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 )152 -131صفحات (تكامل و بررسي پيامدهاي آن از منظر سيدحسين نصر تحليل نظريه 

 

  تحليل نظريه تكامل و بررسى پيامدهای آن از منظر سيد حسين نصر

  *اسحاق آسوده

  چكيده

در حكمت اسالمى، تسلط بر علوم طبيعـى و آشـنايى بـا  سيد حسين نصر، با تبحر

دربـاره نوشته حاضـر انتقـادات و داليـل وی . كند مدرنيته، نظريه تكامل را نقد مى

توانـد  به نظر وی، فاقـد شـىء نمى. كند مى و پيامدهای آن را بررسى نظريه تكامل

معطى آن باشد و طبيعت كور با هر امتداد زمانى موجد آن نيست و اين معنا با تأمل 

بـه . شـود بخش است نه اعـدادی، روشـن مى تعالى، كه هستى در سنخ فاعليت حق

تر تكامـل  ِى باالتر، از صـور حيـاتِى نـازللحاظ منطقى ناممكن است كه صور حيات

هـای نهفتـه  از منظر قدسى، تنها معنای مقبول تكامل، به فعليت رسيدن قوه. يابند

شناسى  های تكاملى به اخالق، انسان به نظر نصر، تعميم نابجای بايسته. شىء است

نظريـه  و ساير علوم، مواجهه دنيای مدرن با تكامل به مثابه ايدئولوژی و نه صـرفاً 

سازی امور مادی و طبيعى بـدون  ديدن آن، قدسى علمى، نفى امور قدسى و تاريخى

داران  تـوان بـر داعيـه مراتب وجود، از جمله ايرادهايى است كـه مى توجه به سلسله

  .تكامل داشت

  .نصر، تكامل، داروين، مدرنيسم :ها كليدواژه

                                                 
 )خوراسگان(آزاد اسالمى واحد اصفهان دانش آموخته دكترای فلسفه دين و مسائل كالمى جديد، دانشگاه *
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 مقدمه

هـايى از اجـزای آن  نظريه تكامل در معنايى عام، بر اين نكته تكيه دارد كه همه جهان يـا بخش

. شـود ىمدستخوش تحوالت پايدار و فزاينده است و در طى اين روند بر تعداد و تنوع آن افـزوده 

اجـزای انگاشتن جهان و  با اين تعريف، باور به نظريه تكامل يا تطور در تقابل با ثابت و يكنواخت 

  ).Wiener, 1973: 174(گيرد  ىمآن قرار 

كشيش و ) Malthus( )1766-1834( با مطالعه مقاله مالتوس) 1882-1809(چارلز داروين  

، )Essay on the principle of population( اقتصاددان انگليسى درباره رمـز تعـادل جمعيـت

ها نيست و ساير جانداران را  انسانمتوجه اين نكته شد كه مسئله تكثير جمعيت منحصر به قلمرو 

 ابـدي ىمازدياد شمار موجودات زنده، غذای موجود كاهش  با به اين صورت كه. شود ىمنيز شامل 

زنـد و انـواعى را كـه صـفات  طبيعت دست به انتخـاب مـى لذا. دهد ىمو كشمكش برای بقا رخ 

انـد  تنازع حائز شرايط بقا شـدهدهند و در  تری دارند و سازگاری بهتری با محيط نشان مى برجسته

نيـای مشـترك و انتخـاب طبيعـى از . دهد ىمگونه تطور يا تحول موجودات رخ  اين گزيند و برمى

  .Darwin, 1859)(اجزای اصلى اين نظريه است 

شناسـى،  هـايى را در حـوزه انسـان ی مسيحى، دشـواریها آموزهنظريه تكامل در مواجهه با  

بـه نظـر برخـى، ايـن ديـدگاه . و اعتبار كتاب مقـّدس برانگيخـت قشناسى، االهيات، اخال جهان

هبوط آدم، از بين رفتن امتيـاز انسـان در برخـورداری از  متضمن نفى آفرينش شكوهمند انسان و

روح و جاودانگى، انكار هدفداری جهان و تدبير االهى و تزلزل برهان نظـم، نفـى نظـام ثابـت و 

 ارزشى سنّتى و همچنين برپايى نظـام اخالقـى سـكوالر بـود مراتبى عالم، فروپاشى نظام سلسله

  ).122-100: 1389باربور، (

در  .دالهيدانان مسيحى بواز نظريه مذكور بسيار متمايز  خصوصدر  اسالمىرويكرد متفكران 

بـرای  ،در جهـان اسـالم. مطرح نبـوداصل توحيد و خداشناسى شدن  مخدوشدغدغه  آنها،ميان 

چندانى بر اعتقادات آنـان  ريبود تا خدشه آن تأثنشده اثبات وجود خدا از ابتدا برهان نظم استفاده 

دربـاره انديشمندان حوزوی  خصوصاً اسالمى، متفكران  های و كاوش ها پرسش بيشتر .داشته باشد

 تون اسالمى بودو بررسى ميزان انطباق نظريه مذكور با م ارتباط آيات قرآن كريم با نظريه تكامل

  ).1391آسوده، (



ر  ن  ید ی آن از   د ی ایپ ر ل و  کا ل    ح

         133 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

بـدان نگريسـته  تـر كالنی ا هيزاواز جمله انديشمندان اسالمى است كه از نصر سيد حسين  

تخصـص همچنين به واسطه  و گرايى منبعث از آن شناسى خاص خود و سنت ی با انسانو .است

تنهـا  ر هـاروارد نـهمن د« :كند نظريه تكامل را نقد مى در حكمت اسالمى و تسلط بر علوم جديد،

زمينه فكری است كه فهـم  و با اين پيش ام خواندهشناسى هم  شناسى و ديرين فيزيك، بلكه زمين

، 1388 نصـر، ( »كنم ىمی علمى، رد ها نهيزمرايج در خصوص نظريه تكاملى داروينى را، حتى با 

  ).بخش اول

  نظريه تكامل به روايت نصر. 1

روايت كوتاه وی از نظريه تكامل، كه معتقد است از قرن سيزدهم تا نوزدهم ميالدی رايج بوده و 

  :اند، چنين است اند و مبنای علوم زيستى قرار داده داروين و ديگران آن را برگرفته

طى مـدتى بسـيار تر حيات در  اصل اساسى اين نظريه اين است كه اشكال عالى

تر حيات پديد آمده و باليده اسـت و دسـت  طوالنى از تطور و تكامل اشكال پست

. خالق مطلق در پيدايش انواع گوناگون و تحول تاريخى جهان در كار نبوده است

شناسـان جديـد  ای را كه كيهان اوليه» آش مولكولى« ممكن است كه خداوند آن

اند خلق كرده باشد، امـا ظهـور انـواع  قائلدر بحث از آغاز و تكوين هستى بدان 

-صرفًا نتيجه تطور و تكامل درونى همان قالب مادی فضـا] حيات ذی[ گوناگون

زمانى بود كه در آغاز هستى مادی وجود داشت، بـدون آنكـه مداخلـه و تصـرف 

و اين تطور و تكامل هـم هـيچ . گونه علل رازآميز و متعالى در كار بوده باشد هيچ

بقـای «مختلـف و » انـواع« تى ندارد، بلكه صرفًا از رهگذر تنازع ميانقصد و غاي

  ).269-268: 1387همو، (كند  عمل مى» انسب

غير از انتخاب ميان نظريه هبوط انسان  كند كه گويا برای بيشتر افراد نصر اين نكته را مطرح مى 

انـد، راه ديگـری  نكرده ای كه انتخاب و نظريه صعود او، كه همان تكامل است، و رد مطلق گزينه

اند، حتى اگر اتخاذ آن مسـتلزم  لذا انكار نيروی خالق خداوندی در طبيعت را برگزيده .وجود ندارد

  ).194-193: ب 1386همو، (آن همه لوازم بعيداالحتمال باشد 

ظـاهرًا بـه نظريـه  ای كـه تأكيد الهيات مسـيحى بـر ظـواهر متـون مقـدس و منظـر دينـى

گرايانه و آموزه خلق از عدم باور داشت، متفكران غربى را بر آن داشت تا ميان ديدگاه دينى  خلقت

لذا با اتخاذ اين . گرايانه مادی يكى را انتخاب كنند و طبيعى بود دومى را برگزينند و ديدگاه تكامل
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خلقت او، از ميان رفت و اين تـا  های ديدگاه مربوط به وجود حكمت خداوند در ديدگاه همه نشانه

اصطالح عقالنى مربـوط اسـت، نشـانگر پيـروزی  بدانجا كه هم به دنيای علمى و هم به نظام به

). 196-195: همـان(گرايانه درباره طبيعت بر ديدگاه دينى سـنتى بـود  نهايى و كامل ديدگاه ماده

ه عرفانى قائل به فيضـان و صـدور برای آنها ديدگاه سومى مطرح نبود، چراكه پيش از اين، ديدگا

گزينى و زوال نهـاده و  تر هستى از مراتب باالتر و در نهايت از مبدأ متعال رو به زاويه مراتب پايين

  ).1388صالحى، (عمًال به حاشيه رانده شده بود 

اين مطلـب . همگانى و همسو است به نظر نصر، شواهد و قرائن عليه نظريه تكامل در اديان،

هايى كه  يعنى در سنت. هايى چون آيين هندو، جين و بودا نيز صادق است خصوص سنتحتى در 

در آنها تاريخ عالم هستى در مقياس عظيم تصور شده و محدود به شش هـزار سـال نبـوده و بـر 

شناسى گسترده تأكيد شده، نيز موضـع  تغييرات زمين وجود مخلوقات ديگری پيش از انسان و نيز

  ).459: 1385نصر، (وجود دارد  مشتركى عليه تكامل

های  اند كـه وجـود صـدف بيش از يك هزار سال پيش، دانشمندان مسلمان كامًال واقف بوده

ها به درياها و بالعكس بوده و تقدم حيوانـات  ها، به معنای تغيير شكل كوه دريايى بر روی قله كوه

در هـيچ يـك از « .بـوده اسـتبرايشان محرز  دريايى بر حيوانات خشكى و تأخر انسان از هر دو

روزه سخن گفته باشند، خـواه از دورهـای  كتب آسمانى مقدس و منابع سنتى، خواه از خلقت شش

اند، هيچ نشانه و مدركى وجود ندارد بر اينكـه  های وسيع زمان تداوم داشته كيهانى كه طى گستره

  ).460 :همان(» اند تر تكامل يافته صور حياتِى باالتر از صور حياتى نازل

نصر تصريح دارد كه تمامى كتب مقدس معتقدند انسان از يك مثـل اعـالی ملكـوتى فـرود 

مـدارك و . آمده است، نه اينكه از ميمون يا موجود ديگری به حالـت بشـری تطـور يافتـه باشـد

انـد، معلـول دو  آوری كرده شواهدی هم كه مدافعان برای تأييد نظريه تكامل از كتب مقدس جمع

يكى فراموشى تفسير سنتى و ذوقى كتب مقـدس؛ و ديگـری تبـديل تفسـير طـولى  عامل است؛

سـاز  كما اينكه به لحاظ فلسفى خود همـين عوامـل زمينه. كتاب مقدس به شيوه عرضى و زمانى

دليـل  داسـتانى كتـب مقـدس بى زبان مشترك، موضع واحد و هم. ظهور نظريه تكامل شده است

اص متعلق به سنتى خاص، يا بـا مستمسـك قـراردادن چنـد توان به استناد نصى خ نيست و نمى

ای برای اعتبار  اند، تأييد و پشتوانه شده گزينش شده سطری از كتاب مقدس، كه به صورت حساب

  ).همان(و صحت نظريه تكامل دست و پا كرد 
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  نقد نظريه تكامل. 2

شـان بـه نقـدهای در يكـى از سـاحات اي. گنجد ىمنقدهای نصر در زمينه تكامل در چند ساحت 

  .دكن ىمدرونى پرداخته و تحليل منطقى 

  نقد درونى. 1. 2

  قطعيت شكل. 1. 1. 2

ی علمـى هـا دادهآويز كه تكامل تنها مفسر  با اين دست يكى از موضوعاتى كه قالب ذهنى مدرن

كه  يستمثلث، مثلث است و شكلى ن .است، روی آن سرپوش گذاشته مسئله قطعيت شكل است

تا وقتى مثلثى كامل نشده، مثلث نيست و اگر ما سه خط بـاز داشـته  .ث تكامل يابدصورت مثل  به

باشيم كه تدريجًا به يكديگر متصل نشوند، حتى اگر يك ميكرون هم بـاز و جـدا از هـم باشـند، 

بـه . نام مثلـث بـر آن نهـاد توان ىمفقط در فرض اتصال است كه . آن را مثلث بناميم ميتوان ىنم

بر مبنای همين واقعيت، يعنى قطعيت  شكال حيات هم قطعيت خودشان را دارند وهمين ترتيب، ا

 .شناس معروف فرانسوی، با تكامل مخالفت ورزيـد ، و نيز ديگر مالحظات، بونوئه، زيستها شكل

خود را هم در فلسفه و هم در علم غربـى از دسـت  يتقطع) مورفوس(اكنون مفهوم سنتى شكل 

 يىها بنيـادی هسـتند كـه خـود شـكل -، اشكال رياضـىماند ىم ىتنها چيزی كه باق. داده است

 وقتـى. علم به بيرون افكندنـد يطهگاليله و دكارت از حرا ، اما اشكال مشخص و معين اند ىانتزاع

بـه  توانيـد ىنم يگـرست، دا مند چيزها يح كميتعلم توض گوييد ىو م گيريد ىشما علم را اندازه م

  ).، بخش اول1388 نصر،( شوند ىاشكالى بپردازيد كه به كيفيت چيزها مربوط م

  وارانه انقالب اندام. 2. 1. 2

و نه تكامـل سـخن » های ارگانيك انقالب«ای وجود دارند كه از  شناسان برجسته در اروپا، زيست

آورند كه در برابر آنچه از قبل  های حياتى نوينى را به وجود مى گويند كه به صورت دفعى گونه مى

شناسانى چـون سـرمونيك و  زيست). 196: ب1386همو، (موجود است، حكايت از گسست دارند 

. به زبان ايتاليايى، و نيـز بسـياری ديگـر ماننـد جـى پس از داروينفوندی، نويسندگان كتاب . آر

شناسى شده و بـا  موناسترا، كه او هم ايتاليايى است، معتقدند داروينيسم مانع رشد و توسعه زيست

شـناختى ظهـور يافتـه در واقـع  شناختى در تطابق نيست و آنچه در شواهد ديرين ی زيستها داده
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حتى اگر نخواهيم درباره منشأ پيدايش اشكال نوين زنده صـحبت كنـيم . قالب است، نه تكاملان

و به همـين دليـل ايـن نظريـه در زبـان  شوند ىمهمواره به طور ناگهانى ظاهر  ها گونه مينيب ىم

  ).، بخش اول1388 همو،( شود ىمناميده » وارانگارانه انقالب اندام«فرانسه 

  اطالعات هينظر .3. 1. 2

تـوان  بر طبق آن نمى است كه مربوط به نظريه اطالعات گرفته ی صورتنقدها نيتر یقويكى از 

ايـن . )همـان(از يك واحد، اطالعاتى بيش از آنچه در درون آن نهاده شده است، به دسـت آورد 

ها، به مثابه يك واحد مشـتمل بـر مقـدار معينـى اطالعـات،  خصوص سلول توان در قاعده را مى

توان اطالعات درون سلول را بدون مداخله فاعل، صرف نظر از اينكـه چـه  چگونه مى. تعميم داد

توان سلول را منطبق بر نظريه اطالعات بررسى كرد و در عين حال  نمى .كسى باشد، افزايش داد

تكامل موافقت كرد؛ تفاسيری كه طبـق آنهـا، طـى فرآينـدهای زمـانى و با تفاسير رايج از نظريه 

ای باالتر، بتوان اطالعات مندرج درون يك ژن را افزايش داد  بدون علتى خارجى متعلق به مرتبه

  ).462-461: 1385همو، (

  نقد منطقى. 4. 1. 2

در مشاهدات . شودىء خارج ش پنجی چهار چيز باشد، ا جعبهاز منظر منطقى، ممكن نيست اگر در 

، اما بـه دهد ىمتكامل يك صورت به صورت ديگر رخ  شود ىمشناسى ادعا  شناسى و ديرين زمين

های طوالنى و با توسل  مدافعان تكامل از طريق اثبات زمان. لحاظ منطقى محض، نامعقول است

ساكن آگاه  ادهمناممكن است  منطقاً اما از نظر نصر، . مدعيات خود را توجيه كنند كوشند ىمبدان 

در ظـاهر نـه خـالف منطـق  ، از سازمانى فروتر ناشى شود؛ و اين موضوعتر عيرفشود يا سازمانى 

 اين زمان خواه يك هزار سال و خواه يك ميليون سـال باشـد،. بلكه مخالف قوانين فيزيكى است

نوعى از پيش به » ب«نيست مگر در شرايطى كه » ب« به» الف« ليتبدبه لحاظ منطقى امكان 

يا فراتر از آن باشد اين تبدل ناممكن » الف«واجد چيزی افزون بر » ب«مندرج در آن باشد و اگر 

منطقى تغييـری ايجـاد كنـد و  در اين اصل تواند ىنمهيچ مقدار شكيبايى و تحمل تكاملى . است

ن از رفـت ی بـرای طفـرها حربـهاز جانب مدافعانش، در واقـع  ابهام موجود در تعريف نظريه تكامل

  ).همان(بررسى منطقى نقادان است 
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  نقد بيرونى. 2. 2

پردازد و از يك سو نگاه دنيای مـدرن را بـه ايـن نظريـه  در ساحتى ديگر، نصر به نقد بيرونى مى

دادن ميـان نظريـه  كند و از سوی ديگر كوشش دانشمندان اسـالمى در آشـتى سرزنش و نقد مى

  .داند ناپذيرفتنى مىكند و  مذكور و آيات قرآن را شماتت مى

  دنيای مدرن. 1. 2. 2

ی آن اسـت و بـا تعبيراتـى چـون سـتون خيمـه امدهايپگرايى آشنا با مبانى مدرنيته و  وی سنت

و معتقد است  كند ىماز تكامل ياد ... ی تعبدی، دين جديد و ا دهيعقمدرنيسم، ايدئولوژی، مد روز، 

ی ها شـالودهاز  گرايانـه نهفتـه در آن، يكـى اين نظريه با همه تغييراتش، بـه واسـطه روح مـادی

نظريه تكامل ستون خيمه مدرنيسم است و اگر اين ستون سقوط كند، كل خيمـه «: مدرنيته است

، نـه يـك شود ىمبنابراين، به مانند يك ايدئولوژی با آن رفتار . بر سر مدرنيسم فرو خواهد ريخت

يى ديگر، تصريح دارد هيچ نظريه يـا ايـده در جا ).همان(» تئوری علمى كه به اثبات رسيده است

مدرنى به اندازه نظريه تكامل به زيان دين تمام نشده است، چراكـه بـا تبليغـات گسـترده بسـان 

شناسى، جانورشناسى يا  ای مربوط به زيست تا فرضيه شود ىمای انگاشته  شده واقعيت علمى اثبات

فيزيك گرفته تا تاريخ هنر، به مد روز تبديل ی گوناگون، از اخترها طهيحتكامل در . شناسى ديرين

  ).182-181: 1387 همو،( شده است

ترين دشواری پيِش روی فهم سنتى از نظـم  در جايى ديگر، آن را دين دنيای متجدد و بزرگ

نشـينى در برابـر  معرفى كرده است كه بخش اعظم الهيات مسيحى را بـه عقـب طبيعت در غرب

آنش ساخته تا در فهم خويش از انسان و سرنوشت آن تجديد نظـر هجوم خويش وادار كرده و بر 

) نامعقوليــت( يىمعنــا از منظــر نصــر، نظريــه تكامــل بــه رغــم بى ).197 :ب1386همــو، (كنــد 

شـناختى حـاكى از ظهـور  رغم حجم گسترده شواهد ديـرين و نيز على اش ىمنطقمابعدالطبيعى و 

ی ا دهيـعقچونـان  بلكـه ی علمى،ا هيفرضزمين، نه  دفعى انواع مختلف، در نظام دانشگاهى مغرب

  ).193 :همان( مقبول افتاده است تعبدی

خصـوص در دنيـای  عليـه منتقـدان تعـاليم تكـاملى، بـه معمـوالً هايى را كه  وی نوع واكنش

مواجهه با مخالفان اين نظريه  وهيش .داند ىمآنگلوساكسون صورت گرفته، شاهدی بر مدعای خود 

انيك كوانتوم و غيره نيست و دفاع از آن بيشتر به سرسختى مدافعان يـك ديـن چونان نظريه مك

ايـن ). ، بخـش اول 1388 ؛ همـو،441: همـان( تا جانبداری از يك نظريه علمى متعـارف ماند ىم
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عالوه بر اينكه بـه پيكـار بـرای  نامند ىمكه آن را علمى ی ا هينظرشيوه دفاع هواداران  تكامل از 

تا حقايق علمى، با تعريف خود آنها از ماهيت علم هم ناسازگار اسـت  ماند ىمايمان و عقايد دينى 

كنايه نصر و اعجابش از استاد مارش، رئيس انجمن آمريكايى و مدافع ). 457-456: 1385همو، (

من نيازی به اقامه دليل بر تكامل ندارم، زيرا ترديـد در «: خورده روش علمى، است كه گفت قسم

ايـن بيـان، . »تكامل در حقيقت ترديد در علم است و علم فقط نام ديگری بـرای حقيقـت اسـت

هنگـام بحـث از نظريـه  معموالً گذشته از اينكه خود علمى نيست و با تعريف علم ناسازگار است، 

  ). 480: همان(شود  مى تكامل مطرح

 بيسـتم هـم از جانـب/ قـرون چهـاردهم شناختى، كـه طـى رغم آن همه شواهد زيست على

متكلمان و فالسفه و هم از جانب دانشمندان در رد و ابطال نظريه تكامل، چه در صورت داروينى 

نـدان ، هنوز ايـن انتقـادات چ)Stern, 1965: 290 .:نك( شدو چه در صورت نئوداروينى، مطرح 

ی آنگلوساكسون داروين به قهرمان بزرگى بدل ها نيسرزم خصوصاً جدی گرفته نشده و در غرب 

و آنهـا را رد  وقعـى ننهـاده شده و محافل رسمى به اين انتقادات، چـه علمـى و چـه غيرعلمـى،

حال آنكه در نقطه مقابل انديشمندان مشهوری هستند كه باور ) 270-269: 1387نصر، ( كنند ىم

 :گويـد مثـل ايـن بيـان شـوماخر كـه مـى. دكننـ ىمامل را بـه اسـتهزا گرفتـه و سـرزنش به تك

. »تخيلى يا حتى نوعى شوخى احمقانـه اسـت -ی علمىا افسانه] بلكه[باوری علم نيست  تكامل«

بسيار بهتر است معتقـد باشـيم زمـين صـفحه مـدوری اسـت كـه « :افزايد وی در كتاب خود مى

، تـا اينكـه بـه نـام اند داشـتهو چهـار فيـل اطـراف آن را نگـه  كنـد ىمـپشتى آن را حمل  الك

 :Schumacher, 1977(» رسـد ىمـمعتقد باشيم نيای ما به غولى مافوق انسان  »باوری تكامل«

  ).183-182: الف 1386نصر، : به نقل از 114

امـل توجهى به انتقادات، آن است كه قول به تك به نظر نصر، دليل اين امتناع از پذيرش و بى

و اگر قرار باشد نظريه تكامل رد شود،  دهد ىمنگری جديد يا تجدد را تشكيل  يكى از اركان جهان

ناچـار بايـد بـر حكمـت  كل ساختاری كه دنيای متجدد بر آن مبتنى شده، فرو خواهد ريخت و به

، انگيز خالق مطلق در خلق صور متكثر حيات، كه در روی زمين و در دل درياها مشهود است هول

در غرب به عنوان واقعيتى علمى، نـه  به همين دليل است كه نظريه تكامل همچنان. گردن نهاد

انديش طرد خواهد  باوری تاريك و هر كه با آن مخالفت كند به عنوان دين شود ىمنظريه، تدريس 

  .)270-269: 1387همو، (شد 
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  متفكران اسالمى. 2. 2. 2

كه اين انديشه  داند ىمی متجددانى ها نوشتها به واسطه نصر ورود نظريه تكامل به جهان اسالم ر

را در مفهوم علمى يا فلسفى آن پذيرفتند و كوشيدند برخى آيات قرآن كريم را بر اسـاس نظريـه 

ميان تصـور آدم  توان ىنماستدالل كه به هيچ طريقى  وی با اين ).269: همان(تكامل معنا كنند 

ا به او تعليم داد و او را خليفه خود در زمين قرار داد، با تصور به منزله موجودی كه خداوند اسماء ر

 ، آشتى برقرار كرد، كوشـشكند ىمتكاملى از انسان، كه او را موجودی ارتقايافته از ميمون قلمداد 

تجددخواهان مسلمان در تحميل تفاسير خود بر آيات قرآن و ايجاد سـازش نافرجـام بـين آيـات 

اشاره نصر بـه يـداّهللاٰ  رسد ىمبه نظر . دهد تكامل را محل ترديد قرار مىخلقت و محتوای نظريه 

  .سحابى است، كه در جای خود بدان خواهيم پرداخت

گرا و نيز بنيادگرا مى زند كـه نظريـه  ی از انديشمندان مسلمان سنتا عدهوی تعريضى نيز به 

 ؛ و البته يادآوركنند ىملى رد به داليل دينى محض، بدون اقامه ادله منطقى و عق عمدتاً تكامل را 

هـای  رغم ادعای دايرةالمعـارف ، كه علىاند دادهاندكى از مسلمانان زحمت اين را به خود  شود ىم

رايج مبنى بر پذيرش همگانى اين نظريـه، امتنـاع منطقـى آن را در نظـر بگيرنـد و در شـواهد و 

  ).182-181: الف 1386و، هم( مداقه كنند اند كردهقرائنى كه منتقدان عليه آن اقامه 

ای نسـخه اسـالمى  گونه« انديشمندان مسلمان را كه تالش دارند ايشان شيوه مواجهه برخى

ايـن نسـخه،  كنـد ىمـعرضه كنند نادرست دانسته و تصريح » باوری خداپرستانه تكامل يا تكامل

 حتـى رد و نـهاز مفهوم داروينى تكامل است، چراكه نه بـا تكامـل علمـى انطبـاق دا تر نابسامان

در ثانى، اين نسخه اسالمى دستان خدا را طى . كند ىمشناسان الادری و خداناباور را راضى  زيست

 همـو،( بنـدد ىم، ميدان ىنم اش دربارهفرآيندی كه معتقديم بدان شناخت داريم، اما در واقع چيزی 
باوری در اين معنا چيزی نيست جز تالشى نوميدانـه و از  به نظر نصر، تكامل). ، بخش اول1388

كردن دسـت خداونـد از خلقـت و نيـز انكـار  سر استيصال برای پركردن خألی كه به دنبال كوتاه

حقايق فوق بشری، به وسيله انسان متجدد، روی داده است؛ امری كه قهرًا منجر به سقوط انسان 

همين كه اصل متعالى فراموش شد، عالم تبـديل . و منزلت وی خواهد شد نأش دونی ا مرتبهبه 

گرايـى را  مركزی برای هر كس كه مبـانى تجـدد مركز؛ و اين تجربه بى ی خواهد شد بىا رهيدابه 

  ).183: الف1386همو، ( رديپذ ىمبپذيرد، چه مسلمان باشد و چه مسيحى، رنگ واقعيت 
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 ه تكاملپيامدهای نظري. 3

 مداری و هدفمندی عالم نفى غايت. 1. 3

گرايى آخـرين  تحويـل نصر معتقد است نظريه تكامل با انكار هـر گونـه غايتمنـدی و اسـتناد بـه

ای را كه ممكن  مدارانه های حكمت الهى را از چهره طبيعت پاك كرد و هر گونه مفاد غايت نشانه

ميان موجودات زنده و حقـايق مثـالى  پيوندی كههای طبيعى واجد باشند، محو كرد و  بود صورت

جـان مربـوط اسـت و جـزء  شناسى، تا جايى كه بـه عـالم بى آنها بود، رخت بربست و نفى غايت

  ).194: ب1386همو، (الينفك فيزيك كالسيك بود، به حوزه حيات تسری يافت 

  زدايى از حيات قداست. 2. 3

زدود و هر گونه امكان حضـور نقـش و نشـان امـر رواج نظريه تكاملى، معنای قداست زندگى را 

به نظر نصر، انهدام معنا و مفهوم تقدس خلقـت  ).197: همان( ثابت و امر سرمدی را از ميان برد

هايى بـود كـه  خداوند و آگاهى مستمر الهى به عنوان خالق و حافظ انواع جانداران، از جمله نقش

تـوان در آن سـير كـرد و  دين و ايجاد جهانى كـه مى كردن علم از بيگانه .كرد اين نظريه ايفا مى

 های خلقت را بدون كمترين احساس اعجاب و حيرت دينى كاويد، ثمرات بعـدی آن بـود شگفتى

  ).269: 1387همو، (

  تسری گفتمان تكاملى به ساير علوم. 3. 3

سرايت  شناسى به ساير علوم و حتى قلمروهای غيرعلمى بسط و اين نظريه خيلى سريع از زيست

انديشـد  يافت، به نحوی كه امروزه در دنيای متجدد هر كسى درباره هر چيزی با معيار تكامل مى

  .)همان( گويد و سخن مى

  گرايى رواج تحويل. 4. 3

قابليت تحويل يا فروكاهش علمى يكى از قدرتمندترين نيروها در دنيای متجدد و ذاتى علم جديد 

بـه  روان مقيد. يابد ين معنا روح به ذهن يا روان مقيد تنزل مىدر ا. با پشتوانه نظريه تكامل است

گرايى بـه  استمرار اين تحويل. شود جان فرو كاسته مى فعاليت زيستى و فعاليت زيستى به ماده بى

: همـان(شـود  رسد كه معيار سنجش حركـات مى پايانى مى ذرات محض كامًال كمى يا انرژی بى



ر  ن  ید ی آن از   د ی ایپ ر ل و  کا ل    ح

         141 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

چگونـه ممكـن اسـت چيـزی «در پاسخ به اين پرسش كـه  شناسان تكاملى زيست). 271 -270

گوينـد ايـن امـری كيفـى  مى تر بزرگضمن انكار چيز » حاصل آيد؟ تر كوچك، از چيزی تر بزرگ

ی كوچـك بـه ها پشـهبـا فروكاسـتن  مـثالً . رديپـذ ىمگرايى صورت  است و از طريق فروكاست

از  تـر بزرگآمـدن  ص حاصـلديگـر نبايـد در خصـو كننـد ىمساختارهای مولكولى صرف، تصور 

  ).، بخش اول1388 همو، (سخنى به ميان آورند  تر كوچك

  ظهور مكتب اصالت علم .5. 3

نصـر  .گرايى است دهنده تحويل ترين عناصر تشكيل مهم پرستى يكى از علم يا علم مذهب اصالت

ای بايسـته بـرای شـناخت  بـه عنـوان شـيوه هايش، رغم محـدوديت است علم جديد علـىمعتقد 

تر معرفت توفيقات  كلى مراتب با ادغام در سلسله و آيد های معينى از جهان طبيعى به كار مى جنبه

اما مكتب اصالت علم، دانش جديد را به نوعى ايـدئولوژی كامـل و طريقـى . يابد بيشتری هم مى

  :همه چيز مبدل كرده و اين چنين برتری يافته استبرای نگرش به 

ای را جـز در صـورتى كـه  همين مذهب اصالت علم است كه هيچ نظر و نظريـه

كند و امكان هـر گونـه راه و  علمى باشد برای حصول به معرفت جدی تلقى نمى

روش ديگری برای شناخت را همچـون شـناختى كـه از رهگـذر وحـى حاصـل 

استيالی مذهب اصالت علـم باعـث شـده اسـت نظـر و  .ددان شود، منتفى مى مى

ربط جلوه كند و شأن دين تا حد يك عـده اصـول  نظريه دينى در باب هستى بى

و همانـا . اخالقى كامًال ذهنى و موضوعاتى متعلق به وجدان شخصى تنزل يابـد

ای را كه انسـان همـواره در پيرامـون  مذهب اصالت علم است كه واقعيت معنوی

تـوان بـه تعبيـر  يافته تا حدود بسيار زيادی از ميان برده و آنچه را كه مى خود مى

متكرر قرآن مجيد، جنبه رازگوی طبيعت دانست، از آن گرفته و اين فكر اساسـى 

های طبيعت آيات خداوند و مظاهر او در خلقت است منهـدم  اسالمى را كه پديده

  ).272-271: 1387همو، (كرده است 

  ماركسيسم. 6. 3

ه نظر نصر، ماركسيسم كامًال بر مبنای آن چيزی بنا نهاده شده كه پيروانش مبنای علمى تكامل ب

اكنون روزگار ماركسيسم به . از داروينيسم بود متأثرماترياليسم ديالكتيك عميقًا . اند دهينامتاريخى 
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امـا . دانـ ماندهانديشانه سپری شده و فقـط تعـداد كمـى ماركسيسـت بـاقى  ای جزم عنوان نظريه

  ).، بخش اول1388 همو،(رواج دارد  نسبتاً كرد هنوز هم  ای كه ماركسيسم پشتيبانى مى فلسفه

  نژادپرستى. 7. 3

بـه  شدنشـان و منتهى های مدارس مبنى بر تكامل اشكال مختلف حيوانات از منظر نصر، آموزش

كه  آيند، ی تاريخ طبيعى غرب به نمايش درمىها موزهآنچه در اغلب  پيدايش موجودات انسانى، و

را در يـك امتـداد قـرار  ، مخلوقات مشابه، مردم بـومى، و موجـودات پيشـرفته انسـانىها ماموت

را بـرای موجـود  كـه منشـأ طبيعـت گرايانـه گردد ىمشناسى باز  ، همه به نوعى از انساندهند ىم

نى فرض كرده و سپس انسان سفيد را مالحظه كرده است كه معرف رشد و پيشرفت بشريت انسا

از  تر سـتودهو  تر شـرفتهيپمطابق اين ديدگاه، تمدن غربى توسعه پيدا كرده و بـه وضـعيتى . است

اين نظرگاه، به واسطه همين ايده تكامل، زنده نگه داشته شده و . تكامل يافته است ها تمدنساير 

بايد سرشت واقعى آن را درك كرد و سپس از منظر عقالنـى و  از آن دفاع شده است كه شدت به

  ).همان(نيز اخالقى به نقد آن پرداخت 

  اسالمى و تكامل بينى جهان. 4

و سپس  بينى علمى، مطالعات درباره جهان طبيعت از حقايق الوهى و قدسى منفك شده، در جهان

در تئـوری مـدرن تكـاملى، «. شـود قيقت موجود عرضه مىهمچون تنها ح شده، اين واقعيت مثله

كننده چرايى ظهور اشكال و صور خاص در جهان مادی است، افقى شده  محور عمودی كه تبيين

و بنابراين تنها از طريق چارچوب زمان و ماده است كه علم مدرن به درك و دريافتى از پيـدايش 

  ).انهم( »ابدي ىمحيات دست  هر چيز از جمله صور ذی

معنا است كه صور مخلوقات موجود در ماورای اين دنيای  گويد از منظر علم مدرن بى نصر مى

يى كـه طبـق علـم و اراده ها صـورتای خاص اندر اين عالم مادی ظهور يابنـد؛  مادی، در لحظه

، شـوند ىمـخداوند و نيز مطابق با شرايطى كه خدا برای يك جهان خـاص وضـع كـرده متبلـور 

طبق تعاليم اسالمى، آفرينش دفعى عالم، منشأ الهى . ديدگاه اسالمى بدان قائل استسان كه  آن

تر در خرد الهى متمثل بوده خلق شـده و جـدايى يـك گونـه از گونـه  دارد و مطابق با آنچه پيش

ی طبيعى و مادی در آفرينش عـالم، ها علتديگر و پيدايى موجودات از يكديگر بدون نفى سلسله 

در نظـم  )زنجيره علـت و معلـول الهـى( ىالوهكلمان با تمسك به واقعيت عليت مت. منتفى است
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همـواره  گرانه فقط به خدا تعلـق دارد نـه مـاده، و اين انديشه قرآنى كه قدرت آفرينش مخلوقات

  ).همان( شناسانه تكامل را نقد كنند قادرند ديدگاه زيست

دارد،  طبايع حيوانى و نبـاتى نيـزكه اشرف مخلوقات است، درون خود  انسان اسالم، همچنان

تر حيات نيست، در حالى كه نظريه تكامـل دسـت  يافته انواع و اشكال پايين اما اين انسان، تكامل

تر حيـات كوتـاه  تر به اشكال عالى خالق مطلق را در پيدايش انواع گوناگون و تكامل اشكال پست

خدا اعطاكننـده  بنابراين، طبق تعاليم اسالم، اوالً . كرده و نقشى حداقلى برای آفريدگار قائل است

 اً يـثان. وجود است و هيچ قدرت ديگری در جهان قادر نيسـت وجـود ببخشـد، مگـر منشـأ وجـود

او سرچشـمه و اعطاكننـده كـل حيـات ). بخش زندگى( يىمحو هم ) زنده(خودش، هم حى است 

 .به همين صورت، هيچ قدرت ديگری در جهان قادر نيست زندگى ببخشد مگر منبع حيات. است
شـود؛ چراكـه خـدا  رتب بر كالم فوق اين است كه منشأ تصـادفى حيـات ابطـال مىنتايج مت

همچنين، زنده به غيرزنده كـاهش  .حيات و چه فاقد حيات، است سرمنشأ همه موجودات، چه ذی

 توانـد ىنمهيچ كس . فروكاستن يك چيز به هيچ يا كاهش هيچ به يك چيز باطل است. ابدي ىنم

ه اين صورت خلق كرده و در عين حال مدعى شود كـه دايناسـورها بـه بگويد خدا دايناسورها را ب

واسطه شرايط محيطى نقصان يافته و بعدًا دوباره تكامل يافتـه و بـه ايـن يـا آن حيـوان تبـديل 

  ).، بخش اول1388 همو،( اند شده

 تب وجود و تكاملمرا سلسله. 1. 4

شوند، مبدأی كـه همـه موجـودات در آن  كه از مبدأ كلى صادر مى مراتب وجود، مقصود از سلسله

های نردبان،  های زنجير يا پله اين است كه كليه موجودات عالم، مانند حلقه حضور سرمدی دارند،

انـد و  گرفته ای مـنظم قـرار به هم پيوسته و بدون طفره از وجود محض تا عدم صرف در سلسـله

: 1377همـو، ( مقام هر يك در اين سلسله بستگى به درجه شدت و ضعف مرتبه وجودی آن دارد

توان همـه موجـودات را بـه صـورت ذومراتـب ديـد و ممكنـات  به كمك شهود تعقلى مى). 114

به تعبيـر مابعـدالطبيعى،  .ظهوريافته در حقيقت، تعلق به ساحت قدسى يا همان خزانه غيب دارند

. مكان ندارد هيچ فرآيند زمانى چيزی را به الوهيت يا حق، از آن حيث كه حق است، اضافه كنـدا

به ماهيت اسـت، حـال  كند، اين رشد و توسعه هميشه متعلق هر چيزی كه رشد و توسعه پيدا مى

 از منظر مابعـدالطبيعى، صـورت نشـان از. آنكه واقعيت كامل در عالم اليتغير ُمُثل اعال مقام دارد

صور موجودات زنده دارای . ای از مواد يك ُمثل اعال و يك امكان الهى است نه عرض برای توده
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يافته از صور ديگر باشد مگر آنكه در محلـى حضـور داشـته  تواند تكامل اند كه نمى واقعيتى كيفى

  ).459-458: 1385همو، (باشد كه آن محل جايى جز عالم مثال، كه مبدأ همه صور است، نيست 

بخش  در حالى كه ديدگاه تكاملى در خصوص مراتب اعالی وجود و واقعيات مثالى، كه تعـين

چيزی كه به مرتبـه وجـودی  از طرفى، ،)183: الف 1386همو، (صور اين دنيا هستند، نابينا است 

. تواند باعث چيزی شود كه ذاتًا متعلق به مرتبه وجودی باالتر اسـت تر تعلق دارد، هرگز نمى پايين

هـای  تواند داشته باشد، به فعليـت رسـيدن قوه كه تكامل هر چيز مى ز منظر قدسى، تنها معنايىا

شـدن  های زير خاك يا نمو جنين و طى شكوفايى و ثمردهى دانه باروری،. نهفته در آن چيز است

به مفهـوم تغييـر و تبـديل يـك اما . مراحل رشد نوزاد، در حكمت اسالمى به معنای تكامل است

تطور و تبدل مد نظر  يابى امكانات بالقوه است نه ای ديگر نيست، بلكه منظور فعليت به گونهگونه 

و ما هـم در بسـياری از متفكـران  رسد ىمآگوستين  تاريخچه اين مفهوم در غرب به. داروينيسم

نا سينا، با اين مفهوم مواجه و در مكتوبات سايرين با آن آش شناسى ابن مسلمان، از جمله در كيهان

  ).، بخش اول1388 همو،( ميا شده

قدرت آفرينشگری فقط . توانند چيزی را از عدم خلق كنند زمان نمى های عالوه، همه دوران به

قدسـى و بـا نفـى امـور  ايـن نظريـه .به مبدأ خالقه، كه خودش فعليت محض است، تعلـق دارد

كوشد فرآيند تاريخى را خداگونه بشمارد، يا  مراتب وجود مى ماوراءالطبيعى و بدون توجه به سلسله

بدين نحو كه هم اين فرآينـد تـاريخى را واقعيـت نهـايى و . امور الوهى را بستری تاريخى بخشد

، بـه آن تر متعلق به ساحت قدس ربـوبى بـود داند و هم قدرت خلق از عدم را، كه پيش غايى مى

  ).458: 1385همو، (كند  منتقل مى فرآيند تاريخى

  انديشمندان مسلمان قبل از داروين. 2. 4

برخى معتقدند پيش از اينكه داروين، نظريه تكامل را به جهانيان معرفى كند دانشمندان مسـلمان 

سيد حسين نصر با انتساب نظريه تكامل . اند اند و در آثار خود بدان پرداخته ايرانى بدان ملتزم بوده

ه نظريـه مراتب وجـود قائـل بودنـد نـ گويد مسلمانان به سلسـله او مى. به مسلمانان مخالف است

  :گويد وی در نقد انتساب اين نظريه به بيرونى مى). 482: همان(تكامل 

مقصود از سير انسان از مراحل ديگر به نظر بيرونى و اكثر علمای ديگر اسـالمى، 

بندی  مراتبى در عالم است كه به حسب آن موجودات تقسيم اشاره به وجود سلسله

با مرتبه وجودی و طبيعت خود قـرار  ای مطابق اند و هر يك در مقام و درجه شده
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انـد،  بعضى اين جمله را به معنای فرضيه تطور جديـد تعبيـر كرده. ... گرفته است

مراتب صـعودی و  رسد كه مقصود ابوريحان، همان سلسـله لكن چنين به نظر مى

-240: 1377همـو، (دانـد  نزولى است، مخصوصًا كه او طبيعت را حافظ انواع مى

241.(  

تر و  نبات و حيوان بـين بـاالترين مرتبـه عـالم پـايين صفا نيز معتقدند در سه عالم جماد،ال اخوان

 باالترين مرحله جمادات بـه نبـات نزديـك اسـت و. ترين مرتبه عالم باالتر پيوستگى است پايين

از ميان حيوانـات آنـان كـه در مقيـاس . باالترين مرتبه نباتات حلقه اتصالى به عالم حيوان است

  ).116: همان(ترند  ری از هوش و فراست هستند به انسان نزديكباالت

الصفا با نظريه تكامل معتقد است، اوًال، از منظر صاحبان  دانستن نظر اخوان نصر در نقد مشابه 

پيوندد، متـأثر از افعـال  ای كه در اين عالم به وقوع مى رسائل هر فعل و انفعال و تغيير و استحاله

ثانيًا، هر موجودی در اين . روی مستقلى كه در درون اجسام قرار گرفته باشدنه ني نفس كلى است،

. دور است النوعى است در عالم مثال، كه تغييرناپذير و از زوال و نيستى به عالم سايه حقيقت يا رب

ثالثًا، انطباق موجودات با محيط خود نتيجه تنـازع بقـا . لذا تبديل نوعى به نوع ديگر ممكن نيست

گرايـان،  شناسـى اخـوان، بـرعكس تكامل بلكه اثر آفريدگار جهانيان است و رابعًا در جهاننيست 

  ).122-118: همان( دست خداوند هيچ گاه از خلقت قطع نشده است

شود؛ از جملـه اينكـه در هـر دو  البته ميان آرای اخوان و نظريه تكامل تشابهاتى هم ذكر مى

ديگر اينكه اخوان هم معتقد . نباتات قبل از حيوانات استتاريخ پيدايش جمادات پيش از نباتات و 

و نمـو او  بودند هر موجود بايد خود را با محيط خود منطبق كند و محيط در ساختمان بدن و رشد

ها ظاهری بوده و هر موجودی را در اين عالم غـايتى  اما نصر معتقد است اين شباهت. مؤثر است

يگر نيز نسبت به هدف نهـايى اسـت كـه همـان بازگشـت است و تقدم و تأخر موجودات بر يكد

ضمن اينكه جدای از تقدم زمانى جمادات، نباتات و حيوانات نسبت به هم،  .كثرت به وحدت است

  ).122-119 :همان( مراتب وجود دارند تقدم منطقى و عقلى نيز در سلسله

 نتيجه

اثبات و قطعيت علمى آن است با  شيوه مواجهه نصر با نظريه تكامل از اين حيث كه قائل به عدم

بـا  اش يىآشـنايكى به واسـطه . غالب متفكران اسالمى مشابهت دارد، اما از جهاتى متمايز است

شناسانه منبعث از  عالوه بر اينها، رويكرد انسان. ديگر به سبب تسلطش بر علوم جديد مدرنيسم و
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گرايى خاص نصر سبب شده اسـت، نگـاه انتقـادی وی بـه نظريـه  تعاليم اسالمى و مشرب سنت

 .از ساير متفكران اسالمى به نظر برسد تر متفاوتتكامل 
امـا اكثريـت بـر آرای  انـد، بسياری از متفكران اسالمى نظريه تكامل را ارزيـابى و نقـد كرده

يم در بحـث خلقـت اند و نظراتش را از جهت ميزان انطباق بر آيات قرآن كر داروين متمركز شده

مـثًال محمدحسـين طباطبـايى و برخـى شـاگردان وی ). 2 ، فصل1391آسوده، (اند  واكاوی كرده

و  دفعـى آفـرينش، خلقـت و آيـات .نيسـت بيش ای فرضيه علمى لحاظ به  تكامل معتقدند نظريه

 تآيـا تأويـل امكـان، تكامـل نظريه قطعى اثبات صورتدر و  كند را تأييد مى انسان نوع مستقل

پـذيرد، امـا اينكـه  ايشان اختالف مراتب حيات را مى .وجود داردهای جديد،  مطابق با يافته  خلقت

اين اختالف مراتب از نوعى به نوع ديگر قابل سرايت باشد و تطور مد نظر از آن اخذ شود، مطلبى 

ر در وجه شباهت نظـر طباطبـايى و نصـ. ای علمى ماند تا نظريه است كه به حدسى غيريقينى مى

انگاری نظريه تكامل و همچنين فقدان قابليت تطبيق نظريه مذكور بر آيـات قـرآن اسـت  فرضيه

  ).388-16/387: 1379طباطبايى، (

های دارويـن را بـر  كوشد ديـدگاه يداّهللاٰ سحابى، كه خود متخصص در علوم زيستى است، مى

قـرآن و مراتـب قطعـى  آيات خلقت منطبق كند و معتقد است هيچ اختالف و تناقضى ميان بيان

وی ضمن پـذيرش برخـى ايرادهـای واردشـده بـر . علمى در مسئله تكامل تدريجى، وجود ندارد

نبودن آن، انكار آن را نيز به دور از منطق علمى و در تعارض با آيـات قـرآن  نظريه تكامل و جامع

و حقـايق زيسـتى رعايت شأن مفسران بزرگ، آنان را به دليل ناآشنايى با علـوم  داند و ضمن مى

كنـد و تأكيـد  نكردن علمـى آن، نقـد مى مرتبط با مسئله خلقت يا محـدوديت فرصـت و بررسـى

منطق از آيات قـرآن، بـه دسـت معانـدان و منكـران  ورزد كه نبايد با توصيفات غيرعقلى و بى مى

  ).101-100: 1346سحابى، ( ای از خرافات معرفى كرد بهانه داد و آن را مجموعه

خوف سرزنش و انكار آيات  ابى بر عرضه تفسيری مقبول از قرآن نزد دانشمندان واصرار سح

كند كه چرا مفسـران  سحابى از اين گاليه مى. های نصر است از جانب منتقدان در تقابل با ديدگاه

ای  اند و از آبشـخور علـم جديـد جرعـه های علمى دانشمندان نزديك نكرده كالم خود را به يافته

تجددخواهان مسلمان در تحميل تفاسير خـود بـر آيـات قـرآن و ايجـاد  نصر كوشش. نوشند نمى

وی معتقـد اسـت قـرآن . كنـد سازش نافرجام بين آيات خلقت و محتوای نظريه تكامل را نقد مى

دانـد و اصـل و  های خدا مى آفريده همچون ساير متون مقدس صريحًا جهان و همه مخلوقات را

داند، همان كـه در سـنت  مى وار كه انسانى از ابتدا انسان ماقبل تاريخى،منشأ انسان را نه حيوانى 
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قـرآن بـا  در حالى كه سحابى معتقد است،). 269: 1387نصر، (اسالمى موسوم به آدم بوده است 

های گوناگون، به انشاء و سـير حيـات در سلسـله موجـودات بـر اسـاس تكامـل تـدريجى و  بيان

دادن علت اصلى و غـايى  اين تصريحات نتايج بديعى برای جلوهپيوستگى نسلى تصريح كرده، از 

  ).128: همان( در عالم مخلوقات گرفته است

را  تكامـل در قـرآنمشكينى، از جمله علمای اسالمى است كه درباره موضوع مـذكور كتـاب 

نع تنها بر انكار وجود خـدا و صـا تحّول و دگرگونى يا تكامل، نهمسئله  به نظر وی، .نگاشته است

وی معتقد است مسـئله تحـول و . رود مىبلكه دليلى بر وجود آفريدگار دانا به شمار  ،داللتى ندارد

كنند، بارها به عنوان  تعبير مى» اختالف«دگرگونى يا تكامل، كه برخى از آيات قرآن از آن با واژه 

ِمـْن آياتِـِه َخلْـُق َو « :روم سـوره 22 آيـهماننـد . دليلى بر وجود آفريدگار دانا به كـار رفتـه اسـت

ماواِت َواْألَْرِض َواْختِالُف َألِْسَنتِكْم َو َألْوانِكمْ  ها و نژادها ها، رنگ بنابراين، تغيير و تكامل زبان. »الس 

ايشـان فعـل و . از نوعى به نوع ديگر همگى داليلى آشكار بر وجود و قدرت خداوند متعال اسـت

های  تطور نوع حيوانـات دانسـته كـه همگـى از نشـانه انفعاالت درونى گياهان را مشابه تحول و

بدين صورت كه نوعى نابود شود و نوعى (ميان تحّول و تبّدل انواع  قدرت الهى و مثبت او بوده و

 از طـرف ديگـر در طول زندگى فـردی خـود افراد و تكامل و تغييراز يك طرف  )ديگر پيدا شود

  ).17-14: تا بى ،مشكينى( بيند نمى تفاوتى

رسد وی در اينجا دچار خلط معنا بين تكامل، در معنای خاص داروينـى، و تكامـل،  ه نظر مىب

را معـادل تحـول و ... هـا و  است؛ چراكه مسـئله اخـتالف الـوان و زبان  در معنای پيشرفت، شده

مراد نصر از انديشمندان مسلمانى كه تالش  ظاهراً  .ها قرار داده است دگرگونى مد نظر داروينيست

عرضه كننـد، رويكـرد مشـابه » باوری خداپرستانه ای نسخه اسالمى تكامل يا تكامل گونه« رنددا

 حتـى گويـد نسـخه مـذكور نـه بـا تكامـل علمـى انطبـاق دارد و نـه نصـر مى. مشكينى اسـت

  .كند شناسان الادری و خداناباور را راضى مى زيست

آيا ممكن نيست هيچ فرآيند تكـاملى وجـود داشـته : اين است شود ىماما پرسشى كه مطرح 

ای ريزتكامل  ای ديگر مبدل كند؟ پاسخ نصر اين است كه امكان گونه ای را به گونه باشد كه گونه

امكان رشـد گيـاه در شـرايط . يا تكامل خرد آری، اما در خصوص تكامل كالن پاسخ منفى است

امـا . ی مختلف شاهد ايـن تكامـل اسـتها تيموقعد در های رنگ و پوست افرا متفاوت يا تفاوت

هـا، رشـدكردن يـا نكـردن  شدن پوسـت انسـان مانند تيره يا روشن برخى به اشتباه اين فرآيند را

در » تكامـل«در حـالى كـه ايـن . اند دهينام ها گونه، تغيير ...گياهان در فضاهای نوری متفاوت و 



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا ماره فدھمسال : ژپو ماره ایپپی ،  ز( ۶۵اول،   )١٣٩۴پا

148 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

، بخـش  1388 نصر،(ای ديگر بدل شود  ونه به گونهای خاص است، بدون اينكه اين گ درون گونه
  ).اول

افراد بسيار ظاهرًا . نشده است ای اثبات نصر معتقد است تكامل، نظريه طور كه بيان شد، همان

فالسفه علم، چه پوپر و چه كوهن، . بزنندكمى در جهان امروِز علم هستند كه از اثبات نظريه دم 

تاريخ علم . شوند ىم دييتأفقط با آزمايش  ها  و معتقدند نظريه دانند ىنمشده  ای را اثبات هيچ نظريه

ای دوام هميشـگى نداشـته و بشـر همـواره در حـال ابطـال  كـه هـيچ نظريـه دهد ىمهم نشان 

بـه نظـر ! امل نيز از اين قانون مستثنا نيستهای جديد بوده و تك های پيشين و بيان نظريه نظريه

اند و توفيقاتى را نصيب  هايى كه از بوته آزمون سربلند بيرون آمده ها، حتى نظريه پوپر، همه نظريه

به هر حال، پوپر هم بدين دقيقه تفطن داشت كه توفيـق . هايى بيش نيستند اند، حدس خود كرده

بايد بدين معنا در نظر بگيريم كه پيـروز از كـار درآمـده و ها را ن هر نظريه در تبيين تعدادی پديده

های انتقـادی، كـه معتقدنـد  البته سخن پوپر با سخن برخى رئاليسـت. سخن نهايى را گفته است

ايـن ادعـا كـه  بر اين مبنا، پوپر معتقد است،. ای است، تفاوت دارد معرفت علمى توصيف استعاره

همواره اين امكـان . ناپذير است كند، ادعايى جسورانه و اثبات داروينيسم تحول را كامًال تبيين مى

هست كه نظريه رقيبى در برخى عناصر نظريه پيشين دست ببرد و آنها را حذف كنـد، يـا برخـى 

دين هم در مـواردی كـه قطعـى و . عناصر را كه ناديده گرفته در منظر نظر دانشمندان قرار دهد

اگـر ايـن . بـرد ها دسـت مى دهد و در عناصری از نظريـه تفسيرناپذير است چنين كاری انجام مى

طور كلى از بوته آزمـون جـان   ها برآمده و به نظريه توفيقاتى داشته و از عهده تبيين برخى پديده

اّمـا نبايـد آن را بـدين معنـا گرفـت كـه توصـيف . ای از حقيقت دارد سالم به در برده است، بهره

ای از آن مطابق  عنصری از آن مطابق واقع است و هر گوشه اللفظى واقع بوده و هر جزئى و تحت

  ).1384 نيا، قائمى(ای از عالم است  گوشه

 صرفاً تكامل را نقد چنين اظهاراتى، كه در االهيات مسيحى هم سابقه داشته و  ايان باربور در

گويد اگرچه اين ايرادها بـر نظريـه  مى نه امری مطابق با واقع، قلمداد كرده، نشده ای اثبات نظريه

درنيافتن ماهيت پـژوهش  اين نوع نگاه را حاكى از تصور ناقص و خوب تكامل وارد بوده است، اما

صحت هيچ نظريه علمى را با يقين كامل به اثبات رساند يا از  توان ىنمزيرا هرگز . داند ىمعلمى 

  ).121: 1389باربور، ( های آينده مصون بماند حاشيه امنيتى برخوردار كرد تا در مقابل تعديل

البته شايد منظور نصر اين باشد كه بسياری از نظريات علمى در زمان رواج و شكوفايى خود و 

ى در ميان انديشمندان برخوردار بودنـد و وقتـى شـواهد عليـه آنهـا كاف دييتأتا پيش از ابطال، از 
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اما نظريه تكامـل، حتـى در اوج اعتبـارش نيـز، نقـد و اعتـراض . كامل شد بطالن آن اعالن شد

داده  ی مختلفى تغيير موضعها صورتمخالفان تكامل را در پى داشت و از زمان طرح تا كنون به 

  .ی جديدی از آن شده استرهايتفسو 

مد نظر  نظريه تكامل های وی مشخص نشده است كدام تقرير از ديگر اينكه در خالل نوشته

نظريه تكامل مدام در حال تكامل است و شكل داروينى آن، كه انسان را ميمون متكامل . او است

اين نظريه قبل از دارويـن تـا بـه . داند، ظاهرًا در دنيای جديد ديگر آنچنان محل بحث نيست مى

آيـا . تعديل اسـت های متنوعى داشته كه دائمًا در حال جرح و های متعدد و برداشت صورت امروز

يا آنكه اصل نظريه را قبول  پذيرد؟ ها و اجزا به صورت كلى نمى ايشان اين نظريه را با تمام شاخه

كنـد؟ در حالـت دوم، كـه برخـى از  داشته و ايرادهايى به برخى جزئيـات و ملحقـات آن وارد مى

شناسان و انديشمندان اين رشته نيز موضعى مشابه دارند، بـه عبـارتى نقـد جـدی در ايـن  تزيس

خصوص اين است كه مرز بين شكل داروينى تكامل و شـكل امـروزی آن بـرای بررسـى و نقـد 

  .مشخص نشده است

تواند باعث چيزی  تر تعلق دارد، هرگز نمى چيزی كه به يك مرتبه وجودی پايين گويد نصر مى

در اين خصوص دليلى اقامه نشده است كـه آيـا . كه ذاتًا متعلق به مرتبه وجودی باالتر استشود 

عـرض،  گرايان معتقدند امر نازل مستقًال و به صورت تام و بدون تأثيرپذيری از عوامـل هم تكامل

شود يا خير؟ محذوريت اين ادعا كه اگر بگـوييم امـر فرودسـت بـه  علت و باعث امری باالتر مى

عرض خود و از طريق ساز و كاری خاص، باعـث فعليـت امـری برتـر  ام يك سری علل همانضم

ای علمى  های برخى، نظريه شود كجا است؟ همچنين، آيا به صرف پيامدهای منفى و سوء استفاده

اسـتفاده  بسياری از اكتشافات علمى و دستاوردهای بشری بعدها بـا سوء .تواند طرد و نفى شود مى

البته ايشان در نفى نظريه مذكور فقـط اكتفـا . مواجه شد و از مسير خود خارج گشتمراكز قدرت 

  .رسند تر از متن به نظر مى ها ظاهرًا پررنگ به پيامدهای منفى آن نكردند، اما اين حاشيه

در خصوص نقد چهارم نصر به نظريه تكامل نيز بايد خاطر نشان كنـيم كـه منطقـًا نـاممكن 

. ای كه چهار شىء بوده است، پنج شىء خارج شود يا ساز و كاری در جعبهنيست از طريق فرآيند 

ای باشد كه امكان تكثير يا توليد فراهم باشد، به لحـاظ  گرفته به گونه اگر فعل و انفعاالت صورت

  .سازد كند اين ايراد را برطرف مى قيودی كه نصر در ادامه ذكر مى البته. منطقى منعى وجود ندارد

گرايان لزومًا كمى و عددی نيسـت، بلكـه نـوعى  گر اينكه تكامل مد نظر تكاملنكته مهم دي

  .تحول و دگرگونى كيفى هم مد نظر است
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كوشـيده اسـت از تكامـل زيسـتى  نقد ديگر اينكه خود داروين بسيار محتاطانه و هوشمندانه

 سـتفادهاستفاده اخالقى و ارزشى نشود و مندرجات آن موجب تسری در سـاير شـئون زنـدگى و ا

ها يـا  نگـرد و اينكـه كمونيسـت به عبارتى، داروين غالبًا از منظر علمـى بـدان مى. نگردد ابزاری

امـا در  .اند، شايد با مراد واقعى داروين در تعارض باشد نژادپرستان آن را به نفع خود مصادره كرده

ممكـن  لمـىاسـتفاده از يـك نظريـه ع سوء. نقدهای نصر اين مرزبندی چندان روشن نشده است

استفاده مراكز قدرت، بشـر  های علمى سوء در بسياری از شاخه. ها محقق شود است در همه رشته

شويم اين  اما در نگاهى دقيق متوجه مى .های علمى محروم كرده است را از مواهب اصلى و يافته

البتـه ممكـن اسـت شـدت آن در نظريـه . امری متداول است و منحصر در نظريه تكامل نيسـت

  .كامل چشمگيرتر از ساير علوم باشدت

پردازی در حوزه علوم تجربى با حوزه علوم انسانى تفـاوت  اما نكته مهم اينكه بايد بين نظريه

پرداز بيشتر مسئول عواقب نظرياتش بوده و دخيـل و  در حوزه علوم انسانى نظريه. جدی قائل شد

شـايد . اند ، نيچـه، راسـل از ايـن سـنخمثًال آرای امثال فرويـد. سهيم در تبعات انديشه خود است

های نصر درباره داروين را، در خصوص فرويد تكـرار كنـد و آن را  گرا ديدگاه شناسى سعادت روان

های  همچنان كـه ممكـن اسـت از يافتـه. انسان مدرن بداند بينىدين دنيای جديد و ركن جهان

زيـرا . پرداز را مؤاخـذه كـرد ظريـهتـوان خـود ن استفاده شود اما كمتـر مى آينشتين در فيزيك سوء

  .بايد و نبايد كند بود و نبود است، نه ای كه دانشمند تجربى استفاده مى مبانى

برخى انديشمندان بر كسانى كه نظريه تكامـل را بـه سـوی اخـالق تكـاملى تغييـر مسـير و 

ه را علـم بـه مـا يعنى آنچ ،اخالق تكاملى، برنامه طبيعت را اند كاربری دادند انتقاد كرده و مدعى

را از هسـت و نيسـت  آنهـاو بايد و نبايـد رفتـاری  دهد مىقرار  ها انسان، عينًا برنامه شناساند مى

كند؛ و اين همان مغالطه استنتاج اخالق از علـم اسـت  مىو وضع را تابع طبع  كند مىطبيعت اخذ 

  ).148-135 :1360سروش، (

نكته نهفته اسـت كـه از قضـايای علمـى، كـه  اعتباری استنتاج اخالق از علم در اين وجه بى

شوند، يا به صيغه خبری از حـال و آينـده و  سراسر توصيف و خبرند و به هست يا نيست ختم مى

در » بايد«واژه  .باشد» بايد«ای را نتيجه گرفت كه در آن  توان قضيه گويند، نمى گذشته سخن مى

حتـى يـك  شدن صدها مقدمه علمـى، شتهقضايای علمى كاربردی ندارد و به همين جهت از انبا

دار باشد و منطقًا راه استخراج اخالق از علم بسته »بايد«توان گرفت كه اخالقى و  نتيجه هم نمى

يعنـى از اخـالق هـم بـه علـم راهـى نيسـت و از . عكس اين مطلـب نيـز صـحيح اسـت. است
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دنـد، يـك قضـيه علمـى شدن صدها قضيه اخالقى، كه مشتمل بر بايد و نبايد و خوب و ب انباشته

: همان( توان به دست آورد كه پيراسته از بايد و نبايد و مشتمل بر توصيف محض جهان باشد نمى

214-224.(  

ای كه  اما نكته) 5 ، فصل1391آسوده، ( تفصيل بررسى شده است اين نظريات در جای خود به

مروجان تكامل وارد شده  در اين مقال شايسته تأمل است آن است كه شبيه همين انتقادی كه بر

آيا مجازيم از نظريه علمى محض داروينى، اسـتنتاج اخالقـى و . بر منتقدان تكامل نيز وارد است

هايى چـون  شناسانه داروينى به عرصه ارزشى كنيم؟ محرز است كه به محض ورود مفاهيم زيست

ا اينها غالبًا نتيجه طبيعـى هايى پديدار شد، ام روی تبعاتى به بار آمد و كج اخالق، سياست و جامعه

البتـه قطعـًا نصـر بـه ايـن مسـئله . های داروين بود اخالق از علم بود و اين غير از يافته استنتاج

های متعددی از اين شيوه نقادی صورت گرفته است كه شـايد  برداری متفطن بوده است، اما گرته

  .بخشى از آن به جهت فقدان مرزبندی دقيق مسئله است

  منابع

  تحليل انتقادي شيوه مواجهه متفكران مسلمان ايراني معاصر با نظريه  ).1391(آسوده، اسحاق
تكامل، رساله دكتري رشته فلسفه دين و مسائل كالمي جديد ، اساتيد راهنما دكتر محسن 
جوادي ، دكتر امير عباس عليزماني ، استاد مشاور دكتر مهدي دهباشي دانشگاه آزاد اسالمي 

  دانشكده الهيات و فلسفه) خوراسگان (ن واحد اصفها
  مركز نشر دانشگاهي، : الدين خرمشاهي، تهران بهاء: ، ترجمهعلم و دين). 1389(باربور، ايان

  .چاپ هفتم
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  .انتشارات اسالمي، چاپ دوازدهم
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 مجله ذهن: ، در»مسئله ارتباط علم و دين در جهان اسالم«). 1384(عليرضا  نيا، قائمي ،
  .46-29، ص22-21ش
 شر دفتر ن: تهران ،نژاد حسين. ق: ترجمه، تكامل در قرآن ).تا بي(علي  ،مشكيني اردبيلي

  .فرهنگ اسالمي
  شركت سهامي : تهران ،نظر متفكران اسالمي درباره طبيعت). 1377(نصر، سيد حسين

  .انتشارات خوارزمي، چاپ چهارم
  دفتر پژوهش و : شاءاهللا رحمتي، تهران ان: ، ترجمهمعرفت و معنويت). 1385(نصر، سيد حسين

  .نشر سهروردي، چاپ سوم
  محمد صالحي، تهران: ترجمه ،سنتي در دنياي متجدداسالم ). الف 1386(نصر، سيد حسين :

  .دفتر نشر و پژوهش سهروردي
  نشر ني، : اهللا رحمتي، تهران شاء ان: ، ترجمهدين و نظم طبيعت). ب 1386(نصر، سيد حسين

  .چاپ دوم
  مرتضي اسعدي، تهران: ترجمه جوان مسلمان و دنياي متجدد،). 1387(نصر، سيد حسين :

  .طرح نو، چاپ هفتم
  گفتاري از دكتر سيد حسين نصر نقد نظريه تكاملي داروين،« ).1388(نصر، سيد حسين« ،
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