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 (ق1330گرایانه داروین متعلق به دورۀ قاجاریه )ای در رد نظریات مادینسخهگزارشی از 
 محمد معصومی

 غیروابسته پژوهشگر
dmrm92@gmail.com 

 (24/06/1398پذیرش:  ،23/04/1398)دریافت:  
 چکیده

ق 1298 سال در و نوشته فارسی به داروین، ۀنظری نقد در که ایرساله نخستین
 سال در نیز دیگر ایرساله. است اسدآبادی الدینجمال سید نیچریه منتشر شد،

 فارسی به شهرستانی محمدحسین اللّهآیت قلم به بینات آیات عنوان با ق1299
 در که ،اصفهانی نجفی محمدرضا اللّهآیت مفصل کتاب سپس. است شده نوشته
 راث سومین ظاهراً است، شده منتشر داروَن فلسفه نقد عنوان با و ق1331 سال

 یفارس به اثری در علم العقل مرآت است. داروین ۀنظری بررسی مطالعه شده در
-1293)حائری  سنقری علی محمد اللّهآیت قلم به ق1330 سال است که در

 لشام که اول جلد در وی. است شده نوشته کربال برجستۀ علمای از( ق1378
 ان(گرای)ماده« مادیین» تناقضات و اشکاالت به است، مقاله سه و دیباچه یک

 زیر ومس ۀمقال در سپس و کندمی نقد را آنها کالمی-فلسفی روش با و پردازدمی
 و کندمی اشاره داروین ۀنظری اصلی محور چهار به «اربع نوامیس ابطال» عنوان

 کتاب این وجود با که است این ادعا. شماردبرمی را یک هر فساد خود زعم به
 مطالعات در را نوینی فصل توانمی است، شده نوشته ق1330 در و فارسی به که

 .قاجار گشود دوران علم تاریخ

 .حائری سنقری علی محمد ،العقل مرآت داروین، ها:واژهکلید
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 مقدمه
تکامل داروین با  ۀزبانان با نظریات جدید و از جمله نظریفارسی ۀجهان اندیش آشناییِ

رو بوده است. آنچه بر سر آن توافقی فراز و فرودها و اما و اگرهای تاریخی فراوانی روبه
های تکاملی به ایران های ورود اندیشهاجمالی وجود دارد، این است که طبق اسناد راه

 زواسطه. در شکل اول اهای بیهای باواسطه و راهشود: راهکلی تقسیم می ۀبه دو دست
ها و آثار و مجالت منتشر شده در سه جهت شمال، شرق و غرب با استفاده از کتاب

)از جانب  )از سوی شمال(، هند و شبه قاره زبان امپراتوری عثمانیکشورهای ترک
هایی از )از طرف غرب( اشاره زبان امپراتوری عثمانیو کشورهای عرب ،شرق(

 افت.نظریات جدید به فضای فکری ایرانیان راه ی

از طرف دیگر، با گسیل داشتن دانشجویان ایرانی در دوران قاجار به کشورهای 
های درسی و انگلیس و بعد فرانسه( و آشنایی آنان با منابع اروپایی و کتاب) اروپایی

های فرانسه و همچنین با تأسیس مدارس جدید تبشیری در ایران و تدریس کتاب
های جدید در علم و فلسفه و ادبیات آشنا اندیشه واسطه باانگلیسی زبان در آنجا، بی

 1ایم.شده

های تکاملی و دقت در محتوای آنها نشان نگاری در مواجهه با اندیشهسیر کتاب
 بیشتر ناشی از تفسیرهای ،دهد آنچه به عنوان نظریات داروین در ایران شناخته شدهمی

های داروین بوده است. اندیشه ها از آنو مارکسیستی اعراب و ترک گرایانهمادهخاص 
با آثار شِبلی شُمَیِّل  2یا بوکنربوخنر یا بوشنر ۀگرایاندر جهان عرب در پوشش آراء مادی

کتاب شمیل  با انتشار م1884با این نظریه از سال های بعدی همۀ تقابلشد و  مطرح
ن فکری خط سیر این نحو مواجهه تا حد زیادی به جها این بر . بناشددر مصر آغاز 

های های مارکسیستی و برداشتایرانیان نیز از راه ترجمه وارد شد. از سوی دیگر نگاه

                                              
المانه ع ۀله مقالتوان به آنها مراجعه کرد. از جمهای بسیاری در این باره نوشته شده است که میمقاالت و کتاب .1

و علوم  ادبیات ۀمجلۀ دانشکد، «آشنایی ما با فلسفه و دانش نوین باختری»استاد محمد تقی دانش پژوه با عنوان 
همچنین کتاب  .292-265ص، 4و3و2و1 های، سال بیست و پنجم، شمارهش1362، پاییز انسانی دانشگاه تهران

در دانشگاه  ،، در سه جلدش1354که در سال  دنی جدید در ایرانسسات تمؤتاریخ م دکتر محبوبی اردکانی با عنوان
 ۀکارنامهای تهران منتشر شده است. آثار دکتر هما ناطق نیز در این موضوع بسیار قابل اعتنا هستند؛ از میان آنها کتاب

 اند.حائز اهمیت 1834-1848ایران در راهیابی فرهنگی و  فرهنگی فرنگی در ایران
2. Ludwig Buchner (1824-1899) 
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مک از نظریات داروین ک انگارمادهقفقاز نیز به فهم روشنفکران  وخاص ترکان عثمانی 
ها و آثاری را که به شکل مکتوب در زبان در این بخش فهرستی اجمالی از کتاب 1کرد.

 بر جا مانده، بارۀ نظریۀ تکامل در قاجاریه تا اواخر دوران پهلوی اول،فارسی از دوران 
ای تواند موضوع مقالهدهم. بدیهی است که هر کدام از آثار نام برده شده میبه دست می

هایی کوتاه و سیری گذرا است. این تاریخچه مستقل باشد و آنچه خواهد آمد صرفاً اشاره
آورم تا جایگاه تاریخی آن را بهتر سخه نویافته میتر شدن مختصات نرا برای روشن

  2بشناسیم.

 شده دربارۀ نظریۀ تکامل از دوران قاجار تا اواخر پهلوی اولگزارشی از آثار شناخته
ون در داروین تاکن ۀای که به زبان فارسی در برابر نظریباری، نخستین مواجهه و ردیه

د جمال از سی نیچری و بیان حال نیچریان حقیقت مذهبکوتاه  ۀتاریخ ثبت شده رسال
دَکَن  یدرآبادافغانی است که در پاسخ به درخواست یکی از معلمان حالدین اسدآبادی/

ئی منتشر شد، و و بعد در بمب جانوشته و ابتدا در همان م1881ق/1298هند، در محرم 
)برای چاپ اصفهان فرهنگ سال سِیُّم روزنامه  101 ۀدرنمر ق1298سپس در رجب 

 به سردبیری و مدیریت میرزا محمد تقی خانآشنایی بیشتر نکـ : رجایی، سراسر مقاله( 
درواقع  3شماره چاپ شد. 47، به شکل پاورقی و درجانورنامه انصاری کاشانی صاحب

له های اسدآبادی در ایران با این سلستوان گفت نخستین آشنایی مکتوب با اندیشهمی
گرایان سخن دهریون یا مادی ۀبار آن رساله به زعم خود در مقاالت بوده است. وی در

                                              
از سوسیالیستی  و های مارکسیستیثر از تفسیرهای خاص جریانأبیشتر مت و متفکران قفقاز روسیه ترکان عثمانی .1

 اند.داروین بوده ۀنظری
ه شناسی مفصل موضوعات مربوط بکتاب ۀآثار فارسی بر جا مانده را برای تهی ۀام همدر ده سال گذشته کوشیده .2

 شود.شناسی به زودی منتشر میایران گرد آورم. این کتابتکامل در 
 سید و بردمی ارک به آن ۀنویسند و کتاب ۀبار در را عجیبی البته و بلند تعابیر نیچریه ۀرسال از تمجید در انصاری .3

 و فرزانه عالم و یگانه فاضل المعاصرین، فخرالحکماء خردمند، وحید الذوق، سلیم و دانشمند حکیمی را جمال
 رایشب هندوستان از پست با جمال سید شخص را کتاب که است کرده اظهار وی. شماردمی مقدس کتاب را کتابش
با نظریۀ تکامل داروین موافق  کاشانی انصاری که زد حدس توانمی اینجا از(. 4-2ص ،اسدآبادی)است  فرستاده

 از کریذ جانورنامه کتاب توان مطمئن بود که دراند، نمیکردهاین بر خالف آنچه بعضی ادعا  بر نبوده است. و بنا
 مدافع را وا تواننمی این بر بنا. است دانستهمی اخالق فساد باعث و دین مخالف را آن آمده باشد. زیرا تکامل ۀنظری
 داروین دانست. تکامل ۀنظری
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و  کندیبررسی مگوید و از منظری تاریخی این سیر را از یونان باستان تا عصر جدید می
 .(11)اسدآبادی، ص کشدداروین را به عنوان سید این طایفه به نقد می

، مجتهدی شیعی به قلمآیات بینات کتابی با نام  ق1299، در سال نیچریه پس از
در این  1شود.سید محمد حسین شهرستانی نوشته و در الهور چاپ سنگی می اللّهآیت

ه شود، بلکرساله نامی از داروین برده نشده و به اصول نظریات تکاملی هم اشاره نمی
 و آنها ارشاد برایپردازد و میانگار( )=ماده «نیچری»های شهرستانی تنها به نقد دیدگاه

 هغیر و معجزات وجود و پیامبران ارسال لزوم و خالق وجود اسالم، دین به نشانپیروا
اند. البته گفتنی است با اینکه نامی از داروین در این رساله برده نشده، اما  شده اثبات

 انگارانه یکسانهای مادهچون در فضای فکری آن روزگار، نظریات داروین با دیدگاه
این باورند که آن رساله در حقیقت پاسخی به داروین و نظریات شد، برخی بر پنداشته می

 2او است.

میرزا عبدالحسین خان معروف به میرزا  ۀهای پراکندها، به دیدگاهبا عبور از این سال
 یهارسیم که به شکلی پراکنده در چند رساله خود به داروین و اندیشهآقاخان کرمانی می

که در تبریز کشته  ق1314او عمدتاً تا قبل از سال  تکاملی اشاره کرده است. رساالت
، )= استانبول( چاپ اسالمبول اختر ۀاش در روزنامهای فعالیت مطبوعاتیشد و در سال

 .(98-89)آدمیت، ص اندشدهمنتشر می

. دشکتابی مفصل در دو جلد به زبان عربی در بغداد منتشر  ق1331در ادامه به سال 
ا نجفی اصفهانی عالم شیعی ساکن کربال و ایران بود که شیخ محمد رض اللّهآیت

بار  داروین نوشته است. این کتاب که تنها یک ۀترین نقد تاریخ تشیع را بر نظریمفصل
ده های اخیر چاپ شو آن هم به شکلی مغلوط منتشر شده بود، با تصحیح دوباره در سال

یاب قدیمی آن نیز اکنون دست ۀجم. عالوه بر این، تر)نکـ : منابع، نجفی اصفهانی( است
در  سی شمسی ۀبیست و اوائل ده ۀهای انتهایی دهاین کتاب حوالی سالتأثیر است. 

 .(180)برای نمونه نکـ : حائری مازندرانی، ص منابع فارسی زبان قابل ردیابی است

                                              
 های اخیر دوباره منتشر شده است: کتاب با مشخصات زیر در سال .1

های ای در رد دهریون، نیچریان و دیگر پیروان نظریهآیات بینات: رسالهش(. 1396شهرستانی، محمد حسین. )
 .نشر ثالثتهران: . پیشگفتار و ویرایش کامران امیرارجمند. تکامل طبیعی

 ند.اند، بر این باورم مرقوم فرمودهجناب آقای دکتر کامران امیرارجمند، در یادداشتی که برای .2
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 ةفلسفهزارجریبی کتابی با نام زاده حائریعلی اکبر  ش1291ق/1333در سال 
گاه نسبتاً مفصل بر نوعی ن . این کتابِکردمنتشر  به صورت چاپی نوشت و االنسان

فلسفی استوار است، و در مباحث تکاملی، البته با قدری تفاوت، به نگاه اسدآبادی 
 شود.نزدیک می

در تهران به شکل سربی منتشر  ق1338که در سال  دارونیستها ۀتنقید مقال ۀرسال
قاجاریه  ۀخواه دور، روحانی سیاسی و مشروطه1رقانیاخ دمجته هاسداللّ  سید، به قلم شد

و پهلوی اول است. او در این کتابچه کوشیده است تا با دالیلی که عمدتاً از منابع فرانسه 
فی دقیق علمی معر ۀانسان مردود و فاقد پشتوان ۀبار زبان آورده، نظریات تکاملی را در

 2کند.

به قلم میرزا  مشرق زمین یا سردارنامهداروین و حکمای ق. کتاب 1342در سال 
های تابتر در کدستغیب شیرازی در اثبات این موضوع که آراء داروین پیش اللّهیتاعن

دانشمندان و فیلسوفان مسلمان از قبیل مِسکَوَیه، مالصدرا، مالی رومی و مال هادی 
 .شدسبزواری و ... آمده است، منتشر 

 فِقالمُرتَای با عنوان کتاب ق رساله1348مهدی نجفی اصفهانی هم در سال 
 . او در کتابش در شکل گفت و گوشدنویسد که در چهارده فصل در اصفهان منتشر می

« همنحوسه و مشئوم ۀفلسف»داروین که آن را  ۀمحور میان رفیق و شفیق به رد فلسف
 است. کردهرا نقد  3«بوشنری»شمارد، پرداخته و اصول چهارگانه ( می99)ص

ها شامل مقاالتی است که در اولین گزارش ،شمسی 1300های پس از سالدر 
مجالت احزاب سیاسی آمده است. از جمله این مجالت که احتماالً نخستین گزارش را 

 ش1298است که از سال  فرهنگ ۀتکامل و افکار داروین بازتاب داده، مجل ۀاز نظری
                                              

 سیدان، جعفری: ـ های خرقانی نکبرای آشنایی با اندیشهشکل آمده است. « خارقانی»بر روی جلد کتاب به همین  .1
 .ه خرقانی روحانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاهاسداللّ

 .49-44هاشمی، ص: ـ برای مقایسه میان رویکرد اصفهانی و خرقانی نک .2
ها با کتاب و ایجاد موج مخالفت  -رجمه شبلی شمیل به عربی صورت گرفتکه با ت- پس از انتشار کتاب بوشنر .3

 اش را پشتگرایانههای او، درواقع داروین بیش از همه مورد اصابت قرار گرفت؛ زیرا بوشنر اهداف مادیو اندیشه
حیت داروین در جهان اسالم و مسی ۀهایی که در نقد نظریاین، در بیشتر کتاب بر داروین پنهان کرده بود. بنا ۀنظری

هایی که نام برده شد، در حقیقت نویسنده نقد نظریه بوشنر را در دستور کار داشته اند، و از جمله کتابنوشته شده
 است، نه داروین را. پس بهتر است این چهار یا در مواقعی پنج اصل را در واقع اصول بوشنر بدانیم.
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سوم خود در خرداد  ۀو در شمارشده است با سردبیری تقی رائقی در رشت منتشر می
را « تکامل» ۀواژ آورده و در آن« ؟چیست تکامل»ای را با عنوان ش. مقاله1304

را معادل اوولوسیون  و آن 1 احتماالَ برای بار نخست در زبان فارسی استفاده کرده است
و این دو را مترادف ترانسفورمیسم و داروینیسم گرفته است و توضیحات تاریخی با 

 میتی از سیر اندیشه تکاملی به دست داده است.اه

آن را در )ذکاء الملک( نام اثری است که محمد علی فروغی  2دور و دراز ۀاندیش
جا منتشر کرده بول برای تفنُّن و گذران اوقات نوشته و همانندر استا ش1306سال 
ست و نشو و ارتقا را پذیرفته ا ۀکوچک رسماً نظری ۀفروغی در این رسال 3است.

ست دهد. گفتنی اوگویی داستانی ارائه میتوضیحاتی عامه فهم از آن در قالب گفت
سیر حکمت در بیست شمسی هم در جلد سوم کتاب  ۀهای انتهایی دهفروغی در سال

 های داروین اختصاص داده است.فصلی را به اندیشه اروپا

ای مفصل به بحث مقالهتوان در زبان مینویسی را در میان مجالت فارسیسیر مقاله
ر ای بیفزایم، باید بگویم که اغلب مقاالت منتشگذاشت، اما اگر بخواهم به اجمال نکته

بیست و سی شمسی از عُمق و دقت کافی برخوردار  ۀشده در مجالت تا حوالی ده
 به سلسله توانشود، که از آن جمله میاند. البته در این میان استثنائاتی هم دیده مینبوده

های گالب اشاره کرد که در سالبه قلم دکتر حسین گل داروین و عقاید اومقاالت 
منتشر شده است. رویکرد ایشان با توجه به  مهر ۀشمسی در ماهنام 1315تا  1314
شان و اهتمام ویژه به امر ترویج علم، مجموعاً دالیلی دانشگاهی و علمی و ادبی ۀپیشین

وین، مبتنی دار ۀترین روایت از نظریتوان با تکیه بر آنها ادعا کرد که درستاست که، می

                                              
در  زودیبه که امیافته دست اسناد جدیدی به فارسی زبان در شدنش وارد چگونگی و تکامل ۀواژ ۀپیشین ۀبار در .1

 کرد. خواهم قالب نوشتار مستقلی منتشر
متن  (؛ همچنین60-26ص، فروغیمقاالت ) نقل شده است« مقاالت فروغی»متن رساله در ایران در مجموعه . 2

محمدعلی فروغی و ساختارهای ش(. 1384اصغر. )لیدار، عحقکامل رساله در این کتاب نیز در دسترس است: 
 .140-103ص .تهران: انتشارات کویر .نوین مدنی

 ملل ۀتازگی در جامعبیند؛ زمانی که ایران بهش( در ژنو می1307م )1928ه امیر انتظام، فروغی را در پاییز نصراللّ .3
دار سفارت کبرای ایران در ترکیه بود، نمایندگی شورا سپرده شد. در همین پذیرفته شد و به فروغی در حالی که عهده

گوید کتاب را وقتی در اسالمبول منتظر دستور دهد و میرا به انتظام می دور و دراز ۀاندیشای از دیدار، فروغی نسخه
 .(خاطراتنکـ : انتظام، ) رسید برای گذراندن وقت نوشتماز دولت بودم و نمی
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ه متعلق به دانشگاهیان و از جمل های سیاسی یا ایدئولوژیک،بر متون علمی و نه روایت
 ست.گالب بوده احسین گل

الحسن به قلم میرزا ابو اولی یا مابعدالطبیعه ۀفلسفکتابی با نام  ش1316در سال 
که ضمن بررسی تاریخ فلسفه در غرب و تطبیق مفاهیم  شدشعرانی طهرانی چاپ 

 داروین در هایدو صفحه را به بیان دیدگاه اسالمی، ۀفیلسوفان غربی با مفاهیم فلسف
های تکاملی را دهد و در آن دیدگاهمی صان اختصانشو و ارتقای جانوران و انس ۀبار

زبان با نام ای فرانسهای از دانشنامهکه گفته شده ترجمه چنان کند. این رساله آننقد می
 .(5)شعرانی طهرانی، ص است 1الر

 ۀلبوسی بنیاد انواعپنج فصل از کتاب داروین با نام  ش1318در نهایت، در سال 
در تهران با ترجمه عباس شوقی منتشر  قا در عالم طبیعتانتخاب طبیعی یا تنازع ب

)معصومی،  ای از روی منابع عربی و نه چندان دقیق و کامل و خواناشود؛ ترجمهمی
 .استکرده ترجمه  2در تاریخ فلسفه اسالمی هم پس از آن کتابی شوقی .سراسر مقاله(

 نویافته ایگزارشی از نسخه
به خط نسخ فارسی و با نویس دستای نسخهمرآت العقل کتاب دو جلدی و مفصل 

اریخ پایان است که ت -لفؤاحتماالً به خط م- حواشی توضیحی به خط شکسته نستعلیق
 اللّهآیتشخصی مرحوم  ۀدرج شده است. این تک نسخه در کتابخان ق1330آن کتابت 

شود؛ نگهداری میاند در قم سید محمد رضا طبسی حائری که شاگرد و وصی ایشان بوده
 3و توسط فرزند ایشان در اختیار بنده قرار گرفت.

 4نویسنده ۀبار در
شیخ محمد علی فرزند شیخ محمدحسن همدانی سنقری حائری  اللّهآیتکتاب،  ۀنویسند

در کربال  ق1293بوده که درهفتم جمادی االولاز علمای ایرانی االصل ساکن کربال 
جا دیده به جهان گشودهاز علمای کربال بوده و در همانمتولد شده است. پدر ایشان نیز 

چنان که در شرح احوال خودنوشت  اند. آناما اجدادشان در اصل همدانی بوده .اند
ایشان و در تراجم آمده است، مرحوم شیخ محمد علی نخست در محیط خانواده و از 

                                              
1. Le Pere CH.LAHR, S.J. 

 چاپخانه خاور.. تهران: تاریخ فلسفه در اسالمش(. 1319بور، ت. ج. )دی .2
 با تشکر بسیار از ایشان. .3
 .267-235صبرگرفته از این منبع است: عباسی و قنبریان، بیشتر فرازهای این بخش  .4
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 روسد. بعد از آن، پدر بزرگوارشان قرآن و تجوید را آموختند و سپس به مکتب رفتند
کربال و نجف و زیر نظر استادان مشهور  ۀعلمی ۀمقدمات، سطح و خارج فقه را در حوز

دماتی، مق ۀاستادان ایشان در دور جالب این است که یکی از ۀعصر خود گذراندند. نکت
بوده  آیات بینات( صاحب کتاب ق1315)متوفی  سید محمدحسین شهرستانی اللّهآیت

یشان از محضر استادانی مانند شیخ محمد صادق ارومی ملقب به است. همچنین ا
 زبان عبری و سریانی آموختند. 1فخراالسالم

ختلفی م یایشان برای تکمیل دروس و استفاده از سایر استادان، به شهرها و کشورها
ج مر استادانشان برای ترویسفر کردند. در این مدت دو مرتبه به ایران آمدند و حسب اال

نشینی اختیار کردند دینی در ایران ماندند. در نهایت پس از بازگشت به کربال گوشهامور 
ست این کوشش شبانروزی بیش از بی ۀو به تألیف و استنساخ کتاب پرداختند. نتیج

های مختلف فقهی، حدیثی، کالمی و تفسیری است که برخی از عنوان کتاب در زمینه
شم م ایشان در شمخطوط باقی مانده است. سرانجا آنها منتشر شده و بسیاری نیز همچنان

و در صحن حضرت عباس  ندسالگی بدرود جهان گفت 87در سن  ق1378محرم الحرام 
های تراجم و در برخی از کتاب مرآت العقلبارۀ کتاب  در به خاک سپرده شدند.

 ها، توضیحی با این مضمون آمده است:کتابشناسی

کتاب مفصلی در علم کالم جدید است در دو جلد. جلد اول  مرآت العقلکتاب 
شامل دیباچه و در سبب تحریر این رساله و سه مقاله به این شرح: الف( اثبات 
صانع؛ ب( مقاالت طبیعیین و مادیین و جواب تناقضات آنان؛ ج( ابطال 

جلد دوم در اصول دین شامل پنج اصل توحید، عدل، نبوت،  نوامیس اربع.
، 1)آقا بزرگ، ج ز آیات و روایات و اقوال کالمیونو معاد با استفاده اامامت 

؛ تنها در منبع اخیر با این 102ص؛ استادی، 457؛ حافظیان بابلی، ص53ص
 نکته اشاره شده است که کتاب در بارۀ فرضیۀ داورین است(.

  

                                              
 ایرانی نگارروزنامه و نویسنده مجتهد، ؛تهران در ق1330 ۀدرگذشتو  ارومیه کندی کلیسا روستای ق1260 متولد .1

 اخذ و نجف در تحصیل سال 16 از پس و گروید اسالم به جوانی در بود ارومیه اهل آشوری کشیشی ابتدا در که
 هب شاه طرف از آیینش، تغییر علل بارۀ در شاه ناصرالدین مذاکره با از پس برگشت. او ایران به اجتهاد ۀدرج

 .گردید ملقب فخراالسالم
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 گزارشی از جلد اول کتاب
از  -صفحه 90حدود - از جلد اولشود صرفاً گزارشی همه آنچه در این مقاله ذکر می

تکامل  ۀگراها و پاسخ به آنها و نظریکتاب است که در آن بیشتر به تناقضات مادی
موجود، بر اساس فهرست آن، دیباچه و سه مقاله  ۀجلد اول نسخ 1داروین پرداخته است.

قاید ع دارد. در دیباچه، سبب تحریر این رساله و تقریر این مقاله آمده و سپس اجمالی از
آنها ذکر شده است. بعد از دیباچه، سه مقاله با عنوان کلی زیر  «مادیین و نوامیس اربع»

 «.دلیل قاطع بر عدم صالحیت ماده مبدئیت عالم را»آمده است: 

در اینکه هر ذره از ذرات ُممکنات و موجودات به لِسان فطرت ناطق »اول  ۀمقال
 ۀمقال ؛«او و تنزیه آن جناب از هر کثرتاست به زبان فصیح بر وجود صانع و توحید 

 ۀ؛ و مقال«شروع در مقاالت طبیعیین و مادیین و جواب تناقضات این جماعت»دوم 
ای لف در دیباچه پس از اشارهؤم «.در ابطال نوامیس اربع و صُدفه مُحال است»سوم 

 نویسد:می 4 ۀگرا و دهری در صفحهای مادیکوتاه به نگاه

تأمل نیست در بطالن این خرافات، و این حقیر در هنگام  ... هیچ عاقلی را
در اصول دین مبین، وقت را اَشرف از آن دیدم از  مرآت العقل ۀنوشتن رسال

صری به اینان؛ ناگاه از طرف جمعی جداً اشاره شد که مخت ۀتَعرُّض به مقال
 ابطال این مقاالت بنگارم.

 :افزایدین چنین میو سپس در بیان دیدگاه مادی

... بدانکه این جماعت را در اصل این عالم و تنوعات آن از عِلویات و سفلیات، 
جمادات، نباتات، حیوانات و بشر، مذاهب مختلفه است و آراء مُتَشَتِته؛ چنانچه 
هر یک تکذیب دیگری نماید؛ ولی آنچه امروز زیر آن اتفاق دارند این است 

... و گویند این ماده به خودی خود که، اصل عالم را تفاعل ماده و قُوه دانند 
؟[ ] حرکت کرد و از آن حرکت، اجرام سَماویه پیدا شد و بعد از آن اجرام ارضیه

از اجسام معادن و نباتات و حیوان به سبب آن پیدا گردید؛ و گویند نه ادراک و 

                                              
یحی، کنم ایشان نیز مانند بیشتر اندیشمندان مسلمان یا مسام، گمان میبر مبنای دریافتی که از بیانات ایشان داشته .1

اند. چرا که مرز روشنی میان این دو در کلماتشان گرایانه برآمده از آن را یکسان پنداشتهداروین و نظریات مادی ۀنظری
اوان اجتماعی و سیاسی و آموزشی دارد که در محل خود قابل ارزیابی است. اما شود. این موضوع دالیل فردیده نمی

کالمی و سیاسی وارد دنیای اسالم شد و ظرفیت -داروین به شکل موضوعی فلسفی ۀمهم این است که نظری ۀنکت
 شناختی آن نبود.آموزشی جهان مسلمانان در آن عصر پذیرای ابعاد زیست
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نه اراده و نه شعوری در تکوین اشیاء ندارد، بلکه خلقت ترکیبیه همه این مرکبات 
 .(5-4ص) شودعجائب و غرائب مُکَوِّنات به صُدفه و اتفاق شده و میو 

 نویسد:می« مُلَخَّص خرافات مادیین»سپس زیر عنوان 

قائل اند؛ اول، ناموس تباین، یعنی  1... اینها در تفاعل اجزاء به چهار ناموس 
مه آلود[ با یکدیگر مشابهت تا]= ابرمانند، مه هر فردی از افراد ماده سَدیمی

دویم، ناموس انتقال از اصل به فرع و مُباین دیگر، از افراد قوی و  2ندارد؛
ضعیف در ظرفهای مناسب و غیرمناسب؛ سیّم، ناموس تنازع بقا، یعنی افراد با 
یکدیگر در فنا و بقا، تنازع نمایند تا قوی بماند و ضعیف برود یا صاحب ظرف 

انتخاب طبیعی، یعنی طبیعت  مناسب بماند و غیرمناسب برود؛ چهارم، ناموس
 .(5)ص حفظ کند آنچه را که بهتر و کاملتر است

 انسان نیز چنین آورده است: ۀبار در

... و گویند انسان نیست مگر حیوانی که به ناموس انتخاب طبیعی ترقی کرده تا 
 .(6)ص گرنه اصل او میمون بود بر میمون غالب شد و دارای ادراک شد و

 یسد:نوو در نقد آن می

شعور که اصل انسان بود به چه سبب صاحب بی ۀدانم این ماد... یالَلعجب! نمی 
او از کجا آمد و این گوهر گرانبهای عقل از کدام  ۀعاقل ۀاین ادراک شد، و قو

مدرسه تحصیل کرد. وانگهی، انسان که به ناموس انتقال از اصل به فرع یا آنکه 
 ۀشده، آیا دمش کی بریده شد؟ پشم و پیل به انتخاب طبیعی، تکوین او از میمون

 ها در کنار بشر استاو کی و کجا ریخت؟ یا آنکه میمون تربیت شده که سال
 جا()همان کند؟چرا ترقی نمی

 کند:در ادامه بدون بردن نام سید جمال الدین اسدآبادی به فرازی از کتابش استشهاد می

د که اناو در این مقاالت غافل ... خوش گفت حکیمی که بیچاره دارون و اتباع
ی ها یککنند، با وجود اینها ختنه میها و عبریچندین هزار سال است که عرب

                                              
ستوار داروین بر چهار محور ا ۀه در بیشتر آثار عربی و فارسی منعکس شده است، نظریدیدگاه بوشنر ک پایۀبر  .1

ه ممکن است این چهار قانون با تعابیر تشود. البهای قدیمی دیده میاست. این چهار محور در خیلی از کتاب
 اند.گوناگونی آمده باشد، اما همگی به یکدیگر قابل تبدیل

های هر گونه در عین تشابهات فراوان، در این مشابهت تمام و کامل نیستند بلکه ت که زادهاحتماالَ به این معنا اس .2
 شود.اختالفاتی جزئی در میان است که باعث تمایز میان آنها می



 105/ ...داروینگرایانه ای در رد نظریات مادیگزارشی از نسخه

ها گویند ممکن است بعد از قرناز آنها مختون زاییده نشده و چنین که اینها می
؛ قس: 7-6صهای جنگل پشه شوند )شوند و فیل ها فیلبه تدریج پشه
 .(13اسدآبادی، ص

 کند که:یک کالم خالصه می و در

 ةفاقِد ۀبسیط ۀمُبهَم ۀ... و بالجمله مُحَصل کالم این جماعت قول به فاعلیت ماد
بدون مُحرک، منتشر در هوا است  است که ةاالختیاری ةو الحرک ةالشعور واالراد

 .(7)ص

 یختاز نظر سنقری حائری، این ادعا به لحاظ منطقی و عقلی و از منظر روش شنا
کوشش خود را صرف کرد تا  ۀاین ایشان هم بر و دقت علمی است. بنا ۀپشتوانفاقد 

تناقض این ادعاها را بنمایاند. از سوی دیگر، چون این ادعا بر اساس نوعی تمایل به 
عا را نیز دتصادف و شانس و خود به خودی تولید شدن از ماده است، ایشان این ا

اگرچه ابطال کلمات این جماعت و » ...  لف:ؤداند. از نظر مخالف بداهت و عقل می
 «عقایدشان از خرافات، جنون و تحصیل حاصل است ولکن البُدّیم از ذکر چند مقاله

ای از اولی در ذکر جمله ۀمقال» شوند:اول می ۀاز این مقطع، ایشان وارد مقال. (8)ص
نیم در ح؛ و اکتفا کر و ممکن به مُرَجِّبراهین در ابطال مبدئیت ماده و احتیاج اثر به موثّ

از ده دلیل ذکر شده، در این بخش چند فراز را بهر  «.این مقاله به ذکر ده دلیل قاطع
 :آورمنمونه می

یم بیندلیل دوم؛ شکی نیست که در همه عالم غیر از تفاعل ماده و اجزاء آن، می
موجودات دیگر هست؛ مانند عقول و نفوس که ماده صالحیت مبدئیت آنها را 

 باید مبداء کل باشد که مبدئیت هر دو را صالح باشدرد و المُحاله چیزی میندا
 .(10)ص

دلیل هشتم؛ مبدا عالم چون غنیِّ بِالذات است و اَکمل بِالذات است، المحاله 
احدی و یکتا باشد و ماده به قول شما اجزاء الیتناهی است، پس صالحیت 

 .(14)ص مبدئیت ندارد

 اند:دلیل در صالحیت نداشتن ماده برای مبدا بودن، نوشتهباری، پس از ذکر ده 

... و چون هر یک از این وجوه باطل گردید، ازلیت ماده نیز باطل شد؛ و ایضاً 
 ازلیت، منافی حرکت و سکون است، زیرا که هر یک مسبوق است به دیگری

 .(16)ص



 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 16، دورۀ تاریخ علم/ 106

 د برایکوشدالیل عقلی و فلسفی می ۀآن است که پس از ارائ مؤلفروش خاص 
سازی موضوع و مثال آوردن برای درک بهتر مخاطب، از حکایت و داستان استفاده ساده

دالیل منطقی،  ۀپس از پایان این بخش از مباحث در ارائ 20 ۀکند. از این رو در صفح
الهدی و ابوالعال معری صورت گرفته و در ای را که میان سید مرتضی علممناظره
مذکور است، می آورد. چنین روشی، در جای جای کتاب به  1شافی و کافیهای کتاب

 خورد.چشم می

در بیان نقل مقاالت مادیین و تناقضات آنها است در بیان ازلیت ماده و »دوم  ۀمقال
آغاز شده است. در همین  29 ۀ، از صفح«حرکت و تفاعل اجزاء آنها و بیان ابطال آنها

 صفحه نوشته شده است:

اعت بسیار است، چنانچه تا به امروز عقالء آنها در بیان ... تناقضات این جم
حقیقت ماده و جوهر فرد الیَتَجَزی مبهوت و متحیرند، و اعتراف دارند که 

دانایان این جماعت حقیقت آن بر ما مجهول است. رجوع کن به کلمات علما و 
ه که هر یک را در بیان ماده ب 4(و )ابیقورس 3(و )لوسیبوس 2(مثل )دیمقراط

 اختالف سخنانی است متناقض.

رئیس  انگلیسی[« ]= انکریزی 5اولیفر لُدج»در این صفحه از اشخاصی همچون 
برد و از آنها به عربی هم نام می 6علمای طبیعت، بُخنِر، غوستاف لبون )گوستاو لوبون(

از یعقوب صَرّوف و فارِس نِمر که  26 ۀکند. همچنین در صفحگفتارهایی را نقل می
عقلی خود را  ۀبرد. در ادامه نیز ادلبودند، نام می 7فالمُقتَطَ مجله ۀو گردانند سسؤم

بیان کرده و درصدد است ازلی و ابدی بودن ماده را نقض کند و حادث بودنش را اثبات؛ 
 و از اینجا استدالل کند که هر حادث محتاج مُحدث است که همان خداوند است.

                                              
 نسخه آمده است. ۀنام این دو کتاب در حاشی .1
 ()قرن پنجم و چهارم ق م دموکریت / دموکریتوس / ذیمقراطیس .2
 م(ق 300-390) لوسیپوس .3
 (م ق 270-341) اپیکوروس .4

5. Oliver lodge 1851-1940 

6. Gustave Le Bon (1841-1931) 

های نظریه تکامل در جهان عرب و سپس در زبان فارسی را از جمله مجالت مهم عربی زبان که نخستین گزارش .7
 .زیادات: ـمنعکس ساخت. برای مطالعه بیشتر نک
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 ۀع ابطال ازلی بودن ماده و بیان حدوث آن، ادامبا موضو 36 ۀمقاله سِیّم از صفح
 را دربردارد. در فرازی آمده است: نویسندهادله 

گوییم ماده و حرکت که هر دو علت تنوُّعات عالم است، اگر قدیم ... پس می
بودی و چون به ضرورت بایستی قدیم و ازلی میبودی تمام معلوالت نیز می

عیه و انکشافات طبقات ارضیه، تنوعات را حس و به اعتراف شما در علوم طبی
دانید، المحاله ماده نیز حادث خواهد بود. اگر گویند صحیح است حادث می

موجود شود بلکه حدوث آنها تدریجی  ةواحد ةولکن الزم نیست که تنوعات دفع
خواهد بود به جهت ارتباط علل و معلوالت بعضی بر بعضی و تحوالت و 

تعدادات، ... گوییم المحاله آن علت آخرین که ماده انتقاالت برای حصول اس
بایستی به فوریت همه معلوالت از قدیم موجود است، چون موجود بود، می

ها چیست؟ با اینکه ها و قرنباشند؛ علت حدوث به تاخیر نَشوی به کرور زمان
اید و وجود هر نوعی را شما خود مجاری تنوعات را بر چهار ناموس قرار داده

دانید؛ اگرچه در نزد ما مسلمانان، که وجود اشیاء را به ل از دیگری محال میقب
د امر کند در نزدانیم، فرقی نمیصانع و پروردگار مختار می ۀمشیت کامله و اراد

پروردگار و اراده آن جناب، ایجاد نَشوی به تولد یا توالد.... و اما شماها که 
دانید، باید بگویی با وجود ماده قدیمه، سبب تاخیر شعور میماده را قدیم و بی

 (37-36)ص ؟این معلوالت در این میلیون سالها چه بوده است

  :لف به علم جانورشناسی بسیار جالب توجه استؤاستناد م

شما خود تکونات را بر نوامیس اربع و ادوار اربعه  1... و در علم )زیولوژی(
دانید و گویید در اول، تکوین معدنیات شد؛ و دور دویّم، حیوانات بَحریه و می

 ، تکوین انسانمرنباتات شد؛ و در دور سیّم، تکوین حیوانات برّیه و دور چها
ها فاصله است. و حاصل گردید؛ و مابین هر دوری تا دوری، کرور و میلیون

آنکه، باید یا انکار کنید این اجماع و ضرورت را بر حدوث تنوعات؛ یا آنکه 
ده و اختیاری را برای فصل بین معلوالت و اثابت کنید برای ماده شعور و ار

 .(38)ص  ه صانع عالمعلت ازلی؛ یا آنکه ناچار اقرار کنید ب

تاریخی پراهمیتی که در متن اثر منعکس شده است، اعتراضی است که ایشان  ۀنکت
 ۀکه در تاریخ دورکنند. همچنانابراز می« علمی ۀمدرس»به مدارس جدید و از جمله به 

 (267)قاسمی پویا، ص مظفری با تأسیس انجمن معارف ۀخوانیم، در دورقاجار می
                                              

 zoology= جانورشناسی. 1
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تشکیل شد  (270)همو، ص «مدارس علمیه»دید اروپایی با عنوان مدارسی با سبک ج
سنقری دراین  اللّهآیتاند. های ایران بودهتوان گفت این مدارس نخستین دبیرستانکه می

 باره چنین نوشته است:

نشوء و ارتقا یا قانون انتخاب طبیعی خود را از نسل  ۀ... همانا به قاعد
دانید که به مرور های زمینی میک پشت و کرمقِرَده]=بوزینه[ و خرگوش و ال

ادها اند، و به این اعتقانسانیت رسیده ۀتر ترقی کرده به مرتبزمان از مرتبه پایین
خدا و پیغمبران را و همچنین حشر و نشر و حساب و عقاب و عذاب و آخرت 

اند، و آن را علم شمارند و محل و جنت و نار را موهومات و موضوعات شمرده
علمی نامند؛ خاک بر سر اهل آن  ۀگونه عقاید خرافیه را مدرسعلیمات اینت

عصری که اینها علومشان باشد. عجب نیست، در هر دوره یک مشت از این 
 .(39صشدند )تا وقتی که دچار هالک می اندجهله معارض با دین بوده

 خوانیم:می« مذکورات ۀنتیج» با عنوان  41 ۀدر صفح

که ماده حادث است و یکی از ممکنات است که وجود او  ... چون ثابت شد
مساوی و مثل سایر موجودات ممکنه در وجود یافتن، محتاج است به مرجح 
قادر عالم واجب الوجود ازلی، که ترجیح دهد وجود او را بر عدم او وگرنه الزم 

 آید ترجُّح یا ترجیح بالمُرجَّح و هر دو محال است.

پردازد و هر کدام را با می «نوامیس اربع»د به نقد و ابطال به بع 51 ۀاز صفح مؤلف
گفته بر اصول چهارگانه پیش کاود.های مختلف، میعقلی و مثال ۀدقت و آوردن ادل

ت[، ]یعنی قانون وراث« ناموس انتقال از اصل به فرع»اند: مبنای فهرست کتاب عبارت
هر نمونه، ب«. ناموس تنازع بقا»و « ناموس انتخاب طبیعی»]تنوع[، « ناموس تباین افراد»

 نویسد:برای ناموس انتقال از اصل به فرع می

های ... بگویید جهت تنوعات مختلفه متطوره و اشکال متغایر و انواع صورت
عجیبه با وجود حدوث اصل آنها چیست و در هر جا چرا باید اصل مخالف 

های مشتمل بر جوجههای آنها فرع باشد؟... چرا یک مرغ و خروس، تخم
های مختلفه است و دیگری چنین نباشد؟ یا چرا نباید همه به مختلف و رنگ

 .(52-51رنگ ماده یا همه یکسان باشند )ص رنگ نر یا به

 :نویسدو چون با قوانین وراثت آشنا نیست چنین می
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و بالجمله، این مخالفت اصول با فروع در هر جا حجتی است قاطع بر مادیین 
ر بینی در تمام بشر دو نفراف آنها به صُنع حضرت رب العالمین. عجبا! میو اعت

 .(53)ص با هم به صورت مساوی و یکسان نیستند

نه و بینیم از یک دادر مخالفت اصول با فروع ما می»...  گیرد:و در نهایت نتیجه می
گونی از های گونامثال . نویسنده(60)ص « گرددیک طبیعت، طبایع مختلفه متولد می
برد کند و از شهرها و کشورهای مختلف هم نام میزندگی حیوانات و گیاهان نیز ارائه می

 گوید:و نقد آن چنین می -ناموس تباین افراد- و سپس در بیان ناموس دوم

... و از آن جمله است حکم این جماعت بر ناموس تباین افراد که گویند ماده 
هر فرده احداث تراکیب اولیه نماید، آنگاه به انتخاب طبیعی و اصطکاکات جوا

هر مُرکَّبی به حرکت طبیعی به طرف کمال الیق خود ترقی و تصاعد نمایند؛ و 
حال آنکه، بر فرض اینکه، حرکت اجزاء ماده هم بِالطبع باشد، احتیاج او از 

آن تغییرات و تبدالت ماده شهادت  ۀمُوثر خارجی او رفع نخواهد شد؛ زیرا که هم
دهد که اصل وجود ماده حادث و بِالغیر است، تا چه رسد به تبدالت و می

 .(65تنوعات او )ص

 شود:به ناموس سوم اشاره می چند صفحه بعدو 

... و همچنین باطل است ناموس انتخاب، زیرا که مادیین خود اعتراف دارند  
د، رکه نباتات عجیبه در خلقت، از کثرت نه به حدی است که ضبط آنها توان ک

یا قانع شد بر آن، چه رسد به اینکه حکم بر آن کنند در بیان انتخاب طبیعت، و 
همین هم هست؛ کسی که عمرش پنجاه سال یا کمتر یا بیشتر است چگونه تحدید 

 (.67)ص قرنها و سالها توان نماید

 :آوردنویسنده برای نقد نظریۀ انتخاب طبیعی مثالی می

ثرات در انواع، هوای آن اقلیم و بِالد و ؤاز مکند که یکی ... تجربه حکم می
بینیم مثالً، بَلَدی را که مردمان آنجا اغذیه و تربیت آن مواضع است؛ چنانچه می

اند، چون به بلدی و اقلیمی دیگر روند که بر خالف قوی البُنیه و عظیم الجُثه
ن بلد و مزاج هوای آنجاست، البته به مرور ازمَنه، اَعقاب آنها متناسب با هوای آ

و طبیعت ومردم آنجا گردد، و کوتا و ضعیف و مُتأثر بر آن وضع گردند و این 
... مثالً اگر به سبب ازدواج بعضی از  همه بر خالف ناموس انتخاب است

حیوانات با بعضی صور دیگر، رنگ آنها تغییر کند باز هم به قانون وراثت نوعیه 
جاعل اآلثار دوباره به نوع خود برگردد، و مُتدرجاً به امر پروردگار و تقدیرات 
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اما حقیقت آنها هرگز مُتبدل نشود؛ نه کبوتر، خروس شود و نه خروس، طاووس 
خواهد شد؛ و نه میمون انسان و نه انسان میمون گردد و این نقض قاعده انتخاب 

 .(68)ص است

قل ک بار به ندر جلد اول کتاب، چهار مرتبه اسم داروین برده شده است که از آنها ی
اسدآبادی، به شکل داروَن و سه بار دیگر به صورت داروین نقل شده  نیچریه ۀاز رسال

دهد که احتمااًل منابع متفاوتی پیش چشم است؛ این اختالف در ضبط اسامی نشان می
دو بار اسم  69 ۀاند. در صفحنویسنده بوده و ایشان به این اختالف توجهی نداشته

 ین نوشته است:داروین آمده و چن

... همانا امروز داروین و اتباع او اعتراف دارند بر اینکه محال است تفریق هر 
ت اند؛ و فهم حقیقنوعی با تنوعات او بدون فهمیدن دو امر مهم که شرط تنوعات

ممتنع و محال است. یکی، دانستن مدت و مقدار تغییراتی که در  آن دو امر هم
ضبط مقادیر آن محال است؛ و دیگر، فهمیدن آن اثناء تحوالت واقع شود، که 

در بین آنها، که آن 1در تحوالت است  هایی که واسطه و ربطحقیقت که صورت
دانند که با این حال به مجرد هم محال است. اگر اتباع داروین انصاف می

تربیت کبوتری در چند سال، قطع بر معلوماتشان محال و از ممتنعات است. قرن
یست فهم یکی از هزارهزار وسایط ربط و تحوالت یا سایر نکات این ها کافی ن

 توان فهمید، نه به مظنّه و تخمین تا چه رسد به قطع و یقین.مقام را نمی

 :نویسدمیبقا هم در ادامه برای تنازع  ناموس ۀبار در

... و همچنین باطل است استشهاد این جماعت برای ناموس تنازع بقا، به تغذّی 
حیوانات یکدیگر را، و در بدن صنف عالی آنها صنف سافل را، و حفظ کردن 
هر یک از صنوف عالیه، صنف خود را با محافظت هر یک بر نقرت از 
مزاحمات و نامالئمات، و طلب کردن غذای خود را از حیوان و نبات برای بقاء 

بیعی ط حیات و مکان صالح و مناسب زندگانی خود؛ گویند اینها دلیل انتخاب
بینی به هیچ وجه داللتی ندارد بر تسلسل انواع. همانا ما به است و حال آنکه می

بینیم؛ چنانچه مثالً غالباً صنف دانی بر صنوف تجربه و حس، عکس آن را می
اند؛ مثالً انسان اعلی مرتبه صنوف است و همیشه مغلوب عالیه غالب و مسلط

                                              
دان فق ۀبار آورد، کوشید در هاپیدایش گونهداروین در فصل جدیدی که در ویراست ششم و نهایی از کتاب  .1

 به بعد(. 216)نکـ : داروین، ص واسط و میانی به عنوان اشکال مطرح شده پاسخ دهد های حدصورت
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-69ص) مواد میکروسکوبیه استحیوانات پست و در فشار مورچه و پشه و 
70). 

 و دلیل نقض دیگر این است که:

... از حَفریین نقل شده که در اکتشافات خود بربسیاری از حیوانات پرنده و 
 هالجثه مطلع شده اند که آنها در قرون سالفه بوده و امروز بدرنده قوی و عظیم

 ین قاعده و ناموس تنازعجز نام و نشانی بیشتر از آنها چیزی به جای نمانده؛آیا ا
صنوف در آنها مراعات نشده و چرا نتیجه تنازع  چرا معکوس شده، و چرا حفظ

 بقا را مهمل گذارده؟

خلقت  ۀبار لف در مورد چهار قانون مطرح شده، درؤهای مپس از پایان یافتن دیدگاه
 کند:انسان چنین اظهار نظر می

إنّا خَلَقنا ﴿الدی نموده و فرموده: ... در قرآن مجید اشاره به خلقت انسان، تو
؛ چنانچه 2﴾إنّا خَلَقناکُم من ترابٍ﴿؛ و به خلقت تولّدی به: 1﴾ةاالنسان من نطف

إنّ مَثَلَ عیسی عندالله کَمَثل آدم خَلَقَهُ من ترابٍ ﴿در ایجاد دفعی آدم و مسیح: 
 .(74)ص ...3﴾ثُمّ قال لَهُ کُن فَیکون

 و منطق سنتی مرآت العقل
گرایان و اثبات وجود خالق مطلق که یحائری در استدالالت خود برای رد ماد سنقری

صانع عالم حکیم و مدبر است، کامالً به اصول منطق سنتی عالم معروف قرن هفتم 
پایبند است؛  ةالشَّمسی( در کتاب ق675بن عمر کاتبی قزوینی )متوفی  هجری، علی

های دینی تدریس و به عنوان یکی از پایه ۀهای علمیها در حوزهچرا که این کتاب قرن
مباحث نظری غیربدیهی باید به  ۀشده است. در این روش همشناسی استفاده میمعرفت

بدیهی برگردانده شوند تا قابل اثبات باشند. در این باره در  ۀضروری ۀعقلی ۀمفاهیم کلی
 اند:نوشته -اواخر جلد اول- 91ۀ صفح

احکام  عقلیه است که ۀاک است حقیقتاً مفاهیم کلی... بلی، چیزی که قابل ادر
قطعیه بر آنها توان جاری نمود؛ مثل، اِمتناع ترجَّج بِال مُرجَّح و قُبح  ۀکلی ۀعقلی

ترجیح بالمُرجح، یا اجتماع و ارتفاع نقیضین، یا اجتماع ضِدِّین با وجود معلول 

                                              
 2،انسان)دهر( .1
 5، حج .2
 59، آل عمران .3
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هی یر احکام اینها منتبدون علت... و همچنین امتناع دور و تسلسل که اینها و نظا
 شود به ضرورت و بِداهت...

 نکات و تأمالت
 ۀتوان با رجوع به آن نحوبخشی از تاریخ ما است. تاریخی که می مرآت العقل  -

 گیری برخی مفاهیم و نوع رویارویی با علوم جدید را واکاوی کرد.شکل

کربال  ۀپروردآن زاده و  مؤلفکتاب، در قیاس با آثار دیگر و با توجه به اینکه  -
نسبتاً خوبی دارد و اکنون نیز قابل فهم است؛ مگر در آنجا که به  بوده، فارسیِ

ها، مانند سایر علوم، مخاطب زبان فنی وارد مباحث فلسفی شده که در آن بخش
 محتاج دانستن مقدمات است.

سنتی ارسطویی، بسیار دقیق و متقن است، و در  ۀروش سنقری بر اساس شیو -
 جانب انصاف و پایبندی به روش علم را گرفته است. استدالالت

داروین دانسته کامالً درست و مطابق  ۀتوان ادعا کرد آنچه او از نظریحتماً نمی -
 توان گفت او کوشیده است اصول چهارگانهبا آراء داروین بوده است؛ اما می

و  یزخالؤرا که بیشتر س -شدشناخته می بوشنری که به نام اصول-تکامل 
 -ق1330- ناک بوده بیاورد و آنها را نقد کند. ضمن اینکه در آن سالشبهه

این  رب کتاب داروین به عربی هم ترجمه نشده بوده است، چه رسد به فارسی. بنا
با علم به شرایط تاریخی و منابع در دسترس ایشان، باید بگویم کوشش او بسیار 

 ستودنی است.

معروف و از مجتهدان مسلم آن روزگار بر این  تر گفتم که دو تن از علمایپیش -
توان به مقام ها میاند. با دقت در محتوای این یادداشتکتاب تقریظ نوشته

 کتاب پی برد. ۀن اجتماعی نویسندأعلمی و ش

، ردهاستفاده کهایی که از آنها سفانه از آنجا که مؤلف نامی از منابع و کتابأمت -
هار ایشان از آنها اظ ۀاستفاد ۀنحو ۀبار دقیق در توان به شکلنیاورده است، نمی
 اند.ودههای عربی بتوان حدس زد که منابع ایشان اغلب کتابنظر کرد. البته می

  



 113/ ...داروینگرایانه ای در رد نظریات مادیگزارشی از نسخه

 سپاسگزاری
قاجار ایراد گردید؛ از جناب  ۀآنچه آمد، برای بار نخست در قالب گفتاری در دومین همایش علم در دور

شان برای آن همایش از بنده هم دعوت کردند، ممنونم. آقای دکتر امیرمحمد گمینی که با لطف همیشگی
نسخه یاری کرد  ۀاز دوست دانشورم، سیدمحسن طاهری که مرا در تهی دانمبر خود واجب می

ه عباسی که نسخه ای از کتاب للّااالسالم والمسلمین روحسپاسگزاری کنم. همچنین از حضرت حجت
طبسی حائری که با روی گشاده کتاب  اللّهآیترا در اختیارم نهاد، فروان ممنونم. از فرزندان حضرت 

دم، جناب نتجناب استاد دکتر کامران امیرارجمند و دوست فرهیخته کرام کنم.را پیش نهادند، تشکر می
خواندند و نکاتی را گوشزد کردند، از مهربانان تشکر هایم را با مهر محمدمنصور هاشمی، یادداشت

 فراوان دارم.

 منابع
 انتشارات پیام. .های میرزا آقاخان کرمانیاندیشه .(ش1357) .آدمیت، فریدون

 .داراالضواء :بیروت .الذریعه الی تصانیف الشیعه .(ق1361) .بزرگ طهرانیا آق
االسالم والمسلمین مرحوم حجت ۀخطی کتابخان ۀچهار صد و هشتاد نسخ»)بی تا(.  استادی، رضا.

 .102دوم، ص ۀدوم ، شمار ۀ، دورنور علم «.طبسی حائری
چاپ بمبئی: ] .بیان حال نیچریان حقیقت مذهب نیچری و .ق(1298) .جمال الدین اسدآبادی.
 .[سنگی

تهران: سازمان به کوشش محمدرضا عباسی و بهروز طبرانی،  .خاطرات ش(.1371. )هنصراللّ ،انتظام
 .ایران ملی ۀاسناد و کتابخان

جم متر .فلسفه نشو و ارتقا یا شرح نظریه داروین در تحول موجودات .(ش1354) .بوکنر، لودویک
اه انتشارات و چاپ دانشگ ۀسسؤتهران: م. شمیل، مترجم فارسی علی اصغر حکت عربی شبلی

 .تهران
 .81ص، سوم ۀسال دوم، شمار ،فرهنگ «تکامل چیست؟» ش(.1304. )خرداد نامبی

 .ه خرقانی روحانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاهاسداللّ سید .(ش1382) .جعفریان، رسول
 .تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی

به تصحیح و اهتمام حسن  .حکمت بوعلی سیناش(. 1335) .محمدصالح ،حائری مازندرانی
 تهران: شرکت سهامی چاپ.  .)شیوا( فضائلی
یحیی بن محمد ابراهیم  به تصحیح .االنسان ةفلسف ق(.1333. )هزارجریبی، علی اکبرحائری زاده 
 .طهران .شیرازی

 :، تهرانقم .حائری طبسی ۀفهرست نسخ خطی کتابخان .(ش1383) .حافظیان بابلی، ابوالفضل
 مرکز نشر میراث مکتوب، الجواد.
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ای در رد دهریون، نیچریان و دیگر رسالهآیات بینات:  ش(.1396) .حسینی حائری، محمدحسین
 .شر ثالثنتهران: . پیشگفتار و ویرایش کامران امیرارجمند. تکامل طبیعی هایپیروان نظریه

 .تهران: کویر .محمدعلی فروغی و ساختارهای نوین مدنی .(ش1384) .دار، علی اصغرحق
 .وطن-فرهنگ ۀ، طهران: مطبعهاتتنقید مقاله دارونیس ۀرسال .ق(1338) .هخارقانی، سید اسداللّ

 .تهران: انتشارات شبگیر ۀ نورالدین فرهیخته.ترجم .منشاء انواع ش(.1357) .داروین، چارلز
]چاپ  .داروین و حکمای مشرق زمین یا سردارنامه ۀرسال .ق(1342ه )اللّدستغیب، میرزا عنایت

 سنگی[.
 ،رسانه «.فرهنگ اصفهان ۀبررسی روزناممعرفی، نقد و » ش(.1380. )بهار عبدالمهدی ،رجایی

 .111-69ص، اول ۀشمار ،سال دوازدهم
تکامل در شرق مسیحی  ۀنخستین برخوردها با نظری؛ مواجهه با داروین ش(.1396. )زیادات، عادل

 تهران: نشر کرگدن. .ترجمه و پژوهش امیرمحمد گمینی .اسالمی و
ترین اقوال مشتمل بر مهم ،یا مابعدالطبیعه فلسفه اولی ش(.1316. )شعرانی طهرانی، ابوالحسن

 .دانش ۀتهران: کتابخانه و چاپخان .اروپا در الهیات و تجرد نفس و تطبیق اصطالحات ۀفالسف
 نواع و ظهور العالمتعریبُ ِلشرح بُخنرعلی مذهب داروین فی انتقال األ م(.1884). شمیل، شبلی

 .ةسکندریباإل ةالمحروس ةجرید ةطبع فی مطبع .نسانالعضوی و اطالق ذلک علی اإل
محمدعلی  اللّهآیتعلمی و آثار  ۀنامزندگی» ش(.1395. )زمستان علی، ه و قنبریاناللّروح ،عباسی

 .267-235ص،8 ۀسال دوم، شمار (،و حقوق فقه) فصلنامه نقد کتاب «.سنقری حائری
 سی.آمدی مطبعه :استانبول .جزء اول .دور و دراز ۀاندیش ش(.1306) .فروغی، محمدعلی

 علیشاه. تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی .سیر حکمت در اروپا(، ش1333) .ـــــــــــــــ 
تهران: مرکز نشر  .قاجاریه، بانیان و پیشروان ۀمدارس جدید در دور .(ش1377) .قاسمی پویا، اقبال

 دانشگاهی.
، 13 ۀدور ،تاریخ علم «.آنهاداروین ما و داروین » ش(.1394. )پاییز و زمستان محمد ،معصومی
 .250-237ص،2 ۀشمار

، تهران: کتابخانه .تحقیق از حامد ناجی .دارون ةنقد فلسف ش(.1389) .رضانجفی اصفهانی، محمد
 .موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

 صافیالعلما( و حسن )مجد الدین نجفیمجد ۀترجم .داروین ةنقد فلسف ش(.1393) .ـــــــــــــــ 
 .قم: نشر صاحب االمر .یح و تعلیق و تکمیل علی زاهد پورتصح .اصفهانی

 مارۀش، آیینه پژوهش «.له، دو رویکردأیک مس» ش(.1390. )مهر و آبان محمد منصور، هاشمی
 .49-44ص ،130

 .تهران: نشر یغما.مقاالت فروغی ش(.1352) .یغمایی، حبیب
.


