس چگونه است 

های برخی از دانشمندان ملحد را برتر از قرآن و حدیث چشم بسته و یافتهکه بر ثقلین 

 قلمداد نموده است.

 

 

                                                           
 .131توهم بی خدایی، ص1 

گونه از سرده انسان  کی( نام Homo sapiens: ی)نام علم نسیهوموساپ ای نیانسان هوشمند، انسان خردمند، انسان نو1 

 قامت است.از انسان راست افتهیفرگشت  یاونه، انسان خردمند، نمفرضیه تکاملاست. بر اساس 

 .133توهم بی خدایی، ص3 
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 خلقت آدم)ع( در قرآن

قرآن کریم بارها خلقت حضرت آدم)ع( را از خاک دانسته و بر آن تاکید فرموده است، 

 بنابراین تولد آن حضرت از پدر و مادر، بر خالف قرآن کریم بوده و سخن احمد بصری

 مورد پذیرش نخواهد بود. 

و همانا ما آدمى را از گل خالص  1«نْسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طینٍوَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ» -

 آفریدیم.

و همانا ما انسان را از گل و  1«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» -

  بیافریدیم. گندیدهالى 

3«الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخََّارِخَلَقَ » -
همچون سفال  اىدهیانسان را از گل خشک 

 .دیآفر

6«إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» -
مثل  

دو گفت او را از خاک آفرید سپس ب عیسى نزد خدا همچون مثل آدم است که

 .باش پس وجود یافت

4«یَا أَیَُّهَا النََّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنََّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ تُرَابٍ» -
اى مردم! اگر  

قیامت شک دارید )با دقَّت در وجود خود، شکّ خود را برطرف کنید،( ما  درباره

 .شمارا از خاک آفریدیم

                                                           
 .11مومنون، 1 

 .10حجر، 1 

 . 16الرحمن، 3 

 .42آل عمران، 6 

 .4حج، 4 



22 
 

1«طِینٍ مِنْ الْإِنْسَانِ خَلْقَ وَبَدَأَالََّذِی أَحْسَنَ کُلََّ شَیْءٍ خَلَقَه » -
 زیکه هر چ ییآن خدا 

و  حسن نیرا نخست از خاک )پست بد یوجه خلقت کرد و آدم نیکوتریرا به ن

 .دیافریکمال( ب

 مِنْ وَخَلَقْتَهُ نَارٍ مِنْ خَلَقْتَنِی مِنْهُ خَیْرٌ أَنَا قَالَقَالَ مَا مَنَعَکَ أَلََّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ » -

1«طِینٍ
به ابلیس( فرمود: وقتى که من )به سجده( فرمانت دادم، چه چیز )خداوند  

 مرا از آتشزیرا را از سجده کردن باز داشت؟ )شیطان( گفت: من از او بهترم،  تو

 و او را از گِل آفریدى.

3«نِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِینٍإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِ» -
آنگاه که پروردگارت به  

 .فرشتگان گفت من بشرى را از گل خواهم آفرید

برخی آیات عالوه بر آیات فوق که اشاره به خلقت آدم)ع( دارند، باید توجه داشت که 

و  6، یعنی خلقت آدم)ع( و خلقت نسل ایشاناز آفرینش انسان ، به دو مرحلهقرآن کریم

  4تنها به مرحله دوم خلقت اشاره دارند ؛دیگرآیاتی 

                                                           
 .1سجده، 1 

 .11اعراف، 1 

 .11ص، 3 

همان کسى که هر چیزى را که آفریده است نیکو آفریده « مَهِینٍوَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ »6 

 .1-1سجده،  .سپس ]تداوم[ نسل او را از چکیده آبى پست مقرر فرمود و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد
 آفریده زچی چه از که بنگرد انسان باید پس« التَّرائِبِ وَ الصُّلْبِ بَیْنِ مِنْ یَخْرُجُ دافِقٍ ماءٍ مِنْ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّ الْإِنْسانُ فَلْیَنْظُرِ »4

 .1-0-4آید. طارق،  می بیرون سینه استخوانهای و پشت استخوانهای بین از که شده آفریده جهنده آبی از شده،
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که مورد سوء استفاده احمد بصری بوده و برای اثبات تکامل مورد بهره برخی آیات دیگر 

فرموده  که خداوند متعالبه مراحل خلقت انسان اشاره دارند برداری قرار گرفته است؛ 

  1.است کرده خلق مرحله به مرحله را شما آنکه حال و 1«أَطْوَارًا خَلَقَکُمْ وَقَدْ»است: 

خلقت آدم)ع( از خاک و همچنین خلقت نسل ایشان از نطفه، هر دو مرحله به مرحله بوده 

و آیه فوق اشاره به این مراحل دارد. چنانچه درباره خلقت آدم)ع( از خاک آیاتی نازل 

آدم را از خاک خلق خداوند  لذادارد. شده که در کنار هم، پرده از مراحل خلقت او بر می

آنگاه آن گل را ، «وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»؛  را گل کردخاک  سپس،  «خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ»؛  کرد

 و «کَالْفَخََّارِ صَلْصَالٍ مِنْ »نمود؛  آن گل را خشکسپس  ،«مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» کرد؛متعفن 

بنابراین تناقضى در این تعبیرهاى مختلف قرآن نیست زیرا حاالت مختلف  او را آفرید.

  3مبدأ خلقت آدمى را بیان مى کند.

 مَّثُ مَکینٍ قَرارٍ فی نُطْفَةً جَعَلْناهُ ثُمَّ»فرماید: همچنین درباره مراحل خلقت نسل آدم)ع( می

 أَنْشَأْناهُ ثُمَّ حْماًلَ الْعِظامَ فَکَسَوْنَا عِظاماً الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا

6«الْخالِقینَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبارَکَ آخَرَ خَلْقاً
 محفوظقرار قرارگاهی در ای نطفه را او سپس 

 کردیم قخل استخوان مضغه آن برای سپس کردیم مضغه را علقه و علقه را نطفه آنگاه دادیم

                                                           
 .16نوح، 1 

راز الط  «.، ثُمَّ مُضَغاً، ثُمَّ عِظَاماً و لَحْماً، ثُمَّ أنشَأَکُمْ خَلقاً آخَرتَارَاتٍ؛ أَوَّلًا تُراباً، ثُمَّ نُطَفاً، ثُمَّ عَلَقاًأی « أَطْواراً وَ قَدْ خَلَقَکُمْ»1 

. و قال «أَی نُطْفَةً ثم عَلَقَةً ثم مُضْغَةً ثم عَظْماً»قال الفَرَّاءُ:  .311ص ،1جلد ،األول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول

 .162ص ،1ج ،. تاج العروس من جواهر القاموس«مَضْغَةًطَوْراً عَلَقَةً، و طَوْراً »األَخْفَشُ: 

 .113، ص 11ج  زان،یالم ریترجمه تفس3 

 .16-13مومنون، 6 
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 پس. دیمکر ایجاد دیگر خلقتی به را او آن از پس پوشاندیم، باگوشت را استخوان آنگاه و

 .است آفرینندگان بهترین که خدا بر آفرین

 خلقت آدم)ع( در روایات معصومین)ع(

اخبار و روایات متعددی از معصومین)ع( نقل شده که در تمامی آن روایات، حضرت 

اند، که به برخی از این مادر خوانده و خلقت او را از خاک دانسته آدم)ع( را بدون پدر و

 شود:روایات اشاره می

 روایت اول:

در خصوص  هنگام مناظره پیامبر اکرم)ص( با نمایندگان نجران،امام صادق)ع( فرمود: 

نان که به آ )ص( عرض کردامبریو به پ دینازل گرد یفرشته وحمخلوق بودن عیسی)ع(، 

با قدرت  خداونداست که )ع( نظر مانند حضرت آدم نیاز ا یسیحضرت عوضع » بگو:

 پس .دیاز خاک آفراو را باشد داشته  یپدر و مادر یدارا آدم نکهیخود، بدون ا انیپایب

 1«او نه پدر داشت و نه مادر! رایاست، ز ترستهیشا )خدا بودن(منصب نیا یحضرت آدم برا

 روایت دوم:

                                                           
وَ  ى رَسُولِ اللَّهِ صأَنَّ نَصَارَى نَجْرَانَ لَمَّا وَفَدُوا عَلَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»1 

ا لَّوْا، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص هَذَکَانَ سَیِّدُهُمْ الْأَهْتَمَ وَ الْعَاقِبَ وَ السَّیِّدَ وَ حَضَرَتْ صَلَاتُهُمْ فَأَقْبَلُوا یَضْرِبُونَ بِالنَّاقُوسِ وَ صَ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّی »ا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا إِلَى مَا تَدْعُونَ، فَقَالَ إِلَى شَهَادَةِ فَقَالَ دَعُوهُمْ فَلَمَّا فَرَغُوا دَنَوْ -فِی مَسْجِدِکَ

سُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ قُلْ لَهُمْ قَالُوا فَمَنْ أَبُوهُ فَنَزَلَ الْوَحْیُ عَلَى رَ« وَ أَنَّ عِیسَى عَبْدٌ مَخْلُوقٌ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یُحْدِثُ -رَسُولُ اللَّهِ

تِینَ فَسَأَلَهُمُ النَّبِیُّ ص فَقَالُوا نَعَمْ، فَقَالَ فَمَنْ أَبُوهُ فَبُهِتُوا فَبَقُوا سَاکِ -مَا تَقُولُونَ فِی آدَمَ ع أَ کَانَ عَبْداً مَخْلُوقاً یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَنْکِحُ

 .116ص ،1ج ،تفسیر القمی«. الْآیَة ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ تُرابٍ مِنْ خَلَقَهُ آدَمَ کَمَثَلِ عِنْدَ اللَّهِ عِیسى مَثَلَ إِنَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
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های سخت و نرم زمین و سپس خداوند سبحان از قسمت»امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: 

زار آن، خاکی برداشت و بر آن آب ریخت تا پاک و خالص شد و با شیرین و شوره 

رطوبت بیامیختش تا آن که چسبناک گشت. آنگاه از آن هیکلی بیافرید، دارای اعضا و 

مانی معلوم آن را بداشت تا این که خشکید و ها؛ مدتی مشخص و زیوندها و گسستگیپ

به صورت  به هم پیوست و چون سفال سخت شد. آن گاه از روح خویش در آن دمید تا

ای که با آن آورد و اندیشهمی ها را به حرکت درهایی که آنانسانی گردید صاحب ذهن

ایی اگون و چیزههای گونکند... آمیخته به طینتی با رنگ)در کارهایش( دخل و تصرف می

همانند یکدیگر و حاالتی متضاد و اخالطی ناهمگون از قبیل گرمی و سردی و رطوبت و 

 1«...خشکی

 روایت سوم:

پرسیدم: خداوند حوا را از چه آفرید؟ )ع( از حضرت باقرگوید، عمرو بن ابی المقدام می

های از یکی از دندهگویند: خداوند او را گویند؟ عرض کردم: میفرمود: این مردم چه می

گویند. مگر عاجز بود از این که او را از غیر نادرست می»آدم خلق کرده است. فرمود: 

دنده آدم بیافریند؟ عرض کردم: فدایت شوم یابن رسول اللَّه، او را از چه چیز آفرید؟ 

فرمود: خدای  )ص(السالم به من خبر داد که رسول خدافرمود: پدرم از پدرانش علیهم 

 هر دو دست خدا راستکه تبارک و تعالی مشتی گل برداشت و آن را با دست راست خود 

                                                           
والطَها بالبَلََّةِ حتَّی ثُمّ جَمَعَ سبحانَهُ مِن حَزْنِ األرضِ و سَهْلِها، و عَذْبِها و سَبَخِها، تُربَةً سَنََّها )سَنَّاها( بالماءِ حتَّی خَلَصَت، »1

 ، لِوَقتٍلَزِبَت، فَجَبَلَ مِنها صُورَةً ذاتَ أحناءٍ و وُصولٍ، و أعضاءٍ و فُصولٍ، أجمَدَها حتََّی استَمسَکَت، و أصلَدَها حتَّی صَلْصَلَت

 ها و فِکَرٍ یَتَصَرَّفُ بها... مَعجونا بطِینَةِ األلوانِمَعدودٍ و أمَدٍ مَعلومٍ. ثُمّ نَفَخَ فیها مِن رُوحهِ فَمَثُلَت )فتَمثَّلَت( إنسانا ذا أذهانٍ یُجیلُ

نهج البالغة )للصبحی  «.ِوالجُمودالمُختَلِفَةِ، واألشباهِ المُؤتَلِفَةِ، واألضدادِ المُتَعادِیَةِ، واألخالطِ المُتَبایِنَةِ، مِن الحَرَِّ والبَردِ، والبَلََّةِ 

 .61ص ،صالح(
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است به هم آمیخت و از آن آدم را خلق کرد و مقداری از آن گل اضافه آمد که از آن حوا 

 1«.را آفرید

 روایت چهارم:

از خداوند آدم)ع( را با دستش آفرید و در آن »امیرالمؤمنین علی)ع( به معاویه نوشت: 

روح خود دمید و مالئکه را برای سجده بر او امر کرد و تمامی اسماء را بر او آموخت او 

  1«.را بر جهانیان برگزید، سپس ابلیس بر او حسادت کرد

 روایت پنجم:

 3«.خداوند آدم را از خاک آفرید»امام صادق)ع( به مفضل فرمود: 

 روایت ششم:

 6.«از گل آفریدخداوند آدم را »پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

آدم)ع( بدون  نشیآفر شود،یم افتیدرو روایات معصومین)ع(  میقرآن کر اتیآنچه از آ

ل و اهبر سخن خداوند  نیقیبا قطع و  یکه احمد بصر یواسطه پدر و مادر است، در حال

                                                           

ءٍ یَقُولُ هَذَا الْخَلْقُ قُلْتُ حَوَّاءَ فَقَالَ أَیُّ شَیْ اللَّهُ ءٍ خَلَقَقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مِنْ أَیِّ شَیْعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْم1ِ 

نْ یَخْلُقَهَا مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا مِنْ ضِلْعٍ مِنْ أَضْلَاعِ آدَمَ فَقَالَ کَذَبُوا کَانَ یُعْجِزُهُ أَ

طَهَا خَلَقَبْضَةً مِنْ طِینٍ فَ ءٍ خَلَقَهَا فَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى قَبَضَاللَّهِ مِنْ أَیِّ شَیْ

 .110، ص1تفسیر العیاشی، ج«. بِیَمِینِهِ وَ کِلْتَا یَدَیْهِ یَمِینٌ فَخَلَقَ مِنْهَا آدَمَ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ مِنَ الطِّینِ فَخَلَقَ مِنْهَا حَوَّاءَ

 «.الْمَلَائِکَةَ وَ عَلَّمَهُ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا وَ اصْطَفَاهُ عَلَى الْعَالَمِینَ فَحَسَدَهُ الشَّیْطَانوَ أَسْجَدَ لَهُ  وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ بِیَدِهِ آدَمَ اللَّهُ خَلَقَ»1 

 .111ص، 1ج ،القدیمة( -الغارات )ط 

 634.ص ،الهدایة الکبرى«. مِنَ التُّرَابِ آدَمَ اللَّهُ خَلَقَ»3 

 .123ص، األمالی) للصدوق(«.طِین مِنْ آدَمَ اللَّهُ خَلَقَ»6 
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مقدم  و رسولش را بر قول خدا نیدانشمندان و ملحد ییهاافتهیکرده و  ییاعتنا یببیت)ع( 

 داشته است.

 نظریه تکامل و روایات اسالمی و حجت بودن آدم)ع( بر انسان نماهای زمان خود

وایات ر فرضیه تکامل بااحمد بصری بحث خود را باعبارت فوق ادامه داده و برای توجیه 

روایات  تواند دربه طور قطع مساله تکامل باتمام تفاصیل و جزئیات آن نمی»گفته است: 

کند و به آمده باشد، ولی اشاراتی در روایات وجود دارد که به موضوع تکامل اشاره می

دارد که آدم)ع( اولین مخلوق دارای جسم انسان امروزی نبوده، بلکه پیش روشنی بیان می

زندان ز فراند که از نظر جسمانی به آدم شباهت داشته ولی اهایی وجود داشتهیدهاز وی آفر

اند. در روایات از این عده با کردهآنها پیش از آدم)ع( زندگی می اند؛ یعنیآدم)ع( نبوده

هایی است که امروزه علم برند که این اسم نزدیک به همین نامگذاریعنوان نسناس نام می

دهد، مانند هوموارکتوس، هوموساپینس و انسان نئاندرتال که نسبت میبه مراحل تکامل 

  1«.اندبرخی زیست شناسان این دسته را انسان نما نام گزاری کرده

سپس به بخشی از روایت امام باقر)ع( از امیرالمؤمنین علی)ع( استناد ناقص کرده و سعی 

آدم به »این روایت گفته است: پس از نقل بر تطبیق این سخن با روایت مذکور را دارد. 

زمین نزول خواهد کرد تا پیش از پایان یافتن دوران انسان نماها بر زمین، بر ایشان حجت 

 1«.گردد

                                                           
 . 161توهم بی خدایی، ص1 

 .161، صمانه1 
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د بصری در سخن احم 1روایت، بخش مهم و تقطیع شده بطال سخن فوقلذا به جهت ا

خداوند  کهروایت مذکور تصریح به آن دارد بخش تقطعی شده گیرد. مورد بررسی قرار می

س و جن را از زمین دور کرده و زمین را از وجود آنان پاکیزه پیش از خلقت آدم)ع(، نسنا

ثانیاً و  1آدم)ع( از فرزندان آنان بودهاوالً ، حال چگونه ممکن است که است گردانیده

چنانچه در بخش حذف شده روایت توسط  حجتی از جانب خداوند برای آنان باشد!؟

وَ أُبِینُ النَّسْنَاسَ مِنْ أَرْضِی فَأُطَهِّرُهَا مِنْهُمْ وَ أَنْقُلُ مَرَدَةَ الْجِنِّ »... احمد بصری آمده است: 

رُونَ لَا یُجَاوِ الْعُصَاةَ عَنْ بَرِیَّتِی وَ خَلْقِی وَ خِیَرَتِی وَ أُسْکِنُهُمْ فِی الْهَوَاءِ وَ فِی أَقْطَارِ الْأَرْضِ

هُمْ نَنَسْلَ خَلْقِی وَ أَجْعَلُ بَیْنَ الْجِنِّ وَ بَیْنَ خَلْقِی حِجَاباً وَ لَا یَرَى نَسْلُ خَلْقِیَ الْجِنَّ وَ لَا یُؤَانِسُو

ی أَسْکَنْتُهُمْ هُمْ لِنَفْسِوَ لَا یُخَالِطُونَهُمْ وَ لَا یُجَالِسُونَهُمْ فَمَنْ عَصَانِی مِنْ نَسْلِ خَلْقِیَ الَّذِینَ اصْطَفَیْتُ

 عِلْمَ ال مَسَاکِنَ الْعُصَاةِ وَ أَوْرَدْتُهُمْ مَوَارِدَهُمْ وَ لَا أُبَالِی فَقَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یَا رَبَّنَا افْعَلْ مَا شِئْتَ

مین بیرون نموده و آن طائفه نسناس را از ز 3...«لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیم

را از ایشان پاک خواهم گردانید و نیز سرکشان از جنَّ را از میان مخلوقات و مردمان و 

زمین ساکنشان نموده به طورى که مجاور  دستنیکان بیرون برده و در فضاء و نقاط دور

ت یو با مخلوقاتم نباشند، بین جنَّ و مخلوقاتم حجاب قرار داده تا مخلوقاتم آنها را رؤ

نکرده و با ایشان انس نگرفته و آمیزش ننموده و همنشینى نکنند حال مخلوقاتى که عصیان 

ایشان واردشان نموده و  ىمرا نمایند ایشان را در منازل سرپیچان مسکن داده و در جا

                                                           
 .161توهم بی خدایی، ص1 

تولد آدم)ع( را از احمد بصری، گفته شد که  زیو و در بحث گذشته ن داندیم نسینسناس را همان هوموساپ یاحمد بصر1 

 استناد کرده است. نیسخن به شهادت دانشمندان و ملحد نیاثبات ا یدانسته و برا هانسیهوموساپ

 .114ص ،1ج ،علل الشرائع3 
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هیچ باکى از آن ندارم. فرشتگان عرضه داشتند: پروردگارا آنچه خواهى بجا آور غیر از 

 اى چیز دیگرى را ما ندانسته و تو علیم و حکیم هستى.دادهآنچه به ما یاد 

ضمن اینکه در ادامه همین روایت؛ به خلقت آدم از خاک تصریح شده که آن نیز به جهت 

مخالفت با فرضیه تکامل با بی مهری احمد بصری مواجه شده و تقطیع شده است. چنانچه 

عَالَى غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْفُرَاتِ فَصَلْصَلَهَا فَاغْتَرَفَ تَبَارَکَ وَ تَ»در ادامه آمده است: 

تَدِینَ هْفَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا مِنْکِ أَخْلُقُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ عِبَادِیَ الصَّالِحِینَ وَ الْأَئِمَّةَ الْمُ

 وَ هُمْ یُسْئَلُونَ الْقِیَامَةِ وَ لَا أُبَالِی وَ لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ الدُّعَاةَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ أَتْبَاعَهُمْ إِلَى یَوْمِ

هَا لَ یَعْنِی بِذَلِکَ خَلْقَهُ إِنَّهُ اغْتَرَفَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ الْأُجَاجِ فَصَلْصَلَهَا فَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ

حقَّ تعالى مشتى از آب شیرین فرات را  1«.رَاعِنَةَ وَ الْعُتَاةَ...مِنْکِ أَخْلُقُ الْجَبَّارِینَ وَ الْفَ

برداشت و آن را به صدا آورد سپس آب منجمد شد، بعد حقَّ تعالى خطاب به آن نمود و 

فرمود: از تو انبیاء و رسوالن و بندگان نیکوکار و پیشوایانى که دیگران را به بهشت دعوت 

م چه آن که من از فعلى که نموده و تابعین آنها تا روز قیامت را آفریده و باکى از آن ندار

باشند.و نیز مشتى از آب شور دهم مورد سؤال واقع نشده بلکه خالئق مسئول مىانجام مى

و تلخ را برداشت و آن را به صدا آورد، سپس آب منجمد گردید بعد حقَّ تعالى به آن 

 .نمیآفریرا م فرمود: جبّارین و فراعنه و طاغیان

یات، اشاره به خلقت انسان در عوالم دیگر داشته و آنان را قابل توجه اینکه برخی از روا

ده آماز امام باقر)ع( دانند. به عنوان نمونه در روایتی های ساکن در این عالم میغیر انسان

 است: 

                                                           
 .110ص ،1ج ،علل الشرائع1 
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 قْ بَشَراً غَیْرَکُمْ بَلَى وَلَعَلَّکَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ وَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُ»

 اللَّهِ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَ أَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ أَنْتَ فِی آخِرِ تِلْکَ الْعَوَالِمِ وَ أُولَئِکَ

از شما  ریغفقط این عالَم را آفریده و که خداى عز و جل  دیکنمیگمان  دیشا1«.الْآدَمِیِّینَ

 دهیآدم آفر عالَم وهزار هزار بلکه هزار هزار ست،ین نینه، چن ده،یافرین گرىیبشر د چیه

 ها هستید.از عالمی دیگر به نام عالم آدمکه شما 

و آن را خون حیض  شدهبه اولین خون ریخته شده در زمین اشاره  در روایاتهمچنین 

تواند ، می1مالئکه ها توسطمشاهده خون ریز بودن انسان ،داند. بنابراینمی ءحضرت حوا

 در عالمی غیر از این عالم و زمین باشد. چنانچه امام صادق)ع( فرمود:

اولین خونی که بر روی زمین  3.«الْأَرْضِ دَمُ حَوَّاءَ حِینَ حَاضَتْ وَجْهِ عَلَى وَقَعَ دَمٍ أَوَّلُ»

 ریخته شد، خون حیض حواء بود.

مذکور، دست به توجیه زده و آن دسته از روایات البته احمد بصری در مواجهه با روایات 

اهل بیت)ع( که نافی فرضیه تکامل هستند را متشابهات روایی و متون دینی ثابت نشده 

اینکه فردی بخواهد با استناد به متون دینی اثبات نشده »خوانده است! چنانچه گفته است: 

ان شود و دلیل این تضاد را هم و یا متشابه)قابل تأویل(، مدعی تضاد دین با نظریه تکامل

متون اثبات نشده و یا  متشابه قرار دهد، در حقیقت به کاری دست زده است که عین 

  6«.جهالت و بی خردی است

                                                           
 .314، ص1. بحار األنوار، ج01، ص4. تفسیر الصافی، ج041، ص1. الخصال، ج111التوحید )للصدوق(، ص1 

 .31بقره، 1 

 .42ص ،هم السالم )للراوندی(قصص األنبیاء علی. 11ص ،1ج ،من ال یحضره الفقیه3 

 .104توهم بی خدایی، ص6 
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 نیمؤمنرالیامام باقر)ع( از ام تیروا) البته توجه داشته باشید که در این بخش به روایتی

 ناقص کرده بود. استناد احمد بصریاستناد کردیم که احمد بصری به آن استناد   ()ع(یعل

به این روایت بدین معناست که آن را از متشابهات ندانسته، لذا با تکمیل نمودن روایت بر 

 تواند آن را جزء متشابهات بداند.علیه فرضیه تکامل، دیگر نمی

 تعارض علم با دین!

ین باور است که علمای دین، همواره از مخالفین علم بوده و احمد بصری در صدد القاء ا

هر گاه علم سخنی بر زبان آورده، با مخالفت علمای دین مواجه شده است. وی در پی آن 

 است تا با اثبات این سخن، به فرضیه تکامل مقبولیت عقلی اعطا نماید. 

 توجه فرمایید: این قیاسبه صغری و کبرا و نتیجه 

 1ادیان مخالف با تکامل هستند صغری: علمای

 1کبری: تکامل یک حقیقت علمی ثابت شده است

 نتیجه: علمای ادیان مخالف با علم هستند!

الزم است تا توضیحی درباره علم و دین ارائه گردد تا گذشته از مغالطه بودن سخن فوق، 

بیان  نه بهبه خوبی دانسته شود که نگاه علمای دین به علم و دین چیست. به عنوان نمو

 شود: پرداخته می برخی از علمای دیندیدگاه 

                                                           
 .101توهم بی خدایی، ص1 

 .100، صمانه1 
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 دانانیاضیو ر کدانانیزیاز ف یکی وی» ی:عیو متکلم ش هیمحدث، فقاین هیثم بحرانی؛ 

 نیاز علم و د یکی حیدر ترج یخود که سع نیمعاصر یبرخالف برخ که برجسته بود

که  یاضیو ر یهندس یمقاالت فیدو اعتقاد داشت. او بر تال نیا انیم یبه هماهنگ ،داشتند

 1.«دیورزیمرتبط بود اهتمام م ینید یبه مباد

 ی:عیش لسوفیمتأله و ف؛ مالصدرا معروف به یرازیقوام ش میمحمد بن ابراه نیصدرالد

الف که مخ یابرفلسفه نفرین .شرع تطابق وجود دارد یهاو آموزه یمسائل فلسف انیم»

 1.«باشد یوح

 یطعبا علم ق یثیاگر حد» فیلسوف، بنیانگذار جمهوری اسالمی:امام خمینی)ره(؛ فقیه، 

 3.«شودیکه با برهان ثابت باشد نسازد کنارگذارده م یعلم یعنی

عقل و  ای نیزاع علم و دن» حضرت آیت اهلل جوادی آملی؛ فقیه، مفسر و فیلسوف شیعی:

که  استوار است شهیاند نیو برابوده  نیناصواب از نسبت علم و د یمحصول تصور نید

 یاموراینکه  ای کند؛ینفرا  دیگویم نیآنچه د تواندیاست و علم م نیعلم در مقابل د

دانست عقل در برابر  دی. اما باکندیآن را انکار م نیدارد که علم آن را اثبات و د وجود

ج خار یمعرفت علم و لذا علم ؛ینیمعرفت د و خارج از قلمرو نینقل است نه در برابر د

 .دیآ انیبه م یگریبر د یکی حیوترج نیتا سخن از علم و د ستین ینیاز حوزه معرفت د

 یاله و حجت نیطبعاً منبع معتبر د و قرار گرفته ینیپس عقل در درون هندسه معرفت د

                                                           
 . 111-112، صص ثمیعند ابن ه یو الفلسف یاالتجاه العلم1 

 نید بحث رابطه فلسفه و لیذ نیعلم و د ی.لذا بحث هماهنگشدیاز فلسفه محسوب م یبخش زین یدر گذشته علوم تجرب1 

 . 313ص، 1مالصدرا، اسفاراربعه، ج . شدیطرح م

 .611-614کشف االسرار، ص  3 
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اشته و جدا انگ گانهیب یاز حجت نقل یعقل تاست و معنا ندارد که حج ینقل لیدر عرض دل

 1«.هستند نید یمحتوا نییدر خدمت تب ینیبلکه هر دو حجت د ،شود

 1.«گرندیکدی« همزاد» مانیعلم و ا» شهید مرتضی مطهری؛ فقیه و فیلسوف شیعی:

تر ترو برای آنکه دیدگاه علمای اسالم درباره علم و دین روشنالبته برای مطالعه بیش

رای ب محمدتقی مصباح یزدیاهلل آیتنوشته حضرت « علم و دین رابطه»شود، کتاب 

 گردد.خوانندگان گرامی توصیه می

گردد که هیچگاه علمای شیعه، علم و دین با توجه به اقوال فوق، این حقیقت روشن می

رط اند، البته به شدانستهندیده و همواره علم را منطبق بر دین  با یکدیگر را در تعارض

نه یک فرضیه احتمالی مانند فرضیه آنکه مسأله پیش روی، یک علم ثابت شده باشد، 

 تکامل!

  

                                                           
 .10-16صصی، نیمنزلت عقل در هندسه معرفت د1 
 .161فلسفه اخالق، ص  1
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 تعارض متون دینی با تکامل

احمد بصری در صدد توجیه آیات و روایاتی آمده که با فرضیه تکامل ناسازگار هستند. 

است که در خلقت  نیا هیمنظور آ»گفته است:  1سوره آل عمران 42توجیه آیه در لذا 

گونه  نیهم زیان طور که در خلقت آدم نمدخالت داشته، ه یاراده و خواست اله یسیع

  1.«بوده است

شود؛ اوال این سخن بدان معناست که اراده و خواست الهی گفته میدر پاسخ به این سخن 

ها دخالت نداشته است، در حالی که اراده و خواست الهی درباره یکایک در سایر خلقت

شأن نزول این آیه، وجه تشبیه مخلوقات تا روز قیامت دخالت دارد. ثانیا با توجه به 

یفه هدف اصلى از ذکر داستان این آیه شرشود. حضرت عیسی)ع( به آدم)ع( مشخص می

کند و در حقیقت اجمالى است بعد از تفصیل، و این کار را بطور خالصه بیان مى (ع)عیسى

الم ک گیرى از گفتار، مخصوصا آنجا که پاى احتجاج در بین باشد( از مزایاى)یعنى خالصه

شود و آیات این داستان هم به همین منظور یعنى به منظور احتجاج نازل شده شمرده مى

خواهد وضع نصاراى نجران را که در آن ایام به مدینه آمده بودند، روشن سازد. و به و مى

اى از آن را به عنوان خالصه (ع)بعد از ذکر سرگذشت عیسىهمین جهت جاى آن بود که 

گیرى ذکر نموده و بفهماند که کیفیت والدت عیسى بیش از این داللت ندارد که وى نتیجه

بشرى است نظیر آدم ابو البشر و خلقتش غیر معمولى است پس جایز نیست در باره وى 

وئیم: او گباره آدم مىدرلذا  .شود، بیان گرددسخنى زائد بر آنچه در باره آدم گفته مى

م ه )ع(مادر آفریده است، و در باره عیسىانسانى است که خداى تعالى او را بدون پدر و 

                                                           
   .«خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ»1 

 .102توهم بی خدایی، ص1 
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ین . پس معناى آیه اخداى تعالى او را بدون پدر آفریدانسانى است که عیسی گوئیم: مى

است که: مثل عیسى نزد خدا و صفت و واقعیتى که او نزد خدا دارد و یا به عبارتى آنچه 

تعالى )آفریدگار وى به دست خود( از خلقت او اطالع دارد، این است که  خود خداى

کیفیت خلقت او شبیه به خلقت آدم است و کیفیت خلقت آدم این بوده که اجزایى از خاک 

و آن خاک به صورت و سیرت یک بشر  "باش "جمع کرد و سپس به آن فرمان داد که

پس از این بیان به حسب  .تولد شده باشدتمام عیار، تکون یافت، بدون اینکه از پدرى م

کافى  (ع)ک تک آن دو براى نفى الوهیت عیسىشود که تحقیقت، دو حجت و دلیل باز مى

 .است

حجت اول اینکه: عیسى مخلوق خدا است و خداى تعالى از کیفیت خلقت او آگهى دارد 

مخلوق من  (ع)رود و او خبر داده که عیسىا نمىهایش به خطو جنابش هرگز در آگهى

 "بدع "است، هر چند که پدر نداشته باشد و کسى که به دست دیگرى خلق شده باشد

 ."رب "است نه

حجت دوم اینکه: در خلقت او چیزى زائد بر خلقت آدم نیست که باعث شود شما او را 

ضا در یتش باشد، باید این اقتمعبود بخوانید و اگر سنخ و کیفیت خلقت او مقتضى الوه

ند، دانند، پس باید در عیسى ع نیز نداننیز باشد با اینکه مسیحیان آدم را معبود نمى (ع)آدم

 .کندچون مماثلت این را اقتضا مى

مانند خلقت آدم طبیعى و مادى است،  (ع)آید که خلقت عیسى از آیه شریفه این معنا برمى

کون و پیدایش هر چند که بر خالف سنت جاریه الهى در نسلها بوده، که هر نسلى در ت

 حکایت "فیکون " آید که جمله:خود نیازمند به پدر است و نیز از ظاهر عبارت برمى
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که براى آینده است منظور نیست، چون  "فیکون" حال گذشته است، پس ظاهر صیغه

یت که بر فور "ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ " دهد. و این منافات ندارد با جمله:جریان گذشته را شرح مى

ها مختلف است، همین موجودات عالم روى کند، براى اینکه نسبتتدریج داللت مى و عدم

هم چه تدریجى الوجودها و چه غیر آنها مخلوق خداى سبحان است و به امر او که همان 

 یَقُولَ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ" باشد موجود شده، هم چنان که قرآن فرموده: "کن "کلمه

چیزى که هست بسیارى از آنها وقتى با اسباب تدریجیش مقایسه شود  "کُنْ فَیَکُونُلَهُ 

تدریجى الوجود است، اما اگر با قیاس به خداى تعالى مالحظه شود در آن لحاظ نه تدریج 

واحِدَةٌ وَ ما أَمْرُنا إِلَّا " هست و نه مهلت، هم چنان که باز قرآن کریم در جاى دیگر فرموده:

 .و ما انشاء اللَّه در محلى مناسب این مطلب را توضیح خواهیم داد "بِالْبَصَرِ کَلَمْحٍ

در مقام بیان آن است این است  "ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ "اى که جمله:عالوه بر این، آن نکته عمده

که خداى تعالى در خلقت هیچ موجودى احتیاجى به اسباب ندارد، تا وضع موجودى که 

بر حسب اختالف اسباب برایش مختلف شود، مثال خلقت موجودى  خواهد خلق کندمى

برایش ممکن و خلقت موجودى دیگر برایش محال باشد، یکى برایش آسان و دیگرى 

 دشوار باشد، یکى برایش نزدیک و دیگرى دور باشد، پس هر چه او اراده کند و بفرماید:

باشد، اسبابى که در حالت  شود، بدون اینکه احتیاج به اسباب داشتهموجود مى "کن "

 .1عادى در پدید آمدن یک موجود دخالت دارد

 

 

                                                           
 .111، ص3ج، المیزان فی تفسیر القرآن1 
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 ازدواج فرزندان آدم)ع(

تولید مثل فرزندان آدم)ع( را و است تا به نوعی مساله ازدواج  در صدد آن احمد بصری

 اش ابتدا علمای ادیان، خاصهلذا بر اساس عادت همیشگیحل کند، به نفع فرضیه تکامل 

هویت همسران فرزندان آدم)ع( »و گفته است: مورد حمله قرار داده  ی شیعه راعلما

موضوعی است که بسیاری از کسانی که ادعای نمایندگی دین الهی را دارند، در آن به 

اند گویند حوا از دنده آدم خلق شده، بر این عقیدهاند. آنها عالوه بر اینکه میبیراهه رفته

اند. نتیجه چنین باوری آن است که این افراد، ج کردهکه برادران با خواهران خود ازدوا

دانند و در گام دوم سمتی از بدن خودش میدر گام اول نتیجه ازدواج آدم با قبشریت را 

 1«.ثمره زنای محارم بین برادران و خواهران!

دیدگاه علمای اسالم درباره مساله ازدواج فرزندان آدم)ع(، یک مساله اختالفی است که 

اند. لذا هیچکدام از علمای گروه برای اثبات دیدگاه خود به آیات و روایات استناد کردههر 

اسالم رأی و نظر شخصی خود را در این باره دخیل نکرده است. اما احمد بصری با 

کند که گویا دزدی را با کوله باری از اموال های مطرح شده چنان برخورد میدیدگاه

ی هاضمن اینکه خود نیز در نهایت امر، یکی از دیدگاهمسروقه دستگیر کرده است. 

 های مطرح شده نداشته است. ای غیر از دیدگاهرا پذیرفته و حرف تازه اختالفی

 اختالف نظر علمای اسالم

ه ک وجود دارد ینظرات مختلف حضرت آدم و حوافرزندان مثل  دیتول یدر مورد چگونگ

 نیبحث در الذا . هر کدام از آنها از روایات منتسب به معصومین)ع( دریافت شده است

                                                           
 .114توهم بی خدایی، ص1 
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 ای؟ آاندازدواج کرده یچگونه و با چه کسان فرزندان آدم)ع( یعنیدوم بشر  هاست که طبق

ابطه ر نیصورت گرفته است؟ که در ا گرید یقیبه طر ایخود آنان بوده و  نیازدواج در ب

 :باشد یمطرح م هیو آراء دانشمندان سه نظر اتیبا توجه به روا

)ع( در رد نظر اهل سنت امام صادقبا فرشتگان: )ع( ازدواج و تناسل فرزندان آدمالف. 

گروه که نظرات  نیبر ا یوا: »فرمایدمی گریکدیازدواج برادران و خواهران با  رامونیپ

عراق. خداوند دو هزار  هانیحجاز است و نه مطابق آراء فق یآنها نه موافق نظرات فقها

سال قبل از خلقت آدم امر فرمود تا بر لوح محفوظ نقش بندند که ازدواج برادر و خواهر 

 یراث چیکه ما ه ینظرات در حال نگونهیپس چگونه است ا تاز محرمات اس گریکدیبا 

به  میابی یمثل تورات و زبور و فرقان )قرآن( نم یموضوع در کتب آسمان نیا تیاز حل

حضرت  آنگاه«. انیمجوس هینظر تیمگر تقو ستین یزیبرداشتها چ نگونهیکه ا یراست

)ع( واح مانی)ع( در هفتاد بار زاآدم»فرمودند:  نگونهیاو ا هینسل آدم و ذر شیدایپ رامونیپ

 یکیو چهل دختر و پسر شد )حضرت حوا در هر حمل صاحب دو قلو،  کصدیصاحب 

به دست برادرش کشته شد. در مرگ او  لیهاب نکهیشدند( تا ا یدختر، م یگریپسر و د

بعد  ند،یگز یبا حوا دور یکیگرفت پنجاه سال از نزد میکرد که تصم یتاب یآدم آنقدر ب

مرحمت فرمود، عصر روز پنج شنبه  یبهشت یاهیخداوند بر آنها عط یمدت طوالن نیاز ا

اج ازدو «ثیش»خداوند با  از بهشت فرود آمد و به امر« نزلة» چشم به نام هیس یا هیحور

اوند به امر خد« منزلة»به نام  یبهشت یزکیکن گریآن روز به هنگام عصر د ینمود و فردا

 ثیدرآمد. از همسر ش «افثی» یعنیآدم  گریآمده و به ازدواج فرزند د نییاز بهشت پا

 دندیو آن هنگام که آندو به حد بلوغ رس ،یدختر افثیاز همسر  زیآمد و ن ایبه دن یپسر
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پا به  یرگیپس از د یکی امبرانیاز پ دگانیازدواج نمودند سلف صالح و برگز گریکدیبا 

 1«.عرصه وجود نهادند

 دیتوحدر کتاب  :نیشیپ یاز نسل ها ماندهیباق یهابا نسل فرزندان آدم)ع(ب. ازدواج 

 یکه خدا دیشما گمان کن دیشا: »فرمایدکه میآورده شده  یتی)ع( رواصدوق از امام صادق

 دهیبلکه هزار هزار آدم آفر ستین نینه چن ده،یافرین یگریبشر د چیاز شما ه ریعز و جل غ

  1.«دیهست هاآدم از آدم  نیکه شما از نسل آخر

: نکهی)ع( در جواب ااز امام رضا حیبه سند صحج. ازدواج فرزندان آدم)ع( با خودشان: 

و خواهر او  لیحوا حامله شد به هاب»نقل شده که فرمود:  د؟یبه هم رس نهنسل آدم چگو

 لیو قاب لیرا به خواهر قاب لیو خواهر او، پس هاب لیشکم، و در شکم دوم به قاب کیدر 

 3«.نمود، و بعد از آن نکاح خواهران حرام شد جیتزو لیرا به خواهر هاب

لمای اسالم درباره احمد بصری پس از بیان دیدگاه سه گانه عهمانطور که گفته شد؛ 

قطعی معذور بوده و به همین گفتار بسنده کرده است نظر از بیان ازدواج فرزندان آدم)ع(، 

آل محمد)ص( نادرست بودن این باور)ازدواج با محارم( را به روشنی بیان نموده و »که: 

بب اند که سنداشتهاند که با آنها قرابتی اند که دو فرزند آدم با زنانی ازدواج کردهگفته

دیگر مشخص ننموده که آیا ازدواج فرزندان آدم)ع( با  6«.حرمت ازدواج با آنان شود

 فرشتگان و جنیان بوده یا با نسلی غیر از نسل بشری! 

                                                           
 .  1 ثی، حد34، 31بدء النسل، ص  ةیفی، باب علة ک1ج  ع،یعلل الشرا1 

 .  1 ثی، حد111تهران، ص  د،یتوح1 

 .   66، ص 1ج  احتجاج، نجف،3 

 .121خدایی، صتوهم بی 6 
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تنها استدالل احمد بصری در باره عدم امکان ازدواج فرزندان آدم و حوا، مساله حرمت 

ثابت شده است که تکامل »گفته است:  ژنتیکی آندرباره علت ازدواج با محارم بوده و 

بیولوژیکی، به طور کلی میل به اجتناب از زنا با محارم دارد، آن هم از طریق انتخاب ژنی 

بر اساس نقشه که به منع این عمل تمایل دارد. به عبارت دیگر؛ بدن های شاخته شده 

 1.هددز زنا با محارم سوق میژنتیکی، حاوی این ژن در بدن است که انسان را به اجتناب ا

 اند و اینهای ما برای دوری از زنا با محارم ساخته شدهیعنی از لحاظ بیولوژیکی، جسم

در  ءهایی است که در رقابت برای تنازع بقاهمان نتیجه طبیعی برای تکامل و بقای ژن

بر اساس خواهد توضیح بیشتر اینکه احمد بصری می 1«.بینشان، توانایی بیشتری دارند

به این نتیجه برسد که: بدن انسان دارای ژن کُشنده است و ژن کشنده ژنی فرضیه داروین 

، اوالً برادر و خواهر هیچ تمایلی برای انجام کشد، بنابرایناست که دارنده خود را می

در صورتی که برادر با خواهر نزدیکی جنسی داشته  مسائل جنسی نخواهند داشت و ثانیاً

کشنده مانع از تولید مثل از این طریق خواهد شد و بر اساس قاعده انتخاب باشد، ژن 

طبیعی، ژن مغلوب از بین خواهد رفت، لذا اینکه بگوییم فرزندان آدم)ع( با یکدیگر ازدواج 

 کرده و دارای فرزند شدند غیر ممکن است! 

فرضیه تکامل باید به این نکته مهم اشاره کرد که؛ به پیش از ورود به پاسخ های مربوط 

نبوده و چنانچه هر کدام ازدواج فرزندان آدم و حوا با یکدیگر، نظر اجماعی علمای شیعه 

های داشتها و براند، تنها یافتهاز مفسرین یا علمای شیعه در صدد تقویت این فرضیه بوده

                                                           
 .110توهم بی خدایی، ص1 

 .121ص مانه1 
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که این امر یک مساله کامال طبیعی در اند علمی خود از روایات و آیات را بیان داشته

 آید.مباحث علمی به حساب می

داروین بر خالف گفته احمد شود: اوالً اما در خصوص مباحث علمی مطرح شده گفته می

های نخستین به صورت کامال عادی با محارم خود بصری، بر این عقیده بوده که انسان

ه اعتقاد ب»بررسی این موضوع گفته است: اند، لذا فروید در کردهنزدیکی جنسی نیز می

 نیمذکر غالب چند کیکه  کردندیم یزندگ ییهاها در گلهانسان اکانیقاعدتاً ن نیدارو

گرفته و پسرانش را پس از بلوغ از  یزن را تصاحب کرده و دختران خودش را هم به زن

یل م در صدد نفی وقوعتکامل فرضیه بنابر این  1«او نباشند یبرا یبیتا رق کردیگله طرد م

ت هیچگاه بر این باور نیستوالد از طریق محارم نبوده و  جنسی محارم به یکدیگر یا نفی

د، نوریم نیاز ب یعیانتخاب طببه واسطه بالفاصله های ضعیف و ناکارآمد ژن که تمامی

سته از آن د وعیسبب ش ،یاپیپ یهانسل یاست که در ط یندیفرابلکه انتخاب طبیعی 

 کیرا در  سمیارگان کیزاد و ولد  تیکه احتمال زنده ماندن و موفق شودیم یارث صفات

رسید  توان به این نتیجهپس بر اساس دیدگاه فرضیه تکامل، نمی .دهندیم شیافزا تیجمع

از بین خواهند رفت. بالفاصله زاد و ولدهای مربوط به زنای با محارم که حتما تمامی 

برسد. ثانیاً  اشتواند بر مبنای این فرضیه به نتیجه خود خواستهنمیاحمد بصری بنابراین 

اند که از طریق زنای با محارم متولد شده تا کنون کودکان نامشروع بیشماری مشاهده شده

بنابر این احمد بصری برای رد مساله اند. و دارای هیچ نقض یا خللی در بدن و روان نبوده

 دیگر، دست به دامن ادله دیگری شود.ازدواج فرزندان آدم)ع( با یک

                                                           
 .111صپورباقر،  رجیاترجمه توتم و تابو، 1 
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