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 ��م ا� ا����ن ا����م

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن 

فال هادي له وأشهد أن ال إله  هاهللا فال مضل له ومن يضلل هسيئات أعاملنا من هيد

 إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله.

َها ﴿ اهللا تعاىل: قال ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َُّقوا َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
 .]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢َوأ

ای کسانی که ایمان آورده اید! از خداوند آن گونه که شایسته ترسیدن از او «
 ».بترسید، و نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید ،است

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ
 وَ 

َ
ۚ ٱۡ� َ إِنَّ  رَۡحاَم  .]١[النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ

ای مردم از پروردگارتان بترسید، آن کسی که شما را از یک تن آفرید، و «
ھمسرش را (نیز) از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، و از 

کنید، و (ھمچنین) از (گسستن)  خدایی که به (نام) او از ھمدیگر درخواست می
گمان خداوند ھمواره بر شما مراقب (و نگھبان)  پیوند خویشاوندی بپرھیزید. بی

 ».است

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا ٱ�َّ يُۡصلِۡح لَُ�ۡم  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ذُنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن 
َ
َ يُِطِع أ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

 .]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما
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اید! از خدا بترسید، و سخن درست (و حق)  ای کسانی که ایمان آورده«
تان را بیامرزد، و  تان اصالح کند، و گناھان تا (خداوند) کارھایتان را برای. بگویید

یقینًا به کامیابی عظیمی نائل شده  ،ھرکس که از خدا و پیامبرش اطاعت کند
 ».است

ورش  ج هدي حممد يصدق احلديث كتاب اهللا وخري اهلدأما بعد: فإن أ

 يف النار. األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة
 ١السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته

مشمول مان کند و ما را  شمارش را نصیب خداوند متعال رحمت بی
 ھدایت خویش قرار دھد.

ی بشری مطرح شده و برای رسیدن به  موضوعی که امروزه در جامعه
ه است، موضوع آفرینش انسان و یا به دپاسخ آن نظریات گوناگونی ارائه ش

تر چگونگی آغاز خلقت است، به ھمین خاطر قصد دارم به  معنای کامل
آن کریم و احادیث رسول نظر قر ،ھا پرداخته و در آخر بررسی این دیدگاه

 را در این باره بیان کنم. ج الله
خلقت انسان و یا چگونگی  ٣٢تا  ٢٨ی بقره آیات  خداوند متعال در سوره
 دھد. آغاز آفرینش را توضیح می

                                           
یر قرآن که در رمضان سال ی تفس اصل این نوشته، فایلی صوتی است مربوط به جلسه -١

. ق در مسجد دخان پاوه، توسط این حقیر ارائه شده است که توسط یک ھـ  ١٤٣٦
تبدیل به فایلی نوشتاری شده  –خداوند جزای خیرش دھد  –نفر از مسلمانان خیر 

ای که ایشان نوشته باقی مانده است. الله متعال  است و الفاظ نوشتار بر ھمان شیوه
به فایل نوشتاری، پذیرفته و آن را  ی آن کننده این عمل ناچیز را از گوینده و تبدیل

 سبب رستگاریمان در قیامت گرداند، إنه جواد کریم. آمین.
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ِ ﴿ من الشيطان الرجيم: أعوذ باهللا ِ َكۡيَف تَۡ�ُفُروَن ب ۡمَ�ٰٗتا  ٱ�َّ
َ
َوُ�نُتۡم أ

ۡحَ�ُٰ�ۡمۖ ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم ُ�مَّ ُ�ۡيِيُ�ۡم ُ�مَّ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ 
َ
ِيُهَو  ٢٨فَأ َخلََق  ٱ�َّ

ا ِ�  �ِض لَُ�م مَّ
َ
َمآءِ إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ َ�ِيٗعا ُ�مَّ  ٱۡ� ٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت� َوُهَو  ٱلسَّ فََسوَّ

ٍء َعلِيمٞ  �ِض �ۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ�  ٢٩بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
َخلِيَفٗةۖ  ٱۡ�

َ�َۡعُل �ِيَها َمن ُ�ۡفِسُد �ِيَها َو�َۡسفُِك 
َ
َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدَك َوُ�َقّدُِس  ٱّ�َِمآءَ قَالُوٓاْ �

ۡعلَُم َما َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
ٓ أ ۡسَمآءَ َدَم وََعلََّم َءا ٣٠لََكۖ قَاَل إِّ�ِ

َ
ُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهۡم َ�َ  ٱۡ�

�ِ�  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ 
َ
ُؤَ�ٓءِ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ُٔ َ�َقاَل أ ۡسَمآءِ َ�ٰٓ

َ
ْ ُسۡبَ�ٰنََك  ٣١وِ� بِأ قَالُوا

نَت َ� 
َ
 .]٣٢-٢٨[البقرة:  ﴾٣٢ٱۡ�َِكيمُ  ٱلَۡعلِيمُ ِعۡلَم َ�َآ إِ�َّ َما َعلَّۡمَتنَاۖٓ إِنََّك أ

شوید؟ در حالی که شما مردگان بودید، و او شما را  چگونه به خداوند کافر می«
کند، آنگاه به سوی او باز  میراند، سپس شما را زنده می زنده کرد، سپس شما را می

او (خدایی) است که ھمه آنچه را که در زمین است برای شما . شوید گردانده می
ھا را به صورت ھفت آسمان مرتب نمود، و او  آن گاه آھنگ آسمان کرد و آفرید، آن

گاه است (بیاد بیاور) ھنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت:  و. به ھر چیز آ
دھی که  من در زمین جانشینی قرار خواھم داد. گفتند: آیا کسی را در آن قرار می

تو را آوریم و  ریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو را به جا می در آن فساد و خون
و . دانید دانم آنچه را که شما نمی کنیم. پروردگار فرمود: یقینًا من می تقدیس می

 ھا را به فرشتگان عرضه داشت، و فرمود: ھا را ھمگی به آدم آموخت. سپس آن نام
(فرشتگان) گفتند: منزھی تو!. . ھای اینھا را به من خبر دھید گویید، نام اگر راست

 ».دانیم، تو دانای حکیمی ای نمی موختهما چیزی جز آنچه به ما آ
قت را برایمان مقطع خل ،ی فاتحه است این سوره اولین سوره بعد از سوره

که انسان چگونه ایجاد شد؟ این دنیا و کاینات آن نیز دھد، این توضیح می
 ی خاکی چه جایگاھی دارد؟ چگونه ایجاد شدند؟ و بنی آدم بر روی این کره
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اند که برای یافتن پاسخ این  ھایی بوده اره انسانبه درازی تاریخ، ھمو
ای به طرح  عده اند و وجو پرداخته سعی و تالش نموده و به جست ،ؤالس

ولی  ھایی را ھم مطرح کردند. ا و تئوریھ ای فرضیه عده نظریاتی پرداخته و
ای  مسئله ،ی خلقت این است که مسئله ،آن چیزی که کامًال مشخص است

یعنی ما نبودیم و خلق شدیم، ما نبودیم و دنیا آفریده شد،  ؛کامًال غیبی است
توان از آن  ما نبودیم و اولین انسان خلق شد، در نتیجه تنھا مرجعی که می

ی  است، بقیه» وحی الھی«برای رسیدن پاسخ صحیح سؤالتمان بھره ببریم 
ند که به قیاس مسائل ساده ا مراجع به سمت و سوی نظریات و افکاری رفته

اند که خلقت  ی خلقت انسان و دنیا پرداخته و گمان کرده و روزمره با مسئله
گونه بوده است؛ از خداوند متعال خواستارم توفیقم دھد  کاینات نیز به ھمین

 تان توضیح دھم.ختصر برایه صورت متا بتوانم این مطلب را ب
کائنات وجود دارد و امروزه ی خلقت انسان و  نظریات متعددی درباره

ی شبھاتی پیرامون  هاین نظریات بوده و این خود سبب ارائ گیر بشریت دامن
 ت اسالم شده است.... برای فرزندان امّ مسائل خلقت و

لقُ «یا » ای پیدایش دفعه«ی  یهنظر ،ای که ارائه شد اولین نظریه   خَ

باره بدون ھیچ یک، یعنی موجودات زنده به صورت بودن حیات بود» الساعة
برنامه و تنظیمی و بدون ھیچ قدرت و نیرویی، از محیط غیر زنده نشأت 

قرن فیلسوف » ارسطو«بگیرند. این فرضیه در یونان باستان رواج داشته و 
سوم قبل از میالد طرفدار این نظریه بود، برخی از دانشمندان از زمان 

 ١٧ن فالندری در قر دانشمند» ژان باپتیست ون ھلمونت«ارسطو تا زمان 
ون ھلمونت به انجام آزمایشی به گمان خودش  به این نظریه اعتقاد داشتند.

طریق محبوبیتی را ھم به ی خلق الساعه پرداخت و از این  به اثبات نظریه
ی  او برای اثبات این نظریه پیراھن کثیفی را ھمراه چند دانه دست آورد.
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ز چند روز تعدادی موش را در گندم در مکان مرطوبی قرار داد و پس ا
ھا خود به خودی از پیراھن  پیرامون آن مشاھده کرد، او نتیجه گرفت موش

 اند! م ایجاد شدهای گندھ کثیف و دانه
فرانچسکو «ھا  در رد این نظریه دانشمندانی تالش نمودند، یکی از آن

وران دانشمند ایتالیایی بود که با انجام آزمایشاتی بر روی گوشت جان» ردی
ودی از گوشت ایجاد ھا به صورت خود به خ متختلف و اینکه آیا مگس

گیری پرداخت که نوزادان کرمی شکل از ذرات  به نتیجهشوند یا نه،  می
شود نه از خود  گذارند ایجاد می ھا بر روی گوشت بر جای می ریزی که مگس

 گوشت. 
به رد این دانشمند فرانسویی دیگری بود که آزمایشش » لویی پاستور«

خون خود به خود میکروبی «ی آزمایشش این بود:  نظریه منجر شد که نتیجه
 ».کند تولید نمی

است، که این دور  استان از مصدر و منبع وحی دور: یونان بتوجه شود
ای در این منطقه شده که با افکار  بودن از منبع وحی سبب رشد فالسفه

ر عالم غیب و شھادة فلسفی و عقل و تصورات خود، به تحلیل امو
اند که باعث گمراھی  نظراتی اشتباه را طرح نمودهاند، و آراء و  پرداخته

 اند. بسیاری از مردمان در تصورات و جھان بینی شده
فرانسویی و  دانشمند» پاستور«زمان از طرف فرضیه دوم: به طور ھم

روی  ت اصلیارائه شده و علّ  ١٩دانشمند روسی در اواخر قرن » ورنادسکی«
 ی قبلی بود. رد نظریه ،آوردن به این دیدگاه

کرد  پا به عرصه گذاشت و بیان می» ازلی بودن حیات«این فرضیه به اسم 
ی آغازی وجود ندارد و این جھان مخلوق  جھان و حیات، ازلی است و نقطه

نیست تا خالقی داشته باشد، و باید پذیرفت این حیات ھمیشه وجود داشته 
اند و پس از  زندگی کرده یای اند، در دوره ھم ھمیشه بوده است و مخلوقات
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اند و ھمواره  ھا شده اند و موجودات دیگری جایگزین آن مدتی از بین رفته
ی  عقیده افتد و خالقی که ایجاد کننده باشد را حذف کرده و این اتفاق می

رای اولی بمسلمانان را مبنی بر اینکه اول و آخر ھر چیز خداست را با حذف 
را  آن ،ھا به جای دادن صفت ازلیت به خداوند آن آفرینش زیر سوال بردند.

ھا ھمان قانون پایستگی ماده و  به ماده نسبت داده، لذا یکی از قوانین آن
 ».رود آید و نه از بین می ماده نه به وجود می«گوید:  انرژی است که می

امام محمد « ،اولین کسی که معضل ازلی بودن جھان را حل کرد
ت ترک یعنی ی مّد  بود که به تمام سؤاالت مطرح شده درباره» / غزالی
ی زمانی بین ازل و آغاز پیدایش جھان پاسخ داد، او گفت جھان  فاصله

بدین معنا که زمان و  ،حادث است و قبل از آن زمانی وجود نداشته است
زیرا زمان مرتبط به حرکت  ؛اند مکان بعد از پیدایش جھان به وجود آمده

است و اگر تصور کنیم که ھمه چیز در جھان از حرکت بایستد و به حال 
سکون در آید، در آن صورت زمان ھم متوقف خواھد شد و دیگر زمانی وجود 

 نخواھد داشت.
را به اولین ضربه  »رادیواکتیو«ی  حقیقت این است که کشف پدیده

اند و از  می که خورشید و ستارگان فعالتئوری ازلیت ماده وارد کرد، مادا
زیرا اگز ازلی بودند، بایستی  ؛پس آغازی دارند ،کنند خود اشعه صادر می

 شد. ھا سال پیش تمام می شان میلیارد سوخت
انتقال «ی مشھور دیگری به نام  ی فرضیه ھا سبب ارائه ی این پس ھمه

، بلکه از کرات تهحیات در زمین وجود نداش :کند یشد که بیان م» کیھانی
اینکه چگونه این حیات به زمین آمده است دو فرض  دیگری آمده است.

وجود دارد گروھی اعتقاد دارند که شھاب سنگی به زمین برخورد کرده و 
ی زمین آورده است و خود از  را به کره» ھایی میکروارگانیسم«ھمراه خود 

د فضاپیمایی به زمین أمر، مبدأ خلقت بوده است. گروه دیگری اعتقاد دارن
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ھای  ای حاوی میکرو ارگانیسم آمده که در قسمت جلوی این فضاپیما محفظه
دار داشته که با آمدن به زمین آن را داخل اقیانوس رھا کرده و این  حیات

ھا آغاز  ھا شروع به رشد کرده و خلقت موجودات از ھمان میکرو ارگانیسم
ماھی شده و سپس یر تبدیل به شده است، و این میکرو ارگانیسم طی تغی

ا به ھ زیست تبدیل به خزنده، و خزندهماھی تبدیل به دوزیست، و دو
 .پستانداران و پرنده و... 

فضاپیما چگونه بوده و فضانورد چه کسی بود و أصًال از کجا و البته اینکه 
ی پیدایش حیات را  اند و... مشخص نیست. یعنی این فرضیه، مسأله آمده

 نماید. ی دیگر حواله می ای به کره کرهاز بلکه تنھا آن را  ،ب ندادهاصًال جوا
دانان دانشگاه   ل کیھانی توسط دانشمندان و فزیکی انتقا نظریه

نظریه را رد کرده  نای  »جیمزتری فایلی«فردی به نام  .ویرجینیا رد داده شد
 ٧٠و  ٦٠ی  نتیجه گرفتم این نظریه که متعلق به دھه«کند:  و بیان می
 ».کس وجود ندارد ھیچ ،ھمگی اشتباه است و در کرات آسمانی ،میالد است

 امروزه ھم به دنبال طرح دیدگاه دیگری ھستند مبنی بر اینکه کھکشاِن 
ھا یک  ر کدام از آنھا ستاره مانند خورشید است که ھ ما حاوی میلیون

ھم در آن در حال  ھایی ھمچون ما سیاره مانند زمین را دارند که انسان
 اند!! زندگی

ھیچ پایه و اساس علمی ھایی ھستند که  ھا تنھا فرضیه توجه کنید این
 اند! ھا نظریه اکثر شاید بتوان گفت اینندارند! حد

مایشی به کار فرضی که به عنوان یک توضیح و تفسیر آز تعریف فرضیه:
ساس کند که تأیید یا رد آن بر ا ھم میی تحقیقات بعدی را فرا پایه و رود می

سازگاری مفاھیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش آزمایش شود. یعنی 
 ھنوز اثبات نشده است. ،چیزی که نام فرضیه بر او اطالق شودرھ
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ھا،  ای از سازه عهنظریه عبارت است از مجمو» کرلینجر«و بنا به تعریف 
ھای به ھم مرتبط که از طریق مشخص کردن روابط بین  تعاریف و گزاره

ھا را  با این ھدف که آن ،کند ھا ارائه می متغیرھا، نگرش منظمی از پدیده
 بینی نماید. ن و پیشتبی

نظریه و ھم فرضیه دو أموری اثبات نشده ھستند، ولی متأسفانه   ھم
ای بدون  این فرضیات خالی از علم رفته حتی عدهجوانان مسلمان به دنبال 
ھای  ھمه دیدگاه انسان ،ھا کنند، در حالی که این ھیچ علتی از آن دفاع می

 ،در این دیدگاه«گرا و ماتریالیست.  ھای مادی انسان ؛دو محوری است
ماورای ماده یعنی خدا و امور غیبی انکار شده، و ھستی مساوی با ماده 

 ».فرض شده است
زاده است که به  ی یوسف سلیمان ای از کتابی نوشته ھا، خالصه ین گفتها

ی بضاعت  ھای باطل به اندازه در این کتاب نظریه ،شرح آن پرداختم
نویسنده شرح داده شده است و عالوه بر آن به شرح و بررسی علمی و دینی 

 مینی مسل توان از جامعه پردازد، ھر چند که می سیر تحول در انسان ھم می
ی این  ت اسالم باید دربارهمند بود؛ امّ  لهت عدم تحقیق در این مسائل گبه علّ 

اساس که از  ھای بی و در مورد این نظریات و فرضیه مسائل کمی تأمل کند
ھای متعلق به یھود در حال انتشار است و  طریق اینترنت و ماھواره و رسانه

به تحقیق بپردازد. تبدیل به چیزی قطعی و عینی در اذھان مردم شده 
ھا ھستیم و نباید از مسائل  متانکنیم ما مسلمانان طالیه داران  فراموش

ای با دالیل پوچ به گمراھی  بھره بمانیم که سبب عده علمی و پژوھشی بی
 مان دست ببرند. جوانان

ھا ھمواره  ایم تا آن ای است که انگار نشسته اما وضع ما امروز به گونه
ای را ارائه دھند، و ما ھم  گیری کنند و ھر روز نظریه و فرضیه برایمان نتیجه

ھا ھستیم و با وجود  بدون ھیچ دلیل قطعی و منطقی پذیرای این نظریه
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به ی ما  ساده اما باز مردمان ،ھا توسط خودشان رد شده اینکه این نظریه
این گمراھی به علت عدم فھم درست از دین  پردازند. ھا می ن طرفداری از آ

دانستیم دیگر تا  است، اگر ما دین اسالم را مظھر غیبیات و امور صحیح می
رفتیم و باور  شان نمی ھا و فالسفه این حد به دنبال عقاید و افکار غربی

قرآن تنھا منبع غیر قابل رد داشتیم ھر آنچه در قرآن است صحت دارد و 
 برای این مسائل است.

خالف ذھنیت عموم مردم است که بر » ی تکامل نظریه«ی بعدی  نظریه
ارائه شده، ساخته و » داروین«بار توسط   که باور دارند این نظریه اولین

سال پیش  ٢٥٠٠ی ذھن باطل یونانیان باستان است و تقریبًا به  پرداخته
ابو ریحان «ی اسالمی چون  نھا داروین بلکه فالسفهتعلق دارد و نه ت

 اند. ھایشان به شرح آن پرداخته و... در کتاب» ابن سینا«، »بیرونی
یکی اینکه این جھان به تدریج و به  ،شود این نظریه به دو صورت ارائه می

صورت مرحله مرحله از ماده ساخته شده و در آن ذاتی را به عنوان خدا 
 د و اعتقاد دارند خدایی وجود ندارد.گیرن مدنظر نمی

کنند: از قرارگیری مواد اولیه و مورد نیاز حیات از  در این نظریه بیان می
طی چند مرحله و فرایند و پس از » اسید آمیه و اسیدھای چرب و...«جمله 

کنار ھم و ایجاد محیطی دوالیه، اولین کره برای » فسفولیپیدھا«ی قرارگیر
آر آن «اول  ،بعدھا طی فرایندھای دیگری ،ده ایجاد شدھای زن تشکیل سلول

تشکیل شده و این سلول وقتی توانایی انتقال صفات از » دی ان آ«، بعد »آ
ن یک سلول زنده حیات را آغاز نسلی به نسل دیگر را پیدا کرد و... به عنوا

ھای  ھایی با ویژگی ھا ایجاد شدند بعد ماھی با شروع حیات جلبک کرد.
ھا ھم تبدیل به پرنده و  ھای امروزی شکل گرفت، این ماھی با ماھی متفاوت

پا  ،ھا یعنی انسان ی میمون پستاندار شده...، و سر آخر نیز نسل تکامل یافته
 به این کره نھاد!!
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اما تنھا خدایی را ھم  ،ش بر ھمین اساس استا مبانی پایه حالت دوم
 گیرد. نظر می ، دربرای این

ه به چند موضوع باید اشاره شود، اینکه پایه و اساس برای رد این نظری
این نظریه بر اساس علم حفاری بود که علم حفاری ھمواره ناقص است، و 

ھای ناقص میان طبقات مختلف، وجود ندارد، سومین دلیلی  دوم اینکه حلقه
برند مبنی بر تشابه جنین حیوانات  ھم که برای صحت این نظریه به کار می

» ھگل«ھای مشابه جنین حیوانات یعنی  گذار شکلاناست که بنی
 کند. بیان می زان تشابه را تنھا ھشت در صد!!!!دانشمندان آلمانی این می

آیند بعد از وقوع واقعه به تفسیر چگونگی این واقعه  ھا می این نظریه
 زنند. پردازند و به حذف منبع بزرگ ھستی یعنی خداوند متعال دست می می

متعلق به کسانی است که دینداران  –حالت دوم نظریه تکامل  –این نظریه 
ی مسلمان، اما باید توجه  شوند یا فالسفه یھودی و مسیحی خوانده می

ی تکامل پرداخت،  ی نظریه اولین کسی نبود که به ارائه» داروین«داشت 
 ٤٩٥در سال » امپی دو کلس«ی یونان باستان به نام  بلکه شخصی از فالسفه

توان گفت وی پدر  میالد، به طرح این نظریه پرداخت و می قبل از
 ٢٠٣در سال » پلوتونی پلوتینوسی«داروینیسم است، بعد از او فردی به نام 

قبل از میالد دوباره این نظریه را ارائه داد. پس داروین چندان انسان عاقلی 
از او بلکه قبل  ،ھم نبود که خودش برای اولین بار این نظریه را مطرح کند

در میان مسلمانان نیز پس از  ی تکامل وجود داشته است. ن افسانهھم ای
که معلم یکی از  »ابراھیم نظام«ورود فلسفه به کتب مسلمین، فردی به نام 

ھم » ابوریحان بیرونی«خلفای عباسی بود به طرح این نظریه پرداخت، بعدھا 
از یونان این نظریه را ھم از افرادی بود که » ابن مسکویه« ،آن را بیان کرد

با تشکیل «گوید:  ھم می» ابن سینا«گرفته و به طرح آن پرداخت است، 
پذیرد و بعد از آن، ماده استعداد  می پایان ھا مراتب تشکیل جمادات مرجان
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گویند، با  می» نفس نباتی«کند که به آن  می اای باالتر از نفس کل پید بالقوه
پذیرد و به دنبان آن،  یاھان پایان میتشکیل درخت نخل، مراحل تشکیل گ

ترین مراتب نسل  شود، حلزون دارای پایین ترکیبات نازل مینفس حیوان بر 
حیوانی و میمون دارای باالترین آن است، این سلسله مراتب با کمال بیشتر 

 ». رسد به انسان می
حتی مولوی رومی ھم در مثنوی خود تحت تأثیر این افکار فلسفی قرار 

 .١ه و اشعاری در این باره سروده استگرفت
را بود، به طرح این نظریه پرداخت و گداروین ھم که انسانی طبیعت 

ای که در دست یھود بود ھم به گسترش این نظریه کمک نموده و  جامعه
انسان را به سمت پستی سوق دادند. شیطان دشمن آشکار انسان است و 

 راه راست منحرف خواھد کرد. قسم یاد کرده است که فرزندان آدم را از
اما برگردیم به قرآن کریم که خداوند در آن چگونگی آغاز خلقت را 

 فرماید:  دھد، خداوند می توضیح می

ِيُهَو ﴿ ا ِ�  ٱ�َّ �ِض َخلََق لَُ�م مَّ
َ
 . ]٢٩[البقرة:  ﴾َ�ِيٗعا ٱۡ�

 ».یدشما آفر یبرا، است ینآنچه را که در زم ی ) است که ھمهییاو (خدا«
ی خداوند خلق شده و در  یعنی ھر آنچه که بر روی زمین است با اراده
ای است، خداوند در قرآن  این میان این آدمی دارای مکانت و جایگاه ویژه

َ�َٰ�ٰتِ ﴿گوید:  بارھا می �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
. جدا کردن آسمان با تمامی ]١٠٧[البقرة:  ﴾ٱۡ�

ای برای زمین در کائنات، و به  هیعنی قراردادن جایگاه ویژ ،کراتش از زمین

                                           
١-  

ـــدم ـــامی ش ـــردم و ن ـــادی م  از جم
 

 وز نمــا مــردم بــه حیــوان بــر زدم 
 

ــــدم ــــوانی و آدم ش ــــردم از حی  م
 

 پس چه ترسم کی ز مـردن کـم شـدم 
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دلیل ھمین جایگاه و ویژگی متمایز، خداوند اراده کرده است موجودی 
ی این سرزمین کند و تمامی مخلوقات را مسخر  خلیفه ،متمایز و با کرامت را

 او گرداند.

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ ِ ۞َولََقۡد َكرَّ ۡقَ�ُٰهم ّمَِن َوَرزَ  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱۡلَ�ّ
ّيَِ�ِٰت  ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٱلطَّ ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ  .]٧٠[اإلسراء:  ﴾٧٠َوفَضَّ

(بر  یاو در یھا را در خشک و آن یم،داشت یما فرزندان آدم را گرام یو به راست«
ھا  و آن یم،داد یھا روز به آن یزه) پاکھای یو از انواع (روز یمھا) حمل کرد مرکب

 ».یدیمبخش یبرتر ید،چنانکه با یم،ا یدهکه آفر یاز موجودات یاریرا بر بس
این تفصیل تفصیلی خلقی و کونی است که از طریق آن انسان بر تمامی 

ی فضیلت یافتن انسان بود  موجودات فضل و برتری داده شده است، نتیجه
د نشست چون که شیطان از فضیلت افتاد، پس شیطان ھیچگاه بیکار نخواھ

داند دلیل جھنمی شدنش آدم بود، پس برای گمراھی آدم و  خوب می
ھا و  ذریتش ھمواره در تکاپو است، تا جایی که از طریق ھمین نظریه

گوید: ای بنی آدم تو ھیچ کرامت و برتری  ھای بی اساس به انسان می فرضیه
چون  ییوانتو ھم یک ح ،یگر حیوانات ندارییدذاتی نداریی و ھیچ فرقی با 

تازه زمین ھم ھیچ ویژگی خاصی برای برتری از سایر کرات  حیوانات! سایر
ه با کاینات ھیچ سھاست، این زمین در مقای بلکه دقیقًا مانند سایر آن ،ندارد

لیارد دیگر مانند این زمین وجود دارد و است و در این کاینات میلیاردھا می
ھا ھیچ است، پس ای آدم تو  اینمیلیاردھا مخلوقات که انسان در مقابل 

و تمامی  کنی ھیچ است ھیچی! و این زمین ھم که تو در آن زندگی می
ی زمینی،  مبنی بر این که تو اشرف مخلوقاتی و خلیفه ،که ھست یھای گفته

کنی بر دیگر کاینات برتری دارد، ھمگی  و زمینی که در آن زندگی می
 ای!! فریب خورده یی تو خالی است و تو ھا ھا دروغ افسانه
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شود،  این قبیل اقوال که در نظریات ملحدین معاصر به کرات دیده می
ی شیطان است، دانشمندان ملحد غربی ھم امروزه  ھمه ساخته و پرداخته

کشف  گویند علم جدید پردازند و می به مناظره با دانشمندان مسلمان می
ستارگان ھم  ،مکردی تر از چیزیست که فکر می کرده آسمان بسیار بزرگ

ی خاکی ھیچ  پس این کره ،شان ھم بسیار زیادتر است سرعت ،طور ھمین
ھا ھمه خرافاتی است که ساخته شده، این که  این ،است انسان ھم ھیچ است

انسان خلیفه و جانشین است و...، و در آخر ھم به رد دین و ادیان مختلف 
ر به جز این، خواھان ابلیس دیگ زند. چه چیزی بھتر از این حیله؟پردا می

 تواند باشد؟ چه چیزی می
گاھی ھرچه بیشتر  تنھا راه رھایی از این ھا اثبات به جھانیان و آ

این که آدمی در این دنیا  ،خلقت انسان است ی ی مسئله مسلمانان درباره
ی زمین  اشرف مخلوقات است و لیاقت داشتن این جایگاه را ھم دارد و کره

ای است و خداوند تبارک و تعالی  دارای جایگاه ویژه ھم نسبت به کل کاینات
ھا آورده است این نشان از چه  خالق آسمان و زمین؛ زمین را در کنار آسمان

 چیزی دارد؟؟
که جایگاھی برای زمین و انسان قائل  –باید ھشدار داد این نظریات 

 ای ندارند. ھمه شیطانی است و ھیچ کدام پایه و اساس علمی –نیستند 
گاه   ،ی ماه ی موارد ھم مثل رفتن انسان به کره ر بقیهد ای مسلمان آ

 ٥٠نزدیک به  ،ھا دروغ است ی این ی ماه نرفته و ھمه باش کسی به کره
ھا  ت در دست داشتن رسانهاند و به علّ  سال است به فریب مردم پرداخته

ی دیگری از سوی  کسی به تکذیب آن نپرداخته است و این ھم دسیسه
 ترین دروغ قرن نامید. توان آن را بزرگ ای که می دسیسه ،بود ھا اییآمریک
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به ساخت اسکلتی از جنس  ،ی داروین فقط این نیست برای تایید نظریه
در  ،سال از طریق آن مردم را فریب دادند ٤٠انسان پرداختند و قریب به 

 ی حد واسط بین انسان و میمون ھم دروغ محض بود. حالی که وجود حلقه
ھا احساس کنید چیزھای عجیب و غریبی  شاید شماھا با خواندن این
ھا کلی تحقیق  ولی من برای رسیدن به این ،ھستند و دروغ به نظر برسند

شاید  ه کفار اعتماد دارند تا مسلمانان.بینم مردم ما بیشتر ب ام، ولی می کرده
دید در حالی کر شنیدید بالفاصله پذیرشش می ھا را از زبان غربی می اگر این

فرماید شھادت کفار قابل قبول نیست، نظریات کافرانی که  خداوند می
یھود که ھدف مشخص  د باشد که دیگر جای مجادله ندارد.پشتیبان آن یھو

، ١و مقصد معینی دارد و برای رسیدن به اھدافش مکاتبی ھمچون پلورالیسم
اند، که تمامی  تهپرداخ و... ساخته ، داروینیسم و٣، مارکسیسم٢ماتریالیسم
ھا و فراموش کردن ھدف  جھت از راه به در کردن انسان ،این مکاتب

ھا چه در  دانید این ه میشود. آخر شما چ شان ترویج و نشر داده می خلقت
 سر دارند؟

ھایی بر  ھا و مھره یا سنگ» شطرنج احجار علی رقعة«کتابی با نام 
شی مسیحی و آمریکایی کشی ،ی شطرنج، نوشته شده است که در آن صفحه
فکرم  ١٩٥٠تا  ١٩١٠گوید: از سال  می ی آن نویسنده» ولیام غای کار«به نام 

                                           
ھای  مذھبی عقاید و روش ی فکری و کثرت انگاری؛ به این معنا که در یک عرصه -١

 گوناگون مورد قبول است.
گرایی؛ دیدگاھی که باور دارد ھمه چیز از ماده و انرژی است و ھر آنچه در دنیا  ماده -٢

 کنش مادی است. وجود دارد حاصل بر ھم
داریی از طریق انقالب کارگران و لغو مالکیت  گونی نظام سرمایه مبنی بر واژه -٣

طبقه با مردمی آزاد و  ای بی ید و لغو کار مزدی و ایجاد جامعهخصوصی بر ابزار تول
 برابر و در نتیجه پایان از خود بیگانگی انسان.
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به اینکه چرا دنیا ھیچگاه در حال سکون و صلح نیست و چرا این ھمه جنگ 
گوید بعد از این ھمه سال، جواب را  مشغول بود، و می ن استددا در حال رخ

ت این ھمه ماجراھا قرار دارد. و توضیح یافتم، که یھود!! تنھا یھود در پش
میالدی چندین یھودی  ١٧٧٠ی دھد با مدارک و شواھد که در دھه می

که بزرگ و رھبرشان » نورنایین«اند به نام تشکل  تشکیل تشکلی داده
ه بر دنیا، به حذف تمام بزرگان ل برای سلطنام دارد. این تشکُ  ١»لوسیفر«

کاری که تا امروز ادامه دارد و این ھمان انجمن  ،پرداختعالم 
 است.» فراماسونری«

گوییم  کنیم و بالفاصله می گویند را باور می چه آنان میو ما ھم امروزه ھر
در حالی که من  ،گویند بخوریم که راست می مسمعنا و اطعنا! و حاضریم قس

ار کرده و باور ھا ھم بسیار از این مسائل را انک خورم که خود غربی قسم می
ندارند. مثًال موضوع صعود به ماه، فیلم اصلی آن پخش شده در آن پرچم 

ی ماه خالء نیست؟  کشور آمریکا در حال تکان خوردن است!!! مگر در کره
پس این طوفان و این باد از کجا آمده است؟ در مورد تصویری که در آن 

ر ممکن است حاوی سایه است چی؟ مگر منبع نور یکی نیست؟ پس چطو
اطراف فضانورد چندین  –ھا  به ادعای آن –ی ماه  در فیلم پخش شده از کره

سایه با جھات متعدد ایجاد شود، اگر در آن پروژکتورھای مختلف را در 
اطراف به کار نبرده باشند و منبع نورھایش ھم مختلف نباشد؟ و نیز آیا نباید 

صاویر پخش شده چی؟ آیا ھای ایجاد شده باھم موازی باشند؟ در ت سایه
ژکتور به وی این فیلم ھم لو رفت با افتادن پر حتی پشت صحنه اند؟ موازی

سمت فرد به اصطالح فضانورد چه اتفاقی رخ داد؟ حضور نزدیک به بیست 

                                           
ی نور است، اما نام قبل از سقوط  ھمان ابلیس است. (در زبان التین به معنای آورنده -١

 شیطانی است بنابر متون ادیان ابراھیمی باعث سقوط آدم شد).
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ی ماه رفتند!! آن ھم بدون لباس  نفر در صحنه!!! یعنی این ھمه آدم به کره
سال دوباره  ٥٠ا پس از این چر د،اگر ھم راست گفتن خبفضانوردی؟؟ 

تر شده  االن که رفتن باید راحت ،نرفتند؟؟ علم که بیشتر پیشرفت کرده
 د!! این بحث خیلی طوالنی است.شبا

بلکه  ،زنم بدانید من نه متحجرم و نه بدون تحقیق و علم حرف می
ھا اشاره است. خواسته و مقصد شیطان در وراء این  منظورم از بیان این

ی انسان در سر زمین و میان  کانت ویژهم، یعنی نفی جایگاه و موضوع است
ی تالفی نمودنی است از جانب ابلیس. فیلمی ھم  مخلوقات، که به مثابه

ترین شیطان پرستان عالم سخن  اخیرًا ساخته شده است که در آن بزرگ
کند که شیطان نزد  ست بیان میرگوید، در آن فیلم آن شخص شیطان پ می

ام تا انسان  ی تکامل را به داروین القا کرده فت: من خودم نظریهمن آمد و گ
متعال به را حیوان به شمار آورد تا بشریت را از مکانت و بندگی خداوند 

ی حیوانیت و پستی و برھنگی برساند. ھمانگونه که در آغاز خلقت،  درجه
 باعث برھنگی سیدنا آدم و حوا شد.

ھای  خلفیات و پشتوانه نظریاتی بودند که جزھا  توان گفت این نھایتًا می
ای نداشتند، حتی ساختن فسیلی به  ھا، ھیچ دلیلی علمی نیان آنعقیدتی با

ھا  ی حد واسط بین میمون و انسان ھم یکی دیگر از این فریب عنوان حلقه
کردند این دیگر میمون نیست و ھنوز ھم انسان  بود در حالی که ادعا می

بات دروغ بودن این مطلب ھم باز به سراغ دانشمندان نشده است. برای اث
آقای  کنم این سخن یک مسلمان نیست. ن میبا تاسف بیا روم و باز غربی می

پس از استعفا از شغلش به نگارش  ،از دانشگاه کمبریج» فرید ھویلی«
شماری در این موضوعات پرداخت و بیان کرد که تمامی  ھای بی کتاب

 ین باب کذب است و این فسیل ساختگی است.سخنان گفته شده در ا
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ای که ھیچ پایه و  اما متأسفانه امروزه ھر فردی که از غرب بیاید و نظریه
ی ما بالفاصله به دنبال  ای ندارد را مطرح نماید، مردم غرب زده اساس علمی

پردازند، و گاھی مسلمانی ھم به  آن افتاده و به بیان و شرح و اثباتش می
پردازد  به تطابق این نظریات با قرآن می ،فرضیات اثبات نشده رفتهدنبال این 

کند  کند که آدم از میمون ساخته شده است و بیان می و نعوذبالله بیان می
بود با فالن » بشر«شان  اسم ،ی زمین بودند اولین موجوداتی که بر روی کره
اقل بودند سر و گردن که بر خالف انسان عشکل و شمایل و با فالن نوع از 

ھا بودند و نعوذبالله خداوند آمد و از این بشرھا، آدم و حوا را  شبیه انسان اما
 پردازند. خلق کرد و بنابراین أمور غلط به تفسیر آیات قرآن می

ی چگونگی ساخته شدن  ھا و نظریات درباره بینیم تمامی بحث امروزه می
پاست. مثًال نفت اجزای زمین و کائنات، ھمگی بر اساس قواعد مادی بر

کنند اجساد موجودات در زیر خاک  چگونه ساخته شده است؟؟ بیان می
ھا تحت تأثیر فشار و دمای زیادی این  دفن شده تبدیل به فسیل شدند، بعد

ھا پس از طی مراحل و تغییراتی تبدیل به نفت شدند. پس در این  فسیل
 ست!فرماید اینگونه نی ولی خداوند متعال می میان خدا چی؟

گویند: یک ستاره آمد و به  ی ماه چطور ساخته شده؟ می در مورد کره
ای از زمین، ماه  ی زمین برخورد کرد و از آن طریق و با جداشدن تیکه کره

گویند!! آخر چرا ھمه چیز را  گوییم راست می ایجاد شد! ما ھم بال فاصله می
 پذیریم؟؟ بدون استناد منطقی و علمی اثبات شده می

�ِنَُّ�ۡم ﴿فرماید؟  ه میداوند در مورد آفرینش زمین چاما خ
َ
۞قُۡل أ

 ِ ِيَ�َۡ�ُفُروَن ب �َض َخلََق  ٱ�َّ
َ
نَداٗد�ۚ َ�ٰلَِك رَبُّ  ۥٓ ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوَ�َۡعلُوَن َ�ُ  ٱۡ�

َ
أ

ٰ  ٩ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ۡقَ�
َ
ٓ أ َر �ِيَها َ�َها ِ�ٓ وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها َوقَدَّ

آ�ِلِ�َ  يَّاٖ� َسَواٗٓء ّلِلسَّ
َ
ۡرَ�َعةِ �

َ
َمآءِ إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ ُ�مَّ  ١٠أ َوِ�َ ُدَخاٞن َ�َقاَل لََها  ٱلسَّ
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تَۡيَنا َطآ�ِعِ�َ  ٱئۡتَِياَولِۡ�َ�ِض 
َ
ۡو َكۡرٗها قَاَ�َآ �

َ
َ�َقَضٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ�  ١١َطوًۡ� أ

ۡوَ�ٰ 
َ
ۡمَرَهاۚ َوَز�َّنَّا يَۡوَمۡ�ِ َوأ

َ
ِ َسَمآٍء أ

َمآءَ  ِ� ُ�ّ ۡ�َيا ٱلسَّ بَِمَ�ٰبِيَح وَِحۡفٗظاۚ َ�ٰلَِك  ٱ�ُّ
 .]١٢-٩[فصلت:  ﴾١٢ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َ�ۡقِديُر 

شوید، و برای او  بگو: آیا شما به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر می«
 ھا را از و در آن (زمین) کوه پروردگار جھانیان استدھید؟! او  ھمتایانی قرار می

فرازش پدید آورد، و در آن برکت داد، و خوراک (و رزق، اھل) آن را مقدر (و 
معین) فرمود، (اینھا ھمه) در چھار روز بود، (بنابراین) برای سؤال کنندگان 

سپس به سوی آسمان متوجه شد، در حالی که بصورت . (واضح و) روشن گردید
گفتند: به  ،ود بود، پس به آن و به زمین فرمود: خواسته یا ناخواسته بیاییدد

صورت) ھفت آسمان در دو روز ساخت، و در ھر  هھا را (ب پس آن، خواه آمدیم دل
ھایی (=  آسمانی کار (و تدبیر) آن (آسمان) را وحی کرد، و آسمان دنیا را با چراغ

ردیم، این است تقدیر (خداوند) ستارگان) بیاراستیم (و از شیاطین) حفظ ک
 .»پیروزمند دانا

ھا را بر روی  هکو ،فرماید وقتی زمین را ساختیم سبحان الله! خداوند می
آن قرار دادیم. در مسند امام احمد بن حنبل، روایتی وارد است که خداوند 

ھا، زمین محکم  هی کو زش افتاد و به وسیلهربه ل ،وقتی زمین را ساخت
ھا  هیعنی کو ،کند استفاده می» اوتاد«در قرآن کریم ھم از لفظ  گردانیده شد.

تر ھم  خداوندا آیا از کوه محکم :پرسند اند. فرشتگان از خداوند می مانند میخ
گفتند از آن  ،استآھن تر  بله از کوه محکم ،فرماید داریم؟ خداوند می

 :از آن چی؟ فرمود :دگفتن ،است آتش تر چی؟ گفت بله از آن محکمتر  محکم
مؤمنی که  :از آب چی؟ گفت :کند. گفتند بله آب آتش را خاموش می

دھد به نحویی که دست چپش از دست راستش  ای را در راه خدا می صدقه
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گویید  اگر می ١»تر است! دھد با خبر نشود. این از ھمه محکم که صدقه می
ھا  خباب برو! اینبالل حبشی و گویم: نزد  ھمچنین مؤمنی وجود ندارد، می

 تر بودند!! از آتش و سنگ و... محکم
ھا را بر روی زمین قرار دادیم و ھر آنچه را  فرماید کوه خداوند متعال می

ھمه چیز را مھیا کردیم  زم بود از گاز و نفت و درخت و...که برای زیستن ال
شده و منابع نفتی پایان گویند جمعیت زیاد  و زمین برکت یافت. می

بینیم که منبع  گویم این دروغ است، در حالی که ھر روز می می ته؟پذیرف
 تر از منابع قبلی است. ای پیدا شده که بزرگ نفتی

پس خداوند زمین را آفرید و ھر آنچه را که برای زندگی نیاز داشتیم بر 
ی این سرزمینی!  اینک خلیفه تو ،روی آن قرار داد، و به انسان فرمود: بفرما

رو  گردی یا دنباله ن مییپایه و اساس دارو نباله رو نظریات بیپس آیا به د
 ی بزرگ؟ این معجزه ،قرآن

 فرماید؟ ی خلقت این خلیفه چه می اصًال ببینیم قرآن درباره

�ِض �ۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ� ﴿
َ
َ�َۡعُل �ِيَها  ٱۡ�

َ
� ْ ۖ قَالُٓوا َخلِيَفٗة

ٓ  ٱّ�َِمآءَ َمن ُ�ۡفِسُد �ِيَها َو�َۡسفُِك  ُس لََكۖ قَاَل إِّ�ِ َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدَك َوُ�َقّدِ
ۡعلَُم َما َ� َ�ۡعلَُمونَ 

َ
 .]٣٠[البقرة:  ﴾٣٠أ

                                           

�َِس  -١
َ
رَْض، «بِْن َمالٍِك، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ

َ ْ
ُ َعزَّ وََجلَّ األ ا َخلََق ا�َّ لَمَّ

ِق 
ْ
َمَالئَِ�ُة ِمْن َخل

ْ
بَِت ال َقاَها َعلَيَْها فَاْستََقرَّْت، َ�تََعجَّ

ْ
ل
َ
بَاَل، فَأ ِ

ْ
َجَعلَْت تَِميُد، فََخلََق اجل

بَاِل،  ِ
ْ
َِديُد. قَالَْت: يَا اجل

ْ
بَاِل؟ قَاَل: َ�َعْم، احل ِ

ْ
َشدُّ ِمَن اجل

َ
ٌء أ ِقَك يَشْ

ْ
، َهْل ِمْن َخل َ�َقالَْت: يَا رَبِّ

ِقَك 
ْ
، َهْل ِمْن َخل َِديِد؟ قَاَل: َ�َعْم، انلَّاُر قَالَْت: يَا رَبِّ

ْ
َشدُّ ِمَن احل

َ
ٌء أ ِقَك يَشْ

ْ
، َهْل ِمْن َخل رَبِّ

َشدُّ ِمَن انلَّ 
َ
ٌء أ َماِء؟ يَشْ

ْ
َشدُّ ِمَن ال

َ
ٌء أ ِقَك يَشْ

ْ
، َ�َهْل ِمْن َخل َماُء. قَالَْت: يَا رَبِّ

ْ
اِر؟ قَاَل: َ�َعْم، ال

�ِح؟ قَاَل: َ�َعْم، اْ�ُن آَدَم  َشدُّ ِمَن الرِّ
َ
ٌء أ ِقَك يَشْ

ْ
، َ�َهْل ِمْن َخل �ُح. قَالَْت: يَا رَبِّ قَاَل: َ�َعْم، الرِّ

ُق �ِيَِميِنِه ُ�ْفِ   ).١١٨٠٥ (مسند أحمد: .»يَها ِمْن ِشَماهِلِ َ�تََصدَّ
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 (بیاد بیاور) ھنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین و«
دھی که در آن فساد  جانشینی قرار خواھم داد. گفتند: آیا کسی را در آن قرار می

کنیم.  آوریم و تو را تقدیس می ریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو را به جا می و خون
 .»دانید دانم آنچه را که شما نمی پروردگار فرمود: یقینًا من می

گیرد و با آن  لی قرار میابتدا در مغزھایشان عقاید باط ،بسیاری از افراد
پردازند و با رسیدن به این  به سمت قرآن آمده و به تفسیر می ،باطل ی دیده

دھد قبل از آدم موجوداتی بودند به نام  گویند: یافتم! این آیه نشان می آیه می
وجود  ی ھا درباره کردند و مالئک با قیاس بر آن که خونریزی می» بشر«

سخن گفتند. حال سوالم این است این قول را چه ھم با  ،انسان بر زمین
 اید؟ این را اصًال از کجا آورده گوید؟ کسی می

ھا این است که قبل از آدم جنیان  یکی از آن ،این آیه چندین تفسیر دارد
 کردند. ی زمین بودند و فساد می بر روی کره

امر  کند و دانستند خلیفه یعنی کسی که امر به عدل می و یا فرشتگان می
 پذیرد که فساد و ظلمی باشد. به عدل زمانی انجام می

و یا اینکه خداوند متعال خودش به مالئکه فرموده که موجودی خلق 
ولی با این وجود  ،پردازد ی زمین می کنم که به عبادت من بر روی کره می

کنند که این تفسیر صحابه و تابعین است،  ھا فساد ھم می ای از آن عده
گویند الله تعالی خودش  ه و ابن عباس و ابن مسعود و... که میتفسیر قتاد

گاھی داده است. ی انسان فرموده است و از قبل به آن به مالئکه درباره  ھا آ
شان  گویند خداوندا اگر برای عبادت خلق کنند و می مالئکه تعجب می

کنیم و در عین حال گناھی را ھم مرتکب  کنی ما که تو را تسبیح می می
فرماید من  شان می پس بگذار تنھا ما باشیم و خداوند در جواب ،شویم نمی

 دانید. دانم که شما نمی چیزی می
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ی باطل داروینیسم  ی عقیده گویم این کجایش اثبات کننده و حال می
 است؟

آمده » آدم یا انسان«به معنای  در قرآن ،ھم» بشر«ی  در مورد کلمه
گاھند می موجودی دیگری. کسانی کهاست، نه  دانند در زبان  به زبان عربی آ

برای شمشیر قریب  مثالً  ،شود عربی به یک شیء واحد چندین اسم داده می
اسم که ھر کدام از این  ١٠٠اسم وجود دارد و برای شیر نزدیک به  ٥٠٠به 

ھم نام دیگری » بشر«گرداند.  ھا صفتی از صفات مسمایش را بارز می اسم
فرماید:  امام راغب اصفھانی می ی آن ه دربارهبرای ھمین انسان است ک

ھم به معنای باطن » أدیم«بشر یا بشره یعنی ظاھر اصلی پوست خارجی و «
گویند که ظاھرش به طور کامل  پوست است و بدین خاطر به انسان بشر می

گوییم  میگویند،  از پشم و مو پوشیده نشده است، و اینکه چرا به او آدم می
دمه«گرفته شده که به معنای پوست است و یا از » مأدی«این یا از 

ُ
گرفته » أ

رنگ حضرت  شده است که به معنای گندمگون بودن است، که در آن مثالً 
گندمگون یا ھمان سبزه بوده است. ولی تفسیر صحیح این است  ÷ آدم

گرفته شده و » ادیم«از خاک سرزمین است، اسمش از  ÷ که چون آدم
 اند. هنام او را آدم گذاشت

 اما اینکه چگونه خداوند متعال حضرت آدم را آفرید؟
رد رحمت  کسانی که موّال إ(اند  امروزه تمامی کتبی که در این باره نوشته

اند، و العیاذ بالله اعتقاد دارند  ھمگی به باطل رفتهخداوند قرار گرفته باشند) 
نپخته  اند که گوشت ھای وحشی صفتی بوده ھای اولیه غارنشین که انسان

اند، و در واقع توانایی حرف  خورده و از طریق اشارات با ھمدیگر حرف زده
اند. این تصورات صد در صد غلط  زدن نداشته و فاقد لباس و ابزار آالت بوده

ھای اولیه از ھمان  این ھمان تحلیل مادی از تاریخ است. اگر انسان ،است
ھا نسلی برایمان جای  انگل خوردند که دیگر باید ابتدا گوشت را به خامی می
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کنند  یان برای انسان توصیف میگرا دیگذاشتند تا مراحل دیگری که ما نمی
 طی شود!! ببینید این تھاجم فرھنگی چه بالیی به سرمان آورده است.

ھیچ  بدون، بدیع السماوات و االرض است، یعنی کسی که أ خداوند
ھا و زمین  به ابداع و آفرینش آسمان ،ای ی از پیش ساخته شده نمونه

 ی این سرزمین شود. تا انسان خلیفه ،پرداخته است
یکی یعنی حکم فرمانروایی و توانایی استفاده از  ،خلیفه دو معنا دارد

یعنی  ،به این آدمی داده است ی زمین است تمام چیزھایی را که بر روی کره
ی زمین  ک و تصرف در کرهی خداوند به سیر و سلو انسان به عنوان خلیفه

خودش موجود است و بر ھمه  ،ھم –پادشاه دائم  –پردازد و خداوند متعال  می
ی دوم به معنای مرگ یک انسان و  چیز این آدمی ناظر است. خلیفه

 ی خاکی است. جانشین شدن دیگری به جای او که این مختص این کره

 ؟اما سوال اینجا است اولین انسان چگونه آفریده شد
َها ﴿ ُّ�

َ
�  ﴾فَإِنَّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن تَُراٖب  ٱۡ�َۡعِث إِن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمَِن  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ

 .]٥[الحج: 
نکته دقت  ینپس (به ا ید،شدن در شک ھست یختهمردم! اگر از بر انگ یا«

 ».یدیم:) ھمانا ما شما را از خاک آفریدکن
 فرماید: و در جایی دیگر می

ِيٓ ﴿ ٍء َخلََقهُ  ٱ�َّ ۡحَسَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
 َخۡلَق  ۥۖ أ

َ
�َ�ٰنِ َوَ�َدأ  . ]٧[السجدة: ﴾٧ِمن ِط�ٖ  ٱۡ�ِ

(ھمان) کسی که ھر چه را آفرید به نیکوترین (وجه) آفرید، و آفرینش انسان «
 .»را از گل آغاز کرد

یعنی پس از آفرینش ھمه چیز، انسان را از خاک آفرید و خاک را تبدیل 
 به ِگل کرد!
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ٓۚ إِنَّا َخلَۡقَ�ُٰهم ّمِن ِطٖ�  ٱۡستَۡفتِِهمۡ فَ ﴿ ۡن َخلَۡقَنا م مَّ
َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
ُهۡم أ

َ
أ

زِبِۢ   . ]١١[الصافات:  ﴾١١�َّ
 یاھا سخت تر است،  آن ینشآفر یاھا بپرس که آ ) از آنیامبرپ یپس (ا«
 .»یدیمآفر یا ھا را از گل چسپنده ما آن یم،ا یده) آنچه ما آفرینش(آفر

�َ�ٰنَ َخلََق ﴿ ارِ ِمن َصۡلَ�ٰٖل كَ  ٱۡ�ِ  .]١٤[الرحمن:  ﴾١٤ٱلَۡفخَّ
 ».ای چون سفال آفرید سان را از ِگل خشکیدهنا«

سپس با آب آمیخته  ،»٥ حج: نگا:«انسان در آغاز آفرینش خاک بوده 
و بعد به صورت ِگل » ٢ انعام: نگا:«شده است و به صورت ِگل در آمده است 

پیدا  سبندگیچسپس حالت » ٢٨ نگا: حجر:« بدبو یا لجن تغییر شکل داده
ای شده  و بعد ِگل خشکیده و سفال گونه» ١١ نگا: صافات:«کرده است 

 سوره الرحمن، بدان اشاره دارد. ی است که این آیه
 ، صداای که با زدن تلنگری به آن صلصال یعنی: ِگل خشکیدهدر واقع 

 ».٣٣و  ٢٧و  ٢٦ نگا: حجر:«دھد.  می
 فرماید:  ی این آیات است که می و در ادامه

وِحهِ ﴿  .]٩[السجدة:  ﴾�ََ�َفَخ �ِيهِ ِمن رُّ
 ».و از روح خود در آن دمید«

منظور از روح او،  .و در این ھنگام بود که خداوند از روحش در او دمید
علق به انسان و بلکه منظور روح مخلوقی است مت ،روح خداوند نیست

 خداوند به آن قدرت و منزلت داده است.
، مانند روح الله، شود خداوند می و توجه شود وقتی چیزی اضافه به نام

الله، به معنای این است که این روح و خانه و ناقه مخلوق  بیت الله، ناقة
 خداوند ھستند و عالوه بر این، دارای شرف و بزرگی خاصی ھم ھستند.
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ۡمُرهُ ﴿
َ
ٓ أ َما َراَد َشۡ�  ۥٓ إِ�َّ

َ
ٓ أ ن َ�ُقوَل َ�ُ  ًٔ إَِذا

َ
 .]٨٢[یس:  ﴾٨٢ُ�ن َ�يَُكونُ  ۥا أ

ھرگاه خدا چیزی را بخواھد که بشود، کار او تنھا این است که خطاب بدان «
 .»شود بگوید: بشو! و آن ھم می

یکی دیگر از دالیل شرافت انسان این است که خداوند آن را با دستان 

َ َخلََق آَدمَ « :لق کرده استخودش خ  ).٦٠٣ . (دالئل النبوة:»�ِيَِدهِ  إِنَّ ا�َّ
توجه شود این روحی که در کالبد انسان نفخ شده، تنھا متعلق به انسان 

 گیرد. است و به حیوانات تعلق نمی

ْ �ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ َ�ٰ وَ  ٱۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس � ْ إِ�َّ  ٱۡستَۡكَ�َ �َدَم فََسَجُدٓوا

  .]٣٤[البقرة:  ﴾٣٤ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َوَ�َن ِمَن 
پس  ،(یاد بیاور) ھنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید«

 .»(ھمگی) سجده کردند، جز ابلیس که سرباز زد، و تکبر ورزید، و از کافران شد

کند که خداوند اول نفس آدم را  بیان می ج از پیامبر حدیث صحیحی
اش به کالبد او دمید و الله اعلم.  آفرید و سپس روح انسان را از طریق بینی

ا َخلََق اُهللا آَدَم َوَ�َفَخ « وَح َ�َطَس لَمَّ ِ  ،ِ�يِه الرُّ َْمُد ِ�َّ
ْ
فََحِمَد اَهللا  ،َ�َقاَل: احل

ُ َر�ُُّه: "رمَِحََك َر�َُّك يَا آَدُم" ،بِإِْذِن اهللاِ 
َ

ُ:  ،َ�َقاَل هل
َ

وئَلَِك "َ�َقاَل هل
ُ
 أ

َ
 يَا آَدُم اْذَهْب إِىل

ٍ  ،الَْمَالئَِ�ةِ   َمَأل
َ

َالُم  ،ِمنُْهْم ُجلُوٍس  إِىل قَالُوا: وََعلَيَْك  "َعلَيُْ�مْ َ�ُقِل: السَّ
َالُم   َر�ِِّه َ�َقاَل:ُ�مَّ رََجَع  ،َورمَْحَُة اِهللا َوَ�َرَ�تُهُ السَّ

َ
يَّتَُك إن  إِىل ِ

َ
يَُّة  ،َهِذهِ حت ِ

َ
َوحت

 .»بَنِيَك َو�َنِيِهمْ 
شود ھنگامی که آدم خلق شد و روحش در او دمیده  در اینجا بیان می

شد، آدم عطسه کرد و بالفاصله گفت الحمدلله و پروردگارش در جواب به او 
رشتگان برو و به سپس خداوند به او گفت به سوی آن ف ،گفت یرحمک الله

ھا سالم کن، بر خالف دیدگاه مادی گرایانه، آدم پروردگاری دارد که او را  آن
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دھد که چگونه رفتار نماید و حتی چگونه از  کند و به او نشان می تربیت می
 فرماید: زمانی که می ،گناھی که کرده استغفار نماید

ّ�ِهِ ﴿ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ  ﴾٣٧ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّاُب ُهَو  ۥاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ َ�َِ�ٰٖت َ�تَ  ۦَ�َتلَ�َّ
 . ]٣٧[البقرة: 
ی او را  سپس آدم از پروردگار خود کلماتی را دریافت داشت و خداوند توبه«

 ».پذیرفت. خداوند بسیار توبه پذیر و مھربان است
 خداوند پس از گناھی که آدم مرتکب شد به او گفت که اینگونه بگوید:

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿
َ
ٓ أ َر�ََّنا َظلَۡمَنا

 .]٢٣[األعراف:  ﴾٢٣ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 
 ،بر ما رحم نکنی اگر ما را نیامرزی و پروردگارا! ما به خود ستم کردیم و«

 ».دکاران خواھیم بو مسّلمًا از زیان
 ،ک و وقتی به آنان گفت السالم علیکمی سخنانش با مالی حتی در ادامه

س خداوند در اینجا در ،الله جوابش گفتند وعلیک السالم و رحمة مالئکه در
او گفت این سالم بین تو و بین فرزندان تو  دیگری به آدم داد و خطاب به

 است ای آدم.
در صحیح  .پردازیم اما االن به چگونگی خلقت آدم از دید اسالم می

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا « :بخاری روایت شده است يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

ُ ِستُّوَن ِذَرااًع 
ُ

ُ آَدَم َوُطوهل  .»َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: " َخلََق ا�َّ
در حالی که طولش شصت ذراع، و عرض بدنش  ،خداوند آدم را خلق کرد

یعنی حضرت آدم سی متر، و عرض  ،متر است نیم ھفت ذراع بود، ھر ذراع
شود، به  بدنش سه و نیم متر بود، و روایت است ھرکسی که داخل بھشت می

دانیم که  وارد بھشت خواھد شد، و ما می ÷ ھمان ھیکل و صورت آدم
 فرماید: اش می د در بارهھمان کسی است که خداون ج پیامبر
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 . ]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن ﴿
شود  این نیست جز آنچه به او وحی می. گوید از روی ھوای نفس سخن نمی و«

 )».گوید جز وحی چیزی نمی هب (و

 .ج پس راست گفت رسول الله
توان  می ،رود وی کمی و نقصانی میخلقت انسان ھمواره به س ،برادرم

ھا را مثال زد، آدم سی متر ھیکل  برای صدق این گفته، قد و ھیکل انسان
حتی از لحاظ  قد معمول آدمیان چه اندازه است؟ داشته است، امروزه چی؟

خداوند در قرآن کریم  ،ایم عمر و طول زندگی ھم دچار کاستی و نقصان شده
 گوید: ی قوم ثمود می ارهدرب

يَّاٍ� ُحُسوٗماۖ َ�َ�َى ﴿
َ
رََها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع َ�َاٖل َوثََ�ٰنَِيَة � َ�ٰ  ٱلَۡقۡومَ َسخَّ �ِيَها َ�ۡ

ۡعَجاُز َ�ٍۡل َخاوَِ�ةٖ 
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
 . ]٧[الحاقة:  ﴾٧َك�

گاه (آن)  آن ،ھا مسلط نمود ھشت روز پی در پی بر آن (خداوند) ھفت شب و«
 بر زمین افتاده (و ،ھای پوسیدۀ تو خالی درختان خرما را آن (تندباد) مانند تنهقوم 

 ».ھالک شده) می دیدی
دیدی مانند درختان نخل  آنان را می ،یعنی ھنگامی که عذاب نازل شد

 .اند (بلند قامت) و تو خالی بر روی زمین افتاده
 فرماید:  و یا در جای دیگر در وصف گذشتگان می

ِينَ َوَ�ُموَد  ٨ٱۡ�َِ�ٰدِ لَۡم ُ�ۡلَۡق ِمۡثلَُها ِ�  ٱلَِّ�  ٧ٱۡلعَِمادِ اِت إَِرَم ذَ ﴿ َجابُواْ  ٱ�َّ
ۡخرَ  ِ  ٱلصَّ ۡوتَادِ َوفِرَۡعۡوَن ذِي  ٩ٱلَۡوادِ ب

َ
  .]١٠-٧[الفجر:  ﴾١٠ٱۡ�

که ھمانند آن در  .ھمان عاد) ارم که دارای شونھا (وقامت بلند) بودند(«
ھای سخت را از  ھایی که صخره آن ،(نیز قوم) ثمود و. شھرھا آفریده نشده بود

ھا  و فرعون صاحب میخ  ساختند) برای خود خانه می تراشیدند (و (کنار) وادی می
 ».(شکنجه ھا و سپاه)
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، اینکه ھای اولیه است که نه وحشی صفت بودند ھا بحث انسان این
 ،ند عور بودھا بی عقل و ش این انسانخوردند، اگر  به خامی می ھا را گوشت

ترین بناھای  ی مصر جزء بزرگ ھای ثالثه ھرم ،پس چرا ھنوز که ھنوز است
 ست بشر است؟ساخت د

ی أمر پرسیده شود که با  باید دانست حتی اگر امروز ھم درباره
ین فرد در این عالم که تر تیب ترین و خوش ترین؛ عاقل ترین و با ذکاوت ھوش

خواھد بود، مگر از لحاظ عقلی که  ÷ جواب، آدم ،شک بوده است؟ بدون
 برسد و از ایشان برتر باشد. ÷ به آدم ج ءپیامبر اکرم خاتم االنبیا

ُ آَدمَ «فرمود:  ج در حدیث داریم در مورد اینکه پیامبر  ىلَعَ  َخلََق ا�َّ
الف نظر است، تخا. در اینکه مفھوم این حدیث چیست، میان علماء »هِ تِ ورَ ُص 

این است که خداوند آدم را آفرید بدون طی مراحل  اما یکی از معانی آن
توانست  جنینی و بلوغ و... بلکه ھنگام خلقتش او کامل کامل بود و می

 حرف بزند.
مادی  گفتن انسان از کجا آمده است؟ اما در تفسیر مادی، این سخن

د، چیزی از گفتن نبودناولیه قادر به سخن  یھا گویند: انسان گرایان می
خواستند آنچه در  می ،داد ھا را به ارتباط اجتماعی سوق می آننشان درو

ا ھا با خلق آواھ ابتدا با اشاره و بعد ،درونشان است را باھم در ارتباط بگذارند
 اند.  و نماھایی به ساخت گفتار پرداخته

دروغی محض است، خداوند متعال انسان را  ،در حالی که این تفسیر ھم
مطابق با این آیه از قرآن  ،به او سخن گفتن را یاد دادآفرید و از ھمان ابتدا 

 فرماید: کریم که می

�َ�ٰنَ َخلََق  ٢ٱلُۡقرَۡءانَ َعلََّم  ١ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿  . ]٤-١[الرحمن:  ﴾ٱۡ�َيَانَ َعلََّمُه  ٣ٱۡ�ِ
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به او (نطق و) سخن . انسان را آفرید. قرآن را تعلیم داد. (خداوند) رحمن«
 ».گفتن آموخت
سوره (الرحمن) پس از ایمان و خلقت انسان، الله متعال در این 

ترین نعمت پس از ایمان و  فرماید که به انسان نعمت بیان که بزرگ می
 خلقتش است را عطا کردیم.

ھر آنچه را که در ضمیر است برای دیگران گفتن بیان  بیان چیست؟
 ناب عقلش بیشتر. شیخ االسالم ،تر شود و ھرکس بیانش قوی نامیده می
فرمایند: ھرکس  باره میاین  لله، درا اابن حزم اندلسی رحمھم متیمیه و اما

البته توجه شود بیان قوی به معنای  .عقلش بیشتر است ،بیانش قوی باشد
ھتر رسانیدن پیام به ببه کار بردن عبارات قلمبه سلمبه نیست، بلکه 

 مخاطبین است.
 فرماید:  خداوند متعال در قرآن کریم می

ۡسَمآءَ َعلََّم َءاَدَم وَ ﴿
َ
 . ]٣١[البقرة:  ﴾ُ�ََّها ٱۡ�

 ».ھا را ھمگی به آدم آموخت و نام«
 کشد؟ و یا اینکه اصالً  چرا الله تعالی در اینجا بحث اسماء را پیش می

 بحث اسماء چه ربطی به این قضیه دارد؟
ی  چون زنجیره ،علتش جز این نیست که برای بیان، نیاز به اسماء است

ھا، اسم است.  گفتار از اسم و فعل و حرف تشکیل شده و اساس کالم در این
پذیرد،  شود، اسم است که مسند می اش خبری داده می اسم است که درباره

آید و اسم است که فعل بر رویش انجام  که صفتی در کنارش میاست و اسم 
پذیر نیست. اسم در واقع کالم و بیان امکان  ،پذیرد، و اگر اسم نباشد می

و یا یک  ءھایی است که برای یک شی عالمت اختصاری صفات و تعریف
شناسی که  به جای اینکه بگوییم آن شخص را می رود، مثالً  شخص به کار می
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رسد و ھمواره لباس آستین کوتاه  قدش کوتاه است و کمی چاق به نظر می
 اسی؟شن یم زید را میگوی پوشد و...، یک دفعه می می

ی  درباره ب ، اختصاری برای تمامی تعاریف باال است. ابن عباسزید
حتی اسم  ،فرماید: خداوند اسم ھمه چیز را به آدم آموخت تفسیر این آیه می

ر). ر) و بزرگ (ُمَکبَّ  کاسه و کاسک، اسماء کوچک (ُمصغَّ
اشته ای ھمه چیز اسم مخصوص به آن را دزبان کامل زبانی است که بر

زیرا برای ھر چیز تقریبًا اسم  ،ترین زبان است زبان عربی کامل ثالً باشد، م
آید تا آن  مخصوص آن چیز را دارد. مثًال شتر از آن لحظه که به دنیا می

شود، ھر اسم  اسم برایش به کار برده می ٥٠نزدیک به  ،میرد لحظه که می
 .است ط مشخصییبرای سن مشخص و شرا

بوده است. و  ÷ زبان حضرت آدم ،ن زبانتری و بایستی بدانیم که کامل
بوده است.  ÷ از محققین اعتقاد دارند زبان عربی ھمان زبان آدمبسیاری 

 ای است). (و این نظر بسیار قوی

ۡسَمآءَ وََعلََّم َءاَدَم ﴿ :ی در تفسیر آیه ،عالوه بر تفسیر باال
َ
، ﴾ُ�ََّها ٱۡ�

روز  کاینات از تمامی اسامیتوان گفت منظور این است که الله تعالی  می
خلقت زمین تا قیامت را به آدم آموخت، و یا اینکه نام ھر موجودی که در 

بوده است را به وی آموخت، و یا نشان دادن اسماء ھر آنچه  ÷ دوران آدم
که در دوران آدم بوده، و دادن توانایی نام گذاری چیزھایی که بعد از آن 

 آیند. می
ترین زبان است و او  رین انسان و زبان وی کاملت یعنی حضرت آدم کامل

آید حوا  پیش میاز ھمان ابتدا با خداوند سخن گفته است. اما حال سوال 
 چگونه آفریده شد؟

 فرماید: ی نساء خداوند می در آیات سوره
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َُّقوا  َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلَقَ  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  رَۡحاَم

َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  .]١[النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ

ای مردم از پروردگارتان بترسید، آن کسی که شما را از یک تن آفرید، و «
ھمسرش را (نیز) از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، و از 

کنید، و (ھمچنین) از (گسستن)  خدایی که به (نام) او از ھمدیگر درخواست می
گمان خداوند ھمواره بر شما مراقب (و نگھبان)  پیوند خویشاوندی بپرھیزید. بی

 .»است
آمده که خداوند متعال، حوا را از عالوه بر این در صحیح بخاری ھم 

اند و به ھمین  ھا خمیده که این دنده ،ی آدم آفریده است ھای سینه دنده
فرماید: زنان نوعی کجی در رفتارشان ھست و اگر  می ج خاطر پیامبر اکرم

ای، پس  شکسته را او ،با فشار و زور تالش در راست کردن زنت داشته باشی
نه  ،شان انتظار داشته باشی  ی طبع و سرشت و حوصله ھا به اندازه باید از آن

 بیشتر.
گویند  می ،تر بود ای در رد این سخنم که گفتم آدم از ھمه عاقل  حال عده

در جواب باید گفت  تاب نساخت؟ چرا موشک نساخت؟ لب پس چرا آدم مثالً 
ی  نیازھای اولیه ،بر اساس نیازھایشان است ،سازند ھا می چیزھایی که انسان

ھا را ھم داشته است،  آن ÷ ھا خوراک و پوشاک و مسکن بوده، که آدم آن
تاب و گوشی نداشته است!! که اگر جزء  نیازی به موشک و لب حتماً 

 شد. در ھمان دوره ساخته می نیازھایش بود حتماً 
ی  و اما یک سوال دیگر آیا آدم مطابق با چیزھایی که امروزه درباره

  ، برھنه بود؟گویند ھای نخستین می انسان
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ۖ َوِ�َاُس ﴿ نَزۡ�َا َعلَۡيُ�ۡم ِ�َاٗسا يَُ�ٰرِي َسۡو�تُِ�ۡم َورِ�ٗشا
َ
َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم قَۡد أ

ِ َ�ٰلَِك َخۡ�ۚٞ َ�ٰلَِك ِمۡن َءاَ�ِٰت  ٱ�َّۡقَوىٰ  ُرونَ  ٱ�َّ كَّ  . ]٢٦[األعراف:  ﴾٢٦لََعلَُّهۡم يَذَّ
 پوشاند و راستی برای شما لباسی که شرمگاھتان را میای فرزندان آدم! به «

و ( آیات از این بھتر است، تقوا و لباس کردیم، نازل شماست، زینت) ۀ(مای
 .»شوند متذکر) ھا انسان( تا است خداوند) ھای نشانه

یعنی بر او  ،او اکرام شد ،ی زمین با قدم گذاشتن سیدنا آدم بر روی کره
 .لباس بر تن داشتبود، حتی ھنگامی که در بھشت ھم  د،لباس پوشانیدن

ھا پیش بیاید این است که آیا بھشتی  حال سؤالی که شاید برای بعضی 
؟ یا باغی بود که مکانش یا م در آن بوده ھمان بھشت برین بودکه سیدنا آد

 ،یا در زمین؟ در این باره بین علما اختالف نظر وجود دارد در آسمان بود و
گویند: باغی غیر از بھشت بوده که جایگاھش یا در  از علما میبسیاری 

ھای فراوانی داشته. و بعضی ھم  آسمان بود و یا در زمین که این باغ نعمت
ی، ھردو از آراء اھل سنت و ھمان بھشت بوده است. و این دو رأ گویند می

شکلی نیست که به یکی از این دو رأی معتقد باشی. جماعت است و ھیچ م
ی دوم (یعنی باغی غیر از بھشت بوده) منسوب است به (سفیان بن عیینه رأ

 ھا از ابن عباس ھم نقل شده است. عالوه بر این و ابن قتیبه دینوری) و
 ، ده قرن بوده است؛ی بین حضرت آدم و حضرت نوح فاصله ،توجه شود

. در نزد ما ھر قرن به معنای صد سال است ج بر طبق حدیث صحیح پیامبر
ولی در نزد عرب ھر قرن به معنای یک نسل است. در حدیثی صحیح از 

آمده که مردم از ایشان پرسید آیا آدم نبی بود؟ پیامبر فرمود  ج رسول الله
پیامبر بین سیدنا آدم و نوح بود؟ گوید چه مدت زمانی  بله و بعد می

 فرماید ده قرن. می
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دانیم  سل است و میو چون بیان ھم کردیم قرن در نزد عرب به معنای ن
مشخص نیست  ،کرده سال ھم بیشتر عمر می ٥٠٠که در آن زمان ھر فردی 

 ی زمانی چند سال بوده است. دقیقًا این فاصله
بین آدم و  فھمیدند، گفتیم گویند بشر اولیه چیزی نمی امروزه مردم می

 بود:  ÷ و کسی که کشتی بدان بزرگی ساخت نوحنوح ده قرن بوده است 

ۡلَ�ٰٖح َوُدُ�ٖ وََ�َ ﴿
َ
ٰ َذاِت �  . ]١٣[القمر:  ﴾١٣ۡلَ�ُٰه َ�َ

 .»ھا، سوار کردیم ھا و میخ و نوح را بر کشتی ساخته شده از تخته«
ھای بزرگ بھره برد. امروزه ھم بقایای  و برای ساختن این کشتی از میخ

در ساخت این  ÷ آید: نوح حال سؤال پیش می ،کشتی بزرگ پیدا شده
ھای بزرگ و تخته الوارھا استفاده کرد، یعنی در زمان ایشان  کشتی از میخ

نجاری بوده، آھنگری ھم بوده است، ده قرن بعد از آدم!! مطمئن باشید 
، چون خداوند آدم را اکرام و بر او لباس لباس ھم بوده، آشپز ھم بوده و...

پس کردند با چاقو!!  حتی حیوان را برای استفاده از گوشتش ذبح می ،پوشاند
 اند. ی چیزھا چون قابلمه و.... ھم بوده چاقو باشد که دیگر بقیه

پر از دروغ  ھر چند ذھن ما ،ی در آن نیستاند و ھیچ شک ھا ھمه حق این
ای مطرح است مبنی بر وجود  امروزه حتی نظریه و تصورات اشتباه است.

اند، که ھمگی با  ھای زیادی بوده ھایی که دارای امکانات و پیشرفت انسان
اند، و بعد از آن دوباره از نو انسان پیشرفتش را آغاز  طوفان نوح از بین رفته

 کرد.
ته ساخ ÷ ممکن است کسی بپرسد: چه چیزی توسط حضرت آدم

ھا مطابق با  اختراعات انسانب گویم: خ ش میشده است؟ در جواب
اند به چیزی  ھا احساس کرده پذیرد و ھر گاه انسان ھایشان صورت مینیاز

اند، و ھمانطور که  مورد ھدایت الھی قرار گرفته و آن را ساخته ،نیاز دارند
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ھا مادر  ھای انسان یعنی حاجت» احلاجة أم اإلخرتاع«مشھور است: 
ب . خھا است ی اختراعات انسان حاجت تعیین کننده اند و این اختراعات

چه مفھومی  ساختش ،به چیزی احتیاج نداشته باشد ÷ وقتی آدم
چطور  ،ایجاد نیاز نکند ،چیزی اصًال وقتی نبودِ  تواند داشته باشد؟ می
 اختش به فکر آدمی خطور پیدا کند؟شود س می

اجات حاجات اولیه شامل خوراک و پوشاک و مسکن بوده است، ح
ی شھرھا و عالوه بر آن وقوع جنگ و  مثًال توسعه ،ای ھم ھستند ثانویه
تری  تا ضرر کم ؛ریزی میان بنی بشر، سبب نیاز به سالح و... بوده است خون

ھا ھمان نیازھای ثانویه است،  این نند و آسیب بیشتری به دشمن بزنند.ببی
را ساخت؟ در واقع ی ضد گلوله؛ چه کسی اولین بار آن  مثًال ساخت جلیقه

توان به آن زره جنگی ھم گفت؛ ساخت این وسیله و اختراع آن، کار  می
ی انبیاء ھم  ھمان طور که در قرآن کریم در سوره ،بود ÷ حضرت داوود

  :آمده که

نتُۡم ﴿
َ
ِسُ�ۡمۖ َ�َهۡل أ

ۡ
وََعلَّۡمَ�ُٰه َصۡنَعَة َ�ُوٖس لَُّ�ۡم ِ�ُۡحِصَنُ�م ّمِۢن بَأ

 . ]٨٠[األنبیاء:  ﴾٨٠َ�ِٰكُرونَ 
و ساختن زره را بخاطر شما به او آموختیم، تا شما را از (آسیب) «
 ».؟تان محفوظ دارد، پس آیا شکر گزار ھستید ھای جنگ

 کند. در واقع انسان حاجتی داشته باشد با ھدایت خداوند رفعش می

�َ�ٰنَ لََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ ۡحَسِن َ�ۡقوِ��ٖ  ٱۡ�ِ
َ
 .]٤[التین:  ﴾٤ِ�ٓ أ

 ».به راستی که ما انسان را در بھترین صورت و نظام آفریدیم«

 وبرکاته والسالم علیکم و رحمة الله

 »پایان«
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