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چکیده
نظریۀ تکامل ،در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی ،از طریق متون درجۀ دوم و
معموالً مادهگرایانه به عربزبانان معرفی شد .این صورت از نظریۀ تکامل در
واقع التقاطی بود از نظریههای داروین و دیگر تکاملگرایان آن عصر.
محمدرضا اصفهانی با اصل نظریۀ تکامل مخالف نبود و آن را از حواشی
مادهگرایانهاش تمییز میداد ،ولی تکامل انسان را نه تنها خالف آموزههای دینی،
بلکه از نظر علمی نیز نادرست میدانست .وی بر اساس خالصهای از ترجمۀ
عربی فصل اول تبار انسان داروین ،کتاب لودویگ بوخنر و مقاالتی که در
جراید علمی عربی آن زمان وجود داشت ،تالش کرد که به فهم دقیقتری از
نظریۀ تکامل ،نسبت به همتایان مسیحی عرب خود ،دست یابد .از آنجا که در
آن عصر هنوز بعضی از زیستشناسان و حتی تکاملگرایان غربی نیز با نظریۀ
تکامل انسان مخالف بودند ،وی با دسترسی به آرای ایشان و افزودن آرای خود،
ی» این نظریه دست یافت که در آن زمان در سرزمینهای
به شکلی از نقد «علم ِ
اسالمی بینظیر بود.
کلیدواژهها :تاریخ ورود علم جدید به ایران و اسالم ،تکامل انسان ،محمدرضا
نجفی اصفهانی مسجدشاهی ،نظریۀ تکامل داروین.
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مقدمه

1

امروزه نظریۀ تکامل ستون فقرات زیستشناسی مدرن در دانشگاههای معتبر دنیا،

ازجمله ایران ،محسوب میشود .این نظریه که با نام چارلز داروین 2،زیستشناس بزرگ
انگلیسی ،گره خورده ،تا به امروز خودش نیز بدون تغییر نمانده و تحوالت بسیاری را

از سر گذرانده است ،اما اصلِ این نظریه بدون تغییر مانده است .کشف سنگوارههای
جدید در قرن بیستم از سویی و دستاوردهای علم ژنتیک از سویی دیگر ،به استحکام
و توان تبیین این نظریه افزوده است .این نظریه میگوید موجودات زنده تغییر میکنند،

همۀ گونهها از نسل گونههای پیشین هستند ،و جد یا جدهای مشترک دارند .سازوکاری
که داروین برای این تحوالت پیشنهاد کرد ،سازوکاری است به نام «انتخاب طبیعی»
که بعدها سازوکار دیگری را نیز به نام «انتخاب جنسی» به آن افزود .امروزه میدانیم
سازوکارهای دیگری نیز مثل رانش ژنی در ایجاد این تحوالت دخیلاند .زیستشناسان

معتقدند نظریۀ داروین بهترین تبیین برای شکلگیری گونهها ،ویژگیهای زیستی آنها و
تناسب آنها با محیط زندگیشان است .طبق نظریۀ انتخاب طبیعی ،هر جانداری گاهی

عالوه بر خصوصیات به ارث رسیده از والدینش ،به طور تصادفی ،ویژگیهای جدیدی
نیز پیدا میکند .اگر این ویژگی احتمال بقا و تولید مثل او را افزایش دهد ،احتماالً در

نسلهای بعد نیز ظاهر میشود .ظهور و ناپدید شدن این ویژگیها در درازمدت باعث
تحول و تکامل گونهها میشود .این نظریه میتواند غایتمندی و هماهنگی موجودات
با محیط زیستشان را ،بدون توسل به فرض یک نظم یا هماهنگی اولیه تبیین کند،
کاری که از عهدۀ هیچکدام از فرضیههای رقیب از جمله خلقتگرایی بر نمیآید.

 .1بعضی مترجمان واژههای «فرگشت» یا «تطور» را به جای  evolutionپیشنهاد دادهاند ،احتماالً به این دلیل که بر
اساس نظریۀ «تکامل» جانوران همیشه رو به کاملتر شدن نیستند .با این حال چون واژۀ «تکامل» اصطالحی است
که در ادبیات دانشگاهی زیستشناسی امروز جاافتاده است ،ما نیز از همان استفاده میکنیم .باید دانست که معنای
تحتاللفظی یک واژه با معنای مصطلح آن فرق دارد .معنای تحتاللفظی واژۀ  evolutionنیز در زبان التین
«گسترانیده شدن» است که با معنای مصطلح آن متفاوت است ،همان طور که معنای تحتاللفظی کلمۀ اتم
( )ἄτομονدر یونانی «قسمتناپذیر» است و معنای «خزنده» یا  reptilesموجودی است که روی زمین میخزد ،با
این وجود زمانی که دانشمندان متوجه شدند اتم دارای ساختار است و قابل تقسیم به اجزای و بسیاری از خزندگان،
مثل دایناسورها ،به هیچ وجه روی زمین نمیخزند ،این اصطالحات را تغییر ندادند.
)2. Charles Robert Darwin (1809–1882
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تاریخچۀ نظریۀ تکامل
پس از موفقیت نهایی فیزیک نیوتنی در قرن هجدهم ،شکل اصالح شدۀ فلسفۀ
مکانیکگرایی به تمامی حوزههای علوم وارد شد .فیزیک ،شیمی ،ستارهشناسی ،و

زیستشناسی آهسته آهسته غایتگرایی ارسطویی را به کناری گذاشتند و به توضیح
مکانیکی تمامی پدیدههای طبیعی روی آوردند .اما تبیین مکانیکی پدیدهها در علومی

مثل کیهانشناسی و زمینشناسی کافی نبود و اهمیت تبیین تاریخی ،یعنی چگونگی شکل
گیری ساختارهای طبیعی به واسطۀ نیروهای مکانیکی نیز باب روز شد .در قرن هجدهم

کانت ،و سپس الپالس ،تالشهایی برای توضیح مکانیکیِ چگونگی پدید آمدن

ساختارهای منظومۀ شمسی از یک ابر غبار و گاز اولیه به واسطۀ قوانین نیوتن به کار
بسته بودند و حاال در قرن نوزدهم نوبت به زمینشناسی و زیستشناسی رسیده بود .چارلز

الیل 1،زمینشناس انگلیسی ،نشان داد که میتوان شکلگیری ساختارهای زمین

شناختی ،مثل کوهها ،دشتها و  ...را صرفاً با استفاده از نیروهایی که همین امروز در
طبیعت در حال کار هستند توضیح داد و برای تبیین آنها نیازی به توسل به اتفاقات

عجیب و غریب مانند طوفان نوح نیست .در چنین فضایی بود که لزوم عرضۀ یک نظریۀ

مکانیکی برای توضیح چگونگی شکلگیری موجودات زنده و ویژگیهای آنها احساس

شد .از طرفی اندیشۀ تکامل و تحول گونهها از مدتها قبل وجود داشت ،اما معلوم نبود
چه مکانیسمی این تحوالت را ایجاد میکند ،و از طرف دیگر شواهد جانورشناختی و
فسیلشناختی اندکی برای تأیید خویشاوندی موجودات در دست بود .در قرن نوزدهم

دو نظریۀ شاخص برای توضیح چگونگی ایجاد تکامل مطرح شد :نظریۀ المارک و

نظریۀ انتخاب طبیعیِ داروین .المارک 2معتقد بود تکامل جانداران به واسطۀ نوعی

نیروی «قدرت حیات» 3است که باعث پیچیدهتر شدن شیمیایی و فیزیولوژیک
جانداران میشود .حال با وجود این نیرو استفاده یا عدم استفاده از اعضا باعث رشد و
تخصصی شدن آنها میشود (گولد 4،ص .)181با این وجود نظریهای که معموالً به
المارک منسوب میشود آن است که تکامل به واسطۀ به ارث رسیدن صفات اکتسابی
به فرزندان ،روی میدهد .مثال معروف این نظریه زرافه است ،که گردن خود را میکشد
تا به برگهای باالی درختان دست یابد و این باعث دراز شدن گردن خودش و
)1. Sir Charles Lyell (1797 –1875
)2. Jean-Baptiste Lamarck (1744 –1829
3. Le pouvoir de la vie
4. Gould
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فرزندانش شده است .این سازوکار هر چند به نظریۀ اصلی المارک مربوط است ،ولی
هستۀ اصلی آن را تشکیل نمیدهد .با این وجود معموالً بهعنوان رقیب اصلی نظریۀ
انتخاب طبیعی مطرح میشود.
داروین ،تحت تأثیر رابرت مالتوس (1834-1766م) ،اقتصاددان انگلیسی که
اندیشهای در بارۀ رابطۀ بین تعداد موجودات زنده و مواد غذایی آنها داشت ،اندیشۀ
انتخاب طبیعی را مطرح کرد تا نشان دهد چگونه موجودات میتوانند تبدیل و تحول
یابند .داروین ،عالوه بر این ،در سفرهایی که در طی سالها به مناطق مختلف جهان

ازجمله جزایر گاالپاگوس داشت ،توانسته بود شواهد جانورشناختی انبوهی برای تأیید

این نظریه بیابد .وی در کتاب منشأ انواع نظریۀ خود را ،همراه با شواهدی که برای آن
به دست آورده بود ،به سال  1859منتشر کرد .نظریۀ داروین یک تفاوت بسیار مهم
دیگر با نظریههای تکاملی پیش و حتی پس از خود داشت و آن اینکه آن نظریهها معموالً
به نوعی ارتقا و کاملتر شدنِ جهتدار و هدفمند برای موجودات زنده قائل بودند ،اما

داروین نشان میداد که تکامل موجودات همیشه در جهت کاملتر شدن یا پیشرفت در
هیچ جهت خاصی نیست .به عقیدۀ داروین هدف تکامل تخصصی شدن موجودات

برای استفاده از محیط زیستشان است و در این مسیر ممکن است در جهاتی پیچیده

تر و از جهاتی سادهتر باشند و با هیچ تعریف مشخصی از «پیشرفت» نمیتوان سیر
تکاملی موجودات را خالصه کرد .اما نظریۀ جنجالیتر داروین در سال  1871در کتابی
با نام تبار انسان و انتخاب در ارتباط با جنسیت بود که در آن به دفاع از تکامل انسان

از دیگر جانداران پرداخت و عالوه بر آن انتخاب جنسی را نیز یکی از عوامل مؤثر در

تکامل گونهها معرفی کرد.
نظریۀ تکامل مانند هر نظریۀ انقالبی دیگری ،در بدو امر از سوی همۀ دانشمندان
پذیرفته نشد و مخالفانی داشت .دانشمندانی که اشکاالتی در نظریۀ تکامل مییافتند،

گروه بزرگی را تشکیل نمیدادند ،اما تأثیر بزرگی بر افکار غیرمتخصصان داشتند .تا
حدود سال  1870اندیشۀ تکامل را تقریباً همۀ دانشمندان پذیرفته بودند ،اما بسیاری از
آنها دربارۀ تبیین داروین از چگونگی وقوع آن ،یعنی نظریۀ انتخاب طبیعی ،شک
داشتند .حتی در میان طرفداران نزدیک داروین اختالف نظرهای بسیاری در بارۀ
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سازوکار انتخاب طبیعی وجود داشت (بولر 1،ص .)188دانشمندانی چون ریچارد

اوون 2و جورج میوارت 3،با اینکه نظریۀ داروین را نپذیرفته بودند ،هنوز جایگزینی
برای آن در آستین نداشتند .از اصلیترین انتقاداتی که در دهههای آخر قرن نوزدهم بر

نظریۀ انتخاب طبیعی -و نه نظریۀ تکامل -وارد میشد ،میتوان از موارد زیر نام برد
(همان ،ص:)215-197

 .1فسیلهای یافت شده از موجودات زنده هنوز نمیتوانست یک مسیر تکاملی
تدریجی برای جانداران نشان دهند.
 .2لرد کلوین در سال  1868نشان داده بود که ،طبق قوانین فیزیک ،عمر زمین
بیش از چند صد میلیون سال نیست ،و این برای تکامل گونهها به واسطۀ فرایند
کُند انتخاب طبیعی کافی نبود.
 .3میوارت متوجه شد که اعضا و خصوصیات تکامل یافتۀ جانداران فقط زمانی
کاربرد دارند که مراحل ابتدایی را رد کرده باشند ،مراحلی که در آنها ارزش و

کاربردی نداشتهاند و در نتیجه چرا باید انتخاب شده باشند؟
 .4وی همچنین میپرسید چرا باید بعضی از اعضای موجوداتی که در شاخههای
مختلف تکامل یافتهاند شبیه هم باشند؟

 .5اشکال مهمی که زیاد مورد توجه نبود نظریۀ ناقص و ناکافی وراثت داروین بود
که با نظریۀ انتخاب طبیعی تعارض داشت.
 .6فلمینگ جنکین 4معتقد بود که استدالل تمثیلی داروین از انتخاب مصنوعی به
نفع انتخاب طبیعی ،قانع کننده نیست.

 .7فالسفۀ علم چون جان هرشل 5معتقد بودند که داروین از روش استقرایی علم
پیروی نکرده است.

1. Bowler
)2. Richard Owen (1804–1892
)3. St. George Jackson Mivart (1827–1900
)4. Henry Charles Fleeming Jenkin (1833–1885
)5. Sir John Frederick William Herschel (1792–1871
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داروین و دیگر طرفدارانش بهطور گسترده به انتقادات علمی پاسخ میدادند ،زیرا
داروین نظریۀ خود را یک نظریۀ علمی میدانست .این انتقادات باعث شد که داروین
در چاپهای بعدی کتاب منشأ انواع نقش انتخاب طبیعی را کمرنگ و نقش سازوکار
المارکی را پر رنگ تر کند ،یعنی همان سازوکار توارث صفات اکتسابی که از سوی

نوالمارکی ها مطرح بود .در واقع خود داروین نیز یک داروینگرای وفادار نبود؛ تا
جایی که از سال  1870تقریباً همۀ زیستشناسان تکامل را قبول داشتند ،اما بر سر
سازوکار آن اختالف داشتند .تا زمان تحویل قرن ،یعنی حدود  ،1900چند فرضیه برای

توضیحِ عامل تکامل جانداران مطرح بود :الهیاتی ،اصالح نژاد ،جهش ،نوالمارکیسم و
نوداروینگرایی 1یا انتخاب طبیعی .سه فرضیۀ اول مبتنی بر فرض نوعی نیروی درونی

برای تکامل و تغییر شکل گونهها بود ،حاال این نیرو میتواند ارادۀ مستقیم خالق باشد،
یا نیرویی طبیعی که جانداران را به سمت تغییر و تحول سوق میدهد .این فرضیهها

همراه با فرضیۀ المارک همچنان بر فرضیۀ انتخاب طبیعی برتری داده میشد و تنها در
ربع دوم قرن بیستم بود که تمامی آنها به کنار رفتند و نوداروینگرایی ،نظریۀ انتخاب
طبیعی را بر زیستشناسی رسمی حاکم کرد (الرسون 2،ص.)23 ،16 ،8 ،4

داروین هیچگاه وارد بحثهای دینی و فلسفی نمیشد و این کار را به دیگران واگذار
میکرد .وی از هیچ کدام از پیآمدهای متافیزیکی احتمالی نظریۀ تکامل صراحتاً دفاع
نمیکرد .اما قرن نوزدهم قرن فلسفههای مادهگرا نیز بود که به واسطۀ موفقیتهای علوم
مکانیکی از قرن هجدهم احیا شده بودند .مادهگرایی عنوانی برای انواع نظامهای

متافیزیکی است که همۀ پدیدهها را ناشی از نیروها و ذوات غیرقابل رؤیت مادی
میدانند ،ازجمله ذهن بشر ،و میگویند چیزی جز ماده و انرژی وجود ندارد.
مادهگراهایی چون ،بوخنر ،هکل و اسپنسر نظریۀ داروین را با فلسفۀ خود بسیار
هماهنگ و این نظریه را بخشی از فلسفۀ خود قلمداد میکردند .ارنست هکل 3با اینکه

یک تکاملگرا دانسته میشد ،مفهوم انتخاب طبیعی را تنها دارای نقشی ثانویه
میدانست ،زیرا اندیشۀ تکامل را با نوعی اندیشۀ ایدهآلیستی پیشرفت موجودات زنده و
سازوکار نوالمارکیِ توارث صفات اکتسابی ترکیب کرده بود .به عقیدۀ او هدف نهایی
 :Neo-Darwinism .1این اصطالح به دیدگاهی اشاره دارد که انتخاب طبیعی را اصلیترین سازوکار ایجادکنندۀ
تکامل میداند .با این حساب خود داروین ،نوداروینگرا نبود.
2. Larson
)3. Ernst Haeckel (1834–1919
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تکامل همیشه رو به «پیشرفت» است و انسان برترین محصول تکامل .اندیشۀ پیشرفت
و برتر بودن موجودات زنده در سلسله مراتب تکامل در تقابل صریح با نظریۀ تکامل
داروین بود ،زیرا طبق نظریۀ داروین ،انتخاب طبیعی عامل اصلی تکامل است و هدفی
جز تخصصیتر کردن موجودات در استفاده از محیط ندارد و در این مسیر« ،پیشرفت»
به سمت هدف خاصی ،مثالً انسان ،بیمعنا است .داروین نشان میداد که حتی نمیتوان
یک جاندار را «برتر» یا «پیشرفتهتر» از جانداری دیگر دانست ،زیرا هر جانداری برای
استفاده از محیط زیست خود خوب است .با اینکه هکل خود را مادهگرا میدانست،

نوعی

فلسفۀ

ایدهآلیستی به وجود آورد به نام «مونیزم» 1که بر اساس آن ذهن و ماده جنبههای متفاوتی
از جوهر کیهانی واحدی بودند (بولر ،ص .)201با این همه ،هکل بهعنوان یکی از
طرفداران اصلی نظریۀ تکامل شناخته میشد و همین باعث بدفهمیهایی در بارۀ جوهر

اصلی اندیشۀ داروین شد.

التقاط اندیشههای مادی با انواع نظریههای تکاملی باعث شد آنچه در آن روزگار
بهعنوان «داروینگرایی» مطرح بود ،فاصلۀ زیادی با ویژگیهای اصلی نظریۀ داروین،
یعنی انتخاب طبیعی بهعنوان عامل تکامل بی هدف ،داشته باشد .بسیاری از کسانی که

با داروین موافق یا مخالف بودند ،در واقع با جزئیات اندیشۀ داروین آشنا نبودند و
درکهای متفاوتی از تکامل داشتند .در این میان ،مخالفان غیردانشمند که معموالً با
انگیزههای مذهبی وارد بحث شده بودند ،بیشترین سوءتفاهم را در بارۀ داروین داشتند.
بسیاری از علمای مسیحی غربی که معنای تحت اللفظی متون مقدس را تنها روایت
قابل قبول از فرایند شکلگیری گونههای زنده میپنداشتند ،نظریۀ داروین را از بستر
علمی خود جدا و آن را صرفاً یک نظریۀ خداناباورانه میدیدند .پیوند مادهگرایی با
نظریۀ داروین این برداشت را قوت بخشید و این نظریه نه بهعنوان یک نظریۀ علمی که

در جستجوی توضیح طبیعی پدیدههای طبیعی است ،بلکه به صورت یک ایدئولوژی
مادی ضد دین مشهور شد .بدین ترتیب علمای مسیحی با مادهگراها همصدا شدند که
نظریۀ داروین به مادهگرایی و آن به بیدینی منجر میشود.

1. monism
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پس از آنکه اندک اندک زمزمههایی در بارۀ نظریۀ تکامل در جهان اسالم ،ازجمله
ایران ،نیز شنیده شد ،همین جبههگیری و سوءبرداشتها به وجود آمد .هنوز معلوم نیست
که اولین بار نظریۀ داروین به صورت مکتوب به چه طریق وارد ایران شد .در بسیاری

از آثار گفته شده که میرزا تقی خان انصاری کاشانی تنها  11سال پس از انتشار منشأ
انواع ،نظریۀ تکامل داروین را در کتاب جانورنامه در سال 1287ق
(1248ش1870/م) به زبان فارسی مطرح کرده است (آدمیت ،ص26-24؛ زرین
کوب ،ج ،2ص636؛ نوری ،ص44؛ داوری ،1390 ،سراسر مقاله) ،یا حداقل اشاراتی
به نظریۀ تکامل المارک دارد (امیرارجمند« 1،پاسخهای اسالمی .)2»...اما خسروی

معتقد است که این کتاب در واقع بر اساس طبقهبندی لینه و نظریۀ سلسله مراتب حیات
نوشته شده است و نشانی از نظریۀ تکامل داروین در آن نیست (خسروی ،1393 ،سراسر
مقاله).
نخستین اشارۀ مکتوب فارسی به این نظریه در کتاب نیچریۀ سید جمالالدین
اسدآبادی دیده میشود ،که در سال 1298ق (1259ش1881/م) منتشر شد .اسدآبادی
در این کتاب نظریۀ داروین را همراه با بدفهمیهایی معرفی و به شدت نقد کرده است:
صنفی برین قرار دادند که جراثیم جمیع انواع خصوصاً حیوانات ،مساوی است
و هیچ فرقی و تفاوتی در آنها نیست و انواع را نیز امتیاز جوهری حقیقی نمیباشد
و لهذا گفتند که آن جراثیم به مقتضای زمان و مکان و بر حسب حاجات و
ضرورات و به موجب قواسر خارجیه منتقل میگردد از نوعی به نوعی دیگر و
متحول میشود از صورتی به صورتی اُخری .و سید این طایفه داروین میباشد و
او کتابی تألیف کرده ،در آن بیان میکند که اصل انسان میمون بود و رفته رفته
در قرون متتالیه به سبب دواعی و بواعث خارجیه از صورت میمونی تبدیل و
تغییر یافته به برزخ اُران اوتان رسیده و از آن صورت منتقل گردید و به اول درجۀ
انسانی پانهاد که جنس یام یام و سائر زنوج بوده باشد .پس از آن بعضی از افراد
انسان عروج نموده بر افق اعلی از افق زنگیها مقام گزید و آن افق انسان قوقاسی
است (اسدآبادی ،ص.)18-17

1.Amirarjomand
…2. Islamic Responces to
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وی در پاسخ به این فرضیه که بریدن مداوم دم سگها در طول قرنها باعث ایجاد
نسلی از سگهای بدون دم شود ،مینویسد:
این بیچاره اصم و کر بوده است از استماع این خبر که عربها و عبریها از
چندین هزار سال است که ختان میکنند و با وجود این یکی از آنها هم تا کنون
مختون زاییده نشده است؟ (همان ،ص)20

از این عبارات معلوم میشود که وی درک درستی از نظریۀ انتخاب طبیعی داروین
نداشته و آن را با نظریۀ المارک اشتباه گرفته است ،ولی در آن زمان بیشتر تکاملگرایان،
ازجمله خود داروین ،سازوکار المارکی را مقبول میدانستند (الرسون ،ص )15و در
نتیجه انتقاد اسدآبادی پربیراه نیز نبود .روشی که اسدآبادی در اینجا برای نفی نظریۀ

المارک پیشنهاد میکند ،بسیار شبیه آزمایشی است که آگوست وایزمن 1برای رد این
نظریه انجام داد .وی طی چند نسل دم بچه موشها را برید و مشاهده کرد که اندازۀ دم

موشهای نسلهای بعد هیچ تغییری نکرد (همانجا) 2.ظاهراً اسدآبادی در هندوستان
و از طریق آثار یکی از نوگرایان بسیار تأثیرگذار در آنجا به نام سِرسید احمد خان

(1899-1817م) با نظریۀ تکامل آشنا شد (حورانی 3،ص .)125احتماالً هندوستان
اولین مسیر ورود نظریۀ تکامل به میان فارسیزبانان بود.
تأثیر آرای علمی بر عقاید دینی در هندوستان تا به حدی بود که تنها یک سال پس
از کتاب نیچریه یک مرجع تقلید شیعه ،به نام محمدحسین شهرستانی ،اثر دیگری با

عنوان آیات بینات در رد دهریین در الهور به سال 1299ق منتشر کرد 4.وی در این
کتاب با اینکه مستقیماً به نام داروین اشاره نمیکند ،به نظریۀ تکامل تصادفی موجودات

زنده میتازد و با براهین عقلی آن را رد و وجود خداوند را اثبات میکند .وی با استفاده

)1. August Friedrich Leopold Weismann (1834 –1914
 .2البته نباید فراموش کرد که نظریۀ اصلی المارک فی الواقع توارث صفات اکتسابی نبود ،بلکه به عقیدۀ او کاربرد
یا عدم کاربرد یک عضو تعیین میکند که آن عضو در آینده حذف شود یا نه ،و در نتیجه با بریدن دم موش طی چند
نسل همچنان کاربرد آن وجود داشته است و نمیتوان این آزمایش را نافی نظریۀ اصلی المارک دانست .هر چند
امروزه نه نظریۀ اصلی المارک و نه نظریۀ معموالً منسوب به او در زیست شناسی مدرن جایگاهی ندارد ،مگر شاید
در نظریۀ اپی ژنتیک که داستان دیگری دارد.
3. Hourani
 .4این کتاب به تازگی با مقدمهای عالمانه تصحیح و منتشر شده است:
شهرستانی ،محمدحسین1396( .ش) .آیات بینات :رسالهای در رد دهریون ،نیچریان و دیگر پیروان نظریههای
تکامل طبیعی .مقدمه و ویرایش کامران امیرارجمند .تهران :نشر ثالث.
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از مفاهیم فلسفۀ اسالمی استدالل میکند که امکان خلقت تصادفی جانداران وجود
ندارد و حتماً به یک علت العلل هوشمند نیاز است و گر نه به تسلسل میانجامد
(ارجمند« ،پاسخهای اسالمی»...؛ امیرارجمند ،ص .)38به نظر میرسد وی هیچ درک

دقیقی از نظریههای تکاملی المارک یا داروین نداشته است و نشانی از مراجعه به منابع

غربی در کار او دیده نمیشود .ارجمند معتقد است که مخاطب کتاب آیات بینات تنها
فارسیزبانان هندوستان نبودند ،بلکه در آن سخنانی دربارۀ آزمایشهای میرزاملکم خان
و سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا آمده است (همان ،ص .)39شهرستانی نوۀ دختری

آقا احمد کرمانشاهی بود که طی سالهای  1220تا 1225ق در هندوستان با فرهنگ و
علوم غربی آشنا شد و سفرنامۀ مشهور خود را با عنوان مرآت االحوال جهاننما نوشت.
این کتاب شامل شرحی از فرهنگ و علوم غربی از جمله نظریۀ خورشید مرکزی است
(حائری ،ص .)661ارجمند معتقد است که احتماالً وجود همین پدربزرگ باعث شد
که محمدحسین شهرستانی توجه خاصی به غرب و دستاوردهای آن داشته باشد و خود

را در موضعی ببیند که باید در بارۀ آنها قضاوتی حساب شده داشته باشد .استداللهای
اصلی شهرستانی علیه داروین مبتنی بر نفی تصادف و تسلسل بود .وی در این کتاب در
برابر علوم جدید غربی ایستادگی میکند ،یعنی نجوم خورشید مرکز را قبول ندارد و

آزمایشهای علمی ملکم خان -احتماالً در دارالفنون -را قابل مقایسه با «لعب و بازی
و شعبده» میخواند .اما ظاهراً بعدها تغییر عقیده داد (امیرارجمند ،ص.)44-41
هندوستان تنها مسیر رویارویی جهان اسالم با نظریۀ تکامل نبود .این نظریه از طریق

ایرانیان و اعراب فرنگ رفته و هیئتهای تبشیری مسیحی به صورت شفاهی و همچنین
از طریق مجلههای عربی آن روزگار نیز به شکل دقیقتری به جهان اسالم راه یافت .می
دانیم که مجلههای علمی عربی که توسط اعراب مسیحی تحصیل کرده چاپ میشد
یکی از اصلیترین مسیرهای ورود نظریۀ داروین بود .مجلۀ عربی المقتطف که از سال

 1876میالدی ابتدا در شام و سپس در مصر به چاپ میرسید ،شامل مقالههای متعددی
در بارۀ جنبههای علمی و حتی الهیاتی نظریۀ داروین بود .به صورتی که در دو سال اول
این مجله  6مقاله از رزقاللّه برباری و بشارة افندی زلزال دربارۀ این نظریه منتشر کرد
(رحمتی ،ص .)17سردبیر المقتطف یک مسیحی روشنفکر به نام یعقوب صرّوف

(1927-1852م) بود که در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده بود و تالش داشت
جنبههای فلسفی ،چه مادی و چه الهیاتی ،را از نظریۀ «علمی» داروین جدا کند و نشان

رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار 307/

دهد که این نظریه علی االصول متضمن هیچ ایدئولوژیای نیست (زیادات 1،ص.)48
با این وجود مقاالت علمای دینی و مادهگرایان را نیز چاپ میکرد.
در سال  1884یک پزشک مادهگرا به نام شبلی شمیل (1914-1853م) که مقاالتی

در المقتطف منتشر کرده بود ،کتابی به نام تعریب لشرح بخنر علی مذهب داروَن را

منتشر کرد .این کتاب ترجمۀ کتابی در شرح نظریۀ تکامل نوشتۀ لودویگ بوخنر،
فیلسوف و زیست شناسی آلمانی ،بود با نام شش گفتار در باب نظریۀ تحول گونههای
داروین ،پیدایش ابتدایی دنیای موجودات زنده و همچنین کاربرد نظریۀ تحول دربارۀ

انسان ،ارتباط این نظریه با اندیشۀ پیشرفت و ارتباطش با فلسفۀ مادهگرایی در گذشته و
آینده :به صورتی قابل فهم 2.بوخنر در این کتاب نظریۀ تکامل را با دقت علمی کافی

شرح داده است اما ،همان طور که از نام کتاب پیداست ،آن را به صورت بخشی از فلسفۀ
مادی مطرح کرده بود .وی چهار فصل کتاب را به توصیف نظریۀ داروین و دیگر
تکاملگراها همراه با شواهد تجربی متعدد اختصاص داده است و در فصول پنجم و
ششم به تاریخ مادهگرایی از گذشته تا زمان خود میپردازد .شمیل ،در سال بعد ،کتاب
الحقیقة را در پاسخ به کتاب مناهج الحکماء في نفی النشوء واالرتقاء أي إبطال مذهب

دروینِ ( )1884نوشتۀ ابراهیم الحورانی (متوفی 1915م) منتشر کرد .حورانی نیز در
پاسخ ،الحق والیقین في رد علی بطل دروین ( )1886را منتشر کرد .فرد دیگری به نام

جرجس فرج صفیر مارونی خوری کتابی با عنوان فی أصل اإلنسان والکائنات :دحض ًا
لمذهب التحول ورَدّاً علی الدکتور شبلی شمیل ( )1890منتشر کرد (رحمتی ،ص.)17

شمیل در سال  1910کتابهای الحقیقة و ترجمۀ شرح بوخنر را در یک جلد با عنوان
فلسفة النشوء واالرتقاء انتشار داد (سَدگرُو 3،ص .)501علی اصغر حکمت میگوید

کتاب بوخنر را در ایام جوانی در 1293ش به فارسی ترجمه کرد ،ولی به دلیل شرایط
1. Ziadat
2. Ludwig Büchner. (1868). Sechs Vorlesungen über die Darwinische Theorie von der
Verwandlung der Arten und die erste Entstehung der Organismenwelt, sowie über die
Anwendung der Umwandlungstheorie auf den Menschen, das Verhältniss dieser Theorie zur
Lehre vom Fortschritt und den zusammenhang derselben mit der materialistischen Philosophie
der Vergangenheit und Gegenwart: in allgemein verständlicher Darstellung. Leipzig.
احتماالً شمیل به دلیل آشنایی با زبان فرانسه ،این کتاب را از روی ترجمۀ فرانسوی آن ترجمه کرده است:
Louis Büchner. (1869). Conférences sur la théorie darwinienne de la transmutation des espèces
et de l'apparition du monde organique: application de cette théorie à l'homme, ses rapports
avec la doctorine du progress et avec la philosophie materialist du passé et du present. Traduit:
Auguste Jacquot. Paris.
3. Sadgrove
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نامناسب جامعه آن را سالها بعد منتشر کرد (حکمت ،ص ب-ج) .با این وجود ظاهراً
در فضای فرهنگی ایران با این نظریه تا حدی آشنا بودند.

تصویر .1صفحۀ عنوان ترجمۀ فرانسوی کتاب بوخنر (راست) و ترجمۀ عربی آن (چپ)

جبهۀ مقابلِ شمیل نیز بیکار ننشست .چند سال بعد از انتشار ترجمۀ بوخنر ،یک
عالم کاتولیک درستآیین به نام پدر لوییس شیخو (1927-1859م) انتشار مجلۀ

المشرق را در سال 1898م آغاز کرد .وی در این مجله که در بارۀ موضوعهای علمی،

تاریخی و ادبی بود ،مقاالت تندی در نقد داروینگرایی منتشر میکرد و در مقاالتش
تنها شمیل را هدف قرار نمیداد ،بلکه مجلۀ المقتطف و مجلۀ علمی دیگری به نام
الهالل را نیز که در تبیین نظریۀ داروین مقاله مینوشتند ،به تندی نقد میکرد .وی اهل
جدل و موضعگیریهای افراطی و نیشدار در تقابل با دیدگاههای غیر سنتی یا حتی
دیگر مذاهب مسیحی بود و در مقاالتش اصل نظریۀ تکامل و انتخاب طبیعی را غلط
میدانست و در مقابل کشفیات علمی دائماً به متن کتاب مقدس ارجاع میداد (زیادات،
ص .)81-64البته او خود را فردی ضد علم نمیدانست و در مجلهاش بخشی را به
معرفی آخرین دستاوردهای علمی ،به غیر از نظریۀ تکامل ،اختصاص میداد .اما نقطه

ضعف بزرگی داشت و آن اینکه بر خالف رقبایش هیچ تحصیالت علمی نداشت و تنها

رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار 309/

آموزشهای مذهبی کاتولیکی دیده بود ،با این وجود به خود اجازه میداد در بارۀ صحت
و سقم نظریههای علمی اظهار نظر کند.
در همین زمان بود که یک عالم شیعی تحصیل کرده در نجف به نام عالمه ابوالمجد

محمدرضا نجفی اصفهانی در سال 1331ق (1291ش1912/م) کتابی به نام نقد فلسفة

دارون نوشت .وی نظریۀ داروین را با عنوان «فلسفة النشوء واالرتقاء» میخواند و بارها
به ترجمۀ کتاب بوخنر صراحتاً اشاره میکند (مثالً ص  ،)21البته از شمیل هیچگاه نام
نمیبرد .با اینکه وی به جبهۀ علمای دین تعلق داشت و تحصیالت علمی جدید نداشت،
از لحاظ روش و نتیجهگیری برتریهای بسیاری بر علمای دینی دیگر چون محمدحسین

شهرستانی و شیخو داشت .وی تالش کرد با مطالعۀ گستردۀ مقالهها و کتابهای علمی
آن روزگار که به زبان عربی ترجمه میشدند ،سواد علمی خود را ارتقا بخشد .هر چند
این مطالعات هیچگاه نمیتوانست او را به مقام یک زیستشناس با تجربه ،که سالها
زیر نظر اساتید کار تجربی و نظری کرده باشد ،برساند ،به وی توان میداد که نظریۀ

تکامل را بهتر از هر عالم دینی در آن روزگار درک کند و با آن وارد گفتگو شود.
اصفهانی ،در فضای سوءتفاهمها نسبت به نظریۀ داروین ،تالش کرد که با استفاده از

منابع در دسترسش دقیقترین روایت را از نظریۀ داروین پیدا و بررسی کند.
زندگی و تحصیالت اصفهانی

1

شیخ ابوالمجد محمدرضا النجفی االصفهانی در  20محرم 1287ق1249/ش1870/م
در نجف و از خانوادهای ایرانیتبار متولد شد .در سن  10سالگی به اصفهان رفت و چند

سال بعد باز به نجف برگشت .در سال 1330ق مقیم کربال شد و کتاب نقد فلسفة دارون
را همانجا نوشت 2و در 1331ق1291/ش1912/م در بغداد منتشر کرد .از 1333ق

(1293ش1914/م) به دلیل آغاز جنگ جهانی اول و ناامنی عراق و هچنین برای
تدریس در حوزۀ تازهتأسیس قم به ایران آمد و تا آخر عمر یعنی محرم 1362ق

(1321ش1943/م) در اصفهان ماند و در قبرستان تخت فوالد به خاک سپرده شد
(ناجی ،شصت و سه  -هشتاد و نه).

 .1در بعضی آثار پسوند «مسجدشاهی» نیز دنبالۀ نام او دیده میشود ،اما روی جلد کتاب نقد فلسفة دارون این عنوان
ذکر نشده است.
 .2در صفحۀ آخر جلد دوم ،محل اتمام کتاب «کربال» ذکر شده است ،اما مؤلف در اثر دیگری و فرزندش،
مجدالعلماء ،در صفحۀ اول ترجمۀ آن محل تألیف کتاب را شهر «نجف» گفتهاند (مجدالعلماء ،ص  18و .)125
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تصویر .2شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی

اصفهانی تحت تعلیم بزرگانی چون آخوند خراسانی ،میرزای شیرازی و میرزا حسین
شیرازی دروس رایج را خواند و نزد میرزا حبیباللّه عراقی با علوم ریاضی قدیم آشنا
شد .از شاگردان وی میتوان به آیتاللّه سید شهابالدین مرعشی نجفی و آیتاللّه سید

روحاللّه خمینی [امام خمینی] اشاره کرد .وی عالوه بر آثاری در فقه و الهیات آثاری در
نقد بهائیت دارد .مجموعۀ نوشتههای او در روزنامهها و مجلهها از سال 1325ق در
النوافج والروزنامج منتشر شده است .وی از علوم ریاضی قدیم نیز بیاطالع نبود و
حواشی بر اُکر تئودوسیوس نوشته است .آیتاللّه خمینی در بارۀ اصفهانی مینویسد:
مرحوم مسجدشاهی مرد با فضیلت و عالمی بود .سرعت بیان ایشان مانع فهمیدن
کامل مطالب بلند و رفیع علمی دروس ایشان میشد .با آنکه آیتاللّه حائری
یزدی از ایشان تقدیر فراوان نمود ،اما مشکل سرعت بیان ،مانع رونق درسشان
شد ،ولی من از افراد ثابت و استوار درس ایشان بودم؛ تا ایشان در قم بود ،از
محضرشان بهره گرفتم (شریف رازی ،ج ،1ص.)77

رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار 311/

در بارۀ اصفهانی گفته شده که با زبان فرانسه نیز آشنا بوده است (استادی،
ص ،)5898اما بر اساس پژوهش حاضر منابعی که او استفاده کرده مقاالت و کتابهای
عربی بوده است و نمیتوان دربارۀ صحت و سقم این ادعا اظهار نظر کرد.
نقد فلسفة دارون
اصفهانی کتاب نقد فلسفة دارون را در سال 1331ق (1291ش1912/م) در دو جلد به
صورت حروفچینی به چاپ رساند .ظاهراً وی از انتشار این کتاب در بغداد خیلی
راضی نبود ،زیرا در نامهای که به شیح محمدحسین کاشف الغطاء (1373-1294ق)،

از مراجع تقلید نواندیش شیعه در عراق ،نوشته است ،از اغالط کتاب که به خاطر عدم

حضور وی در بغداد ایجاد شده گلهمند بود .به منظور آن که کتاب بیشتر مورد توجه قرار
گیرد شش نسخه برای شیخ فرستاد و از او کسب تکلیف کرد که چگونه میتوان این
کتاب را در قاهره منتشر کرد (ناجی ،هشتاد و سه) .جلد اول بیشتر به بحثهای علمی
اختصاص دارد و بر خالف آنچه معموالً گفته میشود (نک  :هاشمی ،ص ،)13فقط

نقد کتاب شمیل نیست .اصفهانی در جلد دوم به مباحث کالمی ازجمله اثبات وجود
خدا و رد مادهگرایی ،به صورت جدلی میان مؤمن و معطّل میپردازد .جلد اول را میتوان
شامل چند مبحث اصلی دانست:

 .1انواع شبهات دینی علیه اسالم در مقاطع مختلف تاریخ :صدر اسالم ،یونان و
جدید (ص)16-3؛
 .2معرفی تکاملگرایان خداباور :المارک ،واالس ،هاکسلی ،اسپنسر و داروین
(ص)31-16؛

 .3رابطۀ علم و دین بهویژه در رابطه با نظریۀ تکامل (ص)44-31؛
 .4نقد و بررسی ادلۀ داروین برای تکامل انسان از کتاب تبار انسان (ص-44
)81؛
 .5نقد و بررسی آراء دیگر تکاملگرایان در باب تکامل انسان :مشینکوف ،بوشز،
دوبی و دوبوا (ص)107-81؛
 .6دالیل بیاعتمادی به علم غربی :تقلبها و جعلیات (ص)120-108
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 .7نقد و بررسی اجزای نظریۀ تکامل داروین بر اساس شرح بوخنر :تنازع بقا،
وراثت ،انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی (ص.)241-120
وی در این اثر ،عالوه بر کتاب شمیل ،از مقاالت علمی عربی متعددی نیز استفاده

میکند .مطالعۀ جلد اول این کتاب نشان میدهد که اصفهانی درک عمیقتری نسبت به
همتایان مسیحی خود از نظریۀ تکامل داروین داشت و با وجود آن که این نظریه به
صورت بخشی از مادهگرایی بوخنر معرفی شده بود ،آن را بهعنوان یک نظریۀ علمی از
حواشی مادی جدا و تصریح کرد که نظریۀ تکامل به خودی خود متضمن مادیگرایی
نیست .با اینکه وی در عنوان کتاب خود از لفظ «فلسفه» برای توصیف نظریۀ داروین

استفاده کرده است ،در جلد اول پس از بحث از جنبههای دینیِ این نظریه ،به نقد و
بررسی آن از منظر «علمی» پرداخت و بحثهای کالمی و فلسفی بر سر مادهگرایی را به
جلد دوم سپرد .اما در همان جلد اول نیز آرای خود را در بارۀ شأن معرفتی علم و دین

در قبال یکدیگر بیان میکند.

رابطۀ علم و دین نزد اصفهانی
اصفهانی معتقد بود که نظریۀ تکامل در رابطه با دین همان حکمی را دارد که تمامی
نظریههای علمی دارند ،یعنی با دین هماهنگاند (اصفهانی ،ص .)16همان طور که

مادهگراها نظریههای علمی را از فلسفۀ خود جدا نمیدانند ،وی نیز نظریههای علمی را
از آموزههای دینی جدا نمیدانست .بر خالف برداشت عادل زیادات (ص ،)97علم و
دین ،به عقیدۀ اصفهانی ،دو حوزۀ جدا از هم و بیربط به هم نیستند ،زیرا دین عالوه
بر امور الهی ،در بارۀ طبیعت هم سخن میگوید و هر آنچه میگوید علی االصول با

دستاوردهای علمی هماهنگ و یکسان است .وی حتی از این هم فراتر میرود و میگوید
که بسیاری از دستاوردهای علمی ،قبالً در میان آموزههای دینی بهطور تلویحی موجود
بوده است« :به جانم سوگند! علم قدمی به سمت پیشرفت برنمیدارد ،مگر اینکه حقایق
پنهانی دین را آشکار میسازد» (اصفهانی ،ص .)37وی مثال میزند که روایت معراج

پیامبر به آسمان با نظریۀ هیئت قدیم مبنی بر وجود افالک صُلب در تعارض بود ،تا
اینکه دانشمندان غربی نشان دادند که برای حرکت سیارات در مدار نیازی به فرض
وجود افالک مجسم نیست.

رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار 313/

تصویر .3طرح روی جلدِ جلد اول کتاب نقد فلسفة دارون

این دیدگاه در زمان اصفهانی بیسابقه نبود .چراکه حدود  4سال پیش از انتشار نقد
فلسفة دارون ،یک عالم شیعی دیگر به نام هبةالدین شهرستانی کتابی با عنوان اسالم و
هیئت (1327ق1288/ش1909/م) به زبان فارسی منتشر کرد تا نشان دهد یافتههای
جدید نجوم غربی را میتوان در آیات و روایات اسالمی یافت (ارجمند،1997 ،

ص )21این کتاب که بارها در ایران تجدید چاپ شده است ،حاصل مطالعه و آشنایی
هبةالدین با جنبههای مختلف نجوم جدید است که با ضعیفترین استداللها و تأویلها
در کنار برداشتهای عجیب از آیات و روایات قرار گرفتهاند .با وجود این مسیر

هبةالدین درست برعکس اصفهانی بود :هبةالدین میخواست نشان دهد نجوم جدید
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غربی مؤیِّد آموزههای اسالمی است و اصفهانی میخواست نشان دهد زیستشناسی
جدید غربی نافی آموزههای دینی نیست .اصفهانی برای این کار اعالم کرد تمامی آنچه
را دانشمندان غربی بهعنوان حقایق علمی مطرح میکنند ،به معنای واقعی کلمه نمیتوان

«علمی» دانست.

وی معتقد بود که دستاوردهای علمی دو نوعاند )1 :دستاوردهای یقینی که ثابت و
بدون تغییرند و با دین کامالً سازگار؛  )2دستاوردهای ظنی که متغیر و مبتنی بر حدس و
تخمیناند .وی برای قسمت اول مثالی نمیزند ،ولی نظریۀ داروین را مثالی از نوع دوم
میداند (اصفهانی ،ص .)38بنا بر این وی معتقد بود که تنها آن قسمتهای یقینی و

بدون تغییر علم با دین هماهنگ است ،اما روشن نمیکرد که چگونه میتوان مصداق
علم یقینی را یافت .وی نظریۀ زمین مرکزی را نیز نظریهای میداند که در طول زمان
تغییر کرده و جای خود را به نظریۀ درست خورشید مرکزی داده است (همو ،ص-32

 .)33ولی آیا این بدان معنا است که نظریۀ خورشید مرکزی یقینی است و جای خود را
به نظریۀ دیگری نمیدهد؟ از سویی میدانیم که دانشمندان تمدن اسالمی همگی هم به
مرکزیت زمین و هم به نظریۀ وجود افالک مجسم یقین داشتند و کسی نبود که این دو

را غیریقینی بداند (گمینی ،سراسرمقاله) و از سویی دیگر امروزه معلوم شده است که
نظریۀ خورشید مرکزی نیز صحیح نیست و جهان هیچ مرکزی ندارد و خورشید تنها یک
ستاره در میان بیشمار ستاره است .بنا بر این معیار اصفهانی برای تمیز نهادن میان دو
نوع علم یقینی و غیریقینی بسیار دلبخواهی و نامتعین بود.
با این وجود اصفهانی با نظریۀ تکامل مخالفتی نداشت .نه به خاطر آن که آن را از
نوع علوم یقینی میدانست ،بلکه چون معتقد بود این نظریه نه تنها تعارضی با دین ندارد،
بلکه هم در تجربه و هم در آیات و روایات میتوان خلقت مرحله مرحله را دید:
در آن [قرآن] تبیین ترتیب مخلوقات و کیفیت صنع آمده است .پس چگونه اهل
دین میتوانند این موضوع را انکار کنند و ادعا کنند که خداوند همۀ چیزها را
یک دفعه و مستقل از هم خلق کرده است ،درحالیکه میبینند خداوند با حکمت

رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار 315/

لطیفش و صنعت بدیعش میوه را از درخت و درخت را از دانه خلق میکند .و
انگور را اول ترش میکند و سپس به شیرینی میرساند (اصفهانی ،ص.)17

1

در واقع به عقیدۀ او دین کیفیت خلقت موجودات زنده را مرحله به مرحله میداند و
در عین حال تأکید میکند که خدا خالق جهان است .وی حتی به داستان خلقت در سفر
پیدایش اشاره میکند و آن را دلیلی بر خلقت مرحله به مرحله و نفی خلقت دفعی همه
در یک زمان میداند (همو ،ص .)40تنها جایی که آیات و روایات به صراحت سخن

گفتهاند ،به عقیدۀ اصفهانی ،خلقت مستقیم و دفعی آدم است .برداشت او از این متون
آن است که آدم از نسل دیگر حیوانات نیست و هیچ خویشاوندی با میمون و شامپانزده
ندارد (همو ،ص.)42
نباید تصور کرد که نفی نظریۀ تکامل انسان و در حین حال پذیرش نظریۀ تکامل،

در آن روزگار ،بیسابقه بوده است .آلفرد واالس 2،زیستشناس انگلیسی ،کسی که بهطور
مستقل از داروین ،ولی همزمان با وی ،نظریهای مشابه با نظریۀ تکامل داروین مطرح
کرد ،نیز به تکامل انسان معتقد نبود .وی در ابتدا طی مقالهای با عنوان «منشأ نژادهای

بشری و قدمت انسان بر اساس نظریۀ انتخاب طبیعی» به سال  1867نظریۀ تکامل را

در بارۀ انسان نیز صادق دانسته بود .ولی مدت زیادی نگذشت که به نوعی روحگرایی
معتقد شد و در مقالهای در سال  1870استدالل کرد که کم شدن مو در بدن انسان هیچ

فایدۀ تکاملی ندارد و نمیتواند به واسطۀ انتخاب طبیعی ایجاد شده باشد .وی توانایی
انسان در لذت از موسیقی و محاسبات ریاضی را ویژگیهایی میدانست که فراتر از قوای
طبیعی هستند (بولر ،ص .)230فقط واالس نبود که از میان حلقۀ نزدیکان داروین،
تکامل انسان را نپذیرفت ،چارلز الیل ،زمینشناس و استاد داروین ،نیز از همین گروه

بود (الرسون ،ص.)22

اصفهانی از این تغییر عقیدۀ واالس مطلع بود و میگفت یک دانشمند در سطح
واالس هم میتوان یافت که تکامل جانوران را بپذیرد ،ولی تکامل انسان را انکار کند

 .1لیس فیها إلّا بیان ترتیب المخلوقات وکیفیة الصنع فیها ومتی کان أهل الدین ینکرون ذلک ویدعون إنّ اللّه تعالی
خلق جمیع األشیاء في وقت واحد ،خلقاً مستقالً عن اآلخر .وهم یرون أنّه تعالی بلطیف حکمته وبدیع صنعته یخلق
الثمر من الشجر والشجر من النواة وال یجعل العنب حلواً إلّا بعد مایجعله حامضاً.
)2 .Alfred Russel Wallace (1823-1913
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(اصفهانی ،ص 1.)51اصفهانی حتی از فیرخو 2،جانورشناس و طبیب آلمانی ،هم
بهعنوان یکی از دانشمندان مخالف نظریۀ تکامل انسان نام میبرد (همو ،ص .)39با
اینکه فیرخو عقاید دینی نداشت ،ازجمله دانشمندان ضد نظریۀ داروین ،بهویژه تکامل
انسان بود که شواهد تجربی را برای تأیید نهایی آن کافی نمیدانست (مونتگومری،

3

ص )86و در یک سخنرانی به سال  1877اعالم کرده بود که نباید نظریۀ داروین در
مدارس تدریس شود چون هنوز یک فرضیۀ اثبات نشده است.

4

با این وجود ،اصفهانی نه تنها تکامل موجودات زنده (غیر از انسان) را در تعارض

با متون مقدس نمیدانست ،بلکه تکامل کیهانشناختی (جدا شدن زمین و سیارات از

خورشید) و زمینشناختی (طی شدن مراحل زمینشناختی) 5را نیز میپذیرفت (اصفهانی،
ص .)41راه حل وی برای هماهنگ ساختن تمامی این نظریههای بهظاهر مادی با
خلقت الهی ،پذیرش علل طبیعی در طول ارادۀ الهی بود .به عقیدۀ او خداوند میتواند

از طریق انتخاب طبیعی در خلقت گونهها سهیم باشد .وی علل طبیعی را رد نمیکرد ،و
این حدیث را نقل میکرد که «خدا از اینکه امور را از غیر اسبابش به اجرا درآورد،

خودداری میکند 6».وی از این حدیث چنین برداشت میکند که خداوند علل طبیعی،

مثل انتخاب طبیعی ،را خلق کرده و از آنها برای اعمال مشیت خود استفاده میکند و

«مسبب االسباب» بودن خدا به همین معنا است .این موضع بسیار شبیه موضع
مکانیکگرایان خداباور قرن هجدهم ،چون بوفون 7،بود که مراحل خلقت در کتاب
مقدس را با مراحل تکامل منظومۀ شمسی تطبیق میدادند (بولر ،ص .)37اما اصفهانی
 .1ذکر این نکته در بعضی شمارههای مجلۀ المقتطف رفته است مثالً در سال  ،1894شمارۀ .5
)2. Rudolf Ludwig Carl Virchow (1821–1902
3. Montgomery
 .4جالب آن که در سال  1913شخصی به نام علی بن محمد االصفهانی از مجلۀ الهالل پرسیده بود که «فیرخو کیست
که گفته میشود آرای داروین را نقض کرده و نظرش چه بوده است؟» .مجلۀ الهالل در پاسخ کمی در بارۀ زندگی
علمی فیرخو توضیح داده و به همین سخنرانی او اشاره کرده است ( ،1913ص .)235شاید پرسنده کسی جز
محمدرضا اصفهانی با نام مستعار نبوده است.
 5یقطعوا جمیع األدوار الجیولوجیة
 .6متن کامل حدیث چنین است« :عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اَنَّهُ قَالَ اَبَى اللَّهُ اَنْ يُجْرِيَ الْاَشْيَاءَ اِلَّا بِاَسْبَابٍ فَجَعَلَ لِکُلِّ شَيءٍ
ل لِکُلِّ عِلْمٍ بَاباً نَاطِق ًا عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَه (اللّهَ) وَ جَهِلَهُ مَنْ
کلِّ شَرْحٍ عِلْماً وَ جَعَ َ
س َببٍ شَرْحاً وَ جَعَلَ لِ ُ
سَبَباً وَ جَعَلَ لِکُلِّ َ
جَهِلَه (اللّهَ) .ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ نَحْن» (کلینی ،ج ،1ص.)183
)7. Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707–1788
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در نیمۀ دوم جلد اول کتاب ،وقتی به بحث در بارۀ نظریۀ انتخاب طبیعی میرسد ،نشان
میدهد که به این موضعِ ِدئیستی (این عقیده که خدا خالق جهان است ،ولی در امور آن
دخالت نمیکند) هم وفادار نیست و معتقد است خداوند در فرایند انتخاب طبیعی

دخالتهایی میکند .وی این دخالتها را «التحسین اإللهی» مینامید و آن را برای
توضیح نظام احسن الزم میدانست (زیادات ،ص102؛ ارجمند« ،پاسخهای
اسالمی .)»...همان طور که گفته شد در سالهای پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،

بعضی دانشمندان تکاملگرا ،چون آسا گری 1،جان هرشل و میوارت ،چنین نظریهای

برای توضیح سازوکار تکامل پیشنهاد میکردند ،که میتوان آن را «خلقتگرایی ضعیف»
نامید (الرسون ،ص.)17-16

2

انگیزۀ اصفهانی از هماهنگ ساختن آموزههای دینی با نظریۀ تکامل ،با اینکه این
نظریه را از نوع علوم یقینی نمیدانست ،ظاهراً آن بود که نشان دهد این نظریه مستلزم

رد وجود خدا نیست و میتوان در ضمن پذیرش این نظریه به وجود خدا اعتقاد داشت.
وی تأکید میکرد که بسیاری از معتقدان به نظریۀ تکامل ازجمله خود داروین منکر

وجود خداوند نبودند (اصفهانی ،ص 3.)19بنا بر این به عقیدۀ او میتوان خداوند را ،با

تغییرات جزئی که در طبیعت میدهد ،خالق موجودات زنده دانست و به این ترتیب

هماهنگی کاملی میان نظریۀ تکامل و دین برقرار کرد .با اینکه اصفهانی نظریۀ تکامل
را پذیرفت ،شایسته دید نقد و بررسی مفصلی بر اجزاء آن ،بر اساس کتاب شرح بوخنر
علی مذهب دارون شبلی شمیل ترتیب دهد و نیمۀ دوم جلد اول کتابش را به این کار

اختصاص داد .اما در بارۀ نظریۀ تکامل انسان نظر کامالً متفاوتی داشت و آن را نه تنها
با آموزههای دینی در تضاد میدانست ،بلکه دالیلی میآورد تا نشان دهد آن نظریه از
)1. Asa Gray (1810–1888
 .2حتی امروز هم زیستشناسان معتبری پیدا میشوند که از نسخۀ حداقلی خلقتگرایی در هماهنگی با انتخاب
طبیعی دفاع میکنند .مثالً بنگرید به آثار زیر:
Kenneth R. Miller. (1999). Finding Darwin’s God: A Scientist’s Search for Common Ground
between God and Evolution. New York: Harper.
Francis S. Collins. (2006). The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief. New
York: Free Press.
 .3در بارۀ ایمان دینی داروین میان مورخان اختالف وجود دارد .بعضی معتقدند که داروین همزمان با طرح نظریۀ
تکامل اعتقاد دینی خود را از دست داد و گروهی دیگر استدالل میکنند که وی اندکاندک به این مرحله رسید .ولی
ظاهراً همه توافق دارند که او ندانمانگار شد (بولر ،ص.)155-154
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منظر علمی نیز مردود و غیرقابل اتکا است ،با این وجود وی هیچ بحثی در بارۀ دالیل
دینی نافی نظریۀ تکامل انسان نیاورده و معلوم نیست دقیقاً چه آیات و احادیثی را مد
نظر داشته است .شاید بتوان دیدگاه اصفهانی را مشابه نظر صریح عالمه طباطبایی مبنی

بر تعارض نظریۀ تکامل انسان با قرآن دانست 1.ما در اینجا تنها به معرفی و بررسی آراء
اصفهانی در زمینۀ تکامل انسان بر اساس نیمۀ اول کتابش و مقایسۀ آنها با آرای
دانشمندان منتقد تکامل انسان در آن عصر میپردازیم ،و بررسی آراء وی در بارۀ نظریۀ
تکامل را به پژوهشی دیگر میسپاریم.
انتقادات اصفهانی بر نظریۀ تکامل انسان از منظر «علمی»
اصفهانی در همان صفحۀ اول کتابش نشان میدهد تصور نسبتاً دقیق و صحیحی از
نظریۀ تکامل داروین دارد:
به آن فلسفۀ تسلسل و تحول نیز گفته میشود .اصل ادعایش این است که جمیع
انواع موجودات از نبات و حیوان ،از انواع دیگری نشأت گرفتهاند و زنجیرهوار
به آنها متصلاند و شکل آنها از شکلهای قدیمی آن حیوانات تحول یافته است.
بنا بر این همۀ موجودات به یک جد یا چند جد بسیار قدیمی منتهی میشوند.
داروین علت این اتفاق را مبارزۀ مستمر میان موجودات زنده و تنازع آنها برای
بقا میداند ،تنازعی که در آن ،ضعیف نابود میشود و قویتر و شایستهتر باقی
میماند ،و این به خاطر وجود دشواریهای محیط است (اصفهانی ،ص،2
پانوشت .)1

2

 .1عالمه طباطبایی معتقد است آیات  7تا  8سورۀ سجده نشان میدهند که تنها پس از خلقت مستقیم آدم از خاک
حسَنَ كلُ شَىءٍ خَلَقَهُ وَبَ َداَ خَلْقَ الْانسَانِ مِن طِينٍ( )7ثُ َّم جَعَلَ نَسْلَهُ مِن
بود که تناسل طبیعیِ جنسی پدید آمد« :ا َّلذِى اَ ْ
سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ( )8ثُمَّ سَوَّئهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَرَ وَالْاَفْئدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْکُرُونَ (.»)9
ترجمه« :آن خدایی که هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد و انسان را نخست از خاک (پست بدین حسن و
کمال) بیافرید )7( .آنگاه خلقت نژاد نوع او را از چکیدهای از آب بیقدر (و نطفهی بیحس) مقرر گردانید)8( .
سپس آن (نطفهی بیجان) را نیکو بیاراست و از روح (قدسی الهی) خود در آن بدمید ،و شما را دارای گوش و
چشمها و قلبها (با حسّ و هوش) گردانید ،باز بسیار اندک شکر و سپاسگزاری نعمتهای حق میکنید»)9( .
(ترجمۀ الهی قمشهای).
 .2ویقال لها فلسفة التسلسل والتحول وأصلها ادعا أن جمیع األنواع الموجودات من النبات والحیوان ناشئة عن
أنواع ُخری أحَطّ منها ومتسلسلة عنها وصورها متحولة عن صور منحطة بالنسبة إلیها وهکذا حتی ینتهی الجمیع إلی
أصل واحد منحط جداً أو بضعة أصول کذلک ویعللها دارون بالجهاد المستمر بین األحیاء وتنازعها علی البقاء
المستلزم لفناء الضعیف وبقاء األنسب واألقوی علی تحمل عوارض الوسط .این عبارت بر گرفته از شرح بوخنر
نیست و احتماالً از خود اصفهانی است.
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با اینکه این تعریف خالی از ابهام نیست و به جزئیات نپرداخته است ،صحیح و
دقیق است ،زیرا به اصول اساسی نظریۀ تکامل ،یعنی خویشاوندی گونهها ،جد مشترک
و انتخاب طبیعی اشاره کرده ،ولی ذکری از تنوع و تغییرات تصادفی افراد که مادۀ خام
انتخاب طبیعی است نکرده است ،و همین یکی از عواملی است که باعث شده بسیاری
از متکلمان و فالسفه در تطبیق این نظریه با آموزههای دینی به خطا روند .به هر حال،
اصفهانی با اصل نظریۀ تکامل مخالف نبود ،بلکه تکامل انسان را از نظر علمی و دینی
نادرست میدانست.
اصفهانی پیش از آنکه به نقد و بررسی دالیل و شواهد داروین برای تکامل انسان
بپردازد ،این نظریه را با بعضی عقاید اسطورهای قبایل وحشی و اهل تبت که اصل انسان
را از حیوان یا حیوانات میدانند ،مقایسه میکند و این فرضیهها را نوعی توهین به
شرافت انسانی میداند .در نتیجه ،به عقیدۀ او ،نظریۀ تکامل انسان بیشتر از آنکه به

نظریههای علمی واقعی شبیه باشد به باورهای اسطورهای بیارزش شباهت دارد

(اصفهانی ،ص .)45اما این شیوۀ جدلی و غیرعلمی را خوشبختانه در ادامۀ متن رها
میکند و برای قضاوت در باب این نظریه به شواهد و ادلهای که برای آن اقامه شده
است ،میپردازد .وی تک تک ادلۀ داروین را از کتاب تبار انسان داروین عیناً نقل

میکند و پاسخ میگوید .در اینجا این سؤال پیش میآید که اصفهانی چگونه به ترجمۀ
عربی این کتاب دست یافته بود ،درحالیکه این کتاب تا امروز به عربی ترجمه نشده
است؟ با جستجو در مجالت عربی آن روزگار میتوان دید که خلیل سعد ،یکی از
نویسندگان مجلۀ الهالل ،خالصهای از فصل اول کتاب تبار انسان داروین به زبان عربی

ترجمه کرده و در سال  1904در این مجله به چاپ رسانده بود .این مجله که توسط
جرجی زیدان از سال  1892به چاپ میرسید ،روندی چون مجلۀ المقتطف داشت و
به مباحث علمی و فرهنگی میپرداخت.
خلیل سعد در این مقاله پس از ذکر خالصهای از عبارات و ادلۀ داروین راه حلهایی
برای سازگار کردن نظریۀ تکامل انسان با آموزههای دینی پیشنهاد میداد .ازجمله اینکه
خلقت آدم و دمیده شدن روح در او را میتوان استعاری برداشت کرد ،زیرا خداوند
دستی ندارد که مجسمه بسازد و دهانی ندارد که بدمد (سعد ،ص .)147اما اصفهانی در

پاسخ میگوید تنها در صورتی حاضر به تأویل متون دینی به نفع نظریۀ تکامل انسان است
که صحت آن با براهین قطعی اثبات شده باشد (اصفهانی ،ص .)44-43اصفهانی در
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پاسخ به یک شرقی دیگر که گفته بود «به مصلحت دین نیست که در مقابل علم بایستد»
مینویسد که به عقیدۀ او به مصلحت علم نیست که در مقابل دین بایستد ،زیرا آرای
علمی دائماً تغییر میکنند ،نه آموزههای دینی (همو )32 ،و فقط نظریهای که با براهین

اثبات شده باشد ،تغییر نمیکند و با دین سازگار است (همو ،ص .)38اما اصفهانی
معتقد بود که تکامل انسان یک فرضیۀ اثبات نشده است .وی نظریۀ تکامل را مقبول
میدانست ،ولی تکامل انسان را از آن مستثنی میکرد .به این منظور باید بهطور «علمی»
نشان میداد چرا نمیتوان قوانین طبیعی تکامل را بر گونۀ انسان ساری و جاری دانست
و به این منظور به سراغ خالصۀ کتاب تبار انسان رفت.

داروین که در کتاب منشأ انواع وقوع تکامل جانداران را از طریق انتخاب طبیعی
نشان داده بود ،در تبار انسان میخواست نشان دهد که قوانین تکامل در بارۀ انسان نیز
صادق است تا معلوم شود که انسان نیز از نسل گونههای دیگر است:
کسی که میخواهد بداند آیا انسان نسل اصالحشدۀ گونههای پیشین است یا
خیر ،باید در ابتدا تحقیق کند که آیا انسان در ساختار بدن و تواناییهای
ذهنیاش تحول و تغییر مییابد ،اگر چنین است آیا این تغییرات به فرزندانش
نیز ،بر اساس قوانین مشابه با موجودات پستتر ،منتقل میشود ...و همچنین آیا
این تغییرات ،تا آنجایی که جهل به ما اجازۀ قضاوت میدهد ،نتیجۀ علل مشابه
و تابع قوانین عمومی مشابهی است؛ همان طور که در مورد دیگر موجودات زنده

چنین است (داروین 1،ص.)255

داروین برای تأیید تکامل انسان از دیگر جانداران ،نشان میدهد قوانین عمومیای
که بر تکامل جانداران حکمفرماست بر گونۀ انسان نیز عمل میکند .وی در فصل اول

شباهتهایی را که نشان از نوعی ارتباط فیزیولوژیک بین انسان و حیوان دارند و جز با
نظریۀ تکامل انسان قابل تبیین نیستند ،معرفی میکند .در فصل دوم به مسیر احتمالی
تکامل انسان از گونههای دیگر اشاره میکند ،فصول سوم تا پنجم را به شباهتهای
ذهنی و اخالقی انسان و حیوانات اختصاص میدهد و در فصول ششم و هفتم در بارۀ

خویشاوندی نژادهای بشری سخن میگوید .آنچه اصفهانی بدان دسترسی داشته تنها
خالصهای کوتاه از فصل اول بوده است ،بدون شکلها و ارجاعات داروین به منابع
پژوهشی آن عصر.
1. Darwin

رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار 321/

داروین در ابتدای فصل اول نشان میدهد انسان نیز بهمانند دیگر گونههای زنده
تحت قوانین وراثت قرار دارد و همان تغییراتی که در آن گونهها وجود دارد و همان علل
طبیعی در مورد او نیز صادق است .اصفهانی پس از نقل عین عبارات داروین اعتراض

میکند که برای فرض اینکه علل طبیعی توانسته باشند باعث تغییر و تکامل انسان از
دیگر گونهها شود ،نیاز است فرض کنیم انسان از زمانهای بسیار دور بهوجود آمده
است .در حالی که این فرض نزد دینداران قابل پذیرش نیست ،زیرا ایشان زمانی بسیار
کوتاهتر برای منشأ انسان قائل هستند و در این مدت زمان کوتاه این قوانین نمیتوانند
انسان را بهوجود بیاورند .متأسفانه اصفهانی روشن نمیکند چگونه زمان خلقت جهان
نزد ادیان را به دست آورده است .آیا منظور او همان عدد حدود  4000هزار سال قبل
از میالد مسیح است که توسط علمای مسیحی تبلیغ میشد ،یا متن دیگری را مد نظر
دارد؟
همان طور که گفته شد ،یکی از انتقادات جدی علیه داروین در قرن نوزدهم محاسبۀ
عمر زمین توسط لرد کلوین بود .وی نشان داده بود که اگر فرضیۀ سرد شدن پوستۀ زمین
از حالت مذاب را بپذیریم ،مدت زمان الزم برای اینکه پوسته سرد شود و درون زمین

همچنان مذاب باشد چیزی بیش از یک صد میلیون سال نیست ،درحالیکه نظریۀ

داروین مدت زمان بسیار بیشتری برای تکامل گونههای مختلف جانوری الزم داشت.
اما در سال  1903پیر کوری نشان داد که واکنشهای رادیواکتیو باعث میشود که
درون زمین همچنان گرم بماند و عمر زمین بسیار بیشتر از سنی است که توسط کلوین

محاسبه شده است (بولر ،ص .)207-206با اینکه اصفهانی با نظریۀ کلوین آشنا بود
(اصفهانی ،ص )33ولی از آن برای نقد داروین استفاده نکرد .به هر حال در آن عصر
بحث سن زمین نقدی بر کل نظریۀ داروین بود و نمیشد از آن صرفاً برای نقد تکامل
انسان استفاده کرد ،زیرا برای تکامل جانداران به زمانی بسیار بیشتر از زمان الزم برای

تکامل انسان نیاز است.

داروین در فصل اول کتابش به سه شاهد تجربی اشاره میکند که ،به عقیدۀ او ،تنها
با نظریۀ تکامل انسان قابل تبیین هستند .1 :شباهتهای ساختاری میان بدن انسان و
حیوان؛  .2شباهت مراحل جنینی انسان و بعضی حیوانات؛  .3ساختارهای بازمانده در
بدن انسان .داروین در هرکدام از این بخشها ،با ارجاع به نتایج مشاهدات و

پژوهشهای خود و دیگران ،شواهدی برای این سه ادعا عرضه میکند .داروین در بخش
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اول نه تنها به شباهتهای اعضای پیدا و پنهان انسان با حیوانات ازجمله تک تک
استخوانها و اعصاب و بهویژه اجزای مغز اشاره میکند ،بلکه وجود بیماریهای
مشترک میان حیوان و انسان و حتی تمایل بعضی حیوانات به نوشیدن قهوه و مشروبات

الکلی را نیز دلیل بر شباهتهای ارگانیزمهای حیاتی و عصبی انسان و حیوان معرفی

میکند (داروین ،ص .)256اصفهانی از منابع دیگری چون آثار مشینکوف و بوشز
شواهد تجربی دیگری را نیز در بارۀ شباهتهای رسوبات خون انسان و بعضی از انواع
میمونها یا امکان تزریق خون آنها به هم نقل میکند (اصفهانی ،ص.)82-81
پاسخ اصفهانی به این دسته از شواهد آن است که اطالع از چنین شباهتهایی را
نباید دانش تازهای در علوم بشری دانست .به عقیدۀ او از روزگاران قدیم علمای مسلمان
و ائمۀ شیعه میدانستند که چنین شباهتهایی میان انسان و حیوان وجود دارد ،ولی
کسی از این شباهتها نتیجه نگرفته که انسان از نسل حیوانات است .وی به فرازهایی
(ع)

از رسالۀ توحید مفضل منسوب به امام صادق

اشاره میکند که به تأمل و تفکر در

باب شباهت خلقت میمون و انسان توصیه کرده و نتیجه گرفته است که انسان باید در
این شباهتها تأمل کند و بداند که او از طینت حیوانات است و اگر دارای قوای عقلی

و منطقی نبود با بسیاری از حیوانات تفاوتی نداشت 1.اصفهانی عباراتی را نیز از کتاب

حیوة الحیوان کمالالدین دمیری (ج ،2ص )330و رسائل اخوان الصفا (ج،2
ص )170نقل میکند که نشان میدهند مسأله شباهتِ بسیار زیاد انسان و میمون
موضوعی شناخت شده میان علمای اسالمی بوده است (اصفهانی ،ص .)53ارجاع
اصفهانی به حدیث طوالنی موسوم به «توحید مفضل» نشان میدهد که این حدیث

احتماالً یکی از ادلۀ دینی وی برای نفی نظریۀ تکامل انسان است .به عقیدۀ اصفهانی
همین که هیچ کدام از این علمای مسلمان از این شباهتها نتیجه نگرفتهاند که انسان
نتیجه تکامل از دیگر جانواران است ،نشان میدهد که این استدالل منطقی نیست،

چراکه مجرد مشابهت بین دو چیز نمیتواند لزوماً نشاندهندۀ خویشاوندی آنها باشد.
البته نباید فراموش کرد که علمای تمدن اسالمی نظریۀ تکامل را آن طور که توسط داروین
مطرح شده بود ،نمیشناختند و بنا بر این طبیعی است که از شباهتهای انسان و میمون
 .1برای مطالعۀ متن کامل این رساله رجوع کنید به بحاراألنوار ،ج ،3ص ،97باب  -4الخبر المشتهر بتوحيد
المفضل .در بارۀ سندیت این حدیث و وثاقت مفضل بن عمر اختالف نظر بسیار است .برای اطالعات بیشتر رجوع
کنید به مدخل «توحید مفضل» در دانشنامۀ جهان اسالم ،ج.8

رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار 323/

تکامل انسان را نتیجه نگیرند .منظور داروین آن است که اگر قوانین تکامل جانوران را
بر انسان نیز ساری و جاری بدانیم ،با وجود این شباهتها دیگر دشوار است که انسان
را تافتهای جدا بافته به شمار آوریم.
ظاهراً اصفهانی برای توضیح شباهتهای ساختاری جانوران و انسان به ارادۀ مستقیم
الهی متوسل میشد .به عقیدۀ او خالق خواسته است که مشابه تک تک استخوانهای
انسان در اسکلت دیگر پستانداران نیز یافت شود .با این وجود این نظریه نمیتوانست
توضیح دهندۀ علت این شباهتها باشد .خالق میتوانست موجودات زنده را با

ساختارهای متفاوتی خلق کند ،ولی اینکه چرا همان استخوانهایی که مثالً در مچ دست
انسان است در مچ دست خفاش هم پیدا میشود ،سؤالی است که نظریۀ خلقت دفعی

نمیتواند پاسخ دهد .محتمالً اگر اصفهانی با علم تشریح و آناتومی رایج در دانشگاههای
قرن نوزدهم غربی آشنایی داشت ،قضاوت دیگری میکرد.
اصفهانی در ادامه حتی فرضیۀ عجیبتری را پیش میکشد .به عقیدۀ او حتی اگر
شباهت بین موجودات نشاندهندۀ تحول یکی از دیگری باشد ،شاید میمون از انسان به
وجود آمده است و بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که شباهت انسان و میمون میتواند

فرضیۀ برگرفته از قرآن را نیز در باب تحول یا مسخ میمون از انسان تأیید کند .احتماالً
اشارۀ اصفهانی به آیات  65سورۀ بقره و  166سورۀ اعراف است 1.در این آیات عذاب
گروهی از بنیاسرائیل تبدیل یا مسخ شدن آنها به شکل میمون آمده است .اصفهانی از
این آیات چنین برداشت میکند که شاید تکامل نوع میمون از نوع انسان است (همو،

ص .)56وی میداند که طبق نظریۀ داروین ،انتخاب طبیعی همیشه به سمت ارتقاء و
پیشرفت عمل نمیکند ،بلکه ممکن است موجودات پستتری را ایجاد کند 2.اما
اصفهانی وارد این بحث نمیشود که شواهد فسیلشناختی نشان دهندۀ قدمت شامپانزه
ها نسبت به گونههای انسانی است و نمیتوان شامپانزه را تکامل یافته از انسان دانست.

وی تنها در بارۀ یکی از کشفیات فسیلشناختی مهم آن روزگار که بهعنوان حلقۀ مفقودۀ

« .1وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذينَ اعْتَدَوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئينَ» و «فَلَمَّا عَتَوا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُ ْم
كُونُوا قِرَدَةً خاسِئينَ».
 .2احتماالً این نکته را از شرح بخنر نوشتۀ شمیل خوانده است« :ان االنتخاب الطبیعی ال یؤدي إلی االرتقاء دائما
وإن ادی الیه غالباً» (شمیل ،ص.)117
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میان انسان و نخستیهای میموننما معرفی شده بود ،انتقاداتی روا میدارد که نشان
میدهد اینطور شواهد را مسلم نمیداند.
یکی از کشفیات اواخر قرن نوزدهم که تکاملگراها آن را شاهدی قوی برای تکامل

انسان از گونههای دیگر میدانستند ،فسیل انسان جاوه است« .اُژِن دوبوا» 1در سال

 1891یعنی  22سال پیش از نگارش نقد فلسفة دارون ،فسیلهایی را از یک جمجمه
و ران پا در جاوه (اندونزی) کشف کرد که امروزه از آنِ یکی از نمونههای گونۀ

هومواِرِکتوس 2دانسته میشوند .ولی در آن زمان هنوز این کشف با انتقاداتی روبرو بود
و الزم بود که با کشفیات مشابه تأیید شود .جامعۀ علمی در کنفرانس جانورشناسی

الیدن به سال  1895کشف او را خالی از اما و اگر نمیدانست و فقط ارنست هکل،
این کشف را بهعنوان تأیید قطعی تکامل انسان اعالم میکرد و اهمیت کشف او تا زمان
کشف نمونههای مشابه در قرن بیستم نامعلوم باقی ماند (بولر ،ص .)232با وجود این

شکیات در مقالهای که به سال  1912در مجلۀ الهالل (ص )540منتشر شد ،گزارش
شد که حجم مغز آن فسیل چیزی بین حجم مغز میمون و انسان است و آن را باید حلقۀ
مفقودۀ میان انسان و جد مشترک انسان و میمون دانست ،درحالیکه بسیاری از
جانورشناسان آن عصر ،ازجمله کراوس 3و فیرخو ،که هر دو جانورشناسان آلمانی

مشهوری بودند ،بر سر فسیل دوبوا چون و چرا میکردند و میگفتند معلوم نیست که همۀ
استخوانهایی که دوبوا در کنار هم یافته مربوط به یک موجود باشد و اصالً شاید
جمجمۀ یک گیبون باشد که تصادفاً در کنار استخوان ران یک انسان قرار گرفته است
(شیپمن و ستورم 4،ص.)111

بااینکه مقالۀ المقتطف تنها یک سال پیش از انتشار نقد فلسفة دارون چاپشده
است ،احتماالً یکی از منابع اصفهانی برای گزارش کشف دوبوا بوده است ،ولی در
گزارش اصفهانی نکات دیگری نیز هست که نشان میدهد اصفهانی منابع دیگری نیز
1. Marie Eugène François Thomas Dubois (1858 –1940),
دیرینانسانشناس هلندی که به علت کوششهای فراوان در کشف فسیلهای انساننما مشهور است.
 Homo erectus .2یکی از گونههای سردۀ انسان است که از حدود دو میلیون سال پیش از آفریقا خارج و در سراسر
اوراسیا پراکنده شد .این گونه یکی از گستردهترین و متنوعترین و دیرپاترین گونههای سردۀ  Homoاست و به واسطۀ
چند گونۀ واسط ،نیای انسان امروزی ( )Homo sapiensدانسته میشود.
3. W. Krause
4. Shipman & Storm
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در اختیار داشته است 1.وی عالوه بر اشاره به حجم مغز فسیل جاوه نقل میکند که این
موجود دارای قامتی راست مثل انسان و دستانش به دستان انسان شبیهتر بوده است و
شکل جمجمهاش به وی اجازه میداده که تکلم کند( .اصفهانی ،ص .)98-95اما
اصفهانی این شواهد فسیلشناختی را معتبر نمیدانست ،ادلۀ او بیشباهت به ادلۀ

زیستشناسان غربی همروزگارش نبود (همو ،ص:)100-97
 .1نمیتوان به شکل استخوانهایی که قرنها تحت تأثیر عوامل طبیعی قرار
داشتهاند و احتماالً دچار تغییر شکلهای بسیار شدهاند اعتماد کرد .این اولین
انتقادی است که بعضی زیستشناسان معموالً پس از کشف نخستین نمونههای

فسیل نئاندرتالها در  1856مطرح میکردند (بولر ،ص )231که بعدها با کشف
نمونههای بیشتر برطرف شد.
 .2از کجا معلوم که این استخوانها مربوط به یک موجود واحد بوده است ،آیا
صرفاً به خاطر اینکه اینهمه در یک گودال یافت شدهاند ،نشاندهندۀ منشأ

مشترک آنها است؟ این سخن برگرفته از همان انتقادی است که کراوس و فیرخو
مطرح کرده بودند و اصفهانی پس از ذکر آن ،مستقیماً به فیرخو ارجاع میدهد

و مینویسد« :گروهی از دانشمندان ،ازجمله فرشو انکار کردهاند که این بقایای
یک بدن واحد باشد» (اصفهانی ،ص.)97

2

 .3به عقیدۀ اصفهانی معلوم نیست چگونه میتوان از روی استخوان ران فهمید که
این موجود راستقامت بوده است .او به بوخنر هم ارجاع میدهد که گفته

راستقامت بودن انسان نتیجۀ تربیت و عادت است و بسیاری از میمونها هم
بهطور عمومی راست راه میروند .حتی گیبونها بیشتر اوقات روی زمین راست
قامت هستند (شمیل ،1884 ،ص .)77تواناییهای شبه انسانی حیوانات
معموالً یکی از شواهدی است که تکاملگرایان از آن برای تأیید تکامل انسان

از حیوان استفاده میکنند .ولی اصفهانی از این شاهد برای تأیید عکس این
 .1در ترجمۀ شرح بوخنر نیز ذکری از دوبوا یافت نشد ،زیرا کتاب بوخنر سالها پیش از کشفیات دوبوا نوشته شده
است .در مقالۀ مذکور در المقتطف نام «دوبوا» به صورت «دیبوا» آمده است ،همان ضبطی که در کتاب اصفهانی
دیده میشود.
 .2وقد أنکر جماعة من العلماء ،منهم "قرشو" ،کون هذه البقایا لجسم واحد .میتوان مطمئن بود که در اینجا منظور
از «قرشو» همان فیرخو است.
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مطلب استفاده میکند .تکاملگرایان معتقد بودند که هر چه شباهت نخستیها
به انسان بیشتر باشد ،احتمال تکامل انسان از اجداد آنها بیشتر است.
 .4مغز انسان از بعضی حیوانات کوچکتر است درنتیجه بزرگتر بودن مغز فسیل
جاوه از میمون نشاندهندۀ نزدیکی بیشتر به انسان و باهوشتر از میمون بودن

نیست .اصفهانی به شخصی به نام «النج» انگلیسی ارجاع میدهد که نشان داده

متوسط حجم مغز بعضی از میمونهای بزرگ حدود بیست اوقیه 1یا بیشتر
میشود .بعضی از انسانها هم یافت میشوند که مغزشان از مغز میمون
کوچکتر است .شاید صاحب بیچارۀ این جمجمه نیز از آن جمله بوده ،یا شاید
ازجمله میمونهای بزرگمغز بوده است .این انتقاد نیز پس از کشف فسیل
جاوه در غرب مطرح بود و تنها با کشف فسیلهای بیشتر برطرف شد.
 .5به عقیدۀ اصفهانی قوۀ عقلی وجه تمایز اصلی انسان و حیوان است و نمیتوان

آن را با بزرگی و کوچکی اندازۀ مغز سنجید .این انتقاد بسیار به دیدگاه واالس
نزدیک است که به خاطر ویژگیهای عقالنی و معنوی ،خلقت انسان را متمایز

از دیگر حیوانات میدانست.
 .6اگر صاحب این جمجمه دارای قدرت سخنگویی بوده است ،این موضوع
نمیتواند اثباتکنندۀ ارتباط آن با انسان باشد .اصفهانی با ارجاع به نتایج

پژوهشهای ریچارد گارنر 2استدالل میکند که در میان میمونها نیز توانایی
سخنگویی بهطور بسیار ابتدایی وجود دارد و این کار اختصاص به انسانها

ندارد .این میمونها نیز بعضی کلمات را برای اشاره به اشیاء بهکار میبرند .خبر
این اکتشاف نیز در مجلۀ المقتطف منتشرشده بود (1893ص .)711-710از

 .1واحد وزن که برابر با  28گرم میشود.
2. Richard L. Garner (1825-1894),
حیوانشناس امریکایی که با سفرهای متعدد به افریقا تالش داشت شناخت بیشتری نسبت به میمونها و زبانشان پیدا
کند .امروزه آرای وی از سوی رفتارشناسان مورد توجه است .برای نمونه نک :
Radick Gregory. (2000). “Morgan's canon, Garner's phonograph, and the evolutionary origins
of language and reason”, Journal of the History of the Behavioral Sciences. 33(1), pp. 3-23.
وی کتابی نیز با عنوان بوزینهها و میمونهای بیدم :حیات و زبانشان نوشته است.
Apes and Monkeys: Their Life and Language. Boston/London: Ginn & Company, 1900.
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این انتقاد نیز بهمانند مورد شمارۀ  3معموالً بهعنوان شاهدی به نفع تکامل
انسان استفاده میشده ،ولی اصفهانی آن را در جهت عکس بهکار برده است.
 .7نباید بر یافتن حلقۀ مفقوده میان انسان و میمون تأکید کرد ،اصفهانی میدانست
که داروین انسان را تکامل یافته از میمون نمیدانست ،بلکه معتقد بود انسان و
میمون جد مشترکی دارند که امروزه نابوده شده و تنها فسیلهایی از آن یافت
میشود .البته منظور دوبوا از این کشف یافتن حلقۀ مفقوده میان انسان و
انسانریختها بود نه بهطور مشخص میمونهای زندۀ امروز.
از این انتقادات به خوبی میتوان شیوۀ رویارویی اصفهانی را با شواهد تجربی
مشاهده کرد .وی از طرفی بهسادگی با یک فسیل قانع نمیشود و از طرف دیگر همین
شیوۀ نقادانه به استفادۀ او از منابع علمی موجود و انتقادات رایج در میان دانشمندان آن
عصر داللت میکند .اصفهانی بهخوبی میدانست که ادلۀ داروین برای تأیید نهایی
تکامل انسان نزد بسیاری از دانشمندان آن عصر کافی نیست.

شاهد تجربی دوم داروین برای تأیید ارتباط بین انسان و باقی حیوانات ،شباهت
مراحل جنینی انسان و بعضی حیوانات بود .داروین با چاپ دو تصویر میکروسکوپی

از جنین انسان و سگ (تصویر )4نشان داد که جنین انسان در اوائل تکوینش که حدود

 1/125اینچ طول دارد تفاوتی با جنین دیگر حیوانات ندارد (داروین ،ص .)257اندام

خاصی که در جنین همۀ مهرهداران دیده میشود ،در مرحلۀ بعد به پاهای خزندگان و
پستانداران یا به بالهای پرندگان تبدیل میشود .بین جنین انسان و بوزینه ،مگر در اواخر

دوران جنینی ،حتی بهسختی میتوان تفاوتی پیدا کرد .داروین به اندامهایی مثل دم اولیه
اشاره میکند که در هر دو جنین انسان و سگ دیده میشود .احتماالً نتیجهای که میتوان

از این مشاهدات گرفت این است که اندامهایی که در موجودات مختلف کارهای
مختلفی میکنند ،در واقع منشأ یکسانی دارند که در موجودات مختلف به اشکال
مختلفی تکامل یافته است.
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تصویر .4باال جنین انسان و پایین جنین سگ .a .مغز جلویی؛  .bمغز میانی؛  .cمغز عقبی؛  .dچشم؛

 .eگوش؛  .fکمان احشایی اول؛  .gکمان احشایی دوم؛  .Hستون فقرات و ماهیچهها در حال ایجاد؛ .i
قسمت تحتانی پیشین؛  .Kقسمت تحتانی پسین؛  .Lدُم.

اصفهانی در پاسخ به این دلیل داروین معتقد بود که نمیتوان به این مشاهدات و

طراحیهای جنینشناختی اعتماد کرد .ظاهراً در آن زمان ارنست هکل که یکی از
طرفداران سرسخت نظریۀ تکامل با چاشنی مادهگرایی بود ،متهم به دستکاری در
طراحیهایش از جنین انسان و جانوران شده بود و همین دستمایهای شد برای اصفهانی
که همۀ طرحهای جنین انسان و حیوانات را غیرقابل اعتماد بداند .اما داروین در

کتابش از طراحیهای هکل استفاده نکرده بود ،بلکه طرح جنین انسان را از اِکِر( 1چاپ
 )1859-1851و طرح جنین سگ را از بیشوف( 2چاپ  )1845گرفته و تنها اشاره

ای به طرحهای مشابهی از کتاب هکل کرده بود که پیش از این چاپ شده بود ،نه آن
1. Ecker
2. Bischoff
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طرحهایی که بعدها مورد انتقاد قرار گرفت (داروین ،ص ،257پانویس 1.)15خلیل
سعد ،عالوه بر اینکه بسیاری عبارات داروین را از متن اصلی حذف کرده است،
ارجاعات و توضیحات داروین را ،که پانویس همۀ صفحات را پر کردهاند ،و تصاویر

کتاب را نیاورده است و به همین دلیل اصفهانی از مستندات گستردۀ ادعاهای داروین

و حجم پژوهش تجربی پشتیبان وی و تصاویر مورد ارجاع او بیاطالع بود و ظاهراً
گمان میکرد که داروین از طرحهای «تقلبی» هکل استفاده کرده است.
ماجرای «تقلب» هکل از این قرار بود که دانشمندی آلمانی به نام آرنولد براس،

2

عضو «انجمن ترویج علوم طبیعی کپلر» ،3تصمیم گرفت طبق وظایف انجمن که دفاع
از مسیحیت در برابر مادهگرایی و داروینگرایی بود ،به هکل حمله کند .براس در سال
 1906رسالهای منتشر کرد و در آن از بعضی جنبههای کارهای هکل ازجمله مونیزم
انتقاد کرد .در  1908براس طی یک سخنرانی ادعا کرد که هکل در سخنرانی اخیر خود
تصاویری دستکاری شده از جنینهای انسان ،گیبون و خفاش نمایش داده و بعداً در

کتابش چاپ کرده است .براس ادعا میکرد که (در ردیف دوم راست تصویر ،)5
سرهای گیبون و انسان با هم عوض شدهاند .هکل به این انتقاد پاسخ داد و آن را نپذیرفت
و براس در جراید باز مقاالتی منتشر کرد .هکل در پاسخ نوشت که این طرحها حاصل

مشاهدات خودش نیست بلکه از روی طراحیهای اصیل امیل سلنکا 4و ویلهم هیس

5

درست شدهاند .مقایسۀ این طرحها با طرحهای هکل نشان میدهد که واقعاً در جزئیات
تغییراتی ایجاد شده است .براس انتقاداتش را ادامه داد و در نهایت پاسخ هکل این بود

 .1کتاب الحقیقة ( )1885شبلی شمیل حاوی طرحهایی مشابه ،با کیفیت پایینتر و بدون منبع بود که بعدها آنها را
نیز به همراه شرح بوخنر چاپ کرد (شمیل ،1910 ،ص.)304-301
)2. Arnold Brass (1854-1915
3. Der Keplerbund zur Förderung der Naturerkenntnis
)4. Emil Selenka (1842-1902
)5. Wilhelm His, Sr. (1831–1904
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که این تغییرات در فرایند «شماتیکسازی» 1از روی طرحهای اصلی پیدا شدهاند

(ریچاردز 2،ص .)108-104

تصویر .5راست :طرح شماتیک هکل از

مراحل جنینی سه گونه از مهرهداران در سه
مرحله از تحول جنینی (از راست به چپ:

انسان ،گیبون و خفاش) (از منشن-پروبلم

3

هکل) ،چپ :طرح اصلی هیس از جنین انسان
(به جای  MIIدر شکل راست)

اصفهانی ،آن طور که خود میگوید ،از طریق رسالهای به نام فی الدین والعلمائیة
نوشتۀ یکی از آباء کلیسا به نام «فریدیانو جیانینی» با ماجرای «تقلب» هکل آشنا شده
است .وی مینویسد:
بعضی دانشمندان در آلمان و جاهای دیگر مثل دکتر «براس» پس از بررسی آن
تصاویری که هکل بدانها استناد میکند متوجه شدند که همه آنها صحیح نیست
بلکه بعضی از آنها جعلی هستند و هکل آنها را به جهت کامل کردن حلقههای
1. schematization
2. Richards
3. Menschen-Problem
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ناقص زنجیرهاش ،جعل کرده است  ...و اعتراف کرده است که بعضی از آن
صور را تحریف کرده و بدین ترتیب شهرت هکل تا ابد میان دانشمندان نابود
شده است (اصفهانی ،ص.)60

1

اصفهانی این اتفاق را فضیحت و جنایتی برای اهل علم میداند و وارد جزئیات

بحث نمیشود که این تصاویر دقیقاً چه بودهاند و آیا این دستکاریها اصل استدالل
داروین را زیر سؤال میبرد یا خیر .وی حتی اطالع نداشت که داروین به این طرحهای
هکل ارجاع نداده ،زیرا هکل آن طرحها را پس از انتشار کتاب تبار انسان منتشر کرده
بود .ظاهراً اتهامات هکل در بعضی جراید عربی نیز وارد شده و میان المقتطف و

المشرق بحثی به راه انداخته بود .المعلوف (1910الف) در مجلۀ المقتطف و در پاسخ
به یکی از مقاالت المشرق که به خاطر سکوت در این زمینه به آن اعتراض کرده بود
(المشرق1910 ،الف ،ص )239-238مطلبی در دفاع از هکل چاپ کرد و نظرات
بعضی از علمای مسیحی تکاملگرا را در حمایت از هکل آورد .همین مطلب صدای

مجلۀ المشرق را در آورد« :با اینکه همه از تزویر هکل اطالع دارند ،المقتطف قصد
تطهیر او را دارد» (المشرق1910 ،ب ،ص .)719در نتیجه المقتطف در شمارۀ بعدش
ترجمۀ عربیِ دفاعیۀ هکل از خودش را منتشر کرد (المعلوف1910 ،ب).
اصفهانی عباراتی از این مقاله را که شامل اعتراف هکل به دخل و تصرف در تصاویر

جنینها است در کتابش نقل کرده است (اصفهانی ،ص 2.)62-61هکل در این دفاعیه
اعتراف کرده بود که حدود شش یا هشت مورد از صد تصویر چاپ شده در کتابش
دارای اشکاالتی است و بعضیها با بعضی دیگر جابهجا شدهاند .ولی معتقد بود مقدار
خطایی را که این عمل ممکن است ایجاد کند ،تنها متخصصان علم جنینشناسی

میتوانند تشخیص دهند .وی برای ملت آلمان تأسف میخورد که بعضی از آنها خود را

 .1ان بعض العلماء فی المانیا وغیرها من مثل الدکتور «براس» بعد فحصهم تلک الصور التی استند إلیها هیکل
وجدوا أنها لم تکن کلها صادقة بل بعضها مزوّراً وقد زوّره هیکل تتمیماً للحلقات الناقصة فی السلسلة التي اتخذها
اساساً لمبدئه  ...واعترف بأن بعض تلک الصور حرف تحریفاً کان یطلبه المبدأ .وهکذا اضمحلت الی األبد شهرة
هیکل لدی العلماء.
 .2برخالف رویۀ اصفهانی که معموالً مطالب را بدون ذکر منبع و تاریخ نشر آن نقل میکند ،در اینجا تاریخ منبع
خود را ذکر کرده است 24 :دسامبر  .1908اما مقالۀ دفاعیۀ هکل در این شمارۀ مجلۀ المقتطف نیست بلکه در
ال اصفهانی در ذکر تاریخ خطا کرده یا منظورش مجلۀ دیگری است .ولی از
آ گوست  1910منتشرشده است .احتما ً
متن مقاله چنین برمیآید که امین معلوف متن دفاعیه را برای المقتطف ترجمه کرده است.
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جای هر متخصصی میگذارند و دست به قضاوت میزنند ،درحالیکه برای قضاوت در
این زمینه نیاز است که سالها درس تشریح و جنینشناسی خوانده باشند (المعلوف،
1910ب ،ص .)836متأسفانه اصفهانی نیز تنها قسمتهایی از عبارات هکل را که

شامل اعتراف او به دستکاری است ،نقل کرده و از ذکر عباراتی که مخاطب را به
تخصص کافی در زمینۀ جنینشناسی و علم تشریح دعوت میکند ،صرف نظر کرده
است .به هر حال اصفهانی به تقلید از جراید مسیحی غربی و عربی خطاهای تصاویر
هکل را به معنای بیاعتباری استدالل داروین معرفی میکند ،درحالیکه نه تقلب بزرگی

اتفاق افتاده بود که در اصل استدالل خدشه وارد سازد و نه داروین در کتاب خود به آن
طرحهای هکل استناد کرده ،بلکه به طرحهای دو دانشمند دیگر ارجاع داده بود که آثار
آنها حتی پیش از منشأ انواع منتشرشده بودند.
با اینکه پاسخ اصلی اصفهانی به استدالل دوم داروین بیاعتبار خواندن طرحهای

جنینشناختی بود ،انتقادی دیگر نیز بر آن روا میدارد .به عقیدۀ او ،حتی اگر بتوان به
این طرحها اعتماد کرد ،نمیتوان از سیر تحوالت یک گونه چه در طی حیات جنینی و
چه بعد از آن نتیجه گرفت که یک گونه میتواند به گونه ای دیگر تبدیل شود (اصفهانی،

ص .)65در نگاه اول به نظر میرسد این انتقاد ربطی به استدالل داروین ندارد ،زیرا
داروین از شباهت اعضای اولیۀ جنینی جانوران و انسان و تحول بعدی آنها به اشکال
گوناگون به این نتیجه رسیده بود که انسان و جانوران منشأ مشترک دارند ،ولی این
انتقاد اصفهانی ریشه در فرضیهای دیگر دارد که در آن روزگار با عنوان فرضیۀ

بازپیدایی 1مطرح بود .این فرضیه که اول بار توسط لوییس آگاسیز 2،دانشمند سوییسی،
پیش از نظریۀ تکامل داروین مطرح شده بود ،بر این فرض مبتنی بود که یک گونه در
طی دوران رشدش از دوران جنینی تا بلوغ ،به واسطۀ نیرویی الهی ،از مراحل تکاملیای
که آن گونه قبالً از سر گذرانده است ،میگذرد .آگاسیز معتقد بود که نمو جنین انسان

نیز یک فرایند جهتدار است که از سلسله مراتب جانوران قبلی میگذرد تا به انسان

میرسد (بولر ،ص .)127این تصور ایدهآلیستی از تکامل انسان تفاوتی اساسی با نظریۀ
داروین داشت که تکامل جانوران را کامالً بدون هدف خاص و تنها به سمت هماهنگی
بیشتر گونه با محیط زیستش میدانست .اندیشۀ آگاسیز بعدها توسط طرفداران المارک
1. Recapitulation hypothesis
)2. Louis Agassiz (1807-1873
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پیگیری شد .نوالمارکیها معتقد بودند که «تاریخچۀ رشدِ» 1جانور «تبارزایی» 2را
تکرار میکند (بولر ،ص .)180هکل نیز به واسطۀگرایشهای ایدهآلیستی و تأثیراتی که
از المارک گرفته بود ،به این اندیشه اعتقاد داشت ،با این تفاوت که ،بر خالف آگاسیز،

نیروی مادی را جایگزین نیروی الهی میکرد (همو ،ص.)202

3

اصفهانی ،آن طور که خود میگوید ،از طریق فصلی از یکی از کتابهای ژوزف

لوکُنت 4با فرضیۀ بازپیدایی آشنا شده بود .لوکنت نیز ازجمله نوالمارکیهایی بود که در
آن زمان مطلب مینوشت و ظاهراً ترجمۀ یکی از کتابهایش به دست اصفهانی رسیده

بود .وی بدون اینکه در بارۀ ربط یا بیربطی آن به نظریۀ داروین سخنی بگوید ،مینویسد:
به آثار فیزیولوژی در دسترسم ،مثل اصول دکتر یوحنا ورتبات 5که ترجمهای از
ترجمۀ کتاب دکتر کرکس و دکتر باکر است ،مراجعه کردم و نشانی از این
حقیقت در آن نیافتم و در کتابهای زیستشناسی نیز جز ادعای بدون برهان

چیزی ندیدم( 6اصفهانی ،ص.)65

سپس انتقاداتی بر این فرضیه را از سخنرانی شخصی به نام مرشل در انگلستان نقل
میکند .مرشل که ظاهراً از زیستشناسان تکاملگرای آن عصر بود در یک سخنرانی که
در سال  1890ایراد کرده و در همان سال در مجلۀ المقتطف ترجمه و منتشرشده بود،
بعضی شواهدی را که تنها با نظریۀ تکامل قابل توضیح است ،معرفی کرده بود .مثالً به

کفشک ماهی اشاره کرده بود ،که در زمان تولد مانند دیگر ماهیها دو چشم در دو طرف
بدنش دارد ،ولی اندک اندک یکی از چشمها به طرف دیگر منتقل میشود؛ یا اعضای
بازمانده در بدن جانداران بالغ یا در جنین بعضی جانداران ،که کاربردی ندارند و فقط

1. ontogeny
2. phylogeny
 .3امروزه میدانیم که این فرضیه قابل تعمیم به تمام جانداران نیست ،ولی نباید انکار کرد که در برخی گونهها چنین
الگویی دیده میشود و تخطی از این الگو خود دالیلی تکاملی دارد.
زمینشناس آمریکایی 4. Joseph Le Conte (1823-1901),
 .5یوحنا ُورتَبات (1326-1242ق) پزشک ،دانشمند ،و محقق عرب ارمنی االصل و متولد بیروت .در مدارس
آمریکایی بیروت و انگلستان و آمریکا رشتۀ پزشکی و تشریح و فیزیولوژی و پاتولوژی خواند و تخصص گرفت و تا
پایان زندگی به تدریس آنها اشتغال داشت  .از آثار عربی اوست :التوضیح فی اصول التشریح ،التشریح ،الفیسیولوجیا،
کفایةالعوام فی حفظ الصحة و تدبیر األسقام (دهخدا).
 .6فراجعت ماحضرني من کتب الفیسولوجیا کأصول الدکتور یوحنا ورتبات التی ترجمها من کتاب الدکتورین کرکس
وباکر فلم أجد ذکراً بهذه الحقیقة ولم أجدها في کتب البیولوجیا إال ادعاء مجردة عن البرهان.
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در بدن پیشینیان آنها کاربرد داشتهاند (مرشل ،ص  .)99-98مرشل در ادامه فرضیۀ
بازپیدایی را از زبان آگاسیز معرفی میکند و آن را ،بهمانند هر قانون طبیعی دیگری،
خالی از استثناء و خلل نمیبیند (همو ،ص )100-99و اشکاالت آن را برمیشمارد:
 .1فقط در حیوانات تخمگذار مراحل رشد از مراحل تکاملی پیروی میکند ،نه در
دیگر حیوانات.
 .2زنجیرۀ رشد بهطور کامل مشابه مراحل تکامل نیست؛ مثالً در مراحل رشد ممکن
است بسیاری از مراحل جا بیفتند.
 .3طی مراحل بهطور پیشرو و پسرو دائماً تکرار میشود و ترتیب مشخصی را
رعایت نمیکند.
 .4موجوداتی از یک نوع هستند که در مرحلۀ یکسانی از نردبام تکامل قرار
گرفتهاند ،ولی جنین آنها با هم فرق دارد .مثالً قورباغهها معموالً اول آبشش
دارند ،درحالیکه در امریکا قورباغهای کشف شده که این مرحله را ندارد.

اصفهانی نیز با ارجاع به مرشل عین همین عبارات را نقل میکند .اما انتقادی را نیز
متوجه خودِ مرشل میداند (اصفهانی ،ص .)66مرشل برای توضیح این استثنائات به

هکل ارجاع داده بود که معتقد بود هر گونه دارای بعضی صفات ارثی و تعدادی صفات
اکتسابی است ،که اولی ثابت و دومی متغیر است .مرشل معتقد بود که با این نظریۀ
نوالمارکی میتوان توضیح داد که علت وقوع استثنائات در مسیر رشد جانوران حذف
و پرش از صفات اکتسابی است .اصفهانی بهتندی با این نظر مخالفت میکند و آن را

متناقض میداند ،چرا که متضمن آن است که بعضی صفات در یک فرد ارثی و در فرد
دیگر اکتسابی باشد (همو ،ص .)67مرشل حتی برای توجیه اشکال دوم میگوید که
جنین جانوران تمایل دارند مسیر رشد خود را کوتاه کنند و ممکن است از بعضی از
مراحل چشم بپوشند .به عقیدۀ اصفهانی این توجیه مشکلی به مشکالت میافزاید:
نمیفهمم چه چیزی باعث میشود که جنینها [در رشد خود] عجله کنند و
هدفشان از این کار چیست و چه کسی به آنها تواناییای داده است که پیران
بزرگان علم و فلسفه از آن ناتوانند .چرا که این امر مخالف حقیقت ثابت شده
در علم زیستشناسی است .پس چرا جانداران پس از تولد دیگر چنین قدرتی
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ندارند که رشد خود را خالصه کنند و بهسرعتاز شیرخوارگی به پیری برسند؟
(همو ،ص)68-67

1

انتقاد اصفهانی در اینجا دقیقاً متوجه جنبههای ایدهآلیستی نظریۀ المارکیها است
که به نوعی نیروی درونی برای تحوالت موجودات زنده قائل بود که نه جنبۀ تجربی
داشت و نه مکانیکی.
شاهد تجربی سوم داروین برای تأیید تکامل انسان وجود اعضای بازمانده 2در بدن
انسان بود؛ اعضایی که در بدن انسان بالاستفاده هستند و تنها در بدن بعضی گونههای
دیگر به کار میروند .البته این ویژگی مختص انسان نیست ،بلکه در بدن همۀ جانداران
چنین اعضای بازماندهای دیده میشود .داروین چندین مثال میآورد :پستان در جنس

مذکر و دندان پیش در حیوانات نشخوار کننده؛ اعضایی که هیچ فایده ای ندارند و به
همین دلیل ،به عقیدۀ داروین ،در حال محوشدن هستند .داروین بهطور مفصل از
ال
ماهیچههایی در بدن انسان نام میبرد که در گونههای دیگر پستانداران میتوانند مث ً
گوش را حرکت دهند ،ولی با اینکه در بدن انسان هم یافت میشوند دیگر چنین توانایی

ندارند .و البته اعضای دیگری نیز وجود دارند که هنوز نمیتوان با قطعیت مطمئن شد

که استفاده ای ندارند (داروین ،ص .)265-258داروین به کتابهای آناتومی و
فیزیولوژیِ پژوهشگران آن روزگار ارجاع میدهد و نام فنی اعضای مذکور را ذکر

میکند ،ولی هیچ کدام از آنها در متن ترجمۀ سعد نیامده است ،زیرا وی بیش از ده
صفحه مطلب را در یک صفحه خالصه کرده است .بنا بر این اصفهانی نمیتوانست از

دادههای بسیارِ مورد اشارۀ داروین و فعالیت تجربی پشتوانۀ آنها آگاه شود .با این وجود
وی حتی در نقل عبارات داروین از ترجمۀ سعد هم به ذکر یک پاراگراف اکتفا میکند

و مثالهای موجود در متن در بارۀ ماهیچهها را اطالۀ کالم میبیند (اصفهانی ،ص-69
!)70

 .1والأدری ما الذي یدعوا إلی هذه العجلة .وما الغایة التي یقصدها من هذه المبادرة وما الذي أقدرها علی مایعجز
عنه الکهول المحنکون وشیوخ العلم والفلسفة من مخالفة الحقیقة المقررة في علم الحیاة ولماذا ال تبقی لها هذه
القدرة بعد الوالدة فال تستطیع اختصار نموها بالطفرة إلی الکهولة من سن الفطام.
2. rudiments
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پاسخ اصفهانی به شواهد ذکر شده آن است که در تاریخ علم «فیزیولوژی» وظائف
اعضای مختلف بدن ،در یک مرحله کشف نشده است ،بلکه از زمانهای گذشته
فیزیولوژیستها آهسته آهسته وظائف هر عضوی را پیدا کردهاند .مثالً تا مدتها کسی

بهطور دقیق نمیدانست که کار قلب چیست ،تا اینکه «هاروی» 1کشف کرد که قلب

وظیفهای مهم دارد و آن تلمبه کردن خون به تمام بدن است 2.این کشفیات ادامه داشت
تا زمان داروین که وظائف تعدادی از اعضا هنوز ناشناخته ماند .به عقیدۀ اصفهانی،
حتی خود داروین هم از بالاستفاده بودن همۀ آنها مطمئن نبوده است .بنا بر این نمیتوان

اعضای بالاستفاده را شاهدی به نفع تکامل انسان دانست ،چون ممکن است این اعضا
کاربردی داشته باشند که هنوز ما از آن بیاطالعیم (اصفهانی ،ص.)71
پاسخ احتمالی یک تکاملگرا در آن زمان به اصفهانی میتوانست این باشد که
نمیتوان گفت کاربرد ماهیچهها را نمیدانیم .کارکرد ماهیچه حرکت دادن است .بنا بر

این اگر ماهیچههایی در بدن انسان یافت شوند که هیچ عضو دیگری را حرکت
نمیدهند ،میتوان آنها را بازمانده دانست .اصفهانی احتماالً برای پیشگیری در مقابل
این سخن پاسخی دیگر میافزاید که به عقیدۀ او شاید اعضای بازمانده در گذشته مورد
استفادۀ انسان بوده است تا بتواند در برابر عوامل طبیعی مقاومت کند ،ولی امروزه به

خاطر پیشرفت فنی دیگر نیازی به آنها نیست (همو ،ص)77-76؛ یا اینکه بعضی از
این اعضا امروزه کاربرد ندارند ،ولی شاید در آینده به واسطۀ شرایط جدید کاربرد پیدا
کنند ،مثالً شاید در آینده پستان مردان کاملتر شود و بتواند شیر دهد (همو ،ص.)74
البته وی تصریح میکند که این تغییرات جزئی به معنای تکامل انسان نیست ،زیرا باعث

تحول نوع نمیشود (همو ،ص ،)75بنا بر این اصفهانی تکامل خُرد 3انسان را بال اشکال
)1. William Harvey (1578-1657
 .2الزم به ذکر است که این مثال خوبی برای آن مدعا نیست .زیرا جالینوس و ابن سینا کار قلب را عالوه بر ایجاد
گرما و روح حیاتی در بدن ،ایجاد تپش و رساندن خون و گرما به تمام بدن میدانستند .به همین دلیل اطبای دورۀ
اسالمی برای نبض اهمیت بسیاری قائل بودند و بنا بر این کار قلب را میدانستند .آنچه هاروی کشف کرد آن بود که
خون توسط نیروی تپش قلب در بدن «گردش میکند» .یعنی از سرخ رگها وارد سیاهرگها شده و به قلب برمی
گردد .بعدها ارتباط سرخرگها و سیاهرگها تنها پس از اختراع میکروسکوپ و مشاهدۀ مویرگها به وسیلۀ آن
میسر شد .برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به :وستفال ،ریچارد1387( .ش) .پیدایش علم جدید .ترجمۀ
عبدالحسین آذرنگ و رضا رضایی .تهران :نشرنی .ص 145-140و لیندبرگ ،دیوید1377( .ش) .سرآغازهای علم
در غرب .ترجمۀ فریدون بدرهای .تهران :نشر علمی و فرهنگی .ص.447-446
3. microevolution
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میدانست .با این که ظاهراً این پاسخ از آن خود اصفهانی است ،ولی میتوان مشابه آن

را درمیان بعضی از منتقدان داروین در غرب نیز دید .مثالً دوکِ آرگیل 1یکی از منتقدان
مذهبی داروین بود که در بارۀ اعضای بازمانده دقیقاً چنین نظری داشت (بولر،

ص.)226

بعضی از تکاملگرایان ،عالوه بر اعضای بازمانده ،به عملکردهای بازمانده هم
توجه نشان میدادند .اصفهانی یکی از این موارد را ذکر میکند که در آن روزگار توسط

مشنیکوف 2،همکار پاستور در مؤسسهاش ،مطرح شده بود .او از این شاهد تجربی که
موی انسان و حیوان در زمان ترس و خوف راست میشود ،نتیجه گرفته بود که انسان از
دیگر جانوران تکامل یافته است ،زیرا به نظر نمیرسد که این عملکرد فایدهای برای
بدن انسان داشته باشد ،درحالیکه در بدن حیوانات پرمو باعث جمع شدن هوای بیشتر
میان موها و نگهداری گرما میشود .اصفهانی این طور استداللهای ،به عقیدۀ او ،سبک

را مناسب اهل علم نمیداند و تکاملگرایان را دعوت میکند که مسألۀ منشأ انسان را به

دین واگذارند و دنبال کار خود روند (اصفهانی ،ص!)114
ظاهراً انتقادات و پاسخهای اصفهانی در برابر دلیل سوم داروین برای تکامل انسان،

مبتنی بر منبع خاصی نیست و از آن خود او است .عدم آشنایی اصفهانی با دقائق علم
فیزیولوژی و کالبدشناسی در قرن نوزدهم که هر ماهیچه و تک استخوانی نامی داشت و
کاربرد آن مشخص بود ،در پاسخهای وی هویدا است .اما پاسخ آخر وی ،در بارۀ پستان
در جنسِ نر ،از اهمیت خاصی برخوردار است .سؤالی که باید از داروین پرسید آن است
که مگر گونهای وجود دارد که در آن پستانِ جنس نر کاربردی داشته باشد تا بتوانیم

پستان در مردان را دلیلی بر تکامل انسان از گونههای دیگر بدانیم .داروین در این زمینه
در فصل اول میگوید:
بهخوبی میدانیم که در جنس نرِ تمامی پستانداران ،ازجمله انسان ،پستان ناقص
وجود دارد .اینها در موارد بسیاری رشد یافتهاند و شیر فراوان تولید کردهاند
(داروین ،ص .)265

)1. George John Douglas Campbell, 8th Duke of Argyll (1823–1900
2. Ilya Ilyich Mechnikov (1845–1916),
زیستشناس روس که کشفیات مهمی در زمینۀ سیستم ایمنی بدن داشت و در  1908جایزۀ نوبل پزشکی دریافت کرد.
وی در پژوهشهایش بسیار تحت تأثیر داروین بود (ووچینیچ ،ص.)245-230
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ولی اینها مواردی استثنایی است ،نه رویۀ عادی بعضی گونهها .به عقیدۀ اصفهانی
داروین از ذکر این مثال تنها میتواند یکی از این معانی را داشته باشد .1 :انسان از یک
گونۀ دوجنسی (یعنی جاندارانی که حامل هر دو عضو مذکر و مؤنث هستند) تکامل

یافته و در ابتدا دوجنسی بوده است؛  .2در گذشته مردان هم میتوانستند به کودکان شیر
دهند؛  .3نخستین انسانها مؤنث بودند و بعد گونۀ مذکر از مؤنث تکامل یافت؛ .4

انسان در ابتدا خنثی بود و بعد دارای جنسیت شد .اصفهانی معتقد است تمام این

فرضیهها باطلاند (اصفهانی ،ص 1.)80-77اما داروین در فصل ششم تبار انسان دوباره

به این موضوع برگشته و با ارجاع به پژوهشهای تجربی پروفسور گگنباور 2،آناتومیست
آلمانی ،نتیجه میگیرد که وجود اشکال ناقص بعضی اعضای بدنِ هر جنس در جنس
دیگر ،مثل رحم یا پستان ناقص ،نشان دهندۀ آن است که در اجداد دور مهرهداران

گونههای خنثی یا دوجنسی وجود داشتهاند (داروین ،ص .)339بنا بر این منظور داروین
آن نبوده که انسان از یک گونۀ بالفصل دوجنسی یا خنثی تکامل یافته ،بلکه وجود

پستان در جنس مرد را ،بهغلط ،نشان از آن میدانست که انسان با دیگر پستانداران جد
مشترکی دارد که او دوجنسی یا خنثی بوده است .اصفهانی البته این ادعا را نیز قبول

ندارد ،زیرا اعتراض میکند که اگر «عار خنثی بودن در انسان وجود دارد ،چرا در

گونههای پستتر از انسان در نردبام تکامل [مثل سُمداران] دیده نمیشود؟» 3وی برای
این سخن به عبارتی از طبیعیات شفای ابن سینا ارجاع میدهد که ،بهدرستی ،گفته است:
فیل نر مثل انسان پستان دارد ،ولی سُمداران نر پستان ندارند ،مگر آنهایی که به
مادرانشان شبیه باشند و به آنها رفته باشند همان گونه که بهکرّات در اسبها رخ
میدهد (اصفهانی ،ص78؛ ابن سینا ،ج ،3ص.)28

4

 .1امروزه میدانیم که وجود پستان در مردان به خاطر آن است که ژنهای سازندۀ آن روی کرومزومهای غیرجنسی
قرار دارند ،و به خاطر نقش مهم آنها در بدن جنس مؤنث انتخاب شدهاند ولی چون در بدن جنس مذکر بیخطر
است ،حفظ شده است .وجود کرومزومها و نقش آنها در وراثت در زمان داروین هنوز کشف نشده بود .برای اطالعات
بیشتر مراجعه کنید به:
Gould, S.J. (1992). "Male Nipples and Clitoral Ripples", in Bully for Brontosaurus: Further
Reflections in Natural History. New York: W. W. Norton. pp. 124–138.
)2. Karl Gegenbaur (1826–1903
 .3والأدری لماذا بقی اثر عار الخنوثة ظاهراً فی االنسان ولم یبقی في ما هو ادون منه فی سُلّم اإلرتقاء.
 .4وللفیل الذکر ثدي کما لإلنسان وذکورة الحافر الثدي لها ،إال مایشبه أمهاتها منها وینزع إلیها کما یعرض مراراً فی
الخیل.
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احتماالً پاسخ تکاملگرایان آن است که پستانِ نر در سمداران از بین رفته است .اصفهانی
در اینجا بهخوبی به نقد استدالل داروین پرداخته و ضعف آن را نشان داده است.
داروین عالوه بر اعضای بازمانده در بدن انسان به ظهور گاه به گاه بعضی اعضای

عجیب ،مثل موی بسیار یا دم در بدن بعضی انسانها ،اشاره میکند که به عقیدۀ وی

تنها نشان دهندۀ تکامل انسان از جانداران دیگر است ،وگرنه وجود این اعضا را در
بدن بعضی انسانها ،جز از این طریق ،چگونه میتوان توضیح داد (سعد ،ص.)147
اصفهانی این شباهتها را اثبات کنندۀ تکامل انسان نمیداند .وی فهرستی از افرادی که
در اقصی نقاط دنیا با اعضای خارقالعاده و غیرمعمول به دنیا آمدهاند عرضه میکند،

مانند افرادی که دو سر دارند یا بین انگشتانشان پره دارد (اصفهانی ،ص 1.)92-90او
معتقد است اگر بخواهیم بدین شیوه استدالل کنیم باید از این موارد نتیجه بگیریم انسان
از موجوداتی تکامل یافته است که دارای دوسر بودهاند یا بین انگشتانشان ،مثل اردک،

پره داشتهاند .درحالیکه چنین استداللی بیمعنا است .به عقیدۀ وی این طور اعضا و
اشکال عجیب و غریب در بعضی انسانها از سوی خداوند ایجاد میشود تا صدق آیۀ
قرآن را که میگوید «اوست خدایی که شما را در رحمها هر طور که بخواهد شکل

میدهد» 2درک کنند .وی تأکید میکند که فاصلۀ دانشمندان با شناخت علل پدیدهها به
اندازۀ فاصلۀ زمین و آسمان است (همو ،ص .)90واقعیت آن است که نقص بزرگ
نظریۀ داروین در آن روزگار عدم تجهیز به یک نظریۀ جامع ژنتیک (وراثت) بود که
باعث میشد نتواند توضیحی قابل قبول و مبتنی بر آزمایشهای تجربی برای این طور

پدیدهها عرضه کند.

همان طور که گفته شد ،اصفهانی تنها به خالصهای از محتویات فصل اول کتاب
تبار انسان داروین دسترسی داشت .اما داروین در فصول سوم تا پنجم به شباهتهای
ذهنی و روانی انسان و دیگر جانداران نیز پرداخته بود ،تا اصلیترین مانع پذیرش تکامل
انسان را حل کند .اصفهانی بهمانند بسیاری دیگر از نخبگان ضد تکامل انسان در آن

عصر ،تمایز اساسی بین انسان و حیوان را قوۀ عقل و ذهن میدانست« :تو به واسطۀ

 .1این موارد ظاهراً از مجالت عربی همان زمان گرفته شده است ،زیرا همه در غرب روی داده است.
« .2هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ» ،سورۀ آل عمران ،آیۀ .6
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نفست انسانی نه به خاطر جسمت» (اصفهانی ،ص .)86او از این سخن نتیجه میگیرد
انسان نمیتواند از جانداران دیگر تکامل یافته باشد و مینویسد:
[هر وقت میمونی توانست] یک ابزار رصدی چون سُدس هدلی 1اختراع کند یا
قواعد حسابی دقیقی چون لگاریتم تهیه کند یا قمری دیگر برای مشتری یا حلقه
ای دیگر برای زحل یا سیارهای دورتر از نپتون کشف کند ،سالم مرا به او
برسانید (همو ،ص.)88

2

به عقیدۀ اصفهانی تفاوت عقالنی و رفتاری انسان با حیوانات بهقدری زیاد است که

هیچگاه نمیتوان انسان را تکامل یافته از آنها دانست.

واقعیت آن است که در طول تاریخ همیشه قوۀ عقالنی و ذهنی انسان بهعنوان تافتهای
جدابافته از دیگر ویژگیهای طبیعی و زیستی او در نظر گرفته میشد .ارسطو و فالسفۀ
اسالمی انسان را دارای دو قوۀ مجرد نفس و عقل میدانستند که هستیشان جدای از

جسم او بود و حتی دکارت ،که از افراطیترین طرفداران مکانیکگرایی قرن هفدهم

محسوب میشد ،جوهر اندیشنده یا ذهن را دارای ماهیتی بالکل متفاوت با جوهر ممتد
یا ماده میدانست .بنا بر این در سالهای حدود  ،1900تواناییهای ذهنی و عقالنی بشر
اصلیترین مانع دانشمندان برای پذیرش تکامل انسان بود .به همین دلیل داروین بخش

زیادی از تبار انسان را در فصول دوم به بعد ،به ذکر تواناییهای عقالنی و عاطفی
حیوانات و حتی قبیلههای بدوی ،که به نظر او پستترین نوع انسان بودند ،اختصاص
داد و این دقیقاً آن فصولی بود که از دسترس اصفهانی خارج بود .اصفهانی خود به این

نقص آگاه بود ،ولی شاید میزان آن را نمیدانست .چراکه در مقدمۀ کتابش مینویسد:

3

داروین و دیگر سردمداران این فلسفه کتابهایی نوشتهاند که نزد من موجود
نیست .سرزمین ما نیز از سرزمینهایی که این نظریهها در آنها شکل گرفته ،دور
است .من از جاهایی که به نظرم میآمد ،کتابهای داروین را درخواست کردم،
و درست هم آن بود که نوشتن این کتاب را تا زمان رسیدن آنها به تأخیر اندازم،
1. John Hadley (1682–1744),
ریاضیدان انگلیسی که یک سکستانت (سُدس) جدید ،یعنی ابزاری برای اندازهگیری زوایای میان ستارگان ،اختراع
کرد.
 .2وإذا رأیتها إخترعت آلة رصدیة کسُدس «هدلی» أو تنبهت لقاعدة حسابیة دقیقة مثل «لوغارتم» أو إکتشفت قمر ًا
اخراً للمشتری أو حلقة أخری لزحل أو سیاراً أبعد من نبتون ،فاقرئها السالم.
 .3این مقدمه در متن عربی کتاب وجود ندارد.
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اما انگیزۀ دینی باعث شد پیش از رسیدن کتابهای سفارشی نگارش را شروع
کنم (مجدالعلماء ،ص.)148

اگر چه نقد و بررسی اصفهانی بر آراء داروین در بارۀ تکامل انسان ،از ناآشناییاش
با گسترۀ پژوهشهای تجربی دانشگاهی آسیب دیده بود ،شواهدی که او از نقائص
شناخته شدۀ این نظریه در آن روزگار عرضه میکرد ،قابل توجه است .وی تالش کرد تا

حد ممکن منابع زیستشناختی در دسترسش را مطالعه کند و حتی تناقضات و اشکاالت
جدیدی پیدا کند .نباید او را صرفاً به دلیل عدم تخصص آکادمیک در زیست شناسی
مقصر دانست ،بلکه بر عکس وی را میتوان از نخستین شیعیان یا حتی مسلمانانی
دانست که در زمانی که هنوز تحصیل و پژوهش دانشگاهی زیستشناختی در

سرزمینهای اسالمی وجود نداشت ،تا حد امکان ،تالش کرد در این زمینه دانش و
توانایی کسب کند .البته وی هیچگاه نمیتوانست صرفاً با مطالعۀ آثار دسته دوم که
معموالً به منظور عمومیسازی علم نوشته شده بودند ،به تخصصی در این زمینه دست
یابد .همچنین نباید وی را در این زمینه تنها دانست ،تکاملگرایان عرب ،چون شبلی
شمیل ،نیز متخصص و پژوهشگر این زمینه نبودند ،هر چند در غرب تحصیل کرده

بودند و احتماالً تا حدی میدانستند که فضای دانشگاهی آن عصر چه معنایی دارد،
ولی هیچگاه دست به پژوهش دست اول یا انتشار مقالهای نزده بودند .ایشان ،عالوه بر

این ،به واسطۀ تمایالت فلسفی و مادی خود ،فضای علمی را با نظریهپردازیهای فلسفی
غیرعلمی آلوده و مرز میان علم و فلسفه را مخدوش میکردند.

بنا بر این علمای سنتی چون اصفهانی و شیخو نیز ،که عالقهمند به آموختن علوم روز
بودند ،نمیتوانستند درک کاملی از علم روز پیدا کنند .اصفهانی میدانست که نمیتواند

صحت و سقم گزارشهای علمی غربی را بسنجد و بر اساس دانش دینی خود استدالل

میکرد که تنها در صورتی میتوان به دالیل نقل شده از دانشمندان غربی اعتماد کرد که
«راستگویی گوینده و عدم خطایش» (اصفهانی ،ص )105احراز شده باشد .وی حتی
میدانست که کشف «تقلب» هکل نیز کاری نبود که از دست امثال او بر آید و اگر

تحصیلکردگان ضدتکاملی ،چون براس ،نبودند ،این ماجرا هیچگاه به گوش اصفهانی
و شیخو نمیرسید .بنا بر این نباید تعجب کنیم که اصفهانی ماجرای «تقلب» هکل را

دستمایهای برای غیرقابل اعتماد خواندن علم غربی قرار دهد .وی معتقد بود که ما
مسلمانان هیچ شناختی نسبت به این «مسترها و موسیوها» نداریم و نمیتوانیم به آنها
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اعتماد کنیم و گزارشهایی را که از نتایج پژوهشهای خود میدهند ،بپذیریم .مخصوص ًا
با توجه به این که بیشتر این افراد المذهب هستند:
میدانیم که امت غربی هم مانند هر امت دیگری هم دارای افراد پرهیزگار هستند
و هم اقشار دروغگو .پس زمانی که از افراد معروف و معتقد به دین گاهی کذب
و افترا شنیده میشود ،درحالیکه میدانند دروغ از اعظم محرمات است و از
جزای آن در این دنیا و آن دنیا واهمه دارند ...،چگونه از کسی ایمن باشیم که
نه دینی دارد و نه محدودیتی برای دروغ گفتن (همانجا).

1

اصفهانی حدود هفت صفحه از کتابش را به ذکر تقلبهای غربیها اختصاص

میدهد ،مثالً به فردی به نام فردریک کوک 2اشاره میکند که مقاالتی در بارۀ سفرش به
قطب منتشر کرده بود ،ولی بعدها مشخص شد که این گزارش دروغ و بیاساس است
(همو ،ص .)112-106به نظر اصفهانی واقعاً نمیتوان به گزارش غربیها اعتماد کرد

مخصوصاً در بارۀ استخوانهایی که بعد از تغییرات بسیار از درون خاک کشف شدهاند
و معلوم نیست چه شکل جدیدی پیدا کردهاند .میگوید ما از کجا میدانیم که این
استخوانها ساختۀ دست حیلهگران نیست؛ حیلهگرانی که از باستانشناسان بابت ساختن
آنها پول میگیرند تا باعث شهرت ایشان یا به کرسی نشاندن افکار آنها شوند.

تقلب در جامعۀ علمی مثل هر اجتماع دیگری از انسانها ازجمله بازار و سیاست و
دین ،وجود دارد و نباید هیچ کدام را استثنا کرد .البته همیشه افرادی هستند که
میخواهند چنین القا کنند که جامعۀ علمی یک جامعۀ آرمانی و بیخطا است و باید
دستاوردهای آن را بی چون و چرا پذیرفت .بنا بر این همین که یک عالم سنتی چون
اصفهانی شواهدی بر خالف آن یافته و آن را نقد کرده است ،به اندازۀ کافی درخشان
است و نشان میدهد که وی تحت تأثیر این القائات قرار نگرفته بود .امروزه جامعه

شناسانِ معرفت علمی بر این نکته بسیار تأکید دارند و وجود عوامل اجتماعی و انسانی
را در کار دانشمندان به خوبی نشان دادهاند .ولی نمیتوان از این شواهد چنین نتیجه
گرفت که خروجیهای جامعۀ علمی بهطور عموم غیرقابل اتکا است و دانشمندان ،همه
 .1ونحن نعلم أن أمة الغرب ،کسائر األمم ،فیهم المتورع من الکذب والمولع به .فإذا کنا ال نزال نسمع الکذب
الفاحش من أناس معروفین یعتقدون بالدین ویعلمون أن الذب من أعظم المحرمات ویخافون مغبته فی حال الحیاة
وبعد الممات  ...فکیف نأمنه ممن الیدین بدین ،ونطمئن بأخبار من ال وازع له من الکذب
2. Frederick Albert Cook (1865 –1940),
کاوشگر و فیزیکدان امریکایی که به علت ادعایش در  1908در بار Iسفر به قطب شمال مورد توجه قرار گرفت.
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آلت دست تلقبها و شیادیها هستند و حاال این وظیفۀ غیرمتخصصان است که آستین
باال بزنند و صحیح و سقیم را تشخیص دهند! چنین دیدگاهی که وجود نواقص یک
جامعۀ علمی را به معنای غیر قابل اعتماد بودن نظام علمی بداند ،جز به آنارشیسم و

نسبیگرایی ،راه به جایی نمیبرد.

در آن روزگار آنچه از علم و فعالیت علمی به سرزمینهای اسالمی میرسید ،معموالً
از جنس مقاالت و کتب پژوهشی نبود ،زیرا پژوهش دانشگاهی در آن سرزمینها هنوز
وجود نداشت ،و اگر هم وجود داشت سهم چندانی در پژوهشهای بینالمللی نداشت

(زیادات ،ص .)10-9نمونهاش میرزا محمود قمی است که جزو گروه  42نفری از فارغ

التحصیالن دارالفنون بود و برای تحصیل نجوم به اروپا رفت و پس از تحصیل در
رصدخانههای پاریس و بروکسل مشغول به کار شد .اما پس از برگشت به ایران به
مناصب دولتی رسید و کاری تحقیقی انجام نداد (محبوبی اردکانی ،ج ،1ص-323

 .)324مقاالت ساده شدۀ علمی در مجالت المقتطف و الهالل و سخنرانیهای علمی
در بعضی مدارس تبشیری مسیحی شاید تنها منابع آگاهی نسبتاً دقیق از دستاوردهای
علمی غربی بود .مطالعۀ آن مقاالت همان قدر که از جهت عمومیسازی علم مفید بود،
این آسیب را داشت که خواننده پس از خواندن چند مقاله خود را متخصص تصور

میکرد (همان طور که امروزه هم کتابهای عمومی علم همین آفت را دارد) .اهمیت
تخصص در جامعۀ علمی نکتهای نیست که بر اصفهانی پوشیده باشد .اصفهانی بهای
زیادی به تخصص دینی میداد و مراجعه به متخصص دینی را بر همه واجب میشمرد:
بدان که رعایت دو حق بر تو واجب است :حق دین و حق علم .پس حق دین
آن است که هرآنچه را مخالف آن باشد یا مخالفِ معلوم ضروری به دست آمده
از دین باشد ،ترک کنی ... .واگر نمیتوانی آن شبهه را دفع کنی به سراغ کسی
بروی که در علوم [دینی] از تو عالم تر است ،تا به تو نشان دهد کجای آن شبهه
نادرست است .چراکه هیچ یقینی قویتر از دین و هیچ خبردهندهای راستگوتر
از پیامبران نیست .ولی [این یقین] بعد از کوشش در تشخیص ضروریات دین
از چیزهای دیگر و جداساختن موارد ثابت دین از چیزهایی که بدان اضافه شده،
حاصل میشود ...و حق علم آن است که روشن کنی هر مسألهای یقینی است یا
مشکوک .و آنچه را دلیلش مبتنی بر حدس و تخمین است قطعی نشماری .و از
حسن ظن به گویندهای که تو را به سهلانگاری در تحقیق دالیل فرامیخواند،
برحذر باشی ( ...اصفهانی ،ص.)15
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با اینکه اصفهانی حق دین را مراجعه به متخصص میداند ،متأسفانه نمیگوید در
زمینۀ امور علمی نیز باید به متخصص آن مراجعه کرد و بنا بر این انصاف را در بارۀ حق
علم رعایت نمیکند .ولی نباید ،وی را به واسطۀ عدم تخصصش سرزنش کرد ،زیرا هم
تالش کرده بود که به شیوۀ «علمی» به بررسی دالیل بپردازد و هم نشان داده بود که

بسیاری از متخصصان ،چون واالس ،نیز تکامل انسان را مسلم نمیدانستند .در واقع
انتقادات اصفهانی بر نظریۀ تکامل انسان ،از آن رو که نشان از مطالعۀ جدی و دقیق
مطالب علمی در دسترس توسط یک فرد تحصیلکرده در مدارس سنتی دینی دارد ،نه

فقط قابل ستایش است ،بلکه شاید ازجمله اولین آشناییهای نسبتاً دقیق مسلمانان با
نظریۀ داروین باشد .بنا بر این آشنایی با انتقادات اصفهانی از آن جهت بسیار اهمیت
دارد که نشان میدهد در نخستین مواجهههای نسبتاً دقیق با نظریههای علمی جدید،
جزئیات علمی تا چه میزان مطالعه ،فهمیده و جذب شدند ،با چه نوع درکی از روش

علمی و پژوهش تجربی با آنها برخورد شد و تا چه حد توانستند بر شیوۀ تفکر و منطق
اکتشاف علمی در جوامع اسالمی تأثیر بگذارد .وی بر اساس خالصهای از ترجمۀ عربی
فصل اولِ تبار انسان داروین ،کتاب لودویگ بوخنر و مقاالتی که در جراید علمی عربی
آن زمان وجود داشت ،تالش کرد که به فهم دقیقتری از نظریۀ تکامل ،نسبت به همتایان

مسیحی عرب خود ،دست یابد .از آنجا که هنوز در آن عصر بعضی از زیستشناسان و
حتی تکاملگرایان غربی نیز با نظریۀ تکامل انسان مخالف بودند ،وی با دسترسی به
آرای ایشان و افزودن آرای خود ،به شکلی از نقد «علمیِ» این نظریه دست یافت که در

زمان خود در میان مسلمانان بیسابقه بود.
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بازخوردهای آرای اصفهانی
در این مقاله فرصت نمیشود به بازخوردهای کتاب اصفهانی بپردازیم ،همین اندازه
اشاره میشود که گفته شده شبلی شمیل که پیش از انتشار کتاب نقد فلسفة دارون از
چاپ یک کتاب انتقادی در بارۀ کتابش اظهار خوشحالی کرده بود ،پس از دیدن آن

گفته بود «کفاک جهلُک» ،یعنی «جهلت برایت کافی است» (استادی ،ص .)584از
آقای دکتر محمد خوانساری نیز همین حکایت نقل شده است و علت آن ،ناهمزبانی
یک دانشمند طبیعی و یک فقیه دینی دانسته شده است (همو ،ص.)585
پس از اصفهانی شیعیان دیگری از ایران به نقد و بررسی نظریۀ داروین پرداختند که
میتوان از اسداللّه خرقانی (1314-1217ش) با رسالۀ تنقید مقالۀ داروینیستها
(1298ش) ،عنایتاللّه دستغیب شیرازی (د1307 .ش) با کتاب داروین و حکمای
مشرق زمین (1301ش) که مانند اصفهانی از کتاب شمیل بسیار استفاده کرده است،
مهدی نجفی اصفهانی مسجدشاهی (1351-1259ش) با کتاب المرتفق

(1347ق1307/ش) 1نام برد .اما متأسفانه هیچکدام از آنها ظاهراً کتاب اصفهانی را
ندیده یا نخواندهاند ،تا حدی که مهدی نجفی ،بر خالف محمدرضا اصفهانی ،حتی

نمیداند که باید میان نظریۀ تکامل داروین و مادهگرایی جدایی بگذارد .وی ،بر خالف
اصفهانی ،حتی نمیتوانست تکامل کیهانشناختی ،یعنی ایجاد منظورمۀ شمسی از ابر
گاز و غبار اولیه به واسطۀ قوانین فیزیک ،را بپذیرد .ارجمند معتقد است که ردیههای
او به ردیههای محمدحسین شهرستانی ،که  50سال پیشتر نوشته شده بودند ،مشابه

است (ارجمند« ،پاسخهای اسالمی»...؛ امیرارجمند ،ص)50-47؛ چنان که گویی
اصالً اثری گرانمایه چون نقد فلسفة دارون در این  50سال نوشته نشده است!.
نکتۀ عجیبتر آن که با وجود علمایی چون آیتاللّه حائری یزدی و آیتاللّه خمینی،
که ازجملۀ ستایشگران اصفهانی و کتابش بودند ،ظاهراً بعضی از علمای شیعه هم ارزش
چندانی برای آن کتاب قائل نبودند .مثالً آیتاللّه محمدباقر سبزواری گفته است:
چندین سال پیش یکی از حکمای طبیعی کتابی در طبیعیات نوشته بود و یک
تن از مردم اصفهان ،بی آن که از اصطالحات آن بویی برده باشد ،کتابی در رد

 .1نوری (ص )45اصرار دارد که کتاب المرتفق پیش از نقد فلسفة دارون و در سال 1313ق نوشته شده است.
درحالیکه خود سال تولد مهدی نجفی اصفهانی را 1298ق آورده است!
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آن نوشت و به مصر فرستاد .آن رند قالش دو کلمه نوشت و باز فرستاد :عذرک
جهلک».

این همان حکایتی است که رضا استادی (ص )585در بارۀ اصفهانی و شمیل آورده
است .با این وجود گفته شده است که در زمان حضور اصفهانی در حوزۀ تازه تأسیس
قم ،کتاب نقد فلسفة دارون را به درخواست فرزندش مجدالدین نجفی اصفهانی

(=مجدالعلماء) ،آیتاللّه خمینی ،محمدباقر کمرهای و عبداللّه مجتهدی تبریزی تدریس
کرد .مجدالعلماء ،فرزند و مترجم متن فارسیِ منتشر نشدۀ کتاب میگوید:
این کتاب ... ،کامالً مورد توجه دانشمندان زبان تازی و علماء اسالم گردید .نه
تنها دانشمندان اسالم از او حسن استقبال کردند ،بلکه خردمندان آیین مسیح،
چون این کتاب دفاع از کلیۀ ادیان را وجهۀ همت خود ساخته بود ،از او استقبال
شایان نمودند (مجدالعلماء ،ص.)125

البته شاهدی براین مدعا در دست نیست .ظاهراً تنها کسی که مطلبی در نقد کتاب
اصفهانی نوشت ،جمیل صدقی الزهاوی (1936-1863م) ،از متفکران و شاعران

متولد بغداد ،بود که ،بنا بر ادعای آقابزرگ طهرانی ،کتاب یا مطلبی در نقد او نوشت و
اصفهانی با القول الجمیل إلی صدیقی الجمیل به او پاسخ داد (آقابزرگ ،ج،17
ص 209و ج ،24ص ،)277که نسخهای از آن نیز هنوز یافت نشده است .زهاوی ،از
شاعران نوگرای کُرد عراق بود و گاهی در مجلۀ المقتطف مطالبی در حمایت از علم

جدید منتشر میکرد .عالوه بر زهاوی ،گفته شده که در مجالت قاهره مطالبی در بارۀ

کتاب اصفهانی منتشرشده است ،ازجمله جرجی زیدان در یکی از شمارههای مجلۀ
الهالل از کتاب اصفهانی ستایش کرده و گفته است «ال نظیر له» (استادی ،ص.)590

اما آنچه در مجلۀ الهالل دربارۀ کتاب نقد فلسفة دارون یافت شد آن است که این کتاب

را در چند خط معرفی کرده و در بارۀ آن نوشته است« :مؤلف برای جمع آوری دالیل و
استنباط براهین زحمت بسیار کشیده و در مطالعۀ آن برای موافقان و مخالفان این
مذهب فایدۀ بسیاری است» که خود ستایش کمی از این کتاب نیست (الهالل،1914 ،

ص .)319زیادات معتقد است که حسن حسین ،از متفکران مسلمان مصری ،در

مقدمهای که بر ترجمۀ کتاب هکل به عربی نوشته ،نه تنها تحت تأثیر اصفهانی بوده،
بلکه بعضی عبارات او را عیناً آورده است (همو ،ص ،)114اما در هیچکجا از این
مقدمه نامی از او نبرده است (حسین ،ص .)49-18حدود  50سال بعد از چاپ کتاب
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نقد فلسفة دارون ،احمد صفایی در کتاب علم کالم خوانندگان را برای آشنایی با «اقوال
دانشمندان غربی در مقام رد و نقض فرضیۀ داروین» به آن ارجاع میدهد (ج،1
ص )147و اخیراً نسخۀ عربی آن کتاب به کوشش حامد ناجی االصفهانی تصحیح شده
است و انتشارات مجلس شورای اسالمی آن را در 1389ش منتشر کرده است 1.همچنین

ترجمۀ فارسی آن به طور جداگانه (مجدالعلما و صافی اصفهانی 2)1393 ،منتشر شده

است.

سپاسگزاری
از آقای دکتر حسن میانداری ،دکتر حسین معصومی همدانی ،دکتر حسن امینی ،دکتر کامران
امیرارجمند ،آقای عرفان خسروی ،آقای سجاد هجری ،دکتر فخرالدین طباطبایی و آقای محمد

معصومی که در تهیۀ این مقاله مدیون آنها هستم ،تشکر میکنم.

 .1این تصحیح از کیفیت نسبتاً خوبی برخوردار است و چون شمارۀ صفحههای چاپ اصلی نیز در آن ذکر شده ،در
پژوهش حاضر به همان شمارههای چاپ اصلی ارجاع دادیم.
 .2این ترجمه نیز ،با وجود بعضی اشکالها -مثل ترجمۀ «خیاشیم» به «دماغ» به جای «آبشش» (ص  -)219برای
فهم متن اصلی راهگشا است هر چند در بسیاری موارد منبع اصلی نقلقولها را ننوشته یا اشتباه نوشته است یا حتی
متوجه نقل قول بودن بعضی عبارات نشده است .اشکال اصلی تصحیح و ترجمۀ مذکور آن است که با متن کتاب نقد
فلسفة دارون همچون یک متن امروزی که توانایی رویارویی با نظریههای علمی روز را دارا است برخورد شده است،
نه یک متن تاریخی!
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