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تقدیم به پدرم
              که تمام لحظات زندگی ام

                              آکنده از عطر حضور اوست ...



مقدمۀ ناشر

نهضــت ترجمــه ای کــه در دورۀ عباســیان در جهــان اســالم شــکل گرفــت بــر ایــن بــاور مبتنــی بــود 

کامــل اســت و عالمــان بــا تفکــر منطقــی و درســت می تواننــد بــه اســتقبال مســائل  کــه اســالم دینــی 

نوپدیــد برونــد. لــذا اندیشــمندان آن دوره بی هیــچ واهمــه ای ابتــدا بــه ترجمــۀ گســتردۀ آثــار علمــی 

اروپــا و یونــان باســتان پرداختنــد و ســپس به تدریــج از ترجمــۀ صــرف بــه ســمت نوعــی گفت وگــوی 

علمــی انتقــادی بیــن جهــان اســالم و غــرب حرکــت کردنــد. نتیجۀ آن شــکوفایی و پیشــرفت علمی در 

گونــی مواجــه هســتیم و به جــای  گونا کنــون نیــز بــا مســائل و شــبهات  ســرزمین های اســالمی بــود. ا

کــه خــود باعــث برجســته تر شــدن آن هــا در ذهــن اندیشــمندان جــوان می شــود،  حــذف و طــرد آن 

گفتگــوی  بایــد در جهــِت، ابتــدا، فهــم درســت ایــن مســائل و، ســپس، فراهــم ســاختن زمینــه بــرای 

کنیــم.  علمی-انتقــادی و، در نهایــت، ارائــۀ پاســخی درخــور بــه آن هــا فعالیــت 

کــه اساســًا  در دهه هــای اخیــر در غــرب و به تبــع آن در ایــران نظریــۀ تکامــل )فرگشــت( دارویــن 

نظریــه ای در حــوزۀ علــوم طبیعــی و زیست شناســی اســت بــه بحــث مهمــی در علــوم انســانی تبدیــل 

کرده انــد  شــده اســت. در همیــن راســتا، برخــی از اندیشــمندان، و البتــه نــه همــۀ آن هــا، تــالش 

تفســیری الهیاتــی از آن ارائــه داده، نظریــۀ تکامــل را نافــی وجــود خداونــد معرفــی کننــد. نشــر لوگــوس 

وظیفــۀ خــود می دانــد، در گام اول، زمینــه را بــرای فهــم دقیق تــر و عمیق تــر ایــن نظریــه و تفســیرهای 

گام  کــه بــرای نقــد عالمانــۀ هــر چیــز ابتــدا بایــد آن را خــوب فهمیــد. در  کنــد؛ چــرا  الهیاتــی آن فراهــم 

ــا هــر دو  ــا مخاطبــان ب بعــد، تــالش خواهــد شــد نقدهــای ایــن نظریــات نیــز تهیــه و منتشــر شــود ت

ســوی ایــن اســتدالل ها آشــنا شــوند.

کتــاب حاضــر از چنــد جهــت حائــز اهمیــت اســت. یــک، خــود نظریــۀ دارویــن، تحــوالت بعــدی 

ــا  ــذرا، در اینج گ ــدک و  ــیار ان ــد بس ــی آن، هرچن ــای الهیات ، و پیامده ــر ــمندان دیگ ــط اندیش آن توس

کــه شــناخت اولیــه و جامعــی از ایــن مبحــث را در اختیــار مخاطبــان قــرار می دهــد.  معرفــی شــده اند 

کــه بــه همــراه توضیحــات  کتــاب فشــرده و درعین حــال بســیار ســاده اســت؛ تصاویــری  دو، زبــان 

کمــک بیشــتری بــه انتقــال راحت تــر مطالــب می کننــد. درعین حــال، الزم اســت در   آمده انــد نیــز 

کتــاب توضیحاتــی بســیار مختصــر بیــان شــود. خصــوص ابعــاد الهیاتــی مطــرح در 
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ــش  ــت پیدای کیفی ــی در  ــی علم ــه تبیین ــل به مثاب ــۀ تکام ــل نظری ــتی اص ــا نادرس ــتی ی ــک، درس ی

انــواع در حــوزۀ تخصصــی مســائل زیست شناســی اســت، نــه حــوزۀ الهیــات؛ امــا لــوازم الهیاتــی آن 

ازجملــه انــکار یــا اثبــات وجــود خــدا یــا هدفمنــدی جهــان در حــوزۀ الهیــات و فلســفه اســت. ازاین رو، 

کــه ورود اندیشــمندان دینــی و فیلســوفان بــه قلمــرو تخصصــی علــم تجربــی بــی راه  بــه همــان انــدازه 

اســت، ورود دانشــمندان تجربــی، همچــون زیست شناســان، نیــز بــدون تخصــص الهیاتــی یــا فلســفی 

بــه ایــن حــوزه خطاســت.

دو، نظریــۀ تکامــل برفــرض صحــت و اثبــات علمــی، منافاتــی بــا خدابــاوری نــدارد. این کــه در 

کــه اواًل در برهــان  الحــاد مــدرن ایــن نظریــه را دلیــل انــکار خــدا دانســته اند بــه ایــن دلیــل اســت 

ــی تجربــی قلمــداد  ــًا برهــان نظــم را برهان ــد و ثانی کرده ان ــه برهــان نظــم توجــه  ــًا ب خداشناســی صرف

کرده انــد. درحالی کــه اواًل ادلــه خداشناســی متعــدد اســت و محکم تریــن براهیــن، براهیــن دیگــر 

ــا اســتفاده از مقدمــات تجربــی. ازایــن رو، اشــکال  ــًا، برهــان نظــم برهانــی عقلــی اســت ب اســت. ثانی

امثــال هیــوم یــا دنیــل دنــت بــر عــدم تشــابه مصنوعــات بشــری بــا عالــم طبیعــت باتکیه بــر انتخــاب 

گــر عالــم طبیعــت بــر اســاس انتخــاب طبیعــی  طبیعــی نشــئت گرفته از همیــن خطاســت. حتــی ا

کــه بنــا بــر قانــون عقلــی ســنخیت علــت و معلــول، نیازمنــد  تکامل یافتــه باشــد، ایــن معلولــی اســت 

ــت. ــد اس ــمند و هدفمن ــی هوش علت

اشــکال اساســی در الحــاد مــدرن مبتنــی بــر نظریــۀ تکامــل تصــور غلــط از مفهــوم خالــق اســت. 

کــه آنــان خــدا را علتــی در عــرض علت هــای طبیعــی می داننــد. ازایــن رو، بــا کشــف  ــا ایــن توضیــح  ب

ــی  ــان باق ــگاه آن ــدا از ن ــه خ ــاد ب ــرای اعتق ــی ب ــی جای ــاب طبیع ــل انتخ ــودات مث ــی موج ــل طبیع عل

ــت.  ــی اس ــل طبیع ــول عل ــی در ط ــدا علت ــت و خ ــور خطاس ــن تص ــه ای ــد. درحالی ک نمی مان

هستی شــناختی،  پیش فــرض  دارد:  پیش فرض هایــی  تکامــل  نظریــۀ  بــر  مبتنــی  الحــاد 

پیش فــرض  انــکار  و  اثبــات  روش شــناختی.  پیش فــرض  و  معرفت شــناختی  پیش فــرض 

کــه مبتنــی بــر طبیعت گرایــی اســت، بــر عهــدۀ فلســفه اســت نــه علــم  هستی شــناختی ایــن الحــاد، 

کــه آن نیــز در  تجربــی. پیش فــرض معرفت شــناختی آن، انحصــار منبــع معرفــت در تجربــه اســت 

حــوزۀ فلســفه اســت. پیش فــرض روش شــناختی هــم انتخــاب ســاده ترین تبییــن به عنــوان بهتریــن 

کــه ایــن مســئله نیــز اشــکاالت اساســی دارد. تبییــن اســت 
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همچنیــن، در ایــن متــن، تاریــخ بشــر بــر اســاس دیــدگاه رایــج در یهودیــت و مســیحیت، چنــد 

کــه ایــن مطلــب مســلم نیســت و بــر اســاس دیــدگاه  هــزار ســال دانســته شــده اســت؛ در حالــی 

گرچــه در دورۀ مــدرن تــالش  اســالمی نهایتــًا در مــورد نســل فعلــی بشــر صــادق اســت. به عــالوه، ا

کــه منتهــی بــه انــکار خــدا ممکــن اســت بشــود؛ خــود  می شــود تفســیری از ایــن نظریــه ارائــه شــود 

دارویــن انســانی خدابــاور بــوده اســت و هرگــز چنیــن منظــوری در ذهــن نداشــته اســت. نویســندۀ 

گاه بــوده اســت و در انتهــای کتــاب دیــدگاه نهایــی دارویــن را از قــول  کتــاب حاضــر نیــز بــر ایــن نکتــه آ

کــه »آیــا در ایــن برداشــت از امــر حیــات، عظمــت واقعــی بــه چشــم  خــود او این گونــه مطــرح می کنــد 

ــک  ــاید در ی ــی ش ــدود و حت ــکالی مع ــدوًا در اش ــون ب گ گونا ــای  ــا توانایی ه ــدگار ب ــه آفری ک ــورد  نمی خ

گــردش  شــکل تنهــا دمیــده اســت و چــون ســیارۀ مــا زمیــن از قانــون ثابــت جاذبــه تبعیــت می کنــد بــه 

در مــدار خویــش ادامــه داده اســت و از آغــازی ســاده، بی شــمار صــور تحســین انگیز منبعــث شــده 

کتــاب  از تکامــل بازنایســتاده اند هنــوز هــم درحــال تکامل انــد؟«. لــذا خواننــدگان محتــرم الزم اســت 

کــه در ایــن مقدمــه تشــریح شــد بخواننــد. حاضــر را در بافــت وســیع تری 

کــه ترجمــۀ ایــن اثــر را  در پایــان، الزم می دانــم از دوســت عزیــزم، محمدمســعود نخســتین، 

کــه نکاتــی دربــارۀ ابعــاد الهیاتــی ایــن  متقبــل شــده اند و همچنیــن از دکتــر محمدجــواد اصغــری 

کنــم. کــه در مقدمــه آن را بازتــاب دادم قدردانــی  نظریــه را متذکــر شــده اند 

سید علی اصغر سلطانی

مدیر مسئول نشر لوگوس
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ایدۀ مرکزی در زیست شناسی

»هیــچ چیــز در زیست شناســی جــز در ســایۀ تکامــل معنــا پیــدا نمی کنــد.« ایــن را تئودوســیوس 

دوبژانســکی1 )1900-197۵(، دانشــمند بــزرگ روســی در زمینــۀ ژنتیــک و زیست شناســی تکاملــی 

کرده است. نظریۀ تکامل در واقع ایدۀ مرکزی زیست شناسی جدید است.  اظهار 

کتــاب منشــأ انــواع،2 شــورای آمــوزش  گوســت 1999، یک صدوچهــل ســال پــس از انتشــار  در آ

کرد.  کانزاس مبحث تکامل را از برنامۀ آموزشی رسمی حذف  دانشگاه ایالتی 

کنــون می تواننــد بــدون یادگیــری اساســی ترین  کانــزاس ا دانشــجویان زیست شناســی دانشــگاه 

دانشــگاه  آموزشــی  شــورای  چه چیــزی  چــرا؟  شــوند.  غ التحصیــل  فار تحصیلی شــان  رشــتۀ  ایــدۀ 

کننــد؟ ــرد  دانشــجویان را از ایــن دانــش مهــم محــروم  ک ــزاس را وادار  کان

1. Theodosius Dobzhansky
2. Origin of Species
کتاب  که در سال 18۵9 چاپ شد. داروین در این  مهم ترین اثر چارلز داروین، دانشمند و زیست شناس اهل بریتانیا 

کرد. )م( نظرات جدیدی دربارۀ تکامل، پیدایش حیات و انقراض انواع موجودات بیان 
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کانزاس ترس و نفرت در 

کانــزاس به طورعلنــی نظریــۀ تکامــل را دوســت نداشــتند. آن هــا  اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه 

آلفــرد راســل واالس1 )182۳-191۳(  کــه چارلــز دارویــن )1882-1809( و  تنهــا نیســتند. از زمانــی 

کردنــد، میــان بســیاری افــراد تــرس و  نظریه شــان را در ســال 18۵8 در انجمــن علمــی لینیــان مطــرح 

کــردن ایــن نظریــه تــالش بســیاری شــد.  نفــرت بــه وجــود آورد و بــرای ســرکوب 

گــوش همســر اســقف بیرمنــگام  رســید، او بــه همســرش  وقتــی در دهــۀ 1880 نظریــۀ تکامــل بــه 

گفــت:

کرد؟ چه بعدی از نظریۀ داروین مردم را تا این حد آشفته 

1. Alfred Russel Wallace
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پرسش های قدیمی

نظریــۀ تکامــل دارویــن مــردم را برآشــفت چــون ضــد بســیاری از باورهــای قدیمــی آن هــا دربــارۀ 

بشــر اســت. 

در طی هزاران سال، بشر دربارۀ معنای زندگی در حیرت بوده است. 

پاســخی کــه بســیاری از ادیــان بــه ایــن پرســش ها داده انــد، معمــواًل بــر محــور خداونــد یــا خدایــان 

می چرخــد. 

کــی قــرار داده اســت.  کــرۀ خا خداونــد مــا را آفریــده اســت و بــرای هدفــی مشــخص مــا را بــر روی 

گرفتــه شــده اســت. انســان بــا حیــوان  در تمامــی ایــن پاســخ ها، انســان مخلوقــی اســتثنائی در نظــر 

کــه  یکســان نیســت. انســان برخــالف حیــوان روح و وجــودی روحانــی دارنــد. تنهــا انســان اســت 

دارای اختیــار و زندگــی پــس از مــرگ اســت.
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اسید جهانی1

برخــالف  نظریــه  ایــن  می کنــد.  تهدیــد  را  قدیمــی  اندیشــه های  از  بســیاری  تکامــل،  نظریــۀ 

، روح، یــا زندگــی پــس از مــرگ اســت. تکامــل  ادعاهــای اصلــی بســیاری از مذاهــب، از جملــه پــروردگار

ــوع دیگــری از حیــوان اســت.  ــه بشــر ن ک مدعــی اســت 

فیلســوف آمریکایــی، دنیــل دنــت2 )متولــد 1942(، نظریــۀ تکامــل را نوعــی »اســید جهانــی« 

کــرده اســت. توصیــف 

از دیــدگاه دنــت، نظریــۀ تکامــل هماننــد اســید جهانــی تمامــی باورهــای ســنتی پیــش از خــود را 

ک دارویــن« می نامــد.  می بلعــد. بــه همیــن دلیــل، دنــت نظریــۀ تکامــل را »ایــدۀ خطرنــا

1. Universal Acid
2. Daniel Dennett




