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 ١آیات بیناتمالحظاتی دربارۀ کتاب 

  ٢و رویارویی با داروینیسم
  ٣ارجمند امیر کامران

ویژه تاریخ طبیعی بیــان  در این مقاله ابتدا شمۀ کوتاهی از تاریخ مواجهۀ ایرانیان با علوم غربی و به
یسندۀ کتاب  می کتاب، ابتدا مطالبی  گردد. در بررسی محتوای معرفی می آیات بیناتشود. سپس نو

آیات خاتمه  شود. در و سپس به نقد داروینیسم و مطالب دیگر آن پرداخته می یشناس روشراجع به 
  مقایسه خواهد شد. مرتفقبا کتاب دیگری با موضوعی مشترک به نام کتاب  بینات

  انتقال علوم غربی به ایران
علمــی غــرب قــوت گرفــت.  یها هیــنظربا تأسیس دارالفنون توان فرهنگی ایران برای دســتیابی بــه 

اروپایی به ایران آورده شد و معلمــان اروپــایی خــود بــه تهیــۀ  یها زبانعلمی چندی به  یها کتاب
جزواتی برای تعلیم در دارالفنون اقدام کردند. همچنین دانشجویانی که به اروپا گسیل شده بودند، 

 به گسترش این نظریه
ً
هــای  ها پرداختند یا عامل اشــاعه و فراگیــری زبان پس از بازگشت یا مستقیما

. از طریق همسایگان آن کرد یمبۀ خود دستیابی به منابع علمی غربی را میسر اروپایی شدند که به نو
خصوص هند و ترکیۀ عثمانی و والیات تابع آن، عراق و شام و مصر، نیــز انتقــال ایــن  زمان ایران به

 ۱۳های علمی غربی در نیمــۀ دوم قــرن  افکار و نظریه سان بدین. گرفت یمها به ایران صورت  نظریه
میالدی) در ایران تا حدودی نهادینه شد. البته هنوز در این زمینه تحقیقات جامعی بــه  ۱۹هجری (

  است.  عمل نیامده و جزئیات آن ناشناخته مانده 
های اروپایی تکامل طبیعی هم به ایران رسید و طرفدارانی پیدا کرد. ولی به  ماتریالیسم و نظریه

 غیــر مســتقیم و پراکنــده بــه ایــران رســیده باشــند. ها ناپیوسته و احتما رسد که این نظریه نظر می
ً
ال

                                                    
زودی  و بسیار نایاب است. ویرایش جدیدی از این کتاب با پیشگفتاری از نگارنده به قط یک بار در الهور چاپ سنگی شدهاین کتاب ف .١

  تمام ارجاعات به این کتاب در این مقاله مربوط به ویراست جدید آن است. منتشر خواهد شد.
تهران در  .٢   .۱۳۹۵آبان  ۱۸متن سخنرانی ایراد شده در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه 
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و دیگــران و بعــد  ١ابتدا توســط المــارکق ۱۳ /م۱۹های تکامل طبیعی در اروپا از اوایل قرن  نظریه
ها نه تنها در غرب بلکه در سایر نقاط عــالم طرفــداران و مخالفــان  تدوین شد. این نظریه ٢داروین

ها هنوز هم در چارچوب علمی،  اری در پی داشتند. این بحثشم فراوانی پیدا کردند و مناقشات بی
  اخالقی و دینی ادامه دارد. 

م کتابی با اقتباس از منابع ۱۸۷۰ق/ ۱۲۸۷اما در ایران محمد تقی خان انصاری کاشانی در سال 
فریدون آدمیت این کتاب را مطرح کنندۀ نظریۀ تکامل داروین . تألیف کرد جانورنامه اروپایی به نام

اند، شاید بدون آنکه این  پس از وی تعداد زیادی از فرهیختگان نیز آن گفته را تکرار کرده ٣داند. می
کتاب را از نزدیک بررسی کرده باشند. حال آنکه در این کتاب نام داروین ذکر نشده است و متن آن 

دهد، نیست. به عنوان نیز در بر گیرندۀ مطالبی که وجه تمایز نظریۀ داروین با پیشینیان وی را نشان 
توان و  است. بنابراین نمی  ای به اصل تنازع بقا و انتخاب طبیعی نشده مثال در این کتاب هیچ اشاره

ین دانست. بررسی این کتاب مشخص  جانورنامهنباید  که محتوای آن بــر  کند میرا تبیین آرای دارو
جــانوران توســط ژرژ  یبند دســتهت و پایۀ نظریۀ تکامل المارک بوده است با اضافاتی که به تحقیقا

گردد. در ضمن نویســنده نیــز در مــواردی نظــرات و  برمی ۱۹و دیگران در اوایل تا نیمۀ قرن  ٤کوویه
آورد. بخش آخر کتاب نیز به جانوران زهردار ایران اختصاص دارد، که از  تعابیر خودش را در متن می

   ٥تحقیقات خود نویسنده است.
 ورود نظریۀ داروین ب

ً
 دو ازه ایران از طریق والیات همسایه به احتمال زیاد در وهلــۀ اول عمــدتا

از غــرب، یعنــی پــس از  یگــرید وشبه قــارۀ هنــد  جانب ازسو صورت گرفته است: یکی از شرق، 
های متعدد در مورد نظریۀ تکامل طبیعی بــه ویــژه عقایــد دارویــن، در مجلــۀ  درج مقاالت و بحث

شد و بعد به قــاهره منتقــل  در بیروت چاپ می ابتدا دراین مجله . م به بعد۱۸۷۷از سال  المقتطف
م ۱۹۳۹ش/ ۱۳۱۸اثر دارویــن در ســال  ٦بنیاد انواع شد. ولی در مقابل، اولین ترجمۀ فارسی کتاب

رســد  بــه نظــر می سال از نشر این عقاید در بالد شام. ۶۰چاپ شد، یعنی پس از گذشت بیش از 
طور پراکنده و بیشتر از طریق منابع شفاهی به ایران رســیده اســت.  تاریخ نظریۀ داروین به که تا این

، اســت اثر محمد رضــا اصــفهانی، کــه از منــابع عربــی اســتفاده کــرده دارون ۀفلسفکتاب رد البته 
دهد. ولی این کتاب به عربی است و در بغداد به ســال  تصویر دقیقی از نظریۀ داروین به دست می

                                                    
1. Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). 
2. Charles Darwin (1809-1882). 

  .۲۴، ص ۱۳۵۱، تهران های ترقی در حکومت قانون اندیشهرجوع شود به  .٣
4. George Cuvier (1769-1832). 

تاریخ علم دانشگاه تهران  ۀپژوهشکد در» رویارویی علم قدیم وجدید در عصر قاجار« شیهما درای  مقاله اخیرًا آقای عرفان خسروی .٥
  اند.  به نتایج مشابهی رسیده آن درعرضه کردند که 

6. On the Origin of Species 
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م چاپ شد. این اثر سالیان دراز در قلمرو زبــان فارســی مــورد ۱۹۱۳ش/ ۱۲۹۲قمری یعنی  ۱۳۳۱
  قرار نگرفت. استناد وتوجه 

شود.  ویژه به ِسر احمد خان نسبت داده می سرزمین به آن درشیوع این افکار در هند به متجددین 
های تکامل طبیعی، از طرف مخالفان به  طرفداران این افکار، به خصوص پیروان ماتریالیسم و نظریه

ها  . ورود و انتشار این نظریهشد یمنیز گفته » دهریون« ها آنموصوف شدند. در ایران به  ١»نیچری«
صــاحب نظــران برانگیخــت.  ریســا وهایی از جانب علما  س العملدر ایران و مناطق همجوار عک

 همزمان دو رساله از طرف زعمای مسلمانان به زبان فارسی در هند چاپ شد. اولین مکتوب 
ً
تقریبا

الدین اسدآبادی، در خارج از ایران معروف به افغانی، در رد نیچریه بود کــه بــا عنــوان  رسالۀ جمال
م در حیدرآباد دکن چاپ شد. ۱۸۸۱ق/۱۲۹۸در سال  ال نیچریانحقیقت مذهب نیچری و بیان ح

در مصر توسط دوست و مریدش  الرد علی الدهرییناش به عربی با عنوان  پنج سال بعد هم ترجمه
 منتســبهایی را که بــه نیچریــان  اجمال نظریه الدین به محمد عبده منتشر شد. در این کتاب جمال

 بکند مینقل و رد  کند می
ً
بــه دســت  هــا آنو پدیدآورندگان  أدون اینکه اطالعاتی دربارۀ منش، اکثرا

کند ریشه در ماتریالیســم اروپــای  را در تزهایی خالصه می ها آنالدین  ها که جمال دهد. این نظریه
های یادشده طیف وسیعی را  را بازیابی کرد. نظریه ها آنتوان منشاء   سادگی نمی دارند ولی به ۱۹قرن 

و  ٢لودویــگ بوشــنر ســمیالیماتر از برگرفتــههای  د که به احتمال قوی شامل اندیشــهدهن  تشکیل می
الدین به نقــد آنچــه  وشاید مارکس باشد. از سوی دیگر جمال ٣های تکامل اجتماعی اسپنسر نظریه

الدین اسدآبادی در اینجــا ضــروری   پردازد. بررسی رسالۀ جمال دهد، می خود به داروین نسبت می
 دازیم. ان نگاهی کوتاه به آن می آیات بیناتنیست، و تنها برای مقایسه با کتاب 

و خانم نیکی کدی در کتاب خود  ٤عصر لیبرالفکر عربی در آلبرت حورانی در کتاب  چنان که
کننــد، انگیــزۀ اســدآبادی در نوشــتن  راجع به اسدآبادی تصــریح می ٥سمیالیامپرپاسخ اسالمی به 

اش بر نیچریه مبارزۀ سیاسی با سید احمد خان بود؛ زیرا سید احمد خان باور داشت که باید با  ردیه
کرد. البته اسدآبادی  تساهل و، سازش کرد میدولت انگلیس، که در آن زمان بر هندوستان حکومت 

مد خان در اینکه علوم غربی برای مسلمانان مفید است، با ایــن قیــد کــه خود با طرفداران سید اح

                                                    
  ، به معنای طبیعت، و یای نسبت است.(nature)این صفت ترکیبی از واژۀ انگلیسی نیچر .١

2. Ludwig Büchner (1824-1899).  
  کند: مطرح می ماده و نیروماتریالیسم بوشنر معروف به ماتریالیسم مکانیکی است که وی در کتاب خود 

Ludwig Büchner: Kraft und Stoff, 1855. 
 ترجمۀ انگلیسی:

Force and matter: empirico-philosophical studies, intelligibly rendered, 1864.  
3. Herbert Spencer (1820-1903). 
4. Hourani, Albert: Arabic thought in the liberal age: 1798-1939. London: Oxford University Press. 1962. 
5. Keddie, Niki R.: An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamāl ad-
Dīn “al-Afghānī”. Berkeley: University of California Press. 1968. 
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کردن سید احمد خــان و پیــروانش  بدنامنکند، همراه بود. هدف اسدآبادی  دار خدشهایمان آنان را 
، بیشتر جنبــۀ دینــی دیآ یبرم، چنان که از عنوان قرآنی آن آیات بیناتتألیف کتاب  ۀبود. ولی انگیز

 یکی از انگیزه ه که علوم غربی میداشت. این دغدغ
ً
هــای  تواند ایمان مسلمین را سست کند مسلما

نهاد. در قرآن مجیــد ســورۀ بینــات در  آیات بیناتنویسندۀ آن بود. بدین خاطر هم عنوان کتابش را 
 مقابله با کفار آمده است.

شــیعه در رد  ترین اثری است که توسط یک مرجع تقلید قدیم آیات بیناتکتاب رسد  به نظر می
م نگاشته شده و بدین خاطر این کتاب از ۱۹/ق۱۳های تکامل طبیعی غربی قرن  ماتریالیسم و نظریه

ای برای تدوین تاریخ فرهنگ و علم درایران و در قلمرو زبان فارسی برخــوردار اســت.  اهمیت ویژه
دهد نوآور  دست میه عالوه این کتاب به جهت توجیهی که در توصیف وجود گوناگونی در انواع ب به

  درخور توجه علمی است.  یشناخت روشو همچنین از نظر 
 ١٢ الدین اسدآبادی، در با فاصلۀ چند ماه پس از انتشار رسالۀ جمال آیات بیناتنگارش کتاب 

شــد. نویســندۀ آن عــالم شــیعی،  چــاپ الهــورق پایان یافــت و ســپس در ١٢٩٩ الس یالثان عیرب
ه آن را بــه درخواســت کــکنــد  حائری شهرستانی است. او در ابتدای کتــاب بیــان می نیمحمدحس

). یک نســخۀ ۸نگاشته است که از مرکز اسالم به دور هستند (ص » صلحای آن نواحی«ای از  عده
شود که به احتمال زیاد به خط مؤلف یــا  خطی از این کتاب در کتابخانۀ آستان قدس نگهداری می

در حاشیۀ ایــن  است. آیات بینات در رد دهریینعنوان کامل آن  ١ه او بوده است.متعلق ببه هر حال 
نیچــری  هــا آنیــان بــه ح داده شــده اســت کــه در زبــان اروپایدهــریین توضــی نسخه در مقابل واژۀ

نه تنها برای رد نظریات نسبت داده شده به نیچریان، بلکه برای ارشــاد  آیات بیناتگویند. کتاب  می
ای از این کتاب در اثبــات توحیــد، نبــوت در  این گروه و پیروانشان به راه اسالم است. بخش عمده

رسد که هدف شهرســتانی در ایــن راســتا برطــرف  اصول دین و معجزات پیامبران است. به نظر می
 بود که از  شبهاتیکردن 

ً
جانب پیروان علوم غربی دربارۀ حقیقت بعضی از معتقــدات دینــی احیانــا

  شد. ابراز می
رســالۀ اســدآبادی را دیــده باشــد چــون در آیات بینات بعید است که شهرستانی هنگام نگارش 

 هــا آنعالوه، هــیچ یــک از انــواع ماتریالیســم را کــه اســدآبادی بــه   ای به آن نیست. به کتاب اشاره
های شهرســتانی کلــی و  ستانی بررسی نکرده است. چنان که خواهد آمــد، اســتداللپرداخته، شهر

ای که باید به آن توجه کرد این است که در هر دو نوشته بحث بیشتر در رابطه بــا  فلسفی است. نکته
نــه آیات بینــات رد کلیات نظریات نیچریان است تا بر سر جزئیات آن. ممکن است گمان شود که 

                                                    
  ق.۱۲۹۹، کتابت جمادی الثانیۀ ۳۷نسخۀ شمارۀ  .١
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بلکه برای مسلمانان آن زمان هند نوشته شــده اســت. ولــی مطــالبی در کتــاب آمــده  برای ایرانیان،
 بــرای آمــوزش شــاگردان در  است، همچون اشاره به آزمایش

ً
هــای میــرزا ملکــم خــان، کــه احیانــا

 مخاطب ایرانیان هــم بوده  داد، که نشان می دارالفنون انجام می
ً
هــای  انــد، چــه آزمایش دهد مسلما

) و همچنــین ۲۴توانسته برای اهالی آن زمان هنــد شــناخته شــده باشــد (ص  میمیرزا ملکم خان ن
های علمــی و فنــی آن  های وی دربارۀ پیشرفت قاجار به اروپا و گزارش شاه  نیناصرالداشاره به سفر 

 ۀتوانســتند بــه ســفرنام بوده باشند کــه می نیز انیرانیا باید دهد که مخاطب دیار (همانجا) نشان می
  شاه دسترسی داشته باشند.ناصرالدین 

  زندگ و آثار مؤلف
مرعشی شهرســتانی  یمحمدعلفرزند  نیمحمدحس

ق در کرمانشاه بــه دنیــا آمــد. در ۱۲۵۵شوال  ۱۵در
نوجوانی برای فراگیری علوم دینــی بــه کــربال رفــت. 

مرعشی یکی از مجتهدانی بود که  یمحمدعلپدرش 
کرد. وی ابتدا نــزد  در آن هنگام در کربال تدریس می

ــه آمــوختن علــوم دینــی پرداخــت و در ســال  پــدر ب
ق از پدرش اجازۀ اجتهاد دریافت کــرد، ولــی ۱۲۸۲

باز در آن حوزه به تحصیل معلومات فقهی ادامه داد و 
 در سال 

ً
ت ق به کسب اجازۀ اجتهاد از آی۱۲۸۷نهایتا

الله حسین فاضل اردکانی نایل شــد و خــود نیــز بــه 
مدرسان آن حوزه پیوست. پس از مرگ استاد ریاست 

وی مــدتی در  ١دینــی و کرســی درس بــه وی رســید.
مشهد و بعد در تهران اقامــت کــرد. در تهــران مــورد 

کنی قرار گرفت و پس از فوت وی در  یمالعلاحترام 
ه عهــده ق به جای او زعامــت مــردم را بــ۱۳۰۶سال 

ی پس از مدتی که در تهران به ســر شهرستان .٢گرفت
برد به کــربال برگشــت و در همانجــا در ســوم شــوال 

  ق درگذشت. ۱۳۱۵

                                                    
  .۲۲۶، ص ۱ج ،۱۳۷۴ ،تاریخ اردکان، ، علییاردکان یسپهر .١
  . ۱۰۷ـ۱۰۵ ص ،۱۳۸۲، ۱۶جلد  ،ستارگان حرم .٢

 آیات بیناتصفحۀ عنوان چاپ سنگی 
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مادرش فاطمه دختر آقا احمد کرمانشاهی (بهبهانی) عالم و سیاح معروف بود. شهرســتانی در 
ای رشد کرد که حداقل از طرف خانوادۀ مادری نظر مساعدی نسبت به علوم و فناوری غرب  خانواده

داشت. پدر بزرگ وی، آقا احمد کرمانشاهی، نوۀ مجدد نامدار آقــا وحیــد بهبهــانی بــود و پــس از 
از تحصیل علوم دینی در نجف چندین ســال بــه ســیر و ســیاحت در ایــران و عــراق و هنــد  فراغت

ق، طول کشید. وی در آنجا با ۱۲۲۵تا  ۱۲۲۰پرداخت. اقامت وی در هند حدود پنج سال، از سال 
ت آمــرعلما و دولتمردان آن نواحی و همچنین صاحب منصــبان انگلیســی آشــنا شــد. در کتــابش 

پــردازد و  دست آورده بــود می شرح مشاهداتش و اطالعاتی که در آن سفرها بهبه  نما جهاناالحوال 
های  از اولین کتاب نما جهانت االحوال آمر. کند میمطالب جامعی دربارۀ کشور و مردمان هند بیان 

های  فارسی است که اطالعات کلی دربارۀ اوضاع جغرافیایی و سیاسی جهان آن زمــان و پیشــرفت
ها به خاطر اقتدار  خصوص انگلیسی اروپاییان و به از ودهد  روپاییان به دست میعلمی و اجتماعی ا

در این کتاب آقا احمد کرمانشاهی  ١کند. نظامی و فنی و علمیشان و تدبیر در کشورداری تقدیر می
 به شرح هیئت جدید خورشید مرکزی کوپرنیک نیزمی پردازد.

ً
این هیئت برای ایرانیان که در  ٢اجماال

 به هیئت بطلمیوسی باور داشتند چالشی بزرگ بود. آن ز
ً
شهرستانی بــدون  نیمحمدحسمان عموما

شک از افق باز پدر بزرگ خود بهره برده و نسبت به دستاوردهای علمی و فنی اروپاییان بی تفــاوت 
پرداخت. در کنار متون دینی کــه وی بــرای ارشــاد  می ها آنیا نقد نبود. وی همواره به تحصیل علوم 

های متعددی هم دربارۀ علوم ریاضی و طبیعی نظیر علم هیئت و شیمی  مسلمین نوشته است، رساله
را نوشت هنوز به صحت علوم جدید بدبین بود و به  آیات بینات. شهرستانی هنگامی که کتاب ٣دارد

های اخترشناسی خورشید  هیئت قدیم زمین مرکزی بطلمیوسی باور داشت. در این کتاب وی نظام
کند و در مقایســۀ ایــن دو، نظــام بطلمیوســی را  طور مختصر بررسی می مرکزی و زمین مرکزی را به

ی آن با نص قرآن، بلکه به خاطر دالیلــی کــه وی دهد، نه در وهلۀ اول به سبب هماهنگ  ترجیح می
کنــد  شهرستانی مطرح می نیمحمدحسگشایی که  . اما نکتۀ مهم و راهپنداشت یمعقالنی و مسلم 

کنند. به نظــر  این است که به اعتقاد وی نص قرآن و احادیث از هیچ یک از دو نظام جانبداری نمی
نظریــۀ زمــین  آیات بیناتس از تألیف کتاب شهرستانی خود نیز چندی پ نیمحمدحسرسد که  می

                                                    
 منتشرش) ۱۳۷۰م (۱۹۹۱شایسته خان در سال این کتاب تا کنون با سه ویرایش مختلف چاپ شده است: اولین بار در هند با ویراستاری  .١

) و ویرایش بعدی آن از طرف مؤسسۀ عالمۀ ۱۳۷۲در ایران ویرایش اول این کتاب توسط علی دوانی صورت گرفت (چاپ اول  .شد
استاد عبدالهادی داده می شود. اولین بار  ارجاع ریاخچاپ شد که در اینجا به ویرایش  ۱۳۷۳سال  مجدد وحید بهبهانی دردو جلد به

در فصل هفتم مفصًال به  )۱۳۶۷(چاپ اول گران ایران با دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب  های اندیشه نخستین رویارویی حائری در کتاب
  این کتاب و مؤلفش آقا احمد کرمانشاهی پرداخت.

  به بعد. ۶۶۱ص )، ۱۳۶۷(چاپ اول نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب  حائری، عبدالهادی، .٢
  .۲۷۲ـ۲۷۳ش، ص ۱۳۲۸، ۳، جریحانة االدب، یمحمدعلمدرس،  .٣
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مرکزی را رها کرده و به اخترشناسی جدید پیوسته باشد. سراج انصاری در مقدمــۀ ترجمــۀ فارســی 
نویسد که   م) می۱۹۶۷ -۱۸۸۴ش/ ۱۲۶۳ -۱۳۴۶الدین شهرستانی ( تألیف هبة کتاب اسالم و هیئت

تطبیق آن با آیات و احادیث بهتــرین جدید و  ئتیهشهرستانی در علم  نیمحمدحساز  موائدکتاب 
الــدین شهرســتانی کــه در ســال  اثــر هبــة  الهیئــة و االســالمبوده است که تا قبــل از کتــاب  یفیتأل

 شــاگردان ازم منتشر شــد، در دســترس بــود. ســراج انصــاری کــه خــود ۱۹۰۹ش/۱۲۸۸ق/۱۳۲۷
اخترشناسی بطلمیوسی را رها الدین  کند که این اثر باعث شد هبة الدین شهرستانی بود اضافه می  هبة

، که در دسترس نگارنده نبود، موائدالبته با مراجعه به کتاب  ١کرده، هیئت خورشید مرکزی را بپذیرد.
  توان روشن کرد.   این مسئله را می

  شناخت  مالحظات روش
ی برای کوشد مطالب را حتی المقدور به زبان ساده بیان کند. و الله شهرستانی در این رساله می تیآ

گفتــۀ خــودش بــرای رد عقایــد کند و بــه  گوناگون استفاده می یها داستانها و  شرح مطالب از مثال
دهــد:  ). او برای عقل تعریفی هم به دست می۹(ص  شود میمتوسل  »ادلۀ عقلیه«نیچریان فقط به 

نفع و ضرر، و به بین خیر و شر و  ه انسان به آن تمیز دهد ماکای است  مراد از عقل درین مقام قوه«
های  ). شهرستانی در استدالل۱۴(ص » ندکضار از خود و احباب خود آن قوه جلب منافع و دفع مَ 

 به اصول منطق 
ً
عالم معــروف قــرن سنتی، که خود در رد دهریون و اثبات وجود خالق مطلق کامال

 الشمســیه م) در کتاب مهم خــود ۱۲۷۶ /ق  ۶۷۵کاتبی قزوینی (وفات هفتم هجری علي بن عمر 
به تشریح اصول آن پرداخته است، اتکا دارد. این کتاب همراه با شروح آن جــزو دروس حــوزوی و 

مــدرکات «کاتبی قزوینی، تمامی  یبند طبقهشهرستانی بر پایۀ  محمدحسینای بوده است.  مدرسه
  پردازد:  چنین می» یقینیات ضروریه« ۀگان ششکند و به شرح اصول  را به دو دسته تقسیم می» عقلیه
  ات عقلیه بر دو قسم است ضروری و نظری. و اصول یقینیات ضروریه بر شش قسم است.کمدر«

ن نیســت، و کــه واحد نصف اثنین است، و اجتمــاع ضــدین ممک: بدیهیات اولیه مانند ایناول
  مرّجح محال است.  ترّجح بال
است، و بلنــدی  یدیسف ازه سیاهی غیر کمانند این ،: مشاهدات به حواس ظاهره یا باطنهدویم

 کغیر از 
َ

 بَ وتاهی است، و جوع و ش
َ
 ع و لذت و ا
َ
  م. ل

 ر است و نحو آن. که سم قاتل است، و خمر مسکمانند این ،: تجربیاتسیم
فاق اتباع  ،: حدسیاتچهارم

ّ
  ند. ک شف از قول رئیس میکه کمثل ات

  .آن نحوه و هند و دعوت موسی و عیسی و محمد و کمانند وجود م ،: متواتراتپنجم
                                                    

  ش، صفحۀ لب. ۱۳۴۲، تألیف هبة الدین شهرستانی، تبریز الهیئة واالسالم .١
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ه اربعه زوج است، و کمانند این ،: فطریاتششم
  ).۱۰ـ۹" (ص ثلثه فرد است و امثال آن

ــوم،  از منظــر منطــق و روش ــد عل ــی جدی شناس
باال با یکدیگر تــداخل دارنــد و  گانه شش یبند طبقه

 
ً
 مرزبندیشـــان مشـــخص نیســـت. بعضـــی، مـــثال

مشاهدات به حــواس ظــاهره یــا «، »بدیهیات اولیه«
» فطریــات«و با تأمالتی حتی » تجربیات«و » باطنه

شــوند.  اجزایی از مقولۀ گســتردۀ حقیقــت تلقــی می
در علــوم » متــواترات«و » حدســیات«عالوه بر این، 
» متــواترات«عتبری نیستند. البته های م طبیعی معیار

 به کار گرفته می
ً
شود،  در علوم حدیث و تاریخ وسیعا

استناد به آن همواره باید بــا احتیــاط و دقــت تــوأم و 
باشد. شهرستانی همچنین قائل است که علوم نظری 

های تکامل باید قابل اثبات باشند، بــدین  مثل نظریه
باید «سند: طریق که در نهایت به یقینیات ضروری بر

  ). ١٠(ص » علوم نظریه منتهی به ضروری شوند
های  بدین طریق شهرستانی پایۀ منطقی استدالل

خود را قبل از پرداختن به جزئیات برای خواننــدگان 
دهد که شهرستانی بر این باور بود که رد نظریات نیچریان و اثبات  . این خود نشان میکند میروشن 

ه عقل ممکن است و احتیاجی به استناد به آیات قرآنــی نیســت. بــدین وجود خالق مطلق با اتکاء ب
 هــا آنبا  هایش لخاطر وی از آیات قران نه برای اثبات بلکه برای نشان دادن همخوانی نتایج استدال

 همواره در حاشیۀ متن می ها آنکند و  استفاده می
ً
  آورد. را تقریبا

دهد، دالیل  هایی که به نیچریان نسبت می آیت الله شهرستانی در این رساله به موازات رد فرضیه
متفاوتی برای اثبات اصول دین از جمله اثبات واجب الوجود، توحیــد، نبــوت و معــاد و همچنــین 

. شهرستانی بخش قابل توجهی از کتاب را به اثبات حدوث مــاده وعــالم و گیرد میمعجزات به کار 
 در چار

ً
وب سنتی کالمــی بــا اســتفاده از چخلق موجودات اختصاص داده است . این اثبات عمدتا

اســت از  مــأخوذو  گیرد میهای جوهر و َعَرض و علت و معلول، کون و فساد و غیره صورت  مفهوم
را برای خوانندگان  و مصداق درک آن  اثبات حدوث عالم متکلمان. شهرستانی با آوردن شاهد، مثال

 کند. ان میآس

 آیات بیناتصفحۀ نخست چاپ سنگی 
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  های شهرستان ردیه
 ءبه داروین و اصل تنازع بقا یاسدآباددر ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که شهرستانی، بر خالف 

های  و یا نامی هم از المارک و سایر دانشمندان اروپــایی، کــه در تــدوین پایــهکند  نمی یا اشارهوی 
کــه قبــل از نظریــۀ دارویــن مطــرح  پــردازد یمبی ولی به مطال ،برد بودند، نمی سهیم تکامل طبیعی

 نبودند. 
راجع به علت پیدایش حیات بــر روی زمــین اســت. دارویــن  ها آن ترین مهماولین ردیه و شاید 

 غیر ضروری است. 
ً
پیدایش حیات را به تصادف موکول کرده بود. تصادف هم بنا بر قول کالمی ذاتا

شهرستانی این بود که علوم نظری باید به ضروریات  یشناخت روشچنان که گفته شد یکی از شروط 
منتهی شوند. به همین خاطر شهرستانی نظریۀ داروین را، که پیدایش زندگی را بر پایۀ تصادف قرار 

  داند.  داده بود، مردود می
ق) نه ۱۳البته این شرط در رابطه با علوم جدید قابل تعمیم نیست، ولی در قرن نوزدهم میالدی (

 در انگلستان  تنها در
ً
ایران بلکه در اروپا نیز این شرط مورد قبول اکثر فالسفه و منطق دانان بود. مثال

علوم، نظریۀ تکامل داروین را درست بــه همــین دلیــل رد  بزرگ پرداز نظریهفیلسوف و  ١لیوِ ویلیام ِه 
ایش حیــات را از تواند پید نمی داروین ین باور بود که نظریۀ تکاملر اکرد. وی همانند شهرستانی ب

 قابل تأیید باشند، شرح دهد، بلکه مجبور است آن را به وجود شرایط 
ً
طریق علل طبیعی که ضرورتا

هــای داروینیســم در نظــر  »نقطــه ضــعف« ترین مهماین نقد همواره یکی از  ٢تصادفی موکول کند.
د زنــده، بلکــه منتقدین بوده است. ولی باید یادآور شد که هدف داروین نه تفســیر پیــدایش موجــو

  پیدایش انواع و کشف سازوکار آن بود.
علوم کرد  یشناس روشدر این جا الزم است کمی تأمل کنیم. در واقع داروین این خدمت را به 

های مــورد قبــول تــا آن زمــان  دست داد که بر خالف مــدل توان یک نظریۀ علمی به که نشان داد می
نز وِ لیــام ِجــینــام وه متکی و بر پایۀ ضروریات نباشد. یکــی از همعصــران دارویــن در انگلســتان بــ

ســت کــه اند و تنهــا آزمــایش ا ها گفت که علوم طبیعی بر پایۀ فرضیات ســاخته شــده درهمان سال
دهد تا چه حد یک نظریه قابــل اعتمــاد اســت و مقبولیــت هــر نظریــه وابســته بــه تعــداد  نشان می

  . ٣های صحیح آن است بینی پیش
حاال برگردیم به ایران و ردیۀ شهرستانی. شهرستانی هم همانند هیول توجیه پیدایش حیــات در 

کید دارد که فقط در شرایط استثنایی  دانست. وی در این رابطه روی زمین بر پایۀ اتفاق را مردود می تأ
                                                    

1. William Whewell (1794-1866). 
  ر. ک. به : .٢

Hull, David,  “Charles Darwin and Nineteenth-Century Philosophy of Science“, in Foundations of Scientifc 
Method: The Nineteenth Century, ed. Ronald N. Giere & Richard D. Westfall, London, 1973, p. 119. 
3. Jevons, William Stanley, The Principles of Science: A Treatise on Logic and Scientific Method, 1874, 2 vols. 



 

  

۴۴ 

 به مقصود برسد و تیری رهاشده در تاریکی به دشمن اصابت کند. ولــی 
ً
ممکن است عملی تصادفا

مدبر «تصادفی باشد، بلکه فقط حاصل طرح و عمل  تواند ینم تنوع وعمل خلقت با این پیچیدگی 
 که  داند یمناممکن و مستحیل است. وی احتمال پیدایش تصادفی حیات را همان قدر » حکیم

ً
 مثال

 
ً
شهر لندن بــا  ۀنقش ،ه در آنجا ریزدک ،ها آن ۀو از فضل ،اغذی بنشینندکبر صفحه ها   مگس«تصادفا

این نقد ۲۷شود (ص» منقش [=انگلیسی] اسامی هر خانه به قلم انگریزی  .( 
ً
راجع است  مشخصا

تصادفی موکول کرده بود. اشاره به شهر لندن هم ی داروین که پیدایش موجود زنده را به شرایط أبه ر
 
ً
  ایست به محل زندگی داروین. تصادفی نیست، بلکه کنایه احتماال

های ریاضی و منطقی دارند.  کند که تکیه بر استدالل های دیگری هم عرضه می شهرستانی ردیه
» بطالن تسلسل«یۀ آورد که یکی بر پا استدالل ریاضی می برای اثبات بطالن تکامل، شهرستانی دو

) که هر دو به طور صوری مشــابه ۴۲و  ۴۱است و دیگری بر اساس حساب اعداد زوج و فرد (ص 
یسد:  کنم. شهرستانی می اکتفا می ها آنهستند. در اینجا فقط به بیان یکی از    نو

شبهه نیست که سلسلۀ انسانی به طریق پسری و پدری است ... یعنی نسبتی است که «
 مییگو یمپس  ، پسر بدون پدر و پدر بدون پسر تصور نتوان کرد....خواهد یمدو طرف 

شخصی که پسر است و اوالدی ندارد منتهی الیه سلسلۀ طولیه است و پدر او دارای هر 
سلسله منتهی شد به کسی که پدر باشد و پســر  أدو صفت است ... پس اگر در مبد

  .»شود نوت متساوی میکسی دیگر نباشد، مثل حضرت آدم، سلسلۀ ابوت و ب

شود و باطل است. جرجــانی اصــل تضــاُیف را  می» تضایف«در غیر این صورت خالف اصل 
   ١».بودن دوچیز چنانکه تعلق یکی از آن دو سبب تعلق دیگری بدو باشد«کند:  اینطور تعریف می

) که شکل دیگری از اســتدالل ۴۲کند (ص  شهرستانی در ادامه استدالل سومی هم عرضه می
یت مرغ یا تخم مرغ.   دوم است که آن هم صورتی است از پارادوکس معروف اولو

  یشناس ستیزهای  نهد که دو نسل متعاقب از نظر ویژگی البته شهرستانی فرض را بر این می
ً
عینا

کالمــی وی داشــت.  یشناســ یهســتبرابرند. برای شهرستانی این یک فرض مسلم بود کــه پایــه در 
قایــل بــه جهــش بیولوژیــک  ها آنشناختند.  درست همین فرض را پیروان تکامل طبیعی مردود می

های  توان این جهش را توضیح داد. وی مدل بودند. داروین خود به این مشکل آگاه بود که چطور می
تغییرات تکــاملی را را برای توارث پیشنهاد کرد، تا  ٢)پان جنسیسزایی ( ههممختلفی از جمله مدل 

 توضیح دهد. 

                                                    
  . ۶۳-۶۲، ص التعریفاتجرجانی،  .١
٢. pangenesis کند و هر یاختۀ موجود  دیدگاهی متکی بر این که هر یاختۀ پدر و مادر در تولید مثل به صورت ذرۀ کوچکی تظاهر پیدا می

  های آن نوع است.  زنده حاوی همۀ ویژگی
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کند همان گونه که انسان  های انسان و موجودات متنوع استدالل می هرستانی در رابطه با ویژگیش
سازد که بتواند در آب شناور باشد، خداوند نیز موجودات را مطــابق بــا طــرح  میطور  کشتی را آن

حیوانات آبی را «خداوند  .خود زندگی کنند ستیز طیمحمطلوب خود خلق کرده است تا بتوانند در 
قرار نداد، چون تنفس در آب ، ه آلت تنفس استکریه  ها آنمناسب آب خلق نموده، پس به جهت 

ه کــ کردن در آب به عوض پاها خلق فرمــود. و هــر یــکاسباب شنا  ها آن ن نیست. و به جهتکمم
 کرا مشــتر ها آنعضای ا ١،یعنی در آب و خارج آب آیند، مانند سنگ پشت و ضفدع ،اند وجهتینذ

ای اســت بــه جهــت شــنا  پرده ها آنه در مابین انگشتان کقرار داد. پس هم پا دارند و هم پارو، زیرا 
ارســطو اســتدالل بــر پایــۀ علــت غــایی  یبند دســته). این نــوع اســتدالل را طبــق ۵۴(ص » ردنک
باور دارند،  ٣»طرح هوشمند«به ویژه درغرب که به  ٢گرایان از خلقت. امروزه نیز بسیاری خوانند یم

ــوع  ــین ن از هم ــوع  ــودات متن ــیح موج ــرای توض ب
شهرستانی بــا قــراردادن  .کنند یماستدالل استفاده 

نی همخوان نموده آبا نص قر آن رار، که او این تفسی
طبیعی بــه بود، در مقابل اصل تنازع بقا و انتخاب 

  نوآوری مهمی دست یافت. 
ق ۱۳ /م۱۹در ســدۀ  یفناوربا پیشرفت علوم و 

و کشفیات جدید در شیمی و فیزیک و اختراع فــن 
عکاسی و تلگــراف و آالت صــنعتی مثــل ماشــین 

  بخار و غیره و امکان ایجاد پدیده
ً
هایی، که احیانــا

در گذشته غیر ممکن بودنــد یــا از قمــاش ســحر و 
شدند، این سؤال بــیش از پــیش  معجزه شمرده می

شد که چه چیز سحر اســت و چــه چیــز  مطرح می
توان از طریق علم توضــیح   جزه و چه چیز را میمع

شاید هم در میان گروهی این شک ایجاد شده  داد. 
بود که چون توضیحی بر اساس علوم جدید بــرای 

اند نیست،  توجیه معجزاتی که در کتب مقدس آمده
اند. البته پرسش فرق بین  پس این معجزات افسانه

                                                    
   وزغ، غوک .١

2. Creationists 
3. intelligent design 

 آیات بیناتصفحۀ فهرست چاپ سنگی 



 

  

۴۶ 

 این بود که فرق اساسی بین معجزه و معجزه و سحر از قدیم پیش آمده بود. پاسخ 
ً
 سحربدان معموال

آید و آن هم در هنگام تحدی یعنی به چالش  فقط از طریق پیامبران پدید می معجزهاین است که  در
  شان.   کشیده شدن آنان برای اثبات دعوای پیامبری

دهد. پاســخ وی   سنتی را نارسا شمرده و به این سؤال پاسخ دیگری می یها پاسخاما شهرستانی 
ق) چندی قبل از او در کتاب  ۱۲۳۱ـ۱۱۵۱مطابق است با جوابی که آیت الله میرزا ابو القاسم قمی (

شاید قبل از او هم کســانی آن را گفتــه باشــند. فــرق بــین  ١رد.کمطرح  رسالة فی اصول الدینخود 
 بازان شعبدهاحران و دارد که س» اسباب خفیه«داند که سحر   معجزه و سحر را شهرستانی در این می

را باعث شوند. ولی معجــزه دارای چنــین عللــی  العاده خارقتوانند چیزهای  اند و می بدان پی برده
 حقیقتی ندارد و نمی نیست و فقط با خواست خداوند بروز می

ً
تواند مانند  کند. همچنین سحر غالبا

 ساحر  ٢وجود آورد. معجزه تغییرات کلی به 
ً
اعانت طیور سنگ بر طایفــه ببــارد و به « تواند ینممثال

بــدین  ٤»شتری از سنگ بیرون آورد و از شیر او جمعــی را ســیراب کنــد.«یا  ٣».ایشان را تلف کند
در  داند که توسط علیت قابل توضیح هستند.  هایی می ترتیب او معجزات را خارج از محدودۀ پدیده

کنــد. وقتــی  آید که شهرستانی برای حلش جوابی عرضــه نمی اینجا یک مشکل کالمی به وجود می
معجزات از قلمرو علیت خارج شوند دلیلی نیست که بتوان آنان را بــه خداونــد نســبت داد. چــون 

رســید.  تــوان ینمــ مــؤثرهمواره اثر باید به مؤثر داللت کند، اگر علیتــی در کــار نباشــد از اثــر بــه 
 باز شــعبدهداند، که ساحر و  می» علت خفیه«هرستانی در مقابل، سحر و جادو و شعبده را دارای ش

، ولی آن علت بر ناظران پوشیده است. قابل ذکر است که شهرستانی در این رساله اند بدان پی برده
شود، از  که به علیت مربوط می تا جاییشود، و همه را،  تفاوتی بین سحر و جادو و شعبده قائل نمی

  .پندارد یمیک قماش 
 هایی که میــرزا ملکــم خــان  ها و آزمایش شهرستانی برای مثال از نمایش

ً
دارالفنــون  در احتمــاال

البتــه نــزول دادن مرتبــۀ علمــی ایــن  یــاد می» لعب و بازی و شــعبده«داد به عنوان  انجام می کنــد. 
داد تا خود را از عرضۀ   به شهرستانی میبازی این امکان را  با شعبده ها آنها و همردیف کردن  آزمایش

دالیل علمی چه بر مبنای فیزیک ارسطویی یا کالمی و چه بر مبنای قوانین فیزیک یا شیمی معــاف 
ها از جانب  بداند. شاید طفره رفتنش بدین خاطر باشد که وی دالیلی را که برای توضیح این آزمایش

. دانست یمغیر قابل قبول  شد یمیک و شیمی عرضه میرزا ملکم خان و دیگران در راستای علوم فیز

                                                    
  .۲۷ـ۳۲، ص ۱۳۰۸چاپ  .١
 حقیقتی از برای او نیست و تصرفات کلیه در اعیان موجوده نتواند کرد« .٢

ً
  ).۲۳ص » ( سحر غالبا

  فیل). ۀاصحاب فیل است (سور ماجرایدر  ههمانجا. اشاره به معجز .٣
  ). ۶۴/۶۵هود  ۀاست (سور ع  به معجزۀ حضرت صالح اشارههمانجا.  .٤
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این امر با موضع وی در رد علم هیئت جدید که مبتنی بر وجــود خــالء و جاذبــه یــا گــرانش اســت 
   .همخوانی دارد

را قبول » علوم غربی«چنان که در باال آمد، شهرستانی گویا بعدها تغییر موضع داده و برخی از 
شــرح ای هم در علم شیمی دارد به نام  اطبایی، شهرستانی رسالهکرده است. طبق نوشتۀ مدرس طب

های دیگر او روشن  که متأسفانه در دسترس نگارنده نبود. البته بررسی این رساله و نوشته ١،الحدید
  خواهد کرد وی علم هیئت و شیمی و سایر علوم جدید را چگونه و تا چه اندازه اقتباس کرده است. 

جالب است به کتاب روحانی دیگری توجه کنیم. مهــدی نجفــی  آیات بیناتدر رابطه با کتاب 
م) یکی دیگر از روحانیانی بود که کتابی ۱۹۷۳-۱۸۸۱ش/۱۲۵۹-۱۳۵۲( یشاه مسجداصفهانی 

ــن  ــوان ای ــت. عن ــم نوش ــن و ماتریالیس ــته در رد داروی ــقنوش ــاب مرتف ــال  کت ــه س ــه ب ــت ک اس
. نجفی در آن بــه شد منتشر یات بیناتآسال پس از کتاب  ۵۰م، قریب ۱۹۲۹ ش/۱۳۰۸ق/۱۳۴۸

مسائل مورد بحث روز پرداخت. از جملۀ این مسائل نظریۀ داروین و علم هیئت جدید بود. کتــاب 
توحید و نبوت و  اثبات درپردازد و  ای است که در آن به ارشاد عوام می نیز دارای بخش عمده مرتفق

 بــ
ً
هــای مبلغــان  ه خــاطر افــزایش فعالیترد مسیحیت است. قسمت آخر در رد مسیحیت احتماال

یی بین دو دوست تنظیم شده است که از  مسیحی در آن دوران بوده است. این کتاب به سبک گفتگو
محمد رضا اصفهانی دارد. ولی نجفی  تألیف دارون ۀنقد فلسفاین جهت شباهت به جلد دوم کتاب 

م، که به نظر او همان داروینیسم اســت، ۱۹. رد ماتریالیسم قرن کند میای به این کتاب ن هیچ اشاره
یت توانــد نکــات جــالبی را  می آیات بینــاتاست و مقایسۀ آن با کتاب  مرتفقهای کتاب  جزو اولو
 آشکار کند. 

داروین با عنوان  ۀکند. او از نظری نجفی، شاید طبق معمول، منبع اطالعات خود را مشخص نمی
فلسفة النشــو ترجمۀ عنوان کتاب   ) این عنوان درست۱۰کند (نجفی،  یاد می» ءفلسفۀ نشو و ارتقا«

است که شبلی شمیل بر ترجمۀ تفسیر بوشنر بر داروینیسم، که به عربــی برگردانــده بــود،  واالرتقاء
کار برده شده بود. به هر ه ) بevolutionگذاشت. در واقع این عبارت توسط شمیل برای بیان تکامل (

را خوانده باشد، چون اطالعاتی  دارون ۀنقد فلسفد است که نجفی تفسیر بوشنر یا کتاب حال، بعی
رسد که نجفی ماتریالیسم بوشنر را  دهد دقیق نیست. همچنین به نظر می که وی راجع به داروین می

  نویسد: کند. نجفی می با نظریۀ داروین خلط کرده و هر دو را نادقیق عرضه می
 ۱۸۸۴رتقاء است که اصلش از دارون انگلیسی متوفی در ســال این فلسفۀ نشو و ا«

تر از هــوا کــه اثیــرش  داند، ســیال خفیــف میالدی است. وی اصل عالم را ماده می

                                                    
  .۲۷۲ـ۲۷۳ش، ص ۱۳۲۸، ۳، جریحانة االدب، یمحمدعلمدرس،  .١
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نموده و نه وجودش و نه  اند و فضا را پر کرده و همیشه بوده و اجزاء آن حرکت می نامیده
  ). ۱۰(ص » نموده چنین میجهت از باب اتفاق  حرکتش را سببی در کار بوده بلکه بی

  نویسد: او می. کند راجع به پیدایش گیتی که ربطی به داروینیسم ندارد در ادامه، مطالبی بیان می

داده از  مانند] تشکیل می و گاهی این اجزاء به گرد هم بر آمده، مادۀ َسدیمی [=ابر«
گردیده و بر گرد  کرده یک کرۀ بزرگی می همدگر را جذب می ها آناجسام کوچک و 

یش می گردیده اســت. و ایــن خورشــیدی اســت کــه از او  گردیده و مشتعل می خو
سیاراتند. و یکی  ها آنپریده چون جرقه که از آتش سوزنده کنده شود، و  ستارگانی می

  انجا).(هم» ها زمین از آن خورشیدها خورشید ما است و یکی از آن سیاره

است که نه تنهــا ســیارۀ زمــین بلکــه زنــدگی بــر روی آن  گوید که داروین بر این باور نجفی می
 به وجود آمده است. موجودات زنده بنا بر اصل تنازع بقــاء کــه وی شــرح می

ً
دهــد تکامــل  تصادفا

وی کــه قــ هــا آنرونــد و  که قوی هستند از بین می ییها آنکه ضعیف هستند توسط  ها آنیابند.  می
، به رد این سان بدین). نجفی پس از توصیف نظریۀ داروین ۱۱-۷دهند (ص  هستند ادامۀ حیات می

پردازد. در اینجا الزم به تذکر است که ردیۀ نجفی در مواردی شباهت زیادی، هم از لحاظ  نظریه می
ون اینکه از نجفی بد ،دالیلی که خواهد آمدبه محتوی و هم از لحاظ فرم، به ردیۀ شهرستانی دارد. 

 از آن استفادۀ زیادی کرده است. نجفی هم مثل شهرستانی بر این باور  آیات بینات
ً
نامی ببرد، مسلما

گویــد  تواند حاصل تصادف باشد. او می است که این نظام کیهانی و پیچیدگی موجودات زنده نمی
وان کامل حافظ که احتمال تصادفی پیدایش چنین نظامی همان قدر ناچیز است که حاصل شدن دی

  پرسد: با ریختن مرکب بر صفحات کاغذ غیر ممکن است. نجفی می

خلقت عالم که پر است از مخلوقات منظمه که در ... هر مخلوقی «توان  چگونه می
های چند به کار رفته که عقل زیرک آن را شماره نتوان نمود، به اتفــاق تــوان  حکمت

  ). ۱۲-۱۱(ص » نسبت داد؟ 

  دهد:  وی ادامه می

اگر شما یک ظرف را مملو از مرکب نمودید و آن را بر روی چند کاغذ برافشاندید، «
ها  کنید این که به مرور دهور، ضعیف و غیرمحتمل [است] که آن سیاهی آیا قبول می

  محو گردد، باقی مانده یک کتاب مرتبی شود مثل آن که آن را به عمد نوشته
ً
اند، مثال

  ).۱۲(ص » در این اوراق بالتمام خوانده شود؟ حافظجه دیوان خوا

 این تمثیل را از کتاب 
ً
اخذ کرده و به جای فضــلۀ مگــس مرکــب و بــه  آیات بیناتنجفی مسلما

های دیگری نیز وجود دارند که این اقتباس را  تمثیل. جای نقشۀ لندن دیوان حافظ را قرار داده است
آورد که  مثالی می میحک مدبرون رد اتفاق و لزوم مانی در مضکنند. به عنوان مثال، شهرست محرز می
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کند. بد نیست این دو مثال را با هم مقایسه کنــیم.  نجفی درست در همان مضمون آن را اقتباس می
  نویسد: شهرستانی می

یر و الــوان و طعــوم و  دهد یماما هیچ عاقلی احتمال « که این قسم نقــوش و تصــو
] بــدون مــدبر حکــیم باشــد؟ ... در مثــل اســت کــه خواص و منافع [برگ درختان

شخصی به باغی رفته زردک و شلغم بسیاری چیده در بغــل خــود گذاشــت، ناگــاه 
رفتم، ناگــاه  کنی؟ گفت: در کوچه راه می صاحب باغ رسیده گفت: در اینجا چه می

هــا را  باد تندی آمد و مرا از زمین ربوده در اینجا انداخت. گفت این شلغم و زردک
ی کند؟ گفت: باد می خواست مرا از اینجا نیز بردارد، من چنگ در این علفها زدم ک

، من به دیگری چسبیدم. گفت: بسیار خوب کــی اینهــا را در شد یمیکی یکی کنده 
و » بغل تو گذاشت؟ گفت منهم در همین فکر بودم که تــو رســیدی. ســبحان اللــه!

یقین اگر شخص دهری این کار را کند، جواب او این خواهد بود که : «کند میاضافه 
ها اقتضا کرد که از محل خود کنده شــود و بــه بغــل مــن  طبیعِت عناصِر این زردک

  ) .۶۱-۶۰(ص » را جذب نموده ها آنداخل گردد، و یا اینکه بغل من جاذبه دارد که 

  کند: کمی تغییر چنین نقل مینجفی همین مثال را دربارۀ لزوم وجود مدبر حکیم با 

بست.  ها چید و در دامن ریخت و دامن به کمر دزدی از دیوار به باغی آمد و از میوه«
باغبان برسید و عتاب نمود که از چه روی چنین به باغ مردم درآمدی؟ گفــت: تنــد 
بادی مرا بلند کرد و بدین باغ درانداخت. گفت: میوه چرا چیدی؟ گفت: بــادی کــه 

تواند میوه را از درخت بریــزد.  ا به هوا برد و از دیوار داخل باغ کند، البته مینسان را
منا، این همه راست و درست است، کی میوه

ّ
ها را در دامن تــو ریخــت؟ و  گفت سل

طرف دامن را به کمر زد. بیچاره متحیر بماند. الحال مالحظه فرمــا، دو ســه عمــل 
  ).۱۱ (ص» به اتفاق نسبت داد توان ینممنظم را 

دیگر از همین تشابهات، طرح هوشمند، اثبات اصول دین و به ویژه اثبات معجزات هستند، که 
معجــزه یــا «برد ولی به  شود. البته نجفی از شعبده و سحر نام نمی در اینجا فقط به آخری اشاره می

گیــرد.  می بندی شهرستانی را، که در باال ذکر شــد، بــه کــار کند. نجفی همان دسته اشاره می» غیره
یسد:  نجفی می   نو

اند بــه مجــاری اســباب  همۀ مصنوعات ... به ارادۀ او [خداوند] آفریــده شــده«
سبب، چون حکمت اقتضا کنــد، چــون معجــزات یــا  ظاهره و غیر ظاهره وگاهی بی

  ). ۱۱۴(ص » غیره

د، دارنــ» غیــر ظــاهره«غیر معجزه شامل مصنوعات عادی با اسباب ظاهره، و مصنوعاتی کــه اســباب 
 نظیر سحر و جادو، می

ً
  شود. احتماال
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را نوشــت کــه علــوم  مرتفــقحال بپردازیم به موارد اختالف این دو ردیه. نجفی در زمانی کتاب 
جدید در ایران نهادینه شده بود. او هیئت خورشید مرکزی را قبول داشت و علوم فیزیک و شیمی را 

  نویسد:  دید، بلکه به عکس. او می منافی دین نمی

لوم طبیعی چون فیزیک و شیمی پی بردن به خواص و تأثیراتیست کــه خداونــد ع«
تعالی در اجسام مقرر فرموده، چنانچه تأثیراتی در آب و خاک و حرارت در انبــات 
ین حیوانات؛ و پی بردن به اینهــا بایــد  نبات مقرر داشته یا در نطفه و رحم و در تکو

ثر داللــت بــر مــؤثر و حکمــت بــر حکــیم اعتقاد به صانع را زیاد کند، برای اینکه ا
با اقرار به صانع مضاده نتواند داشت بلکه هر بابی از آن  گاه چیهنماید. پس علم  می

  ).۱۱۳(ص» شاهدی بر وجود صانع مدبر حکیم است

 اخبارقرآنی، احادیث نبوی و  اتیآ ریتفسنجفی به حقیقت هیئت جدید باور دارد و به تفصیل به 
هیئت جدید دارند. وی علت مقبــول  صحت براشاره  ها آنپردازد و بر این باور است که  می امامان

-۴۵(ص پنــدارد یمقدما را پی نبردن آنان به معانی واقعی این متون  نزد دربودن هیئت بطلمیوسی 
توانند به درک معنی اشارات  گوید علوم حتی می رود که می ). نجفی تا این حد پیش می۷۵-۵۱، ۳۱

رآنی کمک کنند و او آماده است تا به کمک علوم اشارات آن را کشف کند. او حتی ادعا کرد که به ق
کمک کشفیات علمی دریافته است که بهشت بر روی کرۀ مشتری است و جهنم هم در مرکز زمــین 

  ). ۷۹است (ص 
وف بــه تنــازع های شهرستانی و نجفی بر داروینیسم راجع به اصل معــر ردیه یها تفاوتیکی دیگر از 

کند؛ شاید به این خاطر که اطالع وی  ای نمی بقاء است. چنان که گفته شد شهرستانی به این اصل اشاره
دانســته و در صــحتش  که وی این اصل را از بدیهیات می رو نیااز نظریۀ داروین نارسا بوده و شاید هم از 

انات با هم و امحاء یکی توسط دیگــری تردیدی نداشته است. ولی نجفی این اصل را به معنای نزاع حیو
  ).۹۹- ۱۰۳تواند بر نباتات صادق باشد (ص  و حیران است که چگونه این اصل می کند میتعبیر 

کند که چون  پیدایش گیتی، که در باال آورده شد، به داروین، ادعا می ۀدادن نظری نسبت خاطرنجفی به 
). دلیل ۱۰۱اند، بنا براین نظریۀ داروین باطل است (ص  ثابت شده است که سیارات از خورشید جدا نشده

  ).۱۰۰- ۱۰۱قدیم نبودن ماده است (ص  دهد یمدیگری که نجفی برای بطالن نظریۀ داروین 
. ولــی میپــرداز ینمــاین دو کتاب وجود دارد، که در اینجا بــدان  ۀای مقایسالبته موارد زیادی بر

 در فاصلۀ زمانی بین این دو ردیه،  می
ً
پــارادایم در دیــد جهــان و تغییــر  یمهمــ رییتغبینیم که عمدتا

شود. در واقع با توجه به تاریخ علــوم در ایــران و برخــورد  دیده می فرهیختگاندر جامعۀ  ١)نگره ُبن(

                                                    
  آورد.  های بعدی در آن زمینه را فراهم می ها و پرسشگری نظریه یا مفهومی در زمینۀ یک رشتۀ علمی که اصول راهنما برای پژوهش .١
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علوم سنتی باعلوم جدید، شاهد رودررویی طرفداران علوم جدید و پیروان علم سنتی در اواخر دورۀ 
م هستیم. این تقابل در زمان مشروطه جنبۀ سیاسی به خود گرفت و ۱۹ق/ ۱۳قاجار یعنی اواخر قرن 

الهیئة  و موافقان مشروطه تبلور یافت. درست در همین هنگام است که کتاب بین مخالفان درتقابل
شــوند کــه نشــان  محمدرضا اصفهانی منتشر می دارون ۀنقد فلسفهبةالدین شهرستانی و  واالسالم

یابد روح  دهندۀ تغییر پارادایم در جامعۀ فرهیختگان است. روحی که پس از آن کم کم گسترش می
غیره و انتظارات نجفــی از آن  و ا در باال، در رویکرد به علوم فیزیک و شیمیپوزیتیویسم است که م

علوم، آن را دیدیم. همین روح است که چندی بعد الهام دهندۀ مهدی بازرگان و یداللــه ســحابی و 
  دیگران شد. 




