
 

 
 

315 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 336-317 :، ص1044بهار و تابستان ، 28، شماره پانزدهم، سال و علمقرآن  یدو فصلنامه علم
Academic Journal of the Qur’an and Science, Spring and summer 2021, 11(22), P: 331-311  

 

 
A Study of the Origin of Life on Earth from the Perspectives of the 

Quran and Science

 

Ghorban Ali Nematzadeh 1 

Mohammad Javad Eskandarloo 2 

Abdul Qadir Mohammad Balue 3 

ABSTRACT 

The question of the origin of life on earth has been one of the most fundamental 

questions of ontology throughout human history, and has been generally debated 

between experimental scientists and religious scholars. Therefore, the main purpose 

of this paper is to examine the viewpoints of the Quranic exegetes and experimental 

scientists on the emergence of life on earth. In this regard, after examining the literal 

and technical meanings of some relevant terms such as life, experimental science and 

scientific exegesis, the viewpoints of the Muslim exegetes on the origin of life on 

earth were analyzed. Thereafter, some of the most famous theories and hypotheses of 

experimental scientists on this subject were discussed and analyzed. The research 

methodology used in this article is the descriptive-analytical method; whereby the 

collected data were presented and analyzed based on logical and textual evidences. 

The library research method was used for data collection. The findings indicate that 

the Quran did not explicitly discuss the origin of life on earth, but provided detailed 

reports about the creation and the origin of human beings. Also, many of the 

theories/hypotheses proposed by the ancient and contemporary experimental scientists 

on the origin and origin of life on earth are inconsistent with the Quranic accounts. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

    علمعلم  وو  قرآنقرآن  منظرمنظر  ازاز  زمینزمین  دردر  حیاتحیات  پیدایشپیدایش
 3عبدالقادر محمدبلو 2اسکندرلو محمدجواد 1قربانعلی نعمت زاده

 چکیده
شناسی در طول تاریخ بشر بـوده  ترین سؤاالت هستی پیدایش حیات در زمین یکی از اساسیمسئله 

و عمومًا مورد مناقشه بین دانشمندان علوم تجربی و علمـای دینـی اسـت. هـد  اصـلی ایـن تحقیـق، 
های مفسران قرآن و دانشمندان علوم تجربی در مورد پدیده حیات در زمین است. در این  بررسی دیدگاه

های حیات، علم تجربی و تفسـیر علمـی، نظـرات  تا، پس از بررسی معانی لغوی و اصطالحی واژهراس
ها و  تـرین و مشـهورترین نظریـه مفّسران مسلمان پیرامون منشأ حیات در زمین مورد بررسی شده و مهم

ق روش تحقیـ های دانشمندان علوم تجربی پیرامون این موضوع موردبحث و تحلیل قرار گرفـت. فرضیه
در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است؛ به این معنای که مطالب گـردآوری شـده را بـا اسـتناد بـه دالیـل 
عقلی و نقلی بیان شده و مورد تحلیل و تطبیق واقع شده است. روش گردآوری اطالعات در این تحقیق 

یـدایش حیـات در طور واضـح بـه مسـئله پ دهد که قرآن به های تحقیق نشان می ای است. یافته کتابخانه
ها ارائه کرده است. هم نـین بسـیار  زمین اشاره نکرده؛ اما جزئیات مفصلی درباره خلقت و منشأ انسان

شده توسط دانشمندان متقدم و معاصر علوم تجربی درباره منشأ و پیـدایش  های ارائه ها/ فرضیه از تئوری
 های قرآنی مطابقت ندارند. حیات روی کره زمین با گزارش

 
 قرآن، تفسیر علمی، اعجاز علمی، علم تجربی، منشأ حیات، حیات در زمین دی:یلکگان واژ

                                                                 
 .:یافت یخ در یخ پذیرش:و  37/57/0277 تار  .33/53/0055 تار
: سـاریو منـابع طبیعـی،  مدیر پژوهشـکده ژنتیـک و زیسـت فنـاوری کشـاورزی طبرسـتان، دانشـگاه علـوم کشـاورزیعضو هیئت علمی و . 0

gh.nematzadeh@gmail.com. 

 .mj_eskandarlo@miu.ac.ir:  جامعة المصطفی العالمیه . دانشیار3

 salati0all@gmail.com )نویسنده مسئول(قرآن و مستشرقان، جامعة المصطفی العالمیه یدکترپژوه  دانش - 2



 

 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 336-317 :، ص1044بهار و تابستان ، 28، شماره پانزدهم، سال قرآن و علم یدو فصلنامه علم
  علم و قرآن منظر از زمین در حیات پیدایش

 قربانعلی نعمت زاده و همکاران

311 

 بیان مسئله
ها ایـن  ترین پدیده ترین و عجیب مسئله پیدایش حیات جانداران در زمین یکی از اساسی بدون شک

هـا و  جهان است که هنوز چگونگی پیدایش آن برای دانشمندان گشوده نشده است. در این میـان تئوری
گرای غربـی ارائـه گردیـده  نظرات مختلفی مبنی بر پیدایش حیات در کره زمین توسط اندیشمندان مادی

سـوره  25است که مورد تأیید قرآن کریم نیست. البته در این تحقیق به برخی از آیات قرآنی ازجمله آیـه 
دایش حیات اشاره دارد، بررسـی پژوه به مسئله پی سوره نور که طبق اقوال برخی مفسران قرآن 00انبیاء و 

شده توسط دانشـمندان علـوم تجربـی دربـاره منشـأ حیـات  های ارائه شود. هم نین برخی از تئوری می
 شود. جانداران در زمین بررسی می

هـای  دقت موردمطالعه و تئوری نخست ضروری است، منشأ حیات جانداران ازنظر علوم تجربی به
هـا موردبررسـی قـرار گیـرد و در ادامـه چرایـی  نقدهای تجربی آن مختلف به بحث گذاشته و نواقص و

اسرارآمیز بودن حیات از منظر قرآن نیز به بحث گذاشته شود. تحقیق حاضر سعی کرده است کـه آیـات 
های دانشمندان علوم تجربی پیرامـون پیـدایش حیـات جانـداران در زمـین را بررسـی و  قرآنی و تئوری

 تراک یا تمایز آن دو را بیان کند تا از این طریق اعجاز علمی قرآن اثبات شود.تحلیل قرار داده و وجه اش

 پیشینه
انـد و در  از دو قرن اخیر، دانشمندان مسلمان بحث در مورد اعجاز علمی قرآن کریم را مطـرح کرده

انی این راستا، بسیاری از کشفیات علوم تجربی که مطابق با اشارات علمی قرآن مجید برای اثبات وحیـ
میـان قـرآن و علـوم تردید تحقیقات در مطالعـه تطبیقـی  بودن این کتاب مقدس استفاده شده است. بی

پژوهـان مسـلمان  تجربی پیرامون منشأ حیات در زمین نسبتًا جدید است؛ اما بسیاری از مفسران و قرآن
ین پـژوهش توسـط اند. تـاکنون چنـد های ارزشمندی داشته شناسی فعالیت های قرآن و زیست در زمینه

ها،  شناسی ازجمله پیدایش زمین و کهکشان شناسی و کیهان دانشمندان مسلمان در مورد مباحث زیست
آفرینش ستارگان و سیارات و غیره انجام شده است. هم نین تحقیقات در رابطه با منشأ حیات در زمین 

ویژه در  کتـاب و مقـاالت بـهاز منظر قرآن و روایات اسالمی انجام شده اسـت. در ایـن راسـتا چنـدین 
 های عربی و فارسی نوشته و منتشر شده است. زبان

را نوشته « القرآن و العلم الجدید»میالدی، عبدالغنی الخطیب کتابی با عنوان  0715در اواخر سال 
بـه فارسـی « قرآن و علم امـروز»هجری شمسی توسط دکتر اسدالله مبشری با عنوان  0213که در سال 
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های مختلف ازجمله فیلسـوفان یونـان و دانشـمندان علـوم  در فصل سوم این کتاب، دیدگاهترجمه شد. 
رد )الخطیـب، کـطبیعی و عهدین )تورات و انجیل( و قرآن پیرامون ایجاد یا پدید آمدن هستی را بحـث 

نژاد،  هجری شمسی، شـهید دکتـر سـید رضـا پـاک 0210(. در سال 79-17: 0213قرآن و علم روز، 
اولـین دانشـگاه و »های علوم پزشکی بـا عنـوان  در جهت بررسی نظر قرآن درباره چندین رشتهکتابی را 

های سوم و چهارم از جلد نخست این کتاب پیرامون بیولوژی حیوانی  رد. قسمتکمنتشر « آخرین پیامبر
د های دانشـمندان علـوم طبیعـی و قـرآن مجیـد در مـور شناسی است؛ که در آن برخی از دیدگاه و جنین

-020/ 0: 0210نژاد، اولین دانشـگاه و آخـرین پیـامبر،  پیدایش حیات در زمین اشاره شده است )پاک
000.) 

و  قـرآن»آزار شیرازی تـألیف خـود را بـا عنـوان  هجری شمسی، دکتر عبدالکریم بی 0291در سال 
دیـدگاه قـرآن را به بررسی پدیده جهان طبیعی و مطالب مهمی دیگـر از « طبیعت، گذشته و آینده جهان

پرداخته است. وی در بخشی از این کتاب از پیدایش زمین و آفرینش کیهان و پیدایش حیـات و برخـی 
: 0291 و طبیعت، گذشته و آینـده جهـان، آزار شیرازی، قرآن موجودات زنده دیگر بحث کرده است )بی

پژوهشـی »وان هجری شمسی، دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی کتابی با عنـ 0270(. در سال 00-03
بـه « شناسی قرآن و علوم زیست»منتشر کرد. در بخش چهارم این کتاب با عنوان « در اعجاز علمی قرآن

بررسی منشأ پیدایش حیات در زمین از منظر قرآن پرداخته و نظریه تکامل بیولوژیکی نیز را موردبحث و 
قرآنی در این زمینه مـورد تحلیـل و تحلیل قرار داده است. وی نظرات برخی از مفسران را در مورد آیات 

 (.372-320/ 3: 0291نقد قرار داده است )رضایی اصفهانی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، 
نوشـته « قـرآن و طبیعـت»هجری شمسی، سعید حمیدی کلیجی، کتابی بـا عنـوان  0270در سال 

ی قـرار گرفتـه اسـت ها و طبیعـت از جهـات مختلـف موردبررسـ است. در این کتاب رابطه میان انسان
، کتابی با عنوان میالدی 3550(. هم نین در سال 090-095: 0270)حمیدی کلیجی، قرآن و طبیعت 

توسط پزشک فرانسوی به نام موریس بوکـای کـه « های علم و کتاب مقدس آید  پاسخ بشر از کجا می»
ظر علم تجربی و عهـدین و بعدًا مسلمان شد، نگارش یافته است. این کتاب به بررسی منشأ انسان از من

قرآن پرداخته است، در بخشی از کتاب در مورد منشأ حیات در زمین نیز اشاره مختصـری شـده اسـت 
(Maurice, What is the origin of man, 3550: 011-019.) 

تحسـین و ارزشـمند اسـت؛  پژوهـان مسـلمان در ایـن زمینـه بسـیار قابل های مفسران و قرآن تالش
کدام از این تحقیقات مطالعه تطبیقی جامع و مفصل بین قـرآن و علـوم تجربـی دربـاره  چحال، هی بااین
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رو الزم است که تحقیـق مفصـل و مسـتقلی در رابطـه بـا  منشأ حیات در زمین انجام نشده است. ازاین
 نظریه قرآن کریم و علوم تجربی در مورد منشأ حیات در زمین انجام گیرد.

 شناسی الف. مفهوم
تر با مباحث تحقیق، ارائه تعریـف برخـی از  رود به اصل بحث، برای آشنایی بیشتر و دقیقپیش از و

 این بحث ضروری است. مهمهای  واژه

 حیات .1

(، بیوشـیمی biologyشناسـی ) های علوم طبیعی مانند زیست مربوط به رشته« حیات»تعریف واژه 
(biochemisty( و اخترشناسی )astrobiologyاست؛ اما تاکنون )  تعریف مستقلی که مورد اتفاق همه

 دانشمندان علوم تجربی باشد، وجود ندارد.
و به معنای زندگانی و زنـده شـدن اسـت کـه در « ی ی ح»از ریشه  واژه حیات در لغت، اسم مصدر

(؛ امـا در 07/702: 0227نامـه دهخـدا،  رود )دهخدا، لغت و َممات )مردن( به کار می مقابل آن َموت
ناسان، حیات به معنای توانایی تنفس، رشد، تولیدمثل که افـراد، حیوانـات و گیاهـان ش اصطالح زیست

 (.Hornby, Advanced Learner’s dictionary, 3555: 172قبـل از مـرگ دارنـد و اشـیا ندارنـد )
رو گیـاه را حـی؛  شـود. ازایـن روی رشددهنده و نمودهنده گیاهان و حیوان حیات شـناخته مییرو ن ازاین

ه حیوان به معنی موجـودی کننده و حّساس و از همان معناست کروی حس یند و یا نیموکننده گوعنی نی
 (.317: 0003ننده است )راغب اصفهانی، مفردات الفاو القرآن، ک و حس  است که حیات
کاررفته اسـت )ر ک: عبـدالباقی، المعجـم المفهـرس  بار در قرآن کریم به ۹۲مشتقاتش  این واژه با

در قـرآن شـامل همـه موجـودات زنـده « حیـات»مفهـوم(. 371-372: ۰۳7۲رآن الکریم، أللفاو الق
؛ 300بقـره/نسـبت داده شـده اسـت ) شود و در پنج آیه قرآن لفظ حی )زنده( نیز به خداونـد متعـال می
 .(3عمران/ آل

 علم تجربی .2

و رفتـار ( است، به معنـای دانـش در مـورد سـاختار Scienceعلوم تجربی که معادل انگلیسی آن )
توانیـد از طریـق تجربـه، آزمـایش و مشـاهدات  هایی که می جهان طبیعی و مادی که بر اساس واقعیت

(؛ بـه Hornby, Advanced Learner’s dictionary, 3555: 0500شـود ) انسان اثبات کنید، گفته می
رسـی هـا بر هـایی هسـتند کـه موضـوع آن عبارت دیگری، علوم تجربـی، همـان علـوم طبیعـی و دانش
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های طبیعـی را  کوشـند تـا پدیـده طبیعت جهان است و دانشمندان علوم تجربی می فیزیکی های ویژگی
 و بر اساس فرآیندهای طبیعی توضیح دهند. روش علمی با

 تفسیر علمی .3

عنوان گـرایش  عنوان روش تفسـیری و در نـزد دیگـران بـه پژوهان بـه تفسیر علمی نزد برخی از قرآن
ست. مراد از علم در این نوشتار همان علوم تجربی است کـه بـا شـیوه آزمـایش، تفسیری شناخته شده ا

کند. با توجه به بیان مفهوم دو واژه تفسیر و علم، به توضیح مراد از تفسیر  های طبیعی را بررسی می پدیده
هـای متعـددی از تفسـیر  پژوهان مسلمان اشاره خواهیم کرد. تعریف علمی در اصطالح مفسران و قرآن

 پژوهان ارائه شده است: لمی توسط مفسران و قرآنع
تفسیر علمی، تفسـیری اسـت کـه پیـروان آن سـعی »نویسد:  دکتر عبدالسالم عبدالمجید چنین می

کنند، عبارات قرآنی را تابع نظریات و اصطالحات علمـی قـرار دهنـد و همـه تـالش خـود را بـرای  می
، اتجاهـات التفسـیر المحتسب« )دارند. مبذول می استخرا  علوم مختلف و آرای فلسفی از آیات قرآن

 (.309: 0053فی العصر الراهن، 
تفسیر علمی، تفسیری است که اصطالحات علمی را بـا عبـارات قرآنـی »گوید:  دکتر ذهبی نیز می

)الـذهبی، التفسـیر و « کنـد. دهد و در استخرا  علوم مختلف و آرای فلسفی از آن تالش می تطبیق می
 (.3/093تا:  یالمفسرون، ب

مقصود از تفسیر علمی، کوشش و تالش مفسر در کشف ارتباط میـان »نویسد:  دکتر فهد رومی می
ای که اعجاز قرآن آشـکار شـود و  گونه شناختی قرآن کریم و اکتشافات علم تجربی است، به آیات هستی

تجاهات التفسیر فـی )سلیمان الرومی، ا« بر مصدر آن و صالحیتش برای هر زمان و مکان داللت کند.
 (.3/007: 0051القرن الرابع عشر، 

وسـیله  منظور از تفسیر علمـی، توضـیح دادن آیـات قـرآن به»نویسد:  دکتر رضایی اصفهانی نیز می
 (.390: 0290)رضایی اصفهانی، درآمد بر تفسیر علمی قرآن، « علوم تجربی است.

ز بقیه است؛ زیرا با تعبیر اجتهـاد مفسـر در تر ا ها، تعریف دکتر فهد رومی جامع در بین این تعریف
شود و هم نـین بـا اشـکال تحکـیم و تطبیـق نظریـه  تعریف وی شامل تفسیر علمی مقبول و مردود می

 علمی با قرآن مواجه نیست.
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 ب. رابطه بین قرآن و علوم تجربی
ت. های علمـی اهمیـت بسـیاری قائـل اسـ اسالم دین علم و منطقی است که به دانـش و پیشـرفت

رسالت دین اسالم از دوره آغازین آن بر مبنای علم و دانش نهاده شده است. نخستین آیاتی که بر پیـامبر 
(؛ درواقـع، از افتخـارات 0-0نازل شده بود، با قرائت و علم و قلم شروع شد )ر ک: سوره علق/ اکرم

مـاده شری پدید آورد. های ب اسالم است که توانست طی چند قرن، تمدن بزرگی برای معار  و پیشرفت
بار در قرآن مجید تکرار شده است. البته الزم به ذکر است که مراد  905علم همراه با مشتقاتش بیش از 

از علم در قرآن مجید، نوع خاصی از علم )مثل فلسفه، علـوم اجتمـاعی، علـوم تجربـی و ...( نیسـت؛ 
از راه تجربه، وحـی و تفکـر بـه دسـت آیـد ـ  بینی که بینی و جهان بلکه علم به معنای عام ـ هر نوع واقع

 (.022: 0290است )ر.ک: رضایی اصفهانی، درآمدی بر تفسیر علمی قرآن، 
ها را دعوت به تفکر و تدبر در جهـان آفـرینش و طبیعـت  ای از آیات قرآن مجید انسان شک، عده بی

پژوهـان مسـلمان  لمـای و قرآنکند و این نوع از آیات به آیات علمی قرآن مشهور هستند. لذا میان ع می
 توان به سه تقسیم کرد: ها موجود را می نظر وجود دارد که دیدگاه درباره رابطه قرآن و علم تجربی اختال 

 اول: دیدگاه افراطی

پژوهان بر این باورند که قرآن کریم جامع تمام علوم بشری است. این افراد  ای از مفسران و قرآن عده
دیگر، این نـوع از دانشـمندان  عبارت وجو کنند. به ای در قرآن جست علمی ریشه سعی دارند که برای هر

ای از همه علوم بشـری را از قـرآن  توان ریشه رو، می معتقدند که قرآن منبع اصلی همه علوم است. ازاین
بـه  کریم درآوریم. ابوحامد غزالی، شیخ طنطاوی و دکتر عبدالرزاق نوفل و... از افرادی بودندکه معتقـد

اشتمال قرآن بر همه علوم گذشتگان و آیندگان هستند )ر ک: رفیعی محمدی، سیر تدوین و تطور تفسیر 
 (.39-31: 0271علمی قرآن، 

 دوم: دیدگاه تفریطی

پژوهان معتقدند که قرآن برای بیان احکام و مسائل  ای نیز از مفسران و قرآن در مقابل گروه اول، عده
زل شده است و برای بیان و بسط علوم بشری نیامده اسـت؛ زیـرا کـه علـوم تعبدی و مربوط به آخرت نا

یابـد.  های آن ثابت نیست؛ بلکـه بعـد از مـدتی تغییـر می تجربی، علوم قطعی نبوده و نظریات و تئوری
م( و دکتر ذهبی از افرادی  0710ق( و شیخ محمود شلتوت )م  975افرادی چون ابواسحاق شاطبی )م 

تفسیر علمی هستند؛ زیرا این نوع تفسیر خطاست و موجب تحمیل نظرات بـر قـرآن هستند که مخالف 



 

 

 

322 

Academic Journal of the Qur’an and Science, Spring and summer 2021, 11(22), P: 331-311  
A Study of the Origin of Life on Earth from the Perspectives of the Quran and Science 

Ghorban Ali Nematzadeh et al 

 لمصطفی العالمیةجامعة ا
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 (.350-3/077: 0270شود )ر ک: رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن،  می

 سوم: دیدگاه اعتدالی

تفصیل هستند، به این معنایی که یک قسم از تفسیر علمی را  پژوهان قائل به برخی از مفسران و قرآن
ها معتقدند: قـرآن کـریم وحـی الهـی اسـت کـه بـرای  اند. آن یرفته و قسم دیگر را رد کردهبا شرایطی پذ
المعار  علوم بشری نیسـت. البتـه قـرآن در راسـتای اثبـات توحیـد،  ها نازل شده و دایرة هدایت انسان

له شناختی و علوم طبیعی اشاره دارد. ازجم خداشناسی و قدرت خدا با اشاراتی مختصر به مسائل هستی
م(، عالمـه  0700م(، محمد مصطفی مراغی )م  0722تفصیل هستند، سید قطب )م  کسانی که قائل به

ــایی )م  اللــه مکــارم شــیرازی  ش( و آیت 0270اللــه محمــدهادی معرفــت )م  ش(، آیت 0215طباطب
 (.351-350/ 3)معاصر( هستند )ر ک: همان: 

 ج. قرآن و منشأ حیات در زمین
پژوهان مسـلمان معتقدنـد کـه برخـی از آیـات قـرآن بـه مسـئله حیـات و  آنای از مفسران و قر عده

چگونگی پیدایش آن در زمین اشاره کرده است که مطابق با نظریه علمی و آن را از اعجـاز علمـی قـرآن 
سـوره نـور( از آیـات  00سوره انبیاء و آیه  25اند. عمده دالیل بر اثبات این ادعا دو آیه )یعنی آیه  دانسته

 کریم و برخی روایات است. قرآن

 سوره انبیاء 33یک: آیه 

  ٍء َ   َش ک ُه وََجَعلَْنر م َ  الَْمرء /ای را از آب قرار دادیم. و هر چیز زنده»(؛ 25)انبیاء» 
؛ ٍء َ    َش ک ُه َو َجَعلْنار م اَ  اَلْارء  قول خداوند »نویسد:  شیخ طوسی در تفسیر التبیان ذیل این آیه می

ای گفتنـد:  شـود. عـده چیز زنده از آب ساخته شده است و آن نیز شامل درختان و گیاهـان می یعنی همه
)طوسـی، « تر اسـت. مراد از آب نطفه است که با آن حیوان آفریده شـده اسـت. البتـه نظـر اول درسـت

 (.9/302تا:  التبیان فی تفسیر القرآن، بی
لمه "جعل" به معنـای "خلـق"؛ که کآید  ق برمیاز ظاهر سیا»نویسد:  عالمه طباطبایی در آیه فوق می

ه آب، دخالـت تـامی در کـن اسـت یـمفعول آن است و مـراد ا« ٍء َ    َش ک ُه »  یعنی آفریده است و جمله
وَاهلل ُهُ »گـر آورده و فرمـوده اسـت: یکه همان مضمون را در جـای د هستی موجودات زنده دارد، هم نان

شـمارد،  ات محسـوس را مـییـه در آن آکاقی ین مضمون در سید واقع شدن ایشا و«  َداا ُهٍة م ْ  مرءٍ ک ُه َ لََق 
نـد، بـر کگـر داللـت نیفه منصر  به غیر مالئکه و امثال آنـان باشـد، دیه شریم در آکه حکباعث شود 
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عنی ارتبـاط زنـدگی بـا آب، یه؛ یکه خلقت مالئکه و امثال آنان هم از آب باشد؛ اما مسئله موردنظر آ این
ترجمـه  ی،ی)طباطبـا« خوبی روشن شده و به ثبوت رسیده است. ه در مباحث علمی بهکای است  مسئله

  (.272/ 00 : 0290زان، یتفسیر الم
در مورد پیدایش همه موجودات زنده از آب »نویسد:  الله مکارم شیرازی در بیان مراد این آیه می آیت

ست: اول، حیات همه موجودات زنـده ـ اعـم از ه فوق به آن اشاره شده، دو تفسیر مشهور ایه در ذیل آک
ه از آسـمان نـازل کـه باألخره مبدأ آن بارانی اسـت کگیاهان و حیوانات ـ به آب بستگی دارد؛ همان آبی 

ه موجـودات زنـده معمـواًل از آن بـه کـدر اینجا اشاره به آب نطفه اسـت « ماء»که  گر اینیشده است؛ د
ان امروز معتقدند، نخستین جوانه حیـات در اعمـاق دریاهـا پیـدا که دانشمند ند. جالب اینیآ وجود می

دانند و اگر قرآن آفـرینش انسـان را از خـاک  ل آغاز حیات و زندگی را از آب میین دلیشده است، به هم
بـی اسـت از خـاک و آب. یکه ترکن )گل( است یم، منظور از خاک همان طینکشمرد، نباید فراموش  می

ه طبق تحقیقات دانشمندان، قسمت عمـده بـدن انسـان و بسـیاری از کجه است تو ن موضوع نیز قابلیا
 (.271/ 02: 0290)مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، « دهد. ل مییکحیوانات را آب تش

نصو  شرعی که از منـابع »گوید:  می استاد معرفت نیز در بیان مراد خداوند متعال در مورد این آیه
د که آب، نخستین چیـزی از مجّسـمات کـه خداونـد خلـق کـرده ده وحی صادر شده است، نشان می

)معرفـت، « نظر بین مفسران وجود دارد، درباره مراد از آبی کـه منشـأ حیـات اسـت. است؛ اما اختال 
 (.23-20/ 1: 0000التمهید فی علوم القرآن، 

 سوره نور 54دو: آیه 

 ْنُهم م ُه ک ُه وَالل ُهاُه َ لََق رٍء فَم   َ ْجلَ  ْمَش  یََعَ َبْطن ه  َوم ْنُهم م ُه   ْمَش  ی   َداا ُهٍة م ّ  م ُه
ای َوم ْنُهم م ُها  نی  ََعَ َباٍع  ْمَش  َْ

َ
ََعَ أ

ای را از آبی آفرید؛ گروهـی  و خداوند هر جنبنده»(؛ 00)نور/ ر  یٍء قَاد   َش ک ّ َشرُء إ ن ُه الل ُهاَه ََعَ یلُُق الل ُهاُه َمر یْ 
رونـد؛ خداونـد  د و گروهی بر دو پای خود و گروهی بر چهار پـا راه میرون ها بر شکم خود راه می از آن

 «آفریند؛ زیرا خدا بر همه چیز تواناست! هر چه را بخواهد می
ه او خالق هر چیـزی اسـت کخداوند متعال خبر داد »نوشته است: شیخ طوسی با این آیه، در رابطه 

ا سرچشمه آفرینش آب است، سـپس آن را بـه ه از از آب تشکیل شده است..او فرمودند )از آب(؛ زیرک
آتش تبدیل کرد و جن را از آن آفرید؛ و به باد تبدیل کرد و فرشتگان را از آن آفرید، سپس بـه ِگـل تبـدیل 

را آفرید. دلیل بر اینکه منشأ همـه حیوانـات آب اسـت، فرمـایش خداونـد متعـال اسـت:  شد و آدم
 (.9/007تا:  )طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بی« َ  ٍء  َش ک ُه وََجَعلَْنر م َ  الَْمرء  »
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هـای نظـام  تـرین چهره ی از مهمکـی»نویسد:  سوره نور، می 00صاحب تفسیر نمونه در رابطه با آیه 
رده و کـهای متنوعش اشاره  عنی مسئله حیات در صورتیترین دالیل توحید است؛  ه از روشنکآفرینش 

ه اصـل کنیبا ا« د.یای را از آبی آفر خداوند هر جنبنده»(؛ 00)نور/  َداا ُهٍة م ْ  مرءٍ ک ُه َو اهلل ُهُ َ لََق د: یگو می
ه کـنیزی دارنـد. در ایـانگ ار متفـاوت و شـگفتیهای بس حال خلقت گردد، بااین ها به آب بازمی همه آن

رواقـع سـه ان مفسران گفتگو اسـت و دیه موردبحث اشاره به چه آبی است، در می)آب( در آ« ماء»لمه ک
 ر شده است:کر برای آن ذیتفس

ات یاند و در بعضی از روا ردهکر را انتخاب ین تفسیاری از مفسران ایاول: منظور آب نطفه است، بس
ه همـه جنبنـدگان از آب کـن اسـت یـر وجود دارد، این تفسیه در اکلی کز به آن اشاره شده است. مشین

ه مصداق جنبنـده )دابـه( کوانات یگر از حیلی و بعضی دسلو وانات تکیرا حیند؛ زیآ نطفه به وجود نمی
م بـاال جنبـه کـه گفتـه شـود، حکنیند، نه از نطفه؛ مگر ایآ ها به وجود می م سلولیق تقسیهستند، از طر

 نوعی دارد، نه عمومی؛
ه کن موجودی یات اسالمی، اولیرا طبق بعضی از رواین موجود است؛ زیش نخستیدایدوم: منظور پ

د یـهـای علمـی جد هید و هـم طبـق فرضـیـها را بعـدًا از آن آب آفر است، آب بوده و انسان دهیخدا آفر
م کاهـا حـاینـار درکا یجا بر اعماق  ده پیش از همهین پدیاها ظاهر شده و ایات در درین جوانه حینخست

ه در کـن اسـت یـه منظور از خلقت موجودات زنـده از آب اکن است یر این تفسیشده است؛ سوم: آخر
هـا آب اسـت و بـدون  دهد و قسمت عمده سـاختمان آن ل مییکها را تش ل حاضر آب ماده اصلی آنحا

رها منافـاتی بـا هـم ندارنـد؛ امـا ین تفسـیـات نیسـت. البتـه ایای قادر به ادامه ح چ موجود زندهیآب ه
: 0290)ر ک: مکارم شـیرازی، تفسـیر نمونـه، « رسد! تر به نظر می ر اول و دوم صحیحیحال تفس درعین

00 /059-057.) 
حقیقـت عظیمـی کـه » گوینـد:  استاد معرفت نیز در بیان مراد خداوند متعال در رابطه با این آیه می

ای را از آب آفریـده شـده ـ و ایـن ممکـن  قرآن با این سادگی ارائه داده است ـ و آن است که هر جنبنـده
)معرفـت، « باشـد )یعنـی آب(. است، به معنای وحدت عنصر اساسی در ترکیب همه موجودات زنـده

 (.20/ 1: 0000التمهید فی علوم القرآن، 
 بندی جمع

آید که  ( به دست می00؛ نور/ 25پژوهان در رابطه با دو آیه )انبیاء/  از مجموع بیانات مفسران و قرآن
ای از مفسران ازجمله شیخ طوسی، فخر رازی، طنطاوی و استاد معرفت معتقدند که اصـل و منشـأ  عده
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ای نیـز ماننـد عالمـه طباطبـایی و  ؛ یعنی آب بـوده اسـت. عـده«ماء»یدایش حیات ازنظر قرآن مجید پ
الله مکارم شیرازی بر این باورند که آیه به اهمیت آب در موجودات زنده اشاره دارد، به این معنا کـه  آیت

حله اولیه خلقـت )یعنـی ای به مر آب دخالت کاملی در وجود موجودات زنده دارد؛ بنابراین آن آیه اشاره
 پیدایش حیات( ندارد.

 های علمی درباره پیدایش حیات در زمین د. نظریه
از دیرباز تحقیقات فراوانی در میان دانشمندان علوم تجربـی و فیلسـوفان در مـورد مسـئله حیـات و 

های  و فرضیه ها تردید از زمان یونان باستان تا امروز، تئوری چگونگی پیدایش آن در زمین بوده است. بی
صـورت مختصـر پرداختـه  متعددی و مختلفی در این زمینه ارائه شده است که فقـط بـه برخـی از آن به

 شود: می

 (Special Creation Theoryنظریه آفرینش ویژه ) .1

جانـداران (، حیات Theory of Divine Creationطبق نظریه آفرینش ویژه یا نظریه آفرینش الهی )
ای از  ق طبیعی )یعنی خداوند( در زمین به وجود آمده بود. این نظریه توسط عدهواسطه یک قدرت فو به

هـا معتقدنـد کـه خداونـد متعـال سرچشـمه  مسیحیان در میان دانشمندان علوم طبیعی مطرح شده و آن
ها و ... است. عالوه بـر  تنهایی آفریننده جهان، سیاره، حیوانات، گیاهان و انسان حیات در زمین و وی به

ها جداگانه از آغـاز  زمان خاصی آفریده شده و هرکدام از آن ها معتقدند که همه جانداران در یک آنین، ا
 ,Vishal, Basic Biology) به همین شکل کنونی ظاهر گشتند و هیچ نوع به نوع دیگر تبدیل نیافته است

و هیچ تکامل طبیعی در  (. بر اساس این نظریه، هیچ تفاوتی در زمان ظهور جانداران در زمین2 :3500
 ها وجود ندارد. آن

 بررسی و تحلیل
انـد؛ بـه دلیـل اینکـه در آزمایشـگاه  گرای، ایـن نظریـه را رد کرده اول: دانشمندان و فیلسوفان مادی

فرض که حیات ـ همانند هـر چیـز دیگـری در جهـان ـ از امـور  اثبات نیست. هم نین از این پیش قابل
 Oparin, The origin of life on) منشأ آن نیازی به نیروی معنوی نیست طبیعی و مادی است که اثبات

the Earth, 0709: x.) 
انـد، بـر  زمان و به شکل کنونی به وجود آمده دوم: این ادعایی که همه موجودات زنده از آغاز در یک

های  فسـیل اساس واقعیت علمی رد شده است. به این دلیل که موجودات زنده به دلیل تفاوت در سـنین
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دیگر،  عبارت اند. بـه دهد که هرکدام از آن در تاریخ مختلف روی زمـین ظـاهر گشـته مختلف نشان می
که همه موجـودات  ای است، بر اثبات این شده نشانه ها و ساختار جانداران کشف تفاوت در تاریخ فسیل

 .(Vishal, Basic Biology, 3500: 2زمان به وجود نیامده است ) زنده در یک
تر  ساده  سوم: دانشمندان علوم طبیعی چون داروین بر این عقیده بودند که موجودات زنده از صورت

که جانداران از آغـاز بـه همـین  اند؛ بنابراین، اعتقاد بر این تر تغییر شکل داده تر و پی یده صورت کامل به
 شد. ها وجود ندارد نیز رد شکل کنونی ظاهر گشتند و هیچ تکامل طبیعی در آن

 (Deep sea vent) های آب داغ  نظریه چشمه .2

های  های اولیه حیات در محـل چشـمه شکل (Deep sea vent) های آب داغ بر اساس نظریه چشمه
دیگر، طبق این نظریه حیـات در محـیط گـرم آب در اعمـاق  عبارت اند. به آب داغ اقیانوسی شکل گرفته

سازند. به اعتقـاد  اصلی غنی از هیدروژن را در آب رها میهای  دریا و اقیانوس آغاز شده باشد که موکول
هـای  های آب داغ شـاید توانسـته اسـت، بـر تثبیـت موکول طرفداران این نظریـه، دمـای بـاالی چشـمه

 (.Hiscox, An Overview of the origin of life, 3550: 072) ایجادشده مؤثر باشد
 بررسی و تحلیل

ن علوم طبیعی این نظریه را رد کردند؛ به این دلیـل کـه هـیچ دلیـل ای بسیاری از دانشمندا اول: عده
 (.070: )همان قطعی برای اثبات این ادعا وجود ندارد

های آب داغ شکل گرفته شده، وجود  دوم: آیات قطعی در قرآن مجید در مورد اینکه حیات از چشمه
 ندارد.

 (Spontaneous Generationخود ) به نظریه پیدایش خود .3

اسـت. از  خود نظریـه پیـدایش خودبـهها در مورد منشأ حیات در زمـین،  ترین نظریه ز قدیمییکی ا
از خود  صـورت خودبـه که موجودات زنـده به ، اعتقاد بر اینمیالدی 07تا اواسط قرن  یونان باستانزمان 

س آن بـه تنها از هم جـن جان سرچشمه گرفته است. این بدان معناست که موجودات زنده نه یک ماده بی
مثال،  عنوان جان نیز به وجود بیایند. به از ماده بیخود  صورت خودبه توانند، به ها می وجود بیایند، بلکه آن

خود از گل و مواد پوسـیده بـه وجـود  طور خودبه ها و غیره به ها، کرم مردم معتقدند که حشرات، قورباغه
تنها  خود نـه ر این عقیده بودند که تولیـد خودبـهآیند. گفتنی است که برخی دانشمندان علوم تجربی ب می

پـذیر اسـت؛ بلکـه بـرای برخـی حیوانـات و  ها و غیره امکان برای موجودات بدوی مانند حشرات، کرم
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 See: Oparin, The origin of life on)توانند پدیدار شـوند  ها( نیز می موجودات باالتر )ازجمله انسان
the Earth, 0709: 0-1)خود مطرح شده آن است که  خالصه، آن ه برای نظریه پیدایش خودبه طور (. به

جان به وجود بیایند، بدون اینکـه بـه هـیچ عـاملی )ماننـد والـدین(  توانند از ماده بی موجودات زنده می
 نیازمند باشند.

 بررسی و تحلیل
 Francisco) خود توسط دانشمندان علوم طبیعی ازجمله فرانسیسکو ردی نظریه پیدایش خودبهاول: 

Redi( الزارزو اسـپاالنزانی ،)Lazzaro Spallanzani( و لـوئیز پاسـتور )Louis Pasteur بـه ترتیـب )
های مختلف علمی غلط و نادرستی این فرضیه را اثبـات کـرده و  ها با آزمایش موردانتقاد قرار گرفت. آن

و دیگران ارائه شد و با شـواهد  تورتوسط پاس، (biogenesisدر میانه قرن نوزدهم میالدی نظریه بیوژنز )
 :See) خود در عمـل کنـار گذاشـته شـد فراوانی چنان جای خود را گشـود کـه نظریـه پیـدایش خودبـه

Oparin, The origin of life on the Earth, 0709: 07.) 
ند و هـیچ موجـود یآ دوم: در شرایط فعلی جهان، موجودات زنده تنها از موجودات زنده به وجود می

های دور چنـین نبـوده و بـه تعبیـر دیگـر  رد، ولی مسلمًا در گذشتهیگ جان پا نمی یای از موجودی ب ندهز
کس  ه بـر هـیچکی است یشی دارد؛ اما چگونه و با چه شرایطی معمایدایره زمین تاریخ ه پکحیات در 

 (.005/ 00: 0290 ست )مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،یروشن ن
طور قاطع به چگونه آفرینش برخی  خودی با تعدادی از آیات قرآنی که به هسوم: نظریه پیدایش خودب

 کند، مغایر است. از موجودات زنده از دیگر موجودات زنده بیان می

 (Theory of Eternity of lifeنظریه ابدّیت حیات ) .5

شـوند و  طبق نظریه ابدیت حیات، اعتقاد بر این است که طبیعتًا در زمین موجودات زنده متولد مـی
عنوان یک امر مجـرد و غیرمـادی اسـت، جاودانـه بـوده و هرگـز از بـین  میرند؛ اما خود حیات که به می

دیگر، بر اساس باور طرفداران ایـن نظریـه، حیـات جاودانـه  عبارت رود تا اینکه دوباره زنده شود. به نمی
در زمین وجود ندارد. الزم بـه ذکـر  رو لزومی در بحث از منشأ آن است و نه آغاز و نه پایانی ندارد. ازاین

( نیـز شـناخته شـده اسـت Steady state theoryعنوان نظریـه حالـت پایـدار ) است که این نظریـه بـه
(Vishal, Basic Biology, 3500: 9.) 

 بررسی و تحلیل
ر اول: این نظریه یا فرضیه درواقع هیچ ارتباطی با مسئله منشأ حیات در زمین ندارد؛ زیـرا اعتقـاد بـ
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که حیات در زمین بدون آغاز یا پایانی است، ربطی به مسئله پیدایش حیات در زمین ندارد و سؤالی  این
 آید. درباره منشأ آن در کره زمین به وجود نمی

اثبـات  دوم: ایراد اساسی به نظریه ابدیت حیات آن است که این ادعا بـا شـواهد علمـی قطعـی قابل
گرفته و  بسـیار وجـود دارد بـر اینکـه خـود زمـین در ابتـدا شـکل نیست. عالوه بر این، شواهدی علمی

 ,See: Oparinازآن، حیات و جانداران در آن ظاهر شده است؛ بنابراین فاقد مدارک علمـی اسـت ) پس
The origin of life on the Earth, 0709: 05.) 

ک ویژگـی یـتنهـا  ه جاودانگیککند  ه ثابت میکهای قرآنی است  سوم: این نظریه برخال  گزارش
(. او تنهـا موجـودی 30؛ فرقـان/000؛ طه/ 3عمران/  ؛ آل300فرد خداوند متعال است )بقره/  منحصربه

است که نه آغاز دارد و نه پایان؛ اما بقیه موجودات قطعًا دارای یک آغاز و پایانی هستند. با توجه به این، 
دانه و ابدی نیست، بلکه آغاز و پایـان دارد؛ توان نتیجه گرفت که حیات موجودات زنده در زمین جاو می

 های اسالمی مطابقت ندارد. بنابراین نظریه ابدیت حیات با قرآن و آموزه

 (Evolution Theoryنظریه تکامل ) .4

بر اساس این نظریه، انواع موجودات زنـده در آغـاز بـه شـکل کنـونی نبودنـد، بلکـه در آغـاز ایـن 
افتند و از نوعی به نوع دیگر تغییر شکل دادند، از دریاها به صـحراها بینی تدریجًا تکامل ی موجودات ذره

ترین حلقـه ایـن  و از آن به هوا منتقل شدند و انواع گیاهان آبی و زمینی و پرندگان به وجود آمدند. کامل
 Vishal, Basicنما ظاهر شـدند ) های انسان های امروزند که از موجوداتی شبیه به میمون تکامل انسان

Biology, 3500: 27). 
های موجودات زنده معتقدند که مطالعات طبقات مختلـف زمـین نشـان  ها با مطالعه روی فسیل آن

انـد.  تر تغییـر شـکل داده تر و پی یـده صـورت کامـل تر به دهد که موجودات زنـده از صـورت سـاده می
شود که همه موجودات  هم نین با بررسی استخوان حیوانات مختلف و مقایسه آن با یکدیگر روشن می

 اند. زنده از یک اصل به وجود آمده
 بررسی و تحلیل

اول: نظریه تکامل بر اساس احتمال ظنی است و همه دالیل طرفداران آن بر اساس قـانون علمـی و 
هـای  قطعی نیست. هم نین این فرضیه از طریق آزمایش و تجربه اثبات نشده؛ زیرا مـا هرگـز بـا جهش

 ایم. صلی بدن یک حیوان روبرو نشدهتغییردهنده اعضای ا
انـد،  دوم: شباهت ظاهری حیوانات در درون تخم یا در حالت جنینی که هنـوز تکامـل الزم را نیافته
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اند. آری ممکـن اسـت،  دلیل قطعی یر این نیست که همـه موجـودات زنـده از یـک اصـل گرفتـه شـده
ای گرفتـه  هـا از اصـل جداگانـه ام از آنحیوانات در این مرحله شباهت جوهری داشته باشند، ولی هرکد

خلق شده و وی نیز از خـاک آفریـده شـده اسـت، نـه از  ها از حضرت آدم شود؛ بنابراین نسل انسان
 (.19؛ غافر/00؛ فاطر/29؛ کهف/ 07عمران/ میمون )آل

و بـه یافته  سوم: این عقیده که موجودات پیشرفته و باالتر روی زمین تنها از موجودات ساده سـازمان
ها را  ویژه انسـان های قرآنی نیست؛ زیرا قرآن آفرینش موجـودات زنـده بـه وجود بیاید، مطابق با گزارش

 (.9؛ سجده/03مؤمنون/صورت آفرینش مستقلی دانسته است ) به

 DNA (RNA World and DNA World Theories)و دنیای  RNAهای دنیای  نظریه .6

از ترکیـب  RNA های یدایش حیات با تشکیل موکولپ RNA (RNA world) بر اساس نظریه دنیای
در سـون  RNA گویـد کـه های آب، سیانید و آلدهید کلید خورده است. این نظریه می شیمیایی موکول

( را بـه Amino acidsنوبـه خـود آمینواسـیدها ) حباب ذرات زمین باستان خود را مونتاژ کرده است و به
کمـک  RNA ها به ( تبدیل کرده است. درنهایت این آنزیمEnzymesها ) ( و آنزیمProteinsها ) پروتئین

 .تر آغاز شد ازآن زندگی پی یده ساخته شود که پس DNA   اند تا کرده
گوید که پیدایش حیـات در زمـین بـا  است که می DNAنظریه دنیای  RNAدر مقابل نظریه دنیای 

ذخیره اطالعات مربوط به  DNAی است. نقش اساس DNAهای  نبود، بلکه با موکول RNAهای  موکول
اساسًا دستورالعمل دقیقی برای چگـونگی  DNAهاست. توالی ژنتیک در  دهی موکول چگونگی سازمان

 :Hiscox, An Overview of the origin of life, 3550ها است ) دهی آمینواسیدها در پروتئین سازمان
070) 

 بررسی و تحلیل
دهنده سـون  زمان از مـواد تشـکیل تقریبًا هم DNA و RNA کهدهند  طور نشان می اول: شواهد این

پروتئین موردنیاز اسـت و تشـکیل پـروتئین  DNA هم نین برای تشکیل .اند حباب زمین به وجود آمده
هنـوز در جایگـاه اول  RNA مانـد کـه چگونـه است. هنوز هم این سـؤال بـاقی می  DNA هم نیازمند

صـورت  اند به توانسـته هـا می از دانشمندان معتقدند که ایـن موکولمانده است. باوجوداینکه برخی  باقی
 غیرارادی در زمین رشد کنند، برخی دیگر معتقدند که بعید است، چنین اتفاقی رخ داده باشد )همان(.

شـوند؛ بنـابراین  سـنتز می RNAاز اجـزای  DNAهای بیولوژیکی مـدرن، اجـزای  دوم: در سیستم
بـه  DNAترین رشته  اصالح شده مشاهده کنیم؛ اما حتی کوتاه RNAوان عن را به DNAمنطقی است که 
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مـرغ اسـت ـ کـه کـدام اول،  ها نیز نیاز دارد تا به تکثیر آن کمک کند. این پارادوکس مرغ و تخم پروتئین
توانـد  نمی DNA( استدالل کرد که Francis Crickمرغ است  ـ؛ بنابراین فرانسیس کریک ) مرغ یا تخم

منشـأ »هـایی در  برای تکثیر به پروتئین نیاز دارد و اگر پروتئین DNAاصلی باشد؛ زیرا « یکیواحد ژنت»
را نیـز  DNAرا تکثیر کـرد  بـا توجـه بـه ایـن امـر،  DNAتوان  وجود نداشت، پس چگونه می« حیات

طور همزمـان  توانـد بپـذیرد کـه یـک مـاده واحـد بـه توان منشأ حیات دانست. لذا هیچ عاقلی نمی نمی
هـا علـت و کـدام معلـول  یک از آن تواند علت و معلول باشد؛ بنابراین سؤال اساسی آن اسـت کـدام می

 است  )همان(.

 (Chemical Evolution theoryنظریه تکامل شیمیایی ) .7

( Abiogenesisجـان زایـی ) ( یا نظریـه بیChemical Evolution theoryنظریه تکامل شیمیایی )
( مطرح شـده J.B.S Haldane( و هلدان )Aleksandr Oparinر اوپارین )ساندکتوسط دو دانشمند، ال

بخش  تواننـد حیـات جان در شرایط زمین بـدوی می شود که مواد بی است. بر اساس این نظریه گفته می
دانـد. بـه  باشد. البته وضعیت زمین بدوی با شرایط موجود متفاوت است کـه ایـن نظریـه را مجـاز نمی

شیمیایی بر این اعتقاد است که منشأ حیـات در زمـین بـر اسـاس یـک سـری از  عبارت دیگری، نظریه
 Christophe, Chemical evolutionشـوند ) ترکیبات شیمیایی بوده که باعث به وجود آمدن حیات می

of life, 0770: 3.) 
 بررسی و تحلیل

ز مـواد شـیمیایی اول: حیات هرگز در آزمایشگاه ایجاد نشده است؛ بنابراین فرضـیه منشـأ حیـات ا
 صحیح نیست.

دوم: بر فرض درست بودن این نظریه، دانشمندان علوم طبیعـی بایـد تـا حـاال در ایجـاد حیـات در 
 کس تا به امروز قادر بر ایجاد حیات نشده است. که هیچ آزمایشگاه موفق باشند، درحالی

 نتیجه

مـین خـار  از مـرز پدیده حیات از اسرار خداوند متعال است و چگـونگی پیـدایش آن در ز .0
اش از کشـف و درک آن  های بشری بـا تمـام گسـتردگی هاست و تا به امروز دانش دانش و توانایی انسان

شی دارد؛ اما چگونگی و شرایط به وجود آمـدن یدایره زمین تاریخ ه پکشک حیات در  عاجز است. بی
 ست.یآن برای کسی روشن ن
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های مختلف خلقت  ش موجودات زنده و مرحلهدر قرآن کریم، بیانات متعددی در مورد آفرین .3
طور مستقیم یا غیرمستقیم اشـاره شـده اسـت؛ امـا در مـورد منشـأ  ها به ویژه خلقت و منشأ انسان آن، به

المعـار  علمـی نیسـت، بلکـه  حیات در زمین نظریه خاصی مطرح نشده است؛ زیرا قرآن کـریم دائره
 ست.کتاب الهی است که برای هدایت بشر نازل شده ا

پژوهـان مسـلمان  ای از مفسـران و قرآن ه طبق بیانات عدهک( 00؛ نور/25آیات قرآنی )انبیاء/  .2
گیری حیات و تـداوم آن اشـاره  به مسئله منشأ حیات از آب اشاره دارد، درواقع به نقش مهم آب در شکل

کنـد؛ بلکـه آن را  میکه منشأ خلقت موجودات زنده از آب اشاره ن دیگر، آن آیات بر آن عبارت کند. به می
بر اینکه آب یک ماده اساسی در آفرینش و باقی ماندن همه موجودات زنده روی زمین اشـاره دارد؛ زیـرا 

حسـاب  حیات در زمین بدون آب غیرممکن است؛ بنـابراین آب منبـع اصـلی حیـات در کـره زمـین به
 .آید می

ی کـه روی کـره زمـین نخسـتین انسـان ه حضـرت آدمکطور قاطعانه اظهار داشت  قرآن به .0
عنوان ابوالبشـر  بـه ها با آدم و حوا آغاز شد. بـر ایـن اسـاس، حضـرت آدم آفریده شده و نسل انسان

ها  اند؛ بنـابراین، انسـان ها از نطفه آفریده شـده شناخته شده است. او از خاک یا گل آفریده و بقیه انسان
دات دیگر در زمین پیش از خلقت آدم نیستند. وجه منکر وجود موجو هیچ اند و به آفرینش مستقلی داشته

هـا آفریـده نشـده  ها درواقـع از آن های علمی آن موجودات انسان نبوده و نسل انسـان البته طبق گزارشی
 است.
شـود  های دانشمندان علوم تجربی در مورد منشأ حیات در زمین، روشـن می با بررسی نظریه .0

ها مبتنی بر حـدس یـا  د، نه قانون ثابت علمی؛ زیرا بیشتر آنها هستن ها در حد فرضیه که همه این نظریه
ها موردقبـول همـه دانشـمندان  کدام از ایـن نظریـه تر از همه آن است که هیچ شواهد ناقص است و مهم

 جهان نیست.
کس از دانشمندان علوم تجربی نتوانست حیـات را  ها و تحقیقات، هیچ در طول سالیان تالش .1

های  دیگر، بـا وجـود پیشـرفت عبارت شـیمیایی در آزمایشـگاه تولیـد کنـد. بـهاز طریق عمل و واکنش 
جـان بـه  های مختلف علوم تجربی، تاکنون در هیچ آزمایشگاهی تبدیل موجودات بی چشمگیر درزمینه

موجودات زنده مشاهده نشده است. این دلیل کافی است، بر اینکه مسئله پدیده حیات خار  از دانـش 
 ده است.و توانایی بشر بو
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کس تـاکنون ادعـا نکـرده اسـت کـه او خـالق و پدیدآورنـده حیـات اسـت،  طورکلی، هیچ به .9
صـورت قاطعانـه فرمودنـد کـه او سرچشـمه  های قرآنی، خداوند متعـال به که بر اساس گزارش درحالی

ده اصلی و منشأ حیات است؛ بنابراین خداوند متعال تنها خالق و پدیدآورنده حیات و تمام موجودات زن
 جان است. و بی
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