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امروزه بررسی مناسبات میان علم و دین در گرو تعیین موضع در قبال مسئلة پیدایش
انسان است .نسبت میان آموزههای قرآنی و یافتههای تجربی در این مسئله ،پرسشی
است که عالمه طباطبایی و رشید رضا در تفسیر آیات مربوط به انسان و پیدایش او
درصدد پاسخ به آن برآمدهاند .در این میان مؤلف المنار در تالش هرچه بیشتر برای
برقراری و اعالم همنوایی کامل میان این دو است .در مقابل المیزان بهصورت جدی
سعی در به چالش کشیدن روشمند و هدفمند علوم تجربی دارد .اگرچه سلوک
المنار در حل این مسئله از انفعال مؤلف در برابر علوم تجربی حکایت دارد ،اما در
مقابل نویسندة المیزان از روشهای گوناگونی برای رد علوم تجربی بهره برده است.
با این همه ،هیچیک از تفاسیر المنار و المیزان مبانی معرفتشناختی رویکرد خود را،
حتی تلویحاً ،بیان نکردهاند .از این رو دستیابی به الگوی جامعِ مناسبات علم و دین
از این رهگذر بسیار دشوار است.
كلیـد واژههــا :علم و دین ،پیدایش انسان ،تکامل انواع ،عالمه طباطبایی ،رشید رضا.
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در جهان شناسی قرون وسطی ،به تبع تبیین ارسطویی از سلسله مراتب هستی ،سرنوشت
انسان و کیهان بر یکدیگر منطبق افتاده است .انسان بهعنوان برترین مخلوق خداوند
متعال ،محور خلقت اوست .این نگرش انسان را در باالترین جایگاه و اوج منزلت قرار
داده و به پژوهشها جهت میداد.
با شروع دورة جدید و نقد کیهانشناسی قرون وسطی و به تبع آن تغییر روشها در
علوم تجربی ،دانشمندان این علوم به نتایج شگرفی دست یافتند .شروع این دگرگونیها
موجب تنزل مقام انسان تا عنوان نمونهای زیستی شد و بدین ترتیب پای زیستشناسان
نیـز به حـوزة پـژوهش در بارة انـسان بـازگردید .نیمة دوم قرن  91نقطه عطف تاریخ
زیستشناسی است .در این زمان داروین ،زیستشناس انگلیسی ،با خواندن آثار
اقتصاددان هموطن خود ،مالتوس ،نزاع برای بقا را از او الهام گرفت و در زیستشناسی
آن را بهعنوان الگویی برای تبیین پیدایش انواع زیستی مطرح کرد .بر این اساس اصل
مفروض ثبات انواع که خوانش ارسطویی از کتاب مقدس آن را بهعنوان پایة
پژوهشهای زیستشناسی قرار داده بود جای خود را به تکامل انواع داد .داروین
سرانجام در سال  9789با انتشار کتاب «تبار انسان» ( )Descent of Manاین نوع را نیز در
عداد انواع تکامل یافته قرار داد .بر این اساس او فصل تازهای را در مناسبات میان علم
تجربی و دین رقم زد.
این تلقی از پیدایش انواع وارد دنیای اسالم نیز شد .از آنجا که قرآن کریم آموزههای
پرشماری از انسان ،پیدایش و حیات او دربردارد بررسی موضع این کتاب مقدس در برابر
انسانشناسی طبیعی غرب بسیار مهم مینمود .در سدة اخیر دانشمندان بسیاری در اقصی
نقاط دنیای اسالم به بررسی رابطة اسالم و انسانشناسی طبیعی غرب ،بهویژه مسئله
داروینیسم ،پرداختهاند .در زمرة این دانشمندان ،نام مفسران نیز به چشم میخورد .ما در
این مقاله به بررسی دیدگاه عالمه طباطبایی و رشید رضا در این زمینه خواهیم پرداخت.
 .1مادة اولیة پیدایش انسان

اگر با تجربه همراه شویم ،خواهیم دانست ابتداییترین شکل پیدایش انسان در عالَم علوم
طبیعی ،مادهای پدید آمده از ترکیب اسپرم و تخمک بهنام «نطفه» است .در سوی دیگر
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قرآن کریم ،همچنان که به پیدایش انسان از نطفه و مراحل آن اشاره میکند ( نحل4 /؛
حج 5 /و ،)...در آیات متعدد دیگری سخن از خلق انسان از طین(انعام 2 /؛ اعراف 92 /؛
اسراء19 /؛ مؤمنون92 /؛ سجده8 /؛ صافات 99 /؛ ص  89 /و  )81و تراب( آل عمران 1 /؛
کهف 78 /؛ حج 5 /؛ روم 22 /؛ فاطر 99 /؛ غافر  )18 /به میان آورده است .به راستی آیا
این دو معرفت با یکدیگر در تضاد است یا در تعامل؟ و اگر در تعامل است چه الگویی
مناسبات این دو حوزه را به نظم درمیآورد؟ برای پاسخ به این سؤال سراغ مفسران و
پژوهشگران اسالمی میرویم.
مفسرا نِ پیشین آیات مربوط به خلق انسان از طین و تراب را ،ناظر به پیدایش انسان
نخستین دانستهاند(ابراهیم الخرعان ،ص .)218 -217آنان چنین گفتهاند که برای خلق
نخستین انسان خداوند متعال خاک با مقداری آب مرطوب کرده گِلی ساخت و انسان را
آفرید .چنین تفسیری با ظاهر آیات قرآن (آل عمران 51 /؛ اعراف 92 /و )...و همچنین
کتاب مقدس(پیدایش )8 :2 ،نیز سازگاری دارد .با این تبیین تعارضی نیز میان علوم
طبیعی و معارف دینی بروز نخواهد کرد .زیرا علوم طبیعی ،عالوه بر اینکه پیدایش
انسان نخستین از طین را تأیید میکند (إدریس بن یوسف ،ص ،)57 -51صرفاً پیدایش
نسلهای بعدی انسان را با نطفه تبیین کرده است و دین پیدایش نخستینِ از آنها را.
اما با این توجیه متأسفانه مسئلة کامالً حل نخواهد شد؛ چراکه قرآن کریم در برخی
آیات ،صریحاً به خلق تمام انسانها از خاک و گل اشاره میکند( انعام 2 /؛ حج 5 /؛
روم  .)22 /پژوهشگران و مفسران معاصر پس از آشنایی با علوم طبیعی روز ،تفسیر
دیگری از این آیات ارائه دادهاند .علوم طبیعی با بررسی عناصر اصلی تشکیل دهندة بدن
انسان به این مسئلة دست یاف ت که این عناصر قسمتی از عناصری است که در زمین و
خاک یافت میشود (هارون یحیی ،ص 75 -71و محمد محمود عبداهلل ،ص.)977 -975
این عناصر در زنجیرة غذایی از خاک به غذا ،از غذا به خون ،از خون به منی و از منی
به نطفه منتقل میشود و انسان از همین عناصر موجود در خاک بهوجود میآید (ناصر
المکارمالشیرازی و محمد هادیالمعرفـة ،ص .)27 -25یاری گرفتن از علوم تجربی
مفسران و پژوهشگران را به این تبیین رهنمون کرد.
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المنـار بــا پــذیرش ظـاهر ایــن آیــات ،اولـین انســان را موجــودی مـیدانــد کــه از گِلــی
چســبناک یــا همــان «طــین الزب» 9آفریــده شــده است(رشیدرضــا،211 / 8 ،791 / 7 ،
 .)727 / 7محمــد رشیدرضــا در جــای دیگــر بــا بــهکــاربردن کلمـة «بــل» بــه اصــطالح از
این سـخن ترقـی کـرده و بـا بیـان همـان توجیـه علمـی زنجیـرة غـذایی ،تمـام افـراد بشـر
را بــهصــورت غیــر مســتقیم متولــد از طــین مــیدانــد(همــان .)211 / 8 ،او همچنــین
معتق ـد اســت مــادة اصــلی پیــدایش بشــر ،کــه مســتخرَج از طــین اســت ،مــادهای اســت
که در علم روز به آن «پروتوپالسم» میگویند(همان.)722 / 7 ،
امــا عالمــه طباطبــایی آیــات پیــدایش انســان از گــل و خــاک را ،نــاظر بــه پیــدایش
همــة انســانهــا مــی دانــد (الطباطبــایی 255 / 91 ،22 – 91 / 95 ، 7 / 8 ،و / 98 ،211
 25و  225و  )741و در تفســیر جملــه شــریفه هَّــوخ القــذی خَلَقَکُــمٍ مِــنم تُــراب ثُــم مِــنم
نُطمفَــة (غــافر .)18 /در بــارة چگــونگی انتســاب انســانهــای کنــونی بــه «طــین» دو توجیــه
بیــان مــیکنــد« :منظــور از پیــدایش انســانهــا از خــاک ،پیــدایش پــدر آنهــا آدم از
خــاک اســت .پــس ،از آنجــا کــه پیــدایش انســان هــای دیگــر غیــر از آدم بــه او بــاز
مـیگـردد پیـدایش او از خـاک پیـدایش دیگـر انسـانهـا از خـاک نیـز هسـت .یـا شــاید
منظــور از پی ـدایش انســانهــا از خــاک ،تکــوین و حصــول نطف ـة آنهــا از عناصــر زمین ـی
باشــد»(همــان .)741 / 98 ،دقــت بــه ایــن نکتــه راهگشاســت کــه ایش ـان در تفســیر آیــة
دیگری به همین مضمون تنها به ذکر توجیه دوم بسنده میکند(همان.)982/98،
بــا نگــاه بــه پیشــینة تفســیری ایــن دســته از آیــات و تغییــر رویکــرد مفســران معاصــر در
تفســیر آنهــا ،تــأثیر یافتــههــای علــوم طبیعــی در فهــم معــارف دینــی روشــن مــیشــود.
اســتفاده از وا ة پروتوپالســـم در المنـــار یـــا تطبیــق عناصـــر بـــدن انســـان و خـــاک در
هــردو تفســیر ،بیــانگر ایــن مطلــب اســت کــه مؤلفــان آنهــا بــرای علــوم طبیعــی و
دستاوردهایش در فهم معارف دینی نقش مهمی قائلند.
 .2وجود اصناف انسانی ،پیش از انسان كنونی
2

تا نیمة دهة سیام قرن نوزده اندیشة کسانی مانند «کوویه» که به علت عدم وجود شواهد
زیستی ،مانند فسیل و ،...تاریخ ادیان را مؤثقترین تاریخ پیدایش انسان نخستین
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میدانستند ،بر جهان علم سلطه داشت .در  9771اولین فسیلی که ادعا میشد فسیل
موجودات انساننما 7است کشف شد و تاریخ پیدایش انسان را هزاران سال عقب کشید.
با بررسیهای بیشتر بر روی این فسیل و پیدا شدن جمجمههای جدیدی که ادعا میشد از
انسانهای اولیه است وجود انسانها یا انساننماهای ماقبل تاریخ هوادارن و مخالفانی پیدا
کرد و در دنیای زیستشناسی تأییدها و نقضها باال گرفت (آیزلی ،ص.)284 -278
در میان مسلمانان مع اصر نیز برخی معتقدند پیش از انسان کنونی موجوداتی از این نوع
در کرة زمین میزیستهاند(بازرگان ،ص )715که به تأیید علوم طبیعی از روی آثارشان
میتوان بهوجود آنها پی برد (محمد حمید ،ص .)984 -979حتی عدهای پیدایش جناب
آدم در میان همنوعان خود را ،مفاد برخی آیات قرآنی دانستهاند(سحابی ،ص 918و
 .)281-272طبعاً اینان مخالفا نی نیز دارند که آدم را اولین فرد از نوع انسان ،روی این
کرة خاکی میدانند (عبدالرحمن خضر ،ص.)57
در این میان ،محمد رشیدرضا ،در المنار ،به این بحث میپردازد که آیا آدمی که در
قرآنکریم سخن از خلقت او به میان آمده است اولین صنف از این گونة موجود در
زمین است یا خیر؟
او در تفسیر آیه شریفه وخ إِذم قالَ رخبُّکخ لِلممخالئِکَـةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی المأَرٍضِ خَلیفَـة(بقرة)72 /
و در توضیح وا ة خلیفه به دو دیدگاه اشاره میکند که بنابر یکی از آن دو ،خلیفه
به معنای جانشین اصناف پیشین انسان روی زمین است« :در زمین یک یا چند صنف از
نوع حیوان ناطق میزیسته است»(رشیدرضا .)725 / 4 ،211 – 218 / 2 ،258 /9 ،براساس
این دیدگاه پرسش متعجبانه مالئکه از خداوند متعال در بارة آفریدن موجودی مفسد و
خونریز روی زمین ،به جهت قیاس انسان کنونی با اسالفش بوده است(همان/9،

 .)258-257ایشان از قول استاد خود ،جناب عبده ،اصل این دیدگاه را میپذیرد (همان،
ص 257و  .)725 / 4با وجود این ،در جزئیات این مسئله تردید کرده و آنرا اساطیر و
خرافات فارسیان میداند که به مسلمین سرایت کرده است (همان !)257 /9 ،استفادة
المنار از معارف دینی در پذیرش این دیدگاه و عدم اشاره به علوم تجربی گمان به
این مطلـب را که مـؤلف با معـارف دینـی درصـدد جهـتدهی به علوم طبیعی است،
تقویت میکند.
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اما واقعیت چیز دیگری است .محمد رشیدرضا در جایی دیگر کشف بقایا و آثار بشر
در طبقات زیر زمین را شاهدی بر وجود انسان در صدها هزار سال پیش میداند .ایشان
معتقد است این علوم و یافتههای آن در حالی که ناقض کتاب مقدس است ،حتی با یک
وا ه و حرف از قرآن کریم نیز ناسازگار نیست(همان.)472 / 1 ،
اگرچه در بدو امر و بررسی کلمات المنار در جلد اول ،به نظر میرسد مؤلف درصدد
جهت دهی علم بر اساس معرفت دینی است ،اما با دقت در شاهد ذکر شده و دلیل ارائه
آن میتوان دریافت که این علوم طبیعی بوده است که تفسیر المنار از وا ة قرآنی را
تحت تأثیر قرار داده است.
در دیگر سو ،المیزان در تفسیر همین آیة مبارکه ،احتمال برخی مفسران بر داللت و یا
دست کم اشعار وا ة خلیفه بهوجود اسالف انسانی پیش از آدم را یکسره نفی میکند و
این وا ه را ظاهر در معنای جانشینی خدا میداند.
خالفت در آیه تنها به معنای جانشینی خداوند متعال است .احتمال اشاره این وا ه بر
این مطلب که انسان جانشین موجودی پیش از خود شده است که در زمین
میزیسته و خداوند متعال اراده فرموده است انسان را پس از انقراض آن
جایگزینش کند ،احتمال مردودی است که برخی مفسرین آنرا بیان کردهاند

(الطباطبایی.)998 / 9 ،

عالمه طباطبایی اگرچه ظهور این آیه در وجود اصناف پیشین برای انسان را انکار
کرد ،اما اصل وجود نوع انسان بر روی زمین در ادوار مختلف و انقراض آنها را بعید
نمیداند:
ممکن است پیش از این ،نوع انسان در زمین وجود داشته ،تولید نسل کرده ،رشد نموده و
منقرض شده باشد .این ظهور و انقراض چه بسا بارها و در دورههای گوناگون تکرار شده تا
اینکه نسل امروزین بشر آخرین دوره از این ادوار بوده است (همان.)945 / 4 ،

ایشان معتقد است اگرچه قرآن تصریحی در این زمینه ندارد ،اما این مطلب را میتوان
از آیة شریفه وخ إِذم قالَ رخبُّکخ لِلممخالئِکَـةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی المأَرٍضِ خَلیفَـةً قالُوا أَ تَجٍعخلُ فیها مخنم
یَّفمسِدَّ فیها وخ یخسٍفِکَّ الدِّماء( بقرة )72/استشمام کرد (الطباطبایی .)945 / 4 ،وی همچنین

روایاتی در تأیید این مطلب ذکر میکند(همان.)952 – 959 / 4 ،922 / 9 ،
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واضح است که مرحوم عالمه به دنبال نفی یا پذیرش واقعیتی خارجی است نه افسانهای
خیالی .بر این اساس و با وجود پژوهشهای علوم طبیعی در این زمینه ،ایشان از این
پژوهشها یاری نمیگیرد و برای اثبات یا رد این مسئله به معارف دینی مراجعه میکند.
ازاینرو ،معنای این رویکرد را میتوان یاری دین به علوم طبیعی در فهم واقع دانست.
 .9انسانها از نسلی واحد یا اجدادی گوناگون برای نژادهای متعدد انسان

پس از باز شدن پای انسان به پژوهشهای زیستشناسی ،اصناف و نژادهای گوناگون
انسان موضوع برخی از این پژوهشها قرار گرفت .پیش از این زیستشناسان ،اگرچه با
پیش فرض قبلی اما ،معتقد بودند نژادهای گوناگون انسان در واقع فرزندان اجداد
گوناگوناند و هر نژاد نَسخبی مخصوص به خود دارد(فلچر ،ص ،)918اما در پژوهشهای
بعدی ،اگرچه پیشفرض تغییر نکرد اما ،زیستشناسان یکسره اصول متعدد برای نژادهای
انسان را نفی و نوع انسان را پدید آمده از یک اصل دانستند (همان ،ص )918-222تا
جایی که در سال  9114انجمن زیستشناسی و مردمشناسی یونسکو اصل واحد برای
همة نژادهای انسانی را اولین ماده از توافقنامة  97مادهای نفی تبعیض نژادی قرار داد
(بهزاد ،ص .)424این مسئله در دنیای اسالم و در تفاسیر قرآن کریم نیز مطرح شد و مورد
بررسی قرار گرفت.
المنار بهعنوان یکی از تفاسیر مهم اهل سنت ،به مسئلة تک یا چند پدری نژادهای
گوناگون انسان پرداخته و آن را یکی از مخفیترین مسائل آفرینش میداند که اثبات یا
نفی آن مبتنی بر تجربه است (رشیدرضا .)488 / 7 ،محمد رشیدرضا تفسیر وا ة نفس
واحده در آیه مبارکه یا أَیُّهخا النقاسَّ اتققُوا رخبکُمَّ القذی خَلَقَکُمٍ مِنم نَفمس واحِدخة وخ خَلَقَ مِنمها
زخوٍجخها (نساء  )9 /را برای ورود به این مسئلة مناسب دیده و در جلد چهارم کتاب خود به
تفصیل به آن پرداخته است.
ایشان در آغاز بحث ،از قول استاد خود «محمد عبده» چنین میگوید «برخی از
مفسران ،نداءِ یا أَیُّهخا النقاس در قرآن کریم را تنها متوجه اهل مکه یا قریش میدانند .در
اینصورت مراد قرآن از وا ة نفس واحدة شخص ِقریش یا عدنان است .همچنین اگر
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خطاب را متوجه عرب بدانیم مراد قرآن از وا ة نفس واحدة شخصِ یعرب یا قحطان
است»(رشیدرضا .)727 - 724/ 4 ،او سپس مسئله را اینگونه تصویر میکند:
کسانی که معتقدند تمام بشر از نسل حضرت آدم هستند مراد از وا ه نفس واحدة را
آدم میدانند و آنانی که معتقدند برای هر صنفی از بشر پدری است ،وا ة نفس
واحدة را حمل بر اعتقاد خود میکنند .اصناف بزرگ بشری سفید قفقازی ،زرد
مغولی ،سیاه زنگی و  ...هستند .بعضی از شاخههای این اقوام نیز چه بسا ریشهای
جدا دارند مثل سرخپوستان حبشی و سرخپوستان قاره امریکا (همان.)724 / 4 ،

محمد رشیدرضا خود پیرامون این مسئله بهصورت شفاف موضعگیری نمیکند؛ اما با
نقد کسانی که مبنای اول را پذیرفتهاند ،گرایش خود به دیدگاه اختالف نسل انسانها در
ریشه پیدایش را نیز نمیتواند پنهان کند« :اگر مفسرین وا ة نفس واحدة را به آدم تفسیر
میکنند ،این مطلب را نه از نص آیه و نه حتی از ظاهر آن استنباط میکنند؛ بلکه آنرا از
مسئلهای مسلم نزد خود ،یعنی ابوالبشر بودن جناب آدم ،وام میگیرند» (همان ،ص.)725
این در حالی است که مؤلف المنار خود نیز از این تعبیر استفاده میکند (همان!)211 / 8 ،
محمد رشیدرضا دو دیدگاه از استادش ،جناب محمد عبده ،در این زمینه نقل میکند.
ابتدا دیدگاه او در رابطه با ظهور آیة مبارکه یا أَیُّهخا النقاسَّ اتققُوا رخبکُمَّ القذی خَلَقَکُمٍ مِنم
نَفمس واحِدة وخ خَلَقَ مِنمها زخوٍجخها (نساء  )9 /در یگانگی ریشه پیدایش همة انسانها .سپس
دیدگاه او در رابطه با موضع کلی قرآن کریم در ارتباط با بازگشت نسل تمام نژادهای
انسان امروزی به حضرت آدم.
بر اساس دیدگاه جناب عبده ،آیة فوق هیچگونه داللتی بر اینکه حضرت آدم یگانه
پدر تمام اصناف بشر است ندارد ،چه اینگونه باشد چه نباشد (رشیدرضا.)721 / 4 ،
جناب عبده برای این مطلب دو شاهد اقامه میکند .یکی آنکه در ادامة آیه ،جملة شریفه
و بخثق مِنمهَّما رِجاالً کَثیراً وخ نِساءً با الفاظ نکره بیان شده است .در حالی که اگر مراد از وا ة
نفس واحدة آدم میبود مناسب معرفه آمدن آن بود (همان 724 ،و  )721که محمد
رشیدرضا خود پاسخ این شاهد را میدهد .شاهد دیگر اینکه یافتههای علمی و تاریخی
با این مسئله در تعارض است (همان ،ص .)721وانگهی بسیاری از اقوام نیز هستند که
نامی از آدم نشنیدهاند و بنابر تاریخ موجود نزد خودشان ،نسل آنان به افرادی پیش از آدم
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میرسد(همانجا) .مؤلف المنار شاهد دوم را ،به این دلیل که یافتههای علمی در این زمینه
غیر قطعی است ،همچون شاهد پیشین انکار میکند (همانجا).
اساساً ارتباط یافتههای تجربی و همچنین تاریخ موجود نزد ملل گوناگون با ظاهر آیه
بر ما پوشیده است .جناب عبده این دو را شاهدی بر عدم ظهور آیه بر ادعا میداند و
توضیح نمیدهد چگونه دستاوردهای علوم تجربی میتواند جلوی انعقاد ظهور لفظی
برای متن معرفت دینی را بگیرد! در هر حال در این فرازها عمق سرسپردگی استاد و
شاگرد به علوم تجربی روشن میشود .ابتدا استاد برای انکارِ ظهورِ آیهای ،علوم تجربی را
به یاری میطلبد .پس از آن شاگرد اشکال را متوجه استفاده از یافتههای اثبات نشده این
علوم میداند نه اصلِ چنین استفادهای.
امــا بــر اســاس دومــین دیــدگاه جنــاب عبــده ،قــرآن از نــص قــاطع و صــریح در
ارتباط با یگـانگی نسـل تمـام بشـر امـروزی خـالی اسـت .از نظـر او بـا اثبـات ایـن مسـئله
تعــارض میــان قــرآن و علــوم روز نیــز از میــان مــیرود (همــان) .همــانگونــه کــه از
فحــوای ایــن جمــالت مــیتــوان دریافــت ،تــالش بــرای برقــراری هــمنــوایی میــان علــم و
دین این دیدگاه را باعث شده است.
بر ایـن اسـاس ،آن گونـه کـه در ابتـدای بحـث و از قـول جنـاب عبـده نیـز تـذکر داده
شد ،خطابات قرآن تنهـا متوجـه همـان نـژادی اسـت کـه مـورد خطـاب قـرار گرفتـهانـد.
بنــابراین وجــود اوالد آدم در میــان نژادهــای گونــاگون انســانهــا ،بــهعنــوان مخاط ـبِ یــا
بخنــی آدخم( اعــراف  21 /و  28و  79و  75و 982؛ یــس )12/زمــان نــزول قــرآن ،بــرای
صــحت تخاطــب کــافی اســت .روشــن اســت کــه در ایــنصــورت بســیاری از اصــناف
انســـان خـــارج از خطابـــات قـــرآن بـــوده و معـــارف قـــرآن کـــریم در موضـــوع آدم و
مــاجرای خلقــت او ،بیــانگر هــیچگونــه واقعیتــی در زمینــه اجــداد و چگــونگی پیــدایش
نژادهـــای دیگـــر انســـان نخواهـــد بـــود .بـــا ایـــن وجـــود محمـــد رشیدرضـــا ملتـــزم
بــه لــوازم ایــن دیــدگاه نمــیشــود و ابــراز مــیدارد کــه تفــاوت تأثیرگــذاری میــان
دیدگاههای گوناگون در این زمینه وجود ندارد (رشیدرضا!)728 / 4 ،
بـا بـررسی دقـیق کلمـات المـنار ،مـیتوان حدس زد آنچه محمد رشیـدرضا را از
موضعگیری شفاف در این زمینه برحذر میدارد چیست .از طرفی اهل کتاب ،جمهور
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مسلمین و جمهور مفسران ،اگرچه به زعم او با پیش فرضی خارج از قرآن کریم ،جناب
آدم را ابوالبشر و پدر تمام اصناف امروزی انسان میدانند (همان ،ص 725و  )728و از
طرف دیگر به زعم او پژوهشگ ران معاصر غربی ،چند ریشه و پدر برای انسانهای
امروزی فرض میکنند(همان ،ص 724و  .)721ازاینرو مؤلف المنار ،با وجود غیر قطعی
دانستن پژوهشهای دانشمندان غربی(همان ،ص ،)721به نحوی سعی در توجیه و جمع
این دو دیدگاه دارد .او بر این اساس ،دیدگاههای متناقض را در کنار یکدیگر قرار داده،
معتقد است در نتیجه فرقی میان آنها نیست (همان ،ص !)728البته ایشان در چند صفحة
بعد ،در تفسیر بخش دیگری از آیة شریفة فوق ،به صراحت از حمل وا ة نفس واحدة بر
جنس سخن میگوید که نتیجة آن ،همانگونه که واضح است ،پذیرشِ ریشه و اصول
4

مختلف برای نژادهای گوناگون انسان است(همان ،ص.)772

تالش های فوق بیانگر احتیاط المنار در برابر علوم طبیعی و عمق توجه مؤلف آن به
رعایت هماهنگی با دستاوردهای این علوم است .این احتیاط تا جایی است که ایشان
حتی در مواجهه با معارف غیر قطعی تجربی سعی در پیشگیری از تعارض میان این
معارف و معارف دینی دارد.
در سوی دیگر المیزان در تفسیر آیة فوق معتقد است معنای وا ة نفس واحدة آدم و
منظور از وا ة زوجها حواست(الطباطبایی .)971 /4 ،بر این اساس عالمه طباطبایی انسان
کنونی در اقصی نقاط عالم را تماماً از نسل این دو میداند(همان 945 – 941 ،و / 91
 .)219-211ایشان با تأکید بر این مطلب به ذکر ادله و شواهد هواداران فرضیة چند پدری
نژادهای گوناگون انسان کنونی پرداخته و یک به یک به آنها پاسخ میدهد (همان/ 4 ،
 .)219 -211 / 91 ،945-947از جملة این شواهد و پاسخها ،مسئلة نژادهای گوناگون
انسان از نظر علم تجربی است:
عمده نژادهای انسانهای جهان چهار نژاد است .سفیدپوستان مناطق معتدل آسیا و
اروپا ،سیاهپوستان جنوب افریقا ،زردپوستان چین و اپن و سرخپوستان بومی قارة
امریکا .ممکن است گفته شود اختالف رنگها در افراد انسان این اقتضا را دارد که
ابتدای نسل هر نژادی غیر از نژاد دیگر باشد؛ چراکه اختالف رنگ به جهت اختالف
در طبیعتِ خون است .بر این اساس و به جهت وجود چهار نژاد و رنگ ،اصل و ریشة
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اولی برای مجموع افراد انسان نمیتواند کمتر از چهار زوج (پدر و مادر) باشد ... .اما
مسئلة اختالف خونها و به تبع آن اختالف رنگ و نژاد؛ [باید دانست] پژوهشهای
تجربی روز بر اساس فرضیة «تحول انواع» پیش میروند .حال چگونه است که با
وجود چنین مبنایی اطمینان پیدا شده است که اختالف خون ،که اختالف رنگ و نژاد
را در پی دارد ،مستند به وقوع تحول در این نوع نیست؟! در حالی که [همین
دانشمندان] در بیشتر گونههای حیوانی مثل اسب ،گوسفند ،فیل و دیگر جانداران جزم
به وقوع تحول پیدا کردهاند! و معتقدند موفقیت و دستیابی به آثار زمینی بسیاری در
این پژوهشها این مطلب را روشن کرده است .با این حال دانشمندان معاصر آنگونه
که به تحول در گونههای جانوری توجه کردهاند به مسئلة اختالف خون در انسان
توجه نداشتهاند(همان.)945 – 941 / 4 ،

5

اشکال عالمه در واقع این است که با وجود ابتناء علوم زیستی معاصر به نظریة تحول
انواع و اعتقاد جازم دانشمندان این علوم به تغییر برخی ویژگیها در یک گونة جانوری و
در نتیجه تحول در آن گونه ،چرا تحول در نوع انسانی را موجب پدید آمدن اختالف در
طبیعت خونی نژادهای این گونه نمیدانند؟ در اینصورت تمام نژادهای انسان امروزی از
یک ریشه پدید آمده و بر اثر تحول در ویژگیهای خونی به چند نژاد تکثر یافتهاند.
همچنین مؤلف المیزان در رد یکی دیگر از شواهد مورد ادعای هواداران این فرضیه،
مبنی بر به تازگی کشف شدن قارة امریکا به دلیل مسافت زیاد و عدم دسترسی انسانهای
قرون گذشته به آن قاره ،با مراجعه به علوم تجربی و زمینشناسی پاسخی تجربی به این
ادعا میدهد(همان.)945 – 941 / 4 ،
عالمه طباطبایی در این بخش درصدد است با ظواهر معارف دینی مسیر پژوهشهای
علمی را تعیین و آن را در رسیدن به هدف مطلوب یاری نماید .رد و نقض فرضیههای
تجربی با یافتههای تجربی دیگر بیانگر شیوهای است که ایشان برای اثبات صحت
استظهار از متن معرفت دینی پیموده است.
ایشان این تذکر را نیز میدهد که اگرچه ظهور قوی آیات قرآنی مقدمه استنباط این
مطلب شده است اما این ظهور به حد نص و صراحت نمیرسد ،تا قابل تأویل نباشد.
بنابراین منکر این ادعا ،ضروری دین را انکار نکرده است (همان.)219 / 91 ،
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 .4چگونگی پیدایش اصناف بشر

تاکنون روشن است که از نظر المنار ،گروهی از انسانها از نسل آدم بهوجودآمدهاند و او
انسانی بوده است که با خلق ابتدایی (رشیدرضا 211 / 8 ،729 / 7 ،و  )727 / 7و از طین و
تراب (همان 791 / 7 ،و  )727 / 7 ، 211 / 8 ،729آفریده شده است .حال سؤال این
است که ریشة پیدایش دیگر نژادهای انسانی چیست و این نژادها چگونـه پدیـد آمدهاند؟
محمد رشیدرضا با وجود اطالع از بروز نظریات گوناگون در این زمینه ،بهویژه در
دنیای غرب و علوم زیستی (همان 724 / 4 ،و  ،)728به آنها نپرداخته است .اگرچه ایشان
بهطور پراکنده و به مناسبتهای گوناگون از چگونگی پیدایش انسان بحث کرده است،
اما بحث مفصل در این زمینه را به تفسیر سوره مبارکه حجر موکول میکند (همان)728 ،
که با وفاتش هیچگاه این وعده محقق نشد .ازاینرو بعید نیست عدم تعرض به آن
دیدگاهها به جهت برنامهریزی برای نقل آنها در تفسیر سورة مبارکة حجر بوده باشد.
البته میتوان در میان صفحات پرشمار المنار مختصری از دیدگاه ایشان در این زمینه را
استخراج کرد.
محمد رشید رضا به این مطلب واقف است که برخی از دانشمندان علوم تجربی در
آنزمان به دنبال اثبات فرضیه چند پدری برای نژادهای مختلف بشر بودهاند .از طرفی نیز
بیان میکند که نص تورات ،آدم را پدر تمام بشر میداند و این سبب تعارض و نزاع میان
علم تجربی و دین شده است (همان .)724 ،در این معرکه ،دیدگاه اسالم نه تنها بیانگر
موضع این دین نسبت به علوم تجربی است ،که در نزاع حقانیت ادیان نیز تعیینکننده
میباشد .ازاینرو ایشان درصدد حل این مسئله برمیآید و معتقد است بر خالف تورات،
همانگونه که گذشت ،قرآن کریم هیچ داللتی بر این مطلب ندارد که تمام بشر امروزی
تنها از نسل حضرت آدم هستند .او در مقابل علم تجربی نیز به این پاسخ کوتاه بسنده
میکند که این فرضیه غیر قطعی است (همان 724 ،و .)728
مؤلف المنار بدون اشاره به مالک قطعیت و غیر قطعیت در علوم تجربی ،صرفاً به بیان
غیر قطعی بودن این داده علمی بسنده میکند .ایشان توضیح نمیدهد آیا غیر قطعی به
معنای خطا است یا به معنای محتمل؟ همچنین بر اساس کدام معیار تا این اندازه به
مراعات علوم تجربی میپردازد و اختالف ظاهر دین با فرضیه غیرقطعی را نیز برنمیتابد؟
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آنچه واضح است گرایش المنار به همان فرضیه علوم تجربی است .از طرف دیگر
ایشان در تفسیر وا ه خلیفه در آیه شریفه وخ إِذم قالَ رخبُّکخ لِلممخالئِکَـةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی المأَرٍضِ
خَلیفَـة(بقرة )72/تصریح میکند که تنها یک چیز از این آیه قابل استنباط است و آن
اینکه حضرت آدم اولین موجود زندة عاقل از نوع حیوان ناطق در زمین نیست
(رشیدرضا .)257 /9 ،او هرگز به مسئلة انقراض و عدم انقراض نسلهای گذشته بشر
اشاره نمیکند .چه بسا بتوان گفت از نظر ایشان ،دیگر نژادهای بشر از نسل انسانهای
پیش از آدم میباشند .مؤید این استدالل دلیلی است که از قول جناب عبده در عدم
یگانگی پدر و ریشه تمام بشر نقل میکند:
نسب مشهور در نزد دودمان نوح برگرفته شده از عبرانیهاست .آنان اولین کسانی
هستند که تاریخ متصل بشر تا آدم را رسم و برای آنزمان معینی قرار دادهاند .در حالی
که چینیها بشر را منسوب به پدری دیگر میدانند که تاریخش به پیش از تاریخ مورد
اشاره عبرانیها بازمیگردد (همان.)724 / 4 ،

در سوی دیگر مقایسه پیش از این گذشت که المیزان اگرچه وجود اصناف انسانی
دیگری پیش از انسان کنونی را بعید نمیداند اما معتقد است تمام انسانهای کنونی که در
زمین ساکن اند ،از هر نژاد و رنگ ،از نسل آدم و حوا بوده و اصناف دیگر بر فرض

وجود کامالً منقرض شدهاند .ازاینرو عالمه طباطبایی در تمام کتاب شریف المیزان
سخنی از چگونگی پیدایش اصناف دیگر به میان نمیآورد .دیدگاه المنار و المیزان در
این مقام راه را برای استنباط دقیقتر نتیجه در ادامه باز میکند.
 .1داروینیسم

پس از طرح فرضیة داروینیسم این فرضیه در دنیای اسالم نیز موافقان و مخالفانی یافت و
جنجال بسیاری برپا کرد .کتابهها و مقاالت تا نشستها و کنفرانسهای بسیاری برای رد
یا اثبات همه یا مقداری از این نظریه سامان داده شد تا موضع اسالم در مقابل آن و در
نتیجه مناسبات دین و علم روشن شود .در این میان برخی پیدایش انسان کنونی از
موجودات دیگر را پذیرفته در این باب کتاب نوشتند 1.اینان عالوه بر استخراج این نظریه
از آیات قرآن کریم ،تفسیر قرآن بر مبنای ثبات انواع و خلق دفعی انسان را آثار باقی
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مانده از اسرائیلیات کتاب مقدس در ذهن مفسران دانستند! که موجب طعن عدم حقانیت
بر اسالم میشود(سحابی ،ص 17و  .)82برخی دیگر نیز این نظریه و لوازم آنرا فریب و
نیرنگی بزرگ دانستند و علیه آن نوشتند آنچه باید (یحیی ،سلسلـة المعجزات ،ص.)928
در میان مفسران سدة ما ،به یقین محمد رشید رضا از ظهور داروینیسم و اختالف
دانشمندان رشتههای گوناگون در این انگاره ،آگاهی داشته است؛ چرا که ایشان در
توضیح وجهِ جمع میان دیدگاههای مختلف در زمینه یگانگی یا تعدد اصناف بشر در
ریشه پیدایش ،به وضوح از این فرضیه یاد میکند« :در خلق انسان از جنس واحد ،میان
دو دیدگاهی که مورد اختالف مردم در این عصر است تفاوتی وجود ندارد .یکی
دیدگاهی که معتقد است ریشههای متعدد یا یگانة نسل انسان ،نمونه تکامل یافته از بعض
حیوانات است و دیگری آن که آفرینش مستقل را سبب پیدایش انسان میداند»
(رشیدرضا .)728 /4 ،عالوه بر این در جایی نیز به صراحت از این فرضیه ،با عنوان قائده
«النشوء و اإلرتقاء» ،نام میبرد (همان.)488 / 7 ،
با وجود این ایشان در کتاب خود ،اعتنای مستقلی به این انگاره نکرده و دیدگاه خود
را نسبت به آن ابراز نمیدارد .ازاینرو ،اگرچه میتوان از البالی صفحات پرشمار المنار
موضع سلبی یا اثباتی ایشان در برابر اصل این انگاره را استنباط کرد اما ،دریافت تحلیل
ایشان از زوایای پیدا و پنهان انگاره داروینیسم خصوصاً رابطة آن با دین اسالم امری
ناشدنی است.
عالوه بر این ،به نظر میرسد ایشان تصور درستی از تمام زوایا و لوازم این دیدگاه
نداشته است! چرا که در موارد متعددی از وا ههای «انتخاب طبیعی»«،تنازع بقا» و
«بقا امثل» که کلیدوا ههای این بحث هستند ،استفاده مینماید اما از آنها بهعنوان سنت
اجتماعی پیروزی حق بر باطل یاد میکند (رشیدرضا،978 / 92 ،1 / 7 ،411 – 418 / 2 ،
 ! )41 / 99ایشان نه تنها ادعایی در مورد تطبیق این انگاره زیستشناسی به علوم اجتماعی
تـوسط خـود نـدارد؛ بلـکه ایـن کـابرد عجیـب از وا ههـای فـوق را ،بـدون ذکــر
منبع به دانشمندان علوم اجتماعی معاصر کاربرد نسبت میدهد (همان،411 - 418 / 2 ،
!)41 / 99 ، 1 / 7
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پیش از این روشن شد که مؤلف المنار ،آدم را پدرِ نخستینِ گروهی از انسانهای
امروزی میداند و معتقد است او به آفرینش ابتدایی و از گِل بهوجودآمده است .پر
واضح است که از نظر ایشان ،باید این گروه خارج از دایره نزاع داروینیسم باشند.
همچنین بیان شد که چه بسا از نظر او ،نسلِ دیگرم اصناف انسانی به افرادی پیش از
آفرینش آدم بازگردد .حال سؤال این است که آیا از نظر المنار میتوان در پیدایش این
صنف از انسانها فرضیه «تکامل انواع» یا به عبرت دقیقتر «تبدل انواع» را پذیرفت؟
محمد رشید رضا در تفسیر آیه مبارکه هَّوخ القذی خَلَقَکُمٍ مِنم طین ثُم قَضى أَجخالً وخ أَجخلٌ
مَّسخمًّى عِنمدخهَّ ثُم أَنمتُمٍ تَمٍتَرُون( انعام  )2 /به آفرینش اصول و ریشه تمام موجودات زندة
زمین ،توسط خداوند متعال اشاره میکند« :خداوند متعال آدم ابوالبشر را از طین آفرید،
همانگونه که ریشة دیگر موجودات زندة روی زمین را آفرید» (رشیدرضا.)211 / 8 ،
اگرچه ایشان در مقام بیان و ورود به مسئلة تکامل یا همان داروینیسم نیست ،اما از
ظاهر وا ة «ریشه» و به قرینه مقابله آن با وا ة آدم میتوان چنین استنباط کرد که مراد
ایشان از این جمله ،آفرینشِ مستقلِ تمام گونههای موجودات زنده بوده است و این
مطلب با «ثبات انواع» سازگاری دارد نه تکامل آن.
اما در سوی دیگر المیزان بهطور مستقیم به این مسئله ورود کرده و دیدگاه خود را در
این زمینه ابراز می دارد .عالمه طباطبایی پس از تبیین کامل مقدمات فرضیه تکامل ،یعنی
دو قائده تنازع بقا و انتخاب طبیعی یا همان بقای امثل ،در علوم زیستی و علوم اجتماعی
دو اشکال عمده متوجه آن میکند .اول اینکه دانشمندان معاصر امروزه نیز گونهها و
اصناف ضعیفی در میان موجودات ،اعم از گیاه و حیوان ،مشاهده میکنند و دوم آن که
این ضعف در گیاهان و حیوانات وحشی ،حتی بعد از رشد و تقویت صفات وجودی
گونه هایی از آنان پس از تربیت و اهلی کردن آنان ،به نسل های دیگر انتقال مییابد .در
حالی که اگر بقا امثل عمومیت داشت ،پس از تقویت گونههایی از این موجودات ،دیگر
نباید گونه های ضعیف باقی مانده و عالوه بر این ضعف خود را نیز با وراثت به نسلهای
بعد از خود انتقال دهند (الطباطبایی.)724 - 725 / 2 ،
ایشان در ادامه ،ظهور فرضیه «تبعیت محیط» در دنیای زیستشناسی را به جهت توجیه
این اشکاالت میداند .صاحب المیزان توضیح میدهد که از نظر برخی دانشمندان علوم
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طبیعی قاعده تبعیت محیط قائدهای باالدستی برای دو قائده پیش است و در آن تبیین می-
شود که انواع موجودات و اندام آنها الجرم باید با محیطی که در آن زیست میکنند
سازگاری داشته باشند ،در غیر این صورت محکوم به فنا و نابودی هستند .پس اصل در
دو قانون تنازع بقا و انتخاب طبیعی ،تبعیت محیط است .ازاینرو هر جا این دو قائده
جاری نبود معلوم میشود محیط مؤثر برای اجرای آن وجود نداشته است! عالمه
طباطبایی به این فرضیه نیز چنین اشکال میکند که در علوم مربوطه عمومیت این فرضیه
نیز نقض شده است ،چرا که در محیطهای مختلف موجوداتی مشاهده شدهاند که با آن
محیط سازگاری ندارند (همان ،ص!)725 - 721
اما المیزان یکسره این فرضیات را باطل نمیداند .ایشان این فرضیات را با نگاه فلسفی
بهگونهای توجیه میکند که به تصریح خود فی الجمله با معارف قرآنی نیز هماهنگ
باشد« :قائده تنازع بقا و قائده انتخاب طبیعی اجماال صحیح بوده و قرآن کریم نیز به این
دو قانون اعتنا دارد»(همان ،ص  .)727عالمه طباطبایی این فرضیات را با استفاده از قانون
علیت توجیه میکند و تبیینی جدید از آنها ارائه میدهد(همان ،ص .)721ایشان در این
تبیین تغییر در صفات و عوارضِ انواع را میپذیرد اما تغییر و تبدل انواع به یکدیگر را
انکار میکند(همان ،ص .)228
مؤلف المیزان به آیاتی که برخی مفسران با این فرضیات تطبیق دادهاند اشاره میکند.
ایشان این تفسیر را نفی و همچنین تطبیق این فرضیات با بیان بقا حق و نابودی باطل در
قرآن را پوچ میداند (همان ،ص .)727 - 721
المیزان همچنین به داروینیسم ،یا همان فرضیه تکامل انواع ،در انسان نیز بهطور خاص

و مستقیم پرداخته است .آنگونه که گذشت عالمه طباطبایی معتقد است آیات قرآن
کریم در بازگشت تمام نسل بشر امروزی به آدم و حوا از طریق نطفه ،ظهور و در پیدایش
آن دو از تراب تصریح دارد .ایشان از این مطلب چنین نتیجه میگیرد« :انسانیت منتهی به
آن دو  -آدم و حوا -میشود و آنها به شبیه یا همجنس دیگری متصل نمیشوند .همانا
آن دو فقط به پیدایش ابتدایی حادث شدهاند» (الطباطبایی .)947 / 4 ،مؤلف المیزان پس
از بیان اجمالی فرضیه «تکامل انواع» به این نکته اشاره میکند که دانشمندان علوم تجربی
به دنبال مشاهده نظمی شگرف در نهاد موجودات و همچنین پس از استقراء تجربی در
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موارد جزئی ،این فرضیه را مطرح کردهاند .ایشان معتقد است اگرچه تمام دانشمندان ،این
فرضیه را به نحو قطعی تلقی به قبول نکردهاند اما در برابر اصل فرضیه ،یعنی این انگاره
که «انسان حیوانی بوده است که تبدیل به انسان شده است» ،تسلیم شده و بحث از طبیعت
انسانی را بر روی آن بنیان نهادهاند (همانجا)!
عالمه طباطبایی به دانشمندان علوم زیستی اشکال میکند که این انگاره برای توجیه
ویژگیها و آثاری که در این انواع نبوده و به آنها اضافه شده مفروض گرفته شده است
در حالی نه دلیلی برای آن ذکر شده و نه توجیهات مقابل آن رد و نفی شده است .ایشان
معتقد است این ویژگیها را همچنین میتوان با فرض ثبات انواع و نسبت دادن آنها به
ویژگیها و حاالت و نه ذات گونهها توجیه کرد .چرا که تاکنون هیچ تجربهای مبنی بر
انسان شدن میمونی گزارش نشده است (همان ،ص .)947 - 941ایشان در جایی دیگر نیز
شواهد این فرضیه را ناتوان از اثبات آن میداند (همان.)217 / 91 ،
برخی سخن عالمه را خالی از مبانی فلسفه علم میدانند و معتقدند نقد ایشان به
داروینیسم وقتی رسا خواهد شد که معیار خود برای آزمودن تئوریهای تجربی را
تبیین کنند.
بر اینجانب معلوم نیست که مرحوم عالمه طباطبایی این نظر خود را در باب
آزمودن فرضیات علمی و رد و قبول آنها را در جایی بسط دادهاند و پروراندهاند یا
نه؟ و آیا بهراستی شرط صدق تئوریها را همه جا آن میدانند که مصادیق تئوری
مستقیما مشاهده شوند یا نه؟ و آیا فیالمثل ایشان در باب نظریة کپرنیک هم بر همین
رأی اند و معتقدند که تا حرکت زمین به دور خورشید مشاهده نگردد نباید آنرا
پذیرفت؟ ...از مشاهده به دقت چه منظور دارند و این وا هی پر مناقشه و معضل
فلسفة علم را چه معنی میکنند؟ ...ایشان در باب یافتههای زمینشناسی نرمی و
آسانگیری بیشتری به خرج دادهاند و در تفسیر آیات  71-41سورة هود و در بحث
طوفان نوح ،نکات زمین شناختی بسیاری را آوردهاند  ...که با معیار ایشان مشکوک
و نامقبول از آب در میآید .چرا که  ...هیچ دانشمندی تکون کوهی یا اقیانوسی یا
قارهای را مشاهده نکرده است (سروش ،ص.)277 - 272

بهراستی آیا مراد عالمه طباطبایی ،آنگونه که اینان میگویند و طعن میزنند ،این
است که باید تئوریهای علمی با چشم دیده شود تا اثبات یا دستکم تأیید شود و
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مقبول افتد(همان ،ص)279؟ بازخوانی المیزان عمق این اشکال را روشن و گزینشی بودن
آنرا برمال میکند .عبارت عالمه دقیقاً چنین است:
این فرضیه پردازش شده است تا خواص و آثاری که برخی گونهها از آن برخوردار
می شوند را توجیه کند؛ در حالی که دلیلی بر اثبات خصوص این فرضیه و رد غیر
آن ارائه نشده است .این در حالی است که میتوان چنین فرض کرد که گونهها
کامالً از یکدیگر متبایناند و اتصالی بهواسطة تکامل میان آنها نیست و به تکامل
حاالت اکتفا شود بدون آن که ذات آنها دستخوش تکامل شده باشد .این چیزی
است که تجربه نیز آنرا ثبت کرده است .تجربه هیچگاه شامل فردی از گونهها که
به فرد گونهای دیگر تغییر کند نبوده است (الطباطبایی.)947 - 941 / 4 ،

استدالل مرحوم عالمه دارای دو بخش است .یک دلیل و یک شاهد .دلیل ایشان
امکان توجیه تحول ویژگیها و خواص گونهها با فرض ثبات آنهاست و شاهد ،عدم رد
این فرض توسط تجربه است .در جایی که دو احتمال وجود دارد ،ترجیح یکی بر
دیگری نیاز به مرجح دارد .خصوصاً در فرض تحول انواع که معونه بسیاری در آن
هست .دانشمندان علوم تجربی در زمان داروین و پس از او به دنبال حلقة مفقوده میان
میمون و انسان بودند تا تحول گونهای به گونه دیگر را اثبات کنند .داروین و برخی
هوادارانش قبایل بدوی بازمانده را حلقه مفقوده میدانستند(باربور ،ص)994؛ اما واقعیت
آن است که پس از قرنها همچنان این حلقه مفقود مانده است(روسو ،ص817؛ یحیی،
سلسلـة المعجزات ،ص !)971اکنون به راحتی میتوان معنای این جمله عالمه را فهمید که
گفت «تجربه هیچگاه شامل فردی از گونهها که به فرد گونهای دیگر تغییر کند نبوده
است» (الطباطبایی.)947 - 941 /4 ،
عالمه سخنی از مشاهده با چشم و  ...نمیگوید و تنها شمول تجربه بر تحول گونهها را
به نقد کشیده است که امروزه نام آنرا حلقة مفقودة تکامل میگذارند .بنابراین طبیعی
است وقتی توجیهی با معونه کمتری قابل فرض و دفاع باشد نوبت به توجیه دیگر
نمیرسد .فرض تکامل تنها در صورتی امکان توفیق داشت که دستکم تحول گونهای
به گونة دیگر را با روشهای خود و تأییدات تجربی پشتیبانی کند.
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اما پاسخ به این سؤال که «آخر مگر تا بهحال کسی با دوچشم خودش دیده است که
یک گونه در نتیجه تکامل گونهای دیگر بهوجود بیاید؟» (اُکاشا ،ص )24را میتوان در
کتب فلسفه علم جست .تکامل استداللی استقرایی است .میدانیم که در استقرار مقدمات
صدق نتیجه را اثبات نمیکنند بلکه نهایتاً آنرا با شواهدی تأیید میکنند .واضح است که
تأیید هر مقدار قویتر باشد نتیجه نیز محتملتر است .در علوم تجربی تجربه وظیفة تأیید
فرضیات را برعهده دارد .بنابراین باید استدالل استقرایی خود را ،برای تأیید بهدست
تجربه سپرد .امکان توجیه تکامل در صفات با فرض ثبات انواع مضافا به یافت نشدن
حلقههای مفقوده ،فرضیه را بدون تأیید باقی گذارد .به عبارت دیگر هیچ تجربهای
استداللِ استقراییِ تبدیلِ گونهای به گونه دیگر را گزارش نکرد .این یعنی هیچکس به
چشم خود تبدیل گونهای به گونه دیگر را مشاهده نکرده است.
آنچه که در سطور باال گفته شد کمک بسیاری در فهم روش عالمه در مواجهه با
مسئلة علم و دین میکند .ایشان تکامل ،که انگارهای کامال تجربی است ،را در صفات و
ویژگیهای گونهها میپذیرد و آنرا با قرآن کریم منطبق میداند .این به معنای یاری علم
به فهم جامع و بهتر دین است .اما از طرف دیگر فرضیه تکامل در ذات گونهها و تبدیل
یکی به دیگری را مردود میداند .ایشان در واقع با معرفت دینی فرضیة علوم تجربی را
نفی میکند .این یعنی براساس دیدگاه ایشان دین در مواردی میتواند به یاری علوم
طبیعی آمده یافتهها و پژوهشهای آنرا جهت دهد.
نتیجه

رویکرد رشیدرضا و عالمه طباطبایی در مواجهه با این مسئله به غایت با یکدیگر متفاوت
است .رشید رضا اگرچه در جایی از غیر قطعی بودن علوم تجربی دم میزند ،اما با این
وجود نقض فرضیه به زعم خود غیر قطعی را نیز برنمیتابد و تالش در هماهنگسازی
میان علم و دین میکند.
آنچه در سلوک المنار روشن است انفعال شدید دین و معرفت دینی در مقابل
فرضیات علمی است .اما این مسئله که چه مکانیزمی در این شیوة المنار وجود دارد،
مسئلهای است که دستیابی به آن ساده نیست .به نظر میرسد المنار برای پرهیز از مواجهه
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با شائبه تعارض میان یافتههای علمی و معارف تجربی بهطور کلی سعی در عدم نقض این
یافتهها یا حتی رویارویی با آنها دارد .این شیوة تعامل با این علوم به حدی محتاطانه
است که فهم از دین را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است.
در مقابل ،عالمه طباطبایی رویکرد علوم زیستی را با بیان پیشفرض این علوم و رد آن
از بنیان به چالش میکشد! از نظر ایشان علوم زیستی در دورة معاصر با پیشفرض تکامل
انواع به پژوهش پیرامون گونهها میپردازد و این پیشفرض بر اساس ظواهر دین مردود
است .این شیوه مواجهه با علوم تجربی در المیزان نه تنها به معنای نقش جهتدهی دین
به علم از منظر او است ،که بیش از آن بر امکان راستی آزمایی رویکردهای تجربی
توسط دین داللت دارد.
با این همه ،هیچیک از تفاسیر المنار و المیزان مبانی معرفتشناختی این رویکرد خود
را ،حتی تلویحاً ،بیان نکردهاند .اگرچه برخی ارکان الگوی آنان از میان تعابیرشان قابل
استنباط است ،اما این مقدار برای ترسیم الگوی جامعِ مناسبات علم و دین کافی نیست.
یادداشتها

 .9المنار طین الزب را اینگونه تعریف میکند :و هو التراب الذی یخالطه الماء فیکون
کالعجین .آن [طین الزب] خاکی است که با آب مخلوط و مانند خمیر شده است
(رشیدرضا)211 / 8 ،
2. George Cuvier
3. Anthropoid

 .4همچنین ایشان در ادامه با کمک گرفتن از یافتههای علوم تجربی وجوه دیگری نیز در
تفسیر وا ه نفس واحدة نقل میکند که بیان آنها خارج از حوصله نوشتار است
(رشیدرضا ،ص .)779
 .5عالمه طباطبایی در پاورقی المیزان و در تأیید این دیدگاه از کشف جدید علوم تجربی
در تغییر رنگ پوست انسانها سخن میگوید( همان ،ج  ،91ص .)217
 .1بهعنوان نمونه :ر.ک :سحابی ،یداهلل ،قرآن مجید تکامل و خلقت انسان ،تهران ،شرکت
سهامی انتشار.9778 ،
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