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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١١ اگست پنجم

 

  !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )ازدھمدوبخش (
                

  آئين بودا

با ظاھر فرشتگان، اما در اعماق قلبش، روح شيطانی و دام خطرناک اگر چه زن موجودی است در آئين بودا، 

:  داشتند  پذيرفتند و اظھار می از اين رو، تا مدتی ھيچ زنی را به کيش خود نمی. شيطان نھفته و گسترده است

تحصيل نجات، در مصاحبت با زن «: و شعار آنان اين بود» .خدايا ما را از شر شيطان و نفس لئيم و زن، حفظ کن«

  » !شود نمی 

  : کند، اما اين پذيرفتن مشروط به دو شرط است اگر چه بودا زنان را ھم برای ترک دنيا به نحوی قبول می 

  .  بايد سلوک زن، به طور کلی تحت نظر مردان راھب اداره شود-١

  .  در ھر پانزده روز، حتما خود و اعمالش را به مردان راھب عرضه کند-٢

  کند که چرا زنان محرومند؟ بودا اين طور جواب می ال می ؤيکی از نزديک ترين پيروان بودا س» اآناند«زمانی که 

زنان شرورند، زنان حسودند، زنان بخيل و پستند، زنان از خرد و ! از زن به کلی بر حذر باش ای آناندا«: دھد

  بودا پاسخ می. شود واجه شدم چه می پرسد که اگر به حکم ضرورت با زنی م وقتی آناندا می » .انديشه به دورند

ھا را خواھر بدان، چون زن مثل ن مادر سلوک کن و اگر جوانند آنکامال بيدار باش، اگر پيرند با آنان چو«: دھد

» . خويش سازد نشيند تا شناوری را صيد و طمعه آشام است که در رود زندگی می  تمساح و نھنگ سھمگين و خون 

  )١١٨٧ و ١١٨۶صص /  حسينی  محمدصادق نبیاديان و مذاھب جھان،(

  

  خلقت زن در قرآن

خدا آدم را در بھشت قرار داد كه در آن تنھا ھمی رفت و ھمسری نداشت كه بدو ... «: در تاريخ طبری، می خوانيم

ه گفته ب... ای بخفت و چون بيدار شد زنی را باالی سر خود ديد كه خدای از دنده او خلق كرده بود آرام گيرد لحظه 

 گاه يك دنده او را از طرف چپ بگرفت و جای آن را  آن. انداخت) آدم(اھل تورات و ديگر مطلعان، خوابی برای او 
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، ص ١ترجمه تاريخ طبری، ج (» ... چنان در خواب بود تا خدا از دنده وی حوا را بيافريد از گوشت پركرد و آدم ھم

۶٣ (  

  . خلقت زن، نظرات مختلفی دارندۀاھل تسنن در مسألمفسران و علمای شيعه نيز ھمانند علمای 

، آن بخش از موضوعات و روايات و احاديث »نوانديش«ھر چند که برخی مفسرين و روحانيون دينی به اصطالح 

ال برانگيز و زمخت و خشونت بار ھستند مورد تعديل ؤ ھای قرآن که به طور آشکار ستو حتی تفسير برخی آي

برای مثال تفسير آيت هللا . ا را با بسته بندی ديگری به بازار خرافات مذھبی ارائه می دھندقرار می دھند و آن ھ

قرآن داستان بھشت آدم را مطرح كرده ولی ھرگز نگفته كه شيطان يا مار حوا «: مطھری، از خلقت زن چنين است

.  كند و نه او را از حساب خارج می كند  را فريفت و حوا آدم را، قرآن نه حوا را به عنوان مسؤول اصلی معرفی می

ھای آن بخوريد، قرآن آن جا كه پای   سكنی گزينيد و از ميوه   گويد به آدم گفتيم خودت و ھمسرت در بھشت قرآن می

؛ » فوسوس لھما الشيطان«: گويد آورد، می  می »  تثنيه«  شكل كشد ضميرھا را به  ميان می  را به شيطانی  وسوسه  

و قاسمھما انی لكما من «. ؛ شيطان آن دو را به فريب راھنمائی كرد»فدالھما بغرور«. را وسوسه كردشيطان آن دو 

سسه نشر آثار امام، ص ؤم(» .خواھد  ھا را نمی  ز خير آن؛ شيطان در برابر ھر دو سوگند ياد كرد كه ج» الناصحين

٢٠٨ (  

منھا «: باشد  خاك و مبعوث شدن ھمه نيز از خاك می  قرآن، انسان از خاك آفريده شده و بازگشت ھمه بهۀدر انديش

.  كند چنين قرآن خلقت انسان را به ھفت مرحله تقسيم می ھم . » خلقناكم و فيھا نعيدكم و منھا نخرجكم تارٔه اخری

به اين ترتيب نخستين مرحله، مرحله تراب و خاك ... «: نويسد من می ؤ سوره م۶٧ تتفسير نمونه در توضيح آي

  !؟» ھاست جز آدم و حوا  انسانۀ مرحله دوم، مرحله نطفه كه مربوط به ھم.است

کسرتھا و ان  ان المرأ خلقت من ضلع الرجل فان اردت أن تقيمھا«: حسن بصرى، از محمد روايت کرده که گفته

ش کنى آن را آفريده شده، اگر بخواھى راست) دنده(؛ ھمانا زن از استخوان پھلوى مرد »ترکت انتفعت بھا و استقامت

  . او راست گردد مى شکنى و اگر رھايش کنى بدان فايده يابى و

از باقى مانده گل ) ب. السالم ھاى پھلوى آدم عليه از دنده ) درباره ماده اوليه خلقت حوا دو نظريه وجود دارد؛ الف

  .السالم آدم عليه

ون ابليس از بھشت رانده شد و آدم در آن سدى از ابن عباس و ابن مسعود و گروھى از صحابه نقل کرده است که چ

ساکن گشت، در آن جا تنھا ماند و با او کسى نبود که بدو آرام گيرد، سپس خداى تعالى او رابه خواب فرو برد و دنده 

  . ھاى پھلوى چپ او را بيرون کشيد و به جاى آن گوشت نھاد و حوا را از آن دنده آفريد اى از دنده 

تو را براى چه : گفت.زنى : گفت» تو کيستى؟«ى سر خود زنى را يافت از وى پرسيد کهچون بيدار شد و باال

چرا : گفتند. حوا: نامش چيست؟ گفت: گفتند)  به آدم ( فرشتگان. گيرى براى اين که تو به من آرام: آفريدند؟ گفت

  .چون او را از چيز زنده آفريدند: حوايش ناميدند؟ گفت

ان المرْأ خلقت من ضلع الرجل فان اردت أن تقيمھا کسرتھا و ان «: يت کرده استحسن بصرى از رسول خدا، روا

آفريده شده، اگر بخواھى راستش کنى آن را )  دنده(ھمانا زن از استخوان پھلوى مرد » ترکت انتفعت بھا و استقامت

  . شکنى و اگر رھايش کنى بدان فايده يابى و او راست گردد مى

، چنين بر مى )١٨٩ . ٧اعراف، (» لقکم من نفس واحْد و جعل منھا زوجھا ليسکن اليھاھو الذى خ «تاز ظاھر آي

  .آيد که خداوند ھمسر آدم را جھت آرامش گرفتن او خلق کرد
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آدم در حالت بھت ترس آورى در بھشت گردش مى کرد و : طبرى نيز به نقل از ابن عباس و ابن مسعود مى نويسد

در واقع ،قرآن نيز خلقت زن آدم و . برداشت تا حدودى با نظر تورات موافق استاين . ھيچ ھمدوش و رفيق نداشت

  . حوا را از تورات گرفته است

و لقد عھدنا الى آدم من قبل فنسى و لم «: سخن به ميان مى آورد) آدم(قرآن، از عھد و ميثاقى ميان خدا و خليفه او 

  )١١۵ . ٢٠طه، (» نجد له عزماً 

: در ادامه مى افزايد. ى از جانب خداوند استيدون شک مراد از عھد، امر يا نھب: گويد ه مى فخر رازى، در اين بار

  .مفسران بر آن اند که مراد از عھد، ھمان دستور نزديک نشدن به درخت است

: عالمه طباطبايى، مى نويسد.  تمام درختان، به جز درخت واحدى بودۀعھد و پيمان خداوند از آدم، خوردن از ميو

ما اين که مقصود از آن عھد چه بوده به طورى که از داستان آن جناب در چند جاى قرآن بر مى آيد، عبارت بوده ا

  . از نھى از خوردن درخت

در روايتى از امام رضا نيز نقل شده که آن درخت، گندم شمرده شده . قرآن، صراحتى در نوع اين درخت ندارد

 ».و أشار لھما الى الشجْر الحنطْ «: است

اند که ابوبکر از رسول خدا  است که گندم و سنبله بود و روايت کرده  سعيد بن جبير از ابن عباس، روايت کرده 

از حضرت على . آن شجره مبارکه، گندم بود: صلى هللا عليه و آله و سلم از اين درخت پرسيد و آن حضرت فرمود

بنابراين، بين مفسران . درخت معرفت نيک و بد بود:  گفتهکلبى،. السالم روايت شده که درخت کافور بوده است عليه 

اسالمى و روحانيون حتی درباره درختى که خداوند آدم و حوا را از خوردن آن منع کرد، اختالفات فاحشی وجود 

سيب، گندم، جو، انگور، انجير، حسد، کافور، درخت معرفت نيک و بد، درختى که فرشتگان از آن براى : دارد

از  ، برخى ...شدن در بھشت خورده بودند، زيتون، درخت خرما، درخت محبت، درخت ھوى و ھوس وجاودانه 

  .مواردى است که نقل شده است

 آن درخت خوردند، شرمگاه ھايشان بر آن دو آشکار گرديد چون ۀزمانى که آدم و حوا از ميو: طبرى، می نويسد

شتند عارى ساخته بود، و شروع به پوشاندن آن ھا با برگ خداوند آن دو را پوششى که قبل از ارتکاب خطيئه دا

 .جنت کردند

کشف سوآت و عريانى و بر گرفتن از ورق جنت نتيجه خطيئه آن ھا يعنى خوردن از شجره : سيدقطب مى نويسد

  .منھيه بود

 آدم و حوا قبل ، چنين بر مى آيد که)٢٠ . ٧اعراف، (» ليبدى لھما ماورى عنھما من سؤاتھما«عبارت باال و قرآن 

از خوردن از ميوه ممنوعه، برھنه نبودند بلکه پوششى داشتند که در قرآن، نامى از چگونگى اين پوشش برده نشده 

  .است

پس خدا موجودات را آفريد، ليکن برای آدم معاونی موافق وی يافت نشد و خداوند خوابی «: در عھد قديم، آمده است

 ھايش را گرفت و گوش در جايش پرکرد و خدا آن دنده را  فت پس يکی از دندهگران بر آدم مستولی گرداند تا بخ

  .زنی بنا کرد و او را نزد آدم آورد

باشد كه تلويحا به آن ھا اشاره   بار نام انجيل ذكر شده و اين غير از مواردی می ١٢ بار نام تورات و ١٨در قرآن 

  ). ۶٨٨ و ١۵٨المعجم، به ترتيب ص . (گرديده است

  :خواند آن، اساسا اين كتب مقدس را آسمانی ناميده و آن ھا را ھم چون قرآن، نازل شده از جانب خداوند می قر

 )۴۴مائده،. (تورات را نازل كرديم كه در آن ھدايت و نور است) خداوند( ھمانا ما-
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  )۴۶مائده،. (باشد  و بخشيديم انجيل را كه در آن ھدايت و نور می-

  :فرمايد خصوص يك سانی شانيت قرآن، تورات و انجيل می ای ديگر در  در آيه 

را به راستی، كه دليل ) قرآن(نيست خدائی مگر او كه زنده و پاينده است و نازل كرد كتاب ) خدائی است كه( هللا -

در دست شماست و تورات و انجيل را از پيش نازل كرد برای ) آسمانی پيش از خود است كه ھم اكنون(راستی كتب 

  )٣ و ٢ عمران، آل(دايت مردمھ

السالم را مسلمان و موحد ناميد و تعاليم آنان را بدون توجه به   تر آن كه قرآن، تمام پيامبران پيشين عليھم  از اين مھم 

  :فاصله تاريخی و مقتضيات زمانی آنان در يك راستا و مشابه ھم دانسته است

ه آن چه از كتب آسمانی به ما نازل شده و آن چه به ابراھيم و  بگوئيد كه ما مسلمين به خدا ايمان آورديم و ب-

اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندانشان و بر آن چه به موسی و عيسی عطا شده و به ھمه آن چه بر پيغمبران از 

  )١٣۶ره، بق. (اند ايمان داريم و ميان ھيچ يك از پيغمبران فرق نگذاريم و ما تسليم او ھستيم جانب خداوند آورده 

توان نتيجه گرفت كه قرآن ريشه و اساس كتب مقدس اديان الھی پيشين را نازل شده از سوی  بر اين اساس می 

خواند، لذا به مسلمانان می آموزد كه نسبت به آن ھا  داند و اساس تورات و انجيل را حق و صحيح می  خداوند می 

  .ايمان و احترام داشته باشند

رت جدی مطرح است كه آيا انجيل و تورات موجود، واقعا ماھيتی الھی داشته اند؟ امروزه اين اما اين سئوال به صو

  . ال حتی بين يھوديان و مسيحيان نيز به طور جدی مطرح استؤاين س

 زمانی قرآن با كتب مقدس پيشين نسبتا زياد بوده است، چنان كه پيدايش اصل تورات ۀالبته بايد توجه داشت كه فاصل

  . سال پيش از زمان نزول قرآن بوده است۶٠٠ سال و انجيل حدود ١٧٠٠د در حدو

  عھد جديد نيز مجموعه. اند  كتاب است كه در سه بخش تورات، كتوبيم و نبی آيم تدوين شده ٣٩عھد قديم، متشكل از 

ا تدوين  قسمت است كه در چھار بخش اناجيل، اعمال رسوالن، نامه رسوالن و مكاشفات يوحن٢٧ای متشكل از 

  .اند گرديده 

در قرآن غير از تورات و انجيل، به دو كتاب ديگر نيز به نام، اشاره شده است، يكی صحف ابراھيم و ديگری زبور 

البته آيات محدودی كه در خصوص اين دو كتاب در قرآن وجود دارد، آن چنان گويا نيست كه بتوان به . دوداو

  :ی قابل ذكر است كه به آن اشاره می گرددماھيت آن ھا پی برد، با اين وجود نكات

 مختلفی از زندگی او برای ھا فرازھایياد شده و در اثنای آن»  و بزرگیاحترام« بار در قرآن به ۶٩نام ابراھيم، 

و می ) ۶٧آل عمران، (پرست و دين او را حنيف خوانده است  خداوند او را فردی يكتا. منين بيان شده استؤعبرت م

و خداوند به ) ۴١مريم،. (او پيامبری راستين و فردی صديق بود) ١٢۵نساء، . ( ابراھيم را پيروی كنگويد كه دين

العزم و  در تعاليم اسالمی، ابراھيم از پيامبران اولی ) ۵۴نساء،. (او و خاندانش نعمت حكمت و سروری اعطا نمود

بوده » صحف«م، دارای كتاب آسمانی به نام باشد، و قرآن در چند مورد اشاره دارد كه ابراھي دارای شريعت می 

  .است

  صحف ابراھيم عليه) يعنی(پيشين ) رسوالن( سرای آخرت بسی بھتر و پاينده است، ھمانا اين حقيقت در صحف -

  )١٧ تا ١٩اعلی . (السالم ذكر شده است السالم و موسی عليه 

، تزيرا اگر در آي.  ھا بوده است ھا و كتابچه ستنوشته ای از د شود كه كتاب ابراھيم مجموعه   فوق استفاده می تاز آي

 ای به دو كتاب ابراھيم و موسی نيست،  بيان شده است، جھت اشاره» صحف«به صيغه جمع يعنی » صحيفه«لفظ 
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چون در زبان عربی برای دو .  ھای دينی مربوط به ابراھيم می باشد  ھا يا نوشته بلكه اين كلمه نام خاص برای نامه

  .آورند نه جمع  صيغه تثنيه می شی،

اند، و متون   ھا محتوائی آسمانی و نازل شده از سوی خداوند داشته  كه در قرآن آمده است اين كتاب يا كتاب  چنان  آن

  )۶٣نساء،. (ای از وحی الھی بوده است كه به ابراھيم نازل شده بود آن مجموعه 

  )٨۴عمران،  آل ...(به ما و آن چه نازل شد بر ابراھيم بگو ايمان آورديم به خدا و آن چه نازل شده -

زيسته است، از كتاب او چيزی به جای   سال قبل می ٣٨٠٠حدود ) بر طبق شواھد تاريخی(اما از آن جا كه ابراھيم 

  .نمانده و حتی در كتب مقدس عبرانی نيز نامی از كتاب و متن آن نرفته است

.  کيش بوده است سو و ھم توای صحف ابراھيم با كتاب موسی كامال ھماما از اشارات قرآنی مشخص است كه مح

  )١٩اعلی ،(

 سال پس از رحلت موسی، ٣٧٠كه حدودا ) م. ق١٠٣٣متولد (اسرائيل است  د، يكی از پيامبران معروف بنی وداو

 بار ذكر ١۶در قرآن نام او . ھای يھوديه و اسرائيل برپا نمود پادشاھی بزرگی در اورشليم و سپس در تمام سرزمين 

كيد نموده است كه خداوند به او كتابی به نام أو ت) ۵۵اسراء، (قرآن او را از افضل انبيای الھی دانسته . شده است

  :زبور اعطا كرده بود

  )١۶٣نساء، . (د زبور را اعطا كرديمو و ما به داو-

ھبی، بی پايه و اساس بوده و به دور از به طور کلى می توان به اين نتيجه رسيد که خلقت انسان از ديدگاه مذ

از اين رو، ھر کدام از روحانيون شيعه و سنی و . ھرگونه تحقيقات و بررسی ھای علمی و دستاوردھای بشری است

غيره و ھم چنين مفسرين مذھبی، ھر کدام تفسير و تحليل و نظر و تصور خود را ارائه می دھد به اين دليل ساده که 

  .، آدم، حوا، سحر و جادو، پيامبر و امام و غيره وجود خارجی ندارندخدا، قرآن، شيطان

  

  تئوری تکامل بشر از ديدگاه چارلز داروين

 بروری انتخاب اصلح در طبيعت، در روز دوازدھم فۀپرداز تئوری تكامل ارگانيك به وسيل چارلز داروين، نظريه 

در رشته پزشكی وارد دانشگاه ادينبورو شد ولی پس در شانزده سالگی برای تحصيل . ، ديده به جھان گشود١٨٠٩

به ھمين دليل خود را به كمبريج منتقل كرد تا برای ورود به .  كننده شد از چندی پزشكی و تشريح برايش كسل

اما در كمبريج اشتغال به فعاليت ھائی مانند سواركاری و تيراندازی از . كسوت روحانيت به تحصيل بپردازد

 خود را قانع نمايد تادانبا وجود اين موفق شد يكی از اس. تر آمد  كننده به مذاق داروين خوش  تهتحصيل خشك و خس

 به اين دليل كه چنين ءپدر داروين در ابتدا. ھمراھی كند» بيل«دان در سفر اكتشافی كشتی  كه او را به عنوان طبيعی 

 باز ھم به تعويق اندازد با مسافرت او مخالفت خوبی برای فرزندش خواھد بود كه كار اصلی خود را ۀسفری بھان

ترين سفر اكتشافی دريائی در تاريخ علوم غرب بود داروين پير ترغيب شد با سفر كرد ولی از آن جا كه آن سفر مھم

  .پسرش موافقت نمايد

 سال پنج» بيل«آغاز كرد سفر دور دنيای » بيل« سفر خود را با كشتی ١٨٣١داروين بيست و دو ساله در سال 

مريكای جنوبی را در ا گونه عجله و شتابی گوشه و كنار سواحل  طول كشيد و سرنشينان آن طی اين مدت بدون ھيچ

را كشف كردند و از جزاير بسياری در اقيانوس آرام، اقيانوس ھند و » گاالپاگو « نورديدند، جزاير گم نامی چون

قبايل بدوی را .  سفر با عجايب طبيعی فراوانی روبرو شدداروين در طول اين. اقيانوس اطلس جنوبی ديدن نمودند

او . شمار گياھی و حيوانی را مورد بررسی قرار داد  ھای بی   ھای گوناگون فراوانی به دست آورد و گونه ديد، فسيل
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دی  ھا، اساس كارھای بع اين يادداشت. ھای با ارزشی برمی داشت كرد يادداشت  در مورد ھر چيزی كه مشاھده می 

ھای  گيری تئوری   ھا كه شواھد و قرائن ارزشمندی برای شكل  ھای او از اين يادداشت اصول نظريه . او قرار گرفت

  .آينده او بودند، استخراج شد

ليف و منتشر كرد كه باعث أ به انگلستان بازگشت و در خالل بيست سال بعد كتاب ھائی را ت١٨٣۶داروين، در سال 

  .شناس برجسته در كشورش شد  عنوان يك زيست شھرت و معروفيت او به

، شخصا متقاعد شد ١٨٣٧اش داشت در سال  ساله  داروين، پس از مطالعات و بررسی ھائی كه در خالل سفر پنج 

البته در آن زمان .  اند شناسی تكامل يافته  ھای زمين  اشكال انواع حيوانی و گياھی ثابت نبوده، بلكه در طول دوره

ای در باب  مقاله «، داروين اثر مھم مالتوس ١٨٣٨در سال .  گونه تصوری در باب علت اين امر نداشت داروين ھيچ

 اين كتاب راه گشای اثبات نظريه انتخاب اصلح در طبيعت از طريق تنازع ۀمطالع. را مطالعه كرد» جمعيتأ منش

لح را تنظيم و از ھر جھت آماده نمود اما حتی پس از آن كه داروين، اصل تئوری انتخاب اص. ، برای داروين شدءبقا

.  ھای شديدی مواجه خواھد گرديد او دريافته بود كه تئوری او با مخالفت. برای چاپ و انتشار آن تعجيل نكرد

 آوری و مرتب كردن شواھد و قرائن و  تری را با دقت و وسواس صرف جمعبراين، بر آن شد كه مدت زمان بيشبنا

  .نظريه خود بنمايدداليل برای دفاع از 

 ھم چنان روی متن كامل آن كار ١٨۴۴ای از تئوری خود را آماده كرد و تا سال  ، خالصه ١٨۴٢داروين، در سال 

، داروين كه ھنوز سرگرم كم و زياد كردن مطالب اثر بزرگ خود و تجديد نظر در ١٨۵٨ جوندر ماه . كرد می 

دان انگليسی كه در آن ھنگام در جزاير ھند غربی  طبيعی »  واالسآلفرد راسل«ای از  مندرجات آن بود دست نوشته 

ای از تئوری تكامل واالس بود كه اصول  نوشته حاوی خالصه  اين دست . مشغول مطالعات علمی بود دريافت كرد

كارھای داروين تئوری خود را تنظيم و واالس مستقال و بدون اطالع از . آن تفاوتی با تئوری تكامل داروين نداشت

 گيری از نظريات و احيانا انتقادات داروين، كه اكنون ديگر دانشمندی برجسته و  قبل از چاپ و انتشار برای بھره

اما برای اثبات پيشگام بودن ھر يك از آنان در ارائه تئوری . صاحب منزلت به شمار می آمد برای او فرستاده بود

مشترك  ای از كتاب داروين به شكل يك كار  واالس و خالصه ۀمکش منجر گردد، يك ماه بعد مقالتكامل به يک کش

  .ت علمی ارائه شدأبه يك ھي

داروين در سال بعد باعث برانگيخته شدن خشم و عصبانيت در محافل علمی انگلستان » اصل انواع«انتشار كتاب 

با چنان » ءحفظ نوع برتر در تنازع بقا«و » يله انتخاب طبيعیاصل انواع به وس«در واقع آثار چارلز داروين، . شد

گستردگی و قوت در بين دانشمندان و مردم عادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه در مورد ھيچ يك از آثار 

، در حالی كه ھنوز بحث و جدل پيرامون كتاب ھای قبلی ١٨٧١در سال . علمی منتشر شده نظير و مانندی ندارد

را منتشر » نژاد انسان و انتخاب در رابطه با جنسيت«برانگيز خود  روين به شدت ادامه داشت وی كتاب جنجال دا

 ھای  ھا و مجادله طرح اين نظريه كه انسان را از نسل نوعی ميمون است در اين كتاب كافی بود تا مخالفت . كرد

  . ی داروين برافروخته شده بودعلمی را برافروزد، ھمان طور كه در پی انتشار كتاب ھای قبل

اما تئوری تکامل . كرد ھای خود شركت نمی   يك از مباحثات علمی برای دفاع از نظريه  داروين شخصا در ھيچ

 دست و سرسختانه ای بود که از تئوری   گر چيره مناظره» توماس ھاكزلی«وی، حاميان بسياری داشت از جمله 

ھای داروين، مورد  ، صحت تئوری ١٨٨٢ تا ھنگام مرگ داروين به سال سرانجام. ھای داروين دفاع می كرد 

  .پذيرش و قبول اكثريت عمده نظريه پردازان و دانشمندان قرار گرفته بود
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ای را ارائه داده بودند  قبل از او افراد ديگری نيز چنين نظريه . اما داروين، صاحب اصلی تئوری تكامل انواع نبود

پدر بزرگ چارلز » اراسموس داروين«دان فرانسوی و  طبيعی » جين المارك«توان از  كه از جمله آن ھا می 

زيرا صاحبان اين .  ھای اين دانشمندان، ھرگز مورد قبول جوامع علمی قرار نگرفت اما نظريه. داروين نام برد

نقش عمده . ته است ارائه دھندای در مورد اين كه تكامل چگونه انجام ياف كننده  توانستند توضيح قانع  ھا نمی  نظريه

 بود بلكه توانست - تكامل انتخاب اصلح -داروين در اين ميان، نه تنھا نشان دادن مكانيسم چگونگی انجام مراحل 

  .كننده فراوانی را در دفاع از نظرياتش نيز ارائه نمايد شواھد و قرائن قانع 

 به تئوری ژنتيك تئوری ھايش را مطرح و ءون اتكاھای داروين، اين است که وی، بد يک مسأله مھم در تئوری 

در زمان داروين، ھيچ كس . و يا بھتر است گفته شود در آن زمان كسی از تئوری ژنتيك اطالعی نداشت. اثبات کرد

ھائی كه داروين  البته در ھمان سال . شود  ھا و ويژگی ھای نسلی به نسل بعد منتقل می  دانست چگونه خصيصه نمی 

كار . كرد  می گريگوری مندل نيز روی قوانين وراثت كار. ساز خود بود ليف و انتشار كتاب ھای تاريخ أتمشغول 

ھای  تا آن زمان تئوری .  به كلی ناديده گرفته شد١٩٠٠ھای داروين بود، تا سال  يد نظريه ؤمندل كه به خوبی م

به اين ترتيب، برداشت .  پذيرش قرار گرفته بودداروين، ديگر جای خود را در محافل علمی باز كرده و كامال مورد

تر از تئوری باشد به مراتب كامل اب اصلح می كنونی ما از نظريه تكامل كه تركيبی از قوانين وراثت ژنتيكی و انتخ

  .اوليه داروين است

 در علم زيست  علمی محض اوۀدر زمين. تأثير و نفوذ داروين در انديشه و تفكر انسانی بسيار گسترده و وسيع است

 داری است كه در تمام زمينه  اصل انتخاب اصلح در واقع اصل گسترده و دامنه. يری بنيادين ايجاد كرديشناسی تغ 

شناسی علوم سياسی و اقتصادی كاربرد دارد و مورد استفاده قرار گرفته  شناسی، جامعه  ھای ديگر مانند انسان  

  .است

 شناسی و   ھای علمی و جامعه تر از تاثير آن در زمينهو تفكر مذھبی نيز مھمتاثير تئوری ھای داروين بر انديشه 

 ھا پس از آن، مسيحيان معتقد بر  در زمان داروين و سال. باشد نگرش ماتراليستی به جھان و وقايع پيرامون آن می 

اما به مروز مان . ی كندزند و آن را سست م اين باور بودند كه قبول نظريه داروين بر اعتقادات مذھبی ضربه می 

ھای اعتقاد مذھبی  ھر چند عوامل ديگری نيز در سست شدن بنيان . آن را پذيرفتند و از خرافات مذھبی دور شدند

  .دين شده بود مه تحقيقات علمی خود، فردی ملحد و بی اداروين خود نيز در اد. دخالت داشت

از آن پس ديگر . ر طرز تفكر بشر درباره دنيا به وجود آوردای د ير عمده ييدگاه غيرمذھبی تئوری داروين، تغاز د

اكنون ما بايد . رسد كه انسان به عنوان يك مجموعه دائر مدار و مركز و كانون طبيعت و جھان باشد به نظر نمی 

 روزی  بشری نيز  ای مشابه انواع ديگر حيوانات بدانيم و اين احتمال را از نظر دور نداريم كه گونه خود را گونه

  .ممكن است به كلی منقرض شود

ير و دگرگونی دائمی و پايدار يھيچ چيز جز تغ«ريه ھراكليتوس كه در نتيجه فعاليت ھای علمی داروين، اين نظ

اكنون در محاورات روزانه » بقای اصلح«و » ءتنازع بقا« ھای داروين مانند  واژه. مقبوليت بيش تری يافت» نيست

 تئوری تكامل در روشن كردن اصل و ريشه نژاد انسان اين نظريه را تقويت كرد كه علم كاميابی. جای گرفته است

يرات بنيادين در زيست يين داروين بود كه با آثار خود تغبنابراين، ا. تواند پاسخ گوی تمام مسائل طبيعی باشد می 

ير داد و در ياه انسان در جھان تغگشناسی به وجود آورد و نظر امروزی ما را نسبت به مكان و جاي شناسی و انسان  

  .جايگاه واقعی اش نشاند
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پيش از . اند  ھا نھاد، قرن داروين ناميده  قرن نوزدھم را به دليل تاثيراتی كه نظريه تكامل زيستی داروين بر انديشه

 شناسی بر پايه ثبات انواع استوار بود كه با نظريات دينی و فلسفی عصر موجود، ھم  داروين، نظريات زيست

تورات در سفر تكوين، آفرينش را دقيقا به ھمان صورت كه اكنون ھست، آفريده خداوند می . خوانی تام داشت 

حاكم بر آن دوران،  اساس فلسفه ارسطوئی هب). كتاب مقدس، سفر پيدايش(كرد  دانست و ھرگونه تحولی را رد می 

لذا ھرگونه قول به تغئير تدريجی در نھاد موجودات، . تحوالت اجسام بر اساس نظريه كون و فساد يعنی آنی بود

  ).١٣٧٧ارسطو، ترجمه خراسانی، (شد  كفرآميز و بلكه غيرعلمی تلقی می 

) ١٣٨١(تابی به نام تبار انسان  انواع درباره انسان سخن نگفته بود، اما يك دھه بعد در كأداروين در كتاب منش

در اين كتاب، داروين تمام اختالفات اساسی بين انسان و حيوانات را نفی می .  انسان بسيار سخن گفتأراجع به منش

 ای از حيوانات ديگر نوعی نيست، بلكه رتبی و از  كند و تمام اوصاف جسمانی و روانی انسان را حالت تكامل يافته

 ھای بدوی، حلقه واسط   تر از مغز ميمون است و انسان مغز و ھوش انسانی حالت كامل. ت شدت و ضعف اسۀمقول

وجود مو در بدن انسان از اوصاف مشترك انسان و حيوان است و تمام اختالفات . اند  ھای پيشرفته  انسان و ميمون

و تخيل و توھم و نظير روی دو پا ايستادن و چگونگی صورت و حركت دست و صفات روحی از قبيل تصور 

 ھا آزمايش و تاثيرات ناقصی از اين موارد در آن ھا مشاھده كرد و   ھا را در مورد ميمون تجريد و تعميم در انسان

 دوستی را تحت قانون انتخاب طبيعی درآورد و نتيجه گرفت كه ھيچ   نوع حتی صفات ايثار و فداكاری، عاطفه،

بدين سان وجود انسان، كه ) ١٨٧۴داروين، . (موجودات طبيعی استثنا كنيمدليلی وجود ندارد انسان را از مجموعه 

شد به حوزه قوانين طبيعی تنزل كرد و با ھمان مقوالتی مورد ارزيابی  تا آن زمان، مقدس و آسمانی انگاشته می 

ھای   از داروينيست) ١٨٢۵- ١٨٩۵(لذا ھاكس لی انگليسی . قرار گرفت كه ساير جانداران ارزيابی می شدند

ترين ميمون  ترين و پست  ھا تفاوت كم تری است تا بين عالی  ترين ميمون  بين انسان و عالی «: گفت معروف می 

  )١٨٩۶ھاكس لی، (» .ھا 

با نظريه داروين، ديگر نه جھان برای ما بود و نه ما طبق تدبيری حكيمانه و قبلی و ھماھنگ با جھان ساخته شده 

اند، اما بسياری از آن ھا خود را با جھان ھماھنگ نديده و  اند و رفته  ات گوناگون آمده در اين جھان موجود. ايم 

از ميان آن ھمه . اند  از بين رفته أ اساس قانون تنازع بقهاند و سرانجام ھم ب طرح و تدبيری ھم در آن مشاھده نكرده 

  .اند طباق پيدا كرده، باقی مانده  ھا، به طور تصادفی با محيط ان موجودات چندتائی از جمله ما انسان

بنابراين، انسان نيز . ای از انتخاب طبيعی است داروين بر اين باور است كه ھر كاری كه بشر انجام می دھد جلوه 

تر، چون انسان نيز موجودی  كند؛ به عبارت روشن  آگاھانه از عملكرد ساير موجودات در طبيعت الگوبرداری می 

ھای احساساتی نظير حمايت  لذا مالحظه كاری . تاری او ھمان الگوی موجودات طبيعی استطبيعی است؛ الگوی رف

از ضعفا، بيماران و آسيب ديدگان در واقع مانع تراشی بر سر راه رقابت آزادانه قوی و ضعيف در طبيعت است و 

داروين، . ( آداب و رسوم استتر از پيشرفت و ترقی و بار آوردن نتيجه بيش تر و بھتر، ھای قوی  بازداشتن انسان 

١٨٧۴(  

فريقا زندگی می ا ميليون سال قبل در ۶٠اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند که نخستين گونه ھای انسان بيش از 

سال ھا پيش، اما نه در زمان ھائی آن چنان دور، گونه ھئی مختلف از بشر در کنار اجداد ما در اين کره . کردند

اما چرا تنھا گونه ای از انسان که .  آن ھا با ھوش و مبتکر و شکارچيانی ماھر بودندۀھم. خاکی زندگی می کردند

 بود؟ » ھومو ساپينس«توانست به بقای خود در زمين ادامه دھد، گونه 
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 انسان در کانون بحث ھای داغ و مفصلی قرار دارد، اما بايد گفت که در يک مورد نقطه نظر أاگرچه موضوع منش

غلب دانشمندان وجود دارد و آن اينکه تمام گونه ھای مختلف انسان که زمانی روی کره زمين زندگی مشترکی بين ا

 ميليون سال قبل ۶٠می کرده اند، ھمگی از نسل موجوداتی ميمون نما بوده اند که روی دو پا می ايستادند و بيش از 

  .فريقا زندگی می کردندادر 

ون نما پا به عرصه وجود گذاشتند، اما نخستين موجودی که ما به عنوان موجودات زيادی از نسل اين جانوران ميم

  .می شناسيم، اولين بار حدود دو ميليون سال پيش در آفريقا پديدار شد گونه ای از انسان

شناخته می شوند، شکارچيانی ماھر و ابزار ساز بودند و آن » ھومو ارگاستر«اين موجودات دو پا که با نام علمی 

مطالعه استخوان ھای آنھا نشان می دھد، به نظر می رسد که اين گونه انسان، دونده ای ماھر بوده که می طور که 

  .توانسته به سرعت يک دونده امروزی المپيک بدود

به نظر می رسد که ھومو ارگاستر در طی يک دوره خشک سالی طوالنی که باعث از بين رفتن جنگل ھای گرم 

  .ای وسيع شد، تکامل يافته استسيری و پديدار شدن صحراھ

سطح بدنش .  مقاوم بود و می توانست در آب و ھوای بسيار گرم به حيات خود ادامه دھداً اين گونه انسان اوليه نسبت

در عين حال ھومو ارگاستر می . ھم کم مو بود و به ھمين دليل می توانست عرق خود را به طور موثرتری دفع کند

  .ای روشن که اغلب جانوران ديگر استراحت می کردند، به دنبال شکار برودتوانست در طول روز و ھو

عالوه بر اين ھا می دانيم که ھومو ارگاستر قادر به طی مسافت ھائی طوالنی بود، چرا که مطالعات نشان می دھد 

اين قاره را ترک کرد و فريقا ساکن نماند و اولين گونه از انسانھای اوليه بود که اکه اين گونه انسان گوشت خوار در 

  .قلمرو خود را به آسيا گسترش داد

  ...»ھومو ارکتوس«: ھومو ارگاستر بعدا در محيط مرطوب آسيائی تکامل يافت و نامی جديد به خود گرفت

امروزی تا چين را در بر می گرفت،  تحقيقات باستان شناسان حاکی ست که قلمرو زندگی ھومو ارکتوس از ترکيه

  .جمعيت اين گونه آن قدرھا زياد نبوده استاما احتماال 

: پروفسور کريس سترينگر، از باستان شناسان موزه تاريخ طبيعی بريتانيا، در مورد اين گونه انسان اوليه می گويد

آن ھا شکارچيانی متحرک بودند در گروه ھائی کوچک که در رقابت برای تھيه غذا موفق بودند و از لحاظ بدنی و «

  ».ی شبيه ما بودندھيکل ھم خيل

 ھزار سال پيش ترک ١٢٠يافته ھای جديد حاکی ست که انسان ھای اوليه گونه ھومو ساپينس ھم آفريقا را حدود 

  .کردند

بعد . اجداد ما در گروه ھائی کوچک مھاجرت می کردند و احتماال موج اوليه مھاجران بيش از صد نفر نبودند

ا کرد و از سمت شرق تا ھند و از شمال به داخل اروپا که آن زمان محل تدريجا دامنه اين مھاجرت ھا گسترش پيد

  .زندگی انسان نئاندرتال بود، توسعه يافت

شواھد بدست آمده توسط باستانشناسان نشان می دھد که اين موج مھاجرت ھم زمان با يک تحول طبيعی عظيم رخ 

  .داد

. يا با انفجاری عظيم و خيره کننده شروع به فوران کرد ھزار سال پيش آتش فشان توبا در جنوب شرقی آس٧۴حدود 

  . ميليون سال گذشته در کره زمين سابقه نداشته است٢انفجاری که در طی 
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بر اثر فوران اين آتش فشان، آن قدر گوگرد وارد جو زمين شد که دمای کره زمين چندين درجه کاھش پيدا کرد و 

 متری به روی منطقه ١٠ به اندازه ای بود که برای پوشاندن اليه ای حجم سنگ مذابی که به بيرون فوران کرد، ھم

  .ای به وسعت بريتانيا کافی بود

اين انفجار آتش فشانی مقادير متنابھی خاکستر نيز توليد کرد که توسط باد در مناطق وسيعی از آسيا از جمله در 

  .وز ھم قابل يافت استبقايای اين خاکسترھا ھن. بخش گسترده ای از شبه قاره ھند پخش شد

حضور انسان ھومو ارکتوس در آسيا که در اين زمان در اوج خود بود، بعد تدريجا کم رنگ تر و کم رنگ تر شد، 

  .يا به دليل انفجار آتش فشان توبا و يا به دليل ورود انسان مدرن به اين منطقه

احتماال عوامل مختلفی از جمله . رون شد ھزار سال بعد گونه ھومو ارکتوس تدريجا از اين منطقه بي۴٠در طی 

يرات آب و ھوائی و عدم موفقيت آن ھا در رقابت با انسان ھای مدرن برای تھيه غذا در تحقق اين امر موثر بوده يتغ

  ...است

: جان شی، استاد دانشگاه استونی بروک در نيويورک و متخصص در زمينه انسان ھای عصر قديم می گويد

  ».و ارکتوس که وظيفه کنترل زبان و کالم را بر عھده دارد، چندان بزرگ نيستقسمتی از مغز ھوم«

يکی از مھم ترين خصوصيات انسان ھوموساپينس توانائی آن در ترکيب استفاده از زبان و انتقال «: او می افزايد

  ».انديشه و برنامه ريزی ھای پيچيده ای است که قسمت جلوی مغز وظيفه آن را بر عھده دارد

ز جمله عواملی که به ساخت اسلحه و ابزار و گسترش سريع آن در ميان انسان ھای ھومو ساپينس کمک کرد، ا

  .توانائی آن ھا در ارتباط و تبادل اطالعات با يکديگر و ھم چنين برنامه ريزی و حتی تجارت بود

ابتدائی  ه ساخت يک تبرمطالعه فسيل ھای کشف شده نشان می دھد که ھومو ارکتوس بيش از يک ميليون سال ب

  .مشابه ادامه داد

را ابداع کردند که به وضوح در شکار و  اما در عوض، اجداد ما سالح ھای کوچک تر و پيشرفته تری مانند نيزه

  .جنگ به آن ھا برتری می داد

ئی، در ھمين امتيازات به انسان ھای ھومو ساپينس کمک کرد تا با آغاز عصر يخبندان و محدود شدن منابع غذا

رقابت بر نئاندرتال ھا که گونه ای ديگر از انسان ھای اوليه بودند، چيره شوند و سرانجام نسل نئاندرتال ھا حدود 

  . ھزار سال پيش منقرض شد٣٠

حتی صد ھزار سال پيش ھنوز گونه ھای مختلفی از انسان روی زمين زندگی «: پروفسور کريس سترينگر می گويد

  ».ما آخرين بازماندگان سير تکاملی اين انسان ھا ھستيم.  برای ما عجيب استمی کردند و اين واقعيت

اگرچه آن ھا نھايتا نسل شان .  ھزار سال پيش در آسيا به زندگی خود ادامه دادند٣٠انسان ھای ھومو ارکتوس تا 

 ھا بعد به حيات خود منقرض شد اما به نظر می رسد که بقايائی از نسل آن ھا در جزيره فلورس در اندونزی تا مدت

  .ادامه دادند

 ھزار سال ١٢شناخته می شود، در حدود » ھابيتس«يا » ھومو فلورسينسيس«سرانجام اين گونه انسان ھم که به نام 

  .پيش منقرض شد و به اين ترتيب، ما به آخرين بازماندگان نسل انسان روی کره زمين تبديل شديم

ه ای که بين ما و نزديک ترين خويشاوندان مان يعنی گوريل ھا، شامپانزه اختالف و فاصل«: دکتر جان شی می گويد

  ».وجود دارد، بسيار زياد است) شامپانزه کوتوله(ھا، و بونوبوھا 

تر  کم،می کردند، اين فاصله و اختالفبه گفته دکتر شی، اگر ساير گونه ھای انسان ھم ھنوز در زمين زندگی 

  .اگھانی، پله ھای تکامل را می توانستيم ببينيممحسوس می بود و در عوض يک جھش ن
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ھنوز ما خود را خاص و متفاوت تلقی می کرديم اما شايد نه اين قدر خاص و «او می گويد در چنين صورتی 

  ) بی بی سی فارسی: منبع(» .پس عيب ندارد کمی متواضع تر باشيم. متفاوت

  

ھای علمی  تلف اشاره دارد و اغلب آن ھا، با نظريه  وجود دارد كه به موضوعات مخت آي١٣٢٢در قرآن، حدود 

برای مثال، در قرآن از ھفت آسمان و در علم يك آسمان مطرح است و بررسی . ناسازگار و در تضاد کامل ھستند

ھمان طور كه نظريه تكامل داروين، به صورت اثباتی . كند ھای اثبت شده علمی، ھفت آسمان را صريحا نفی می

  .دم و حوا را رد می کندآيات آفرينش آ

آموزند كه چگونه گاليله مجبور به زانو زدن شد تا  ای ھا ھم می   مدرسه   امروز حتی بسياری از بچهباين ترتيب،

 او،  گردد عوض كند، در حالی كه عكس نظريه عقيده اش را مبنی بر اين كه زمين است كه به گرد خورشيد می 

 ھنگامی كه چارلز داروين ١٨٥٩يا اين كه در . ش مجبور شده بود، درست بوديعنی آن چه گاليله به اعتراف كردن

 فرآيند   ھا نتيجه ھای زنده به انضمام انسان  انواع منتشر كرد و اثبات نمود كه تمامی سازواره أ منش كتابش را در باره

.  ای را با وی آغاز نمود نه تكامل ھستند، چگونه كليسا برای بار ديگر، مخالفت سرسختا بسيار طوالنی و آھسته

امروز به ويژه در ايران، بسياری از مسلمانان نيز به اين نتيجه رسيده اند که دين و مذھب، خدا، پيامبر، قرآن، 

  .امامان و امام غايب و غيره چگونه در خدمت يک حکومت جانی و تروريست و غارت گر قرار گرفته است

ای علمی و ديگر دستاوردھای بشری، زير پای باورھای مذھبی، بسيار به اين ترتيب، امروز در اثر پيشرفت ھ

اما حاکمان کشورھای مختلفی چون عربستان و ايران، از ابزار مذھب در جھت . سست تر از گذشته شده است

  .سرکوب آزادی ھای فردی و جمعی به ويژه سرکوب سيستماتيک زنان بھره برداری سياسی می کنند

  ادامه دارد

 


