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مقاله
با ظه���ور عصر روشنگرى در ارو پ ��ا و نگرش نوین به ح ��وزۀ علوم ،بهویژه
عل���وم مح ��ض و کیهانشناس ��ى و زمینشناس���ى و زیستشناس ��ى،
رفتهرفت���ه مبان ��ى طبیعی ��ات اندیشهه ��اى ارسطو ی ��ى مورد انتق ��اد قرار
گرفت ،و بالتبع مشکالت نوینى در عرصههاى متافیزیک و علوم دینى
به وجود آورد.
یکى از این مشکالت ،نظریه تکامل داروین بود .داروین اگرچه خود در
ابت���دا دانشآموختۀ الهوت مسیحى بود ،ول ��ى دلباختگى وى به علوم
طبیعى ،وى را به یکى از برجستهترین زیستشناسان عصر روشنگرى
تبدیل کرد .نظر ی ��ه تکامل وى اگرچه خاستگاه الحادى نداشت ،ولى
ً
پیامده���اى کالمى آن ،امرى غیرقابل انکار بود .نظریه وى عمال با چهار
حوزه 1به چالش برخاست.
.1خداون���د و طبیع ��ت :چ ��ون در نظریه تکامل ،روند کم ��ال موجودات،
بهتدر یج و در طى قرون بود ،بنابراین هیچ دلیلى براى اتقان صنع اولیه
اله���ى دیده نمىش ��ود و چه بسا بناب ��ر انتقاد هیوم ،نظ ��م رایج محصول
آزمون و خطاها ،و تمادى زمان است.
بنابرای���ن نظر ی ��ۀ تکامل ،اتق ��ان صنع اله ��ى را به چال ��ش مىکشد 2و در
قرائت افراطى آن ،اتقان صنعهاى موجود را محصول اتفاق مىبیند.
 .2انس���ان و طبیع ��ت :بنابر آموزههاى سنتى ،انس���ان تافتۀ جدابافتهاى
در خلق���ت الهى محسوب مىگردد؛ حال آنک ��ه بنابر نظریۀ تکامل ،وى
محص���ول طبیعت است؛ ل ��ذا بازیابى ویژگیهاى انحص ��ارى انسان،
خود ّ
تأمل دیگر را مىطلبد.

نـقــدوبـرریسکتـاب

عالمه نجفݡى و
نقد فلسفه داروین

حامد ݓ ݬݪ
ناحݡی اصفهانݡی

چکی ��ده :عالم ��ه محمدرضا نجف ��ی اصفهانی از علمای ��ی بود که با
نگاهی انتقادی به جر ح نظریه تکامل داروین پرداخت .وی در کتاب «نقد
فلسف ��ه داروین» خود با بهرهگی ��ری از قدرت برهان منطقی و نه استفاده از
مبان ��ی نقلی (قرآن و سنت) ب ��ه مصاف این جریان فک ��ری رفت .نویسنده
در مقا ل ��ه حاض ��ر پی ��ش از معرف ��ی درونمای ��ۀ نق ��د عالمه نجف ��ی ،اشارتی
گ ��ذرا ب ��ه زندگانی و آ ث ��ار وی دارد .سپس تاریخچهای از کت ��اب نقد فلسفه
داروی ��ن عالم ��ه را بیان و در ادام ��ه محتوای بخشهای کت ��اب عالمه را به
ط ��ور مبسوط تشریح میکن ��د .در نهایت جایگاه نقد عالم ��ه نجفی را مورد
بحث قرار میدهد.
واژگان کلیدی :محمد رض ��ا نجفی اصفهانی ،نقد فلسفه داروین ،معرفی
کتاب

50

 .3اخ�ل�اق تکامل ��ى :بناب ��ر نظریه تن ��ازع بق ��اء و انتخاب اصل ��ح ،هیچ
استبع���ادى نخواهد داشت ک ��ه اخالق در هر ح ��وزه معنى خاص خود
ً
را دهد و عمال اخ�ل�اق مطلوب طبقه برتر چیزى جز اخالق مرتبۀ مادون
باش���د .ای ��ن ثم ��ره نظریه تکام ��ل حتى پی ��روان نظر ی ��ه تکام ��ل را آشفته
ساخ���ت تا بدان جا که هاکسلى اعتراف داش ��ت :هنجارهاى اخالقى
را نمىتوان از تکامل اتخاذ کرد.

3

 .4تع���ارض با کت ��اب مقدس :بنابر مسف ��ورات عهد عتی ��ق و تبارشناسى
حض���رت آدم ،خلقت حضرت آدم اندکى بیش از ش ��ش هزار سال است؛
حال آنکه با توجه به نظریۀ تکامل و کاوش در بقایاى انسان ،این نظریه تأیید
نمىگ���ردد .گفتنی است تع ��ارض کتاب مقدس و علم ،خ ��ود از مباحث
بنیادین الهیات نوین در عصر روشنگرى است؛ زیرا افزون بر نظریۀ تکامل،
مبحثى در نظریههاى کیهانشناسى نیز مخالف آن مىباشد.
بدیه���ى است با ّ
توجه به مشک�ل�ات فوق ،اگرچه الهی ��ات سنتى دینى
 .1ر.ک به :علم و دين؛ ص.121 - 111
 .2داروين خود از منتقدان برهان اتقان صنع الهى ،نيست (ر.ک به :همان ،ص .)113
 .3همان ،ص .119

130

سالبیستودوم،مشـارهچهــارم،مهـــر و آبـــان 1390

مقاله

عالمه جنفي و نقد فلسفه داروین

سوداى آشتى با این نظری���ه را ندارد ،ولى چگونگى پاسخگویى به این

عبارتن���د از :وقایة االذه ��ان ،أمجدیه ،نجعة المرتاد فى ش ��رح نجاة العباد.

نظریه ،خود ماجرایى دیگر است.

وى اف���زون بر آثار علوم رای ��ج در حوزههاى فقه و اصول ،آثار متعددى در

نظریه تکامل داروی���ن بیش از یک قرن پیش ّ
توسط نشریات عربى وارد

ح���وزه ادبیات و علوم بالغى و ریاضیات به رشته تحریر درآورده است؛
ُ
همچ���ون :السیف الصنیع لرقاب منکرى البدی ��ع ،حواشى ا کر و تعلیقه بر

حوزه اسالم شد و چنانچه خواهد آمد ،یکى از شیفتگان آن به نام شبلى
شمی���ل به ترویج و اشاعۀ آن پرداخت .این امر ،دانشوران حوزه اسالم را
ب���ر آن داشت که ب���ه مواجهه با آن اقدام کنند ک���ه در این راستا برخى با
نگاهى اعتدالى به مصاف آن رفتند و برخى با نگاهى انتقادى.
ّ
عالمه ابوالمجد شیخ محمدرضا نجف���ى اصفهانى (1362 - 1287ق)
ک ��ه از علماى برجست���ۀ نجف اش���رف در آن روزگار
اس���ت ،ب���ا نگاه���ى انتق���ادى ب���ه ج���رح ای���ن نظریه
پرداخ ��ت .وى در کتاب «نق���د فلسفه داروین» که
ّ
معرف���ى آن در ذی���ل خواه���د آم���د ،با به���ره از قدرت
برهان منطق���ى ،و نه استفاده از مبانى نقلى (قرآن و
سنت) به مصاف این جریان فکرى رفت و خود در
نامگذارى کتابش «نقد فلسفه» بر این نکته واقف
ً
بود که این نظریه صرفا یک اندیشه علمى نیست و

شرح دیوان متنبى.

تار یخچه کتاب نقد فلسفه داروین
کت���اب نق ��د فلسف ��ه دارو ی ��ن در واق ��ع در پاسخ ب ��ه نظریه تکام ��ل و لوازم
غیرعقلى و دینى این نظریه به رشته تحریر درآمده و از آنجا که مهمترین
شارح عربى داروین در سدۀ گذشته شبلى ِشمیل ()chemayel chibli
ّ
ّ
ب ��وده ،بخ ��ش ّاول نگ ��ارش عالمه نجف ��ى متکفل

نظریه تاکمل داروین اگرچه
خاستاگه الحادى نداشت،
وىل پیامدهاىکالىم آن ،امرى
غریقابل اناکر بود .نظریه وى
معالً با چهار حوزه به
چالش برخاست.

پاسخگویى به اثر وى است.
شبلى ِشمیل در سال 1850م در روستای کفرشیما
لبن ��ان در خان ��وادهاى ارتودوک ��س زاده ش ��د .وى
پزشکى را در دانشکده پروتستانى سوریه فراگرفت
و در سال 1875م ب ��رای ادامه تحصیل پزشکى به
پاری ��س رف ��ت و در آنجا ب ��ا آرای اسپنس ��ر و داروین
در ب ��ارۀ تکامل انواع آشنا ش ��د .در پى آن به ترجمه

توان تغییر در اندیشههاى دینى را دارد.
در ای���ن مقام پیش از معرفى درونمایه نقد عالمه نجفى ،اشارتى گذرا به
زندگانى وى خواهیم داشت.

کت ��اب «شش سخنران ��ى درباره نظر ی ��ه داروین» از
لودوی���ک بوخنر در ارتباط بین مادیگرى و نظریه داروین ،همت گمارد.
وى پ���س از چن ��دى از پاریس به مص ��ر بازگشت و به حرف ��ه پزشکى خود
مشغ���ول گشت و در ط � ّ�ى آن ،به نگارش مق ��االت گوناگونى در مجال تى

حیات عالمه نجفى

4

عالمهشیخمحمدرضافرزندشیخمحمدحسین ،فرزندشیخمحمدباقر،
5

فرزند شی���خ محمدتقى صاحب کت���اب مشهور «هدای���ة المسترشدین»
(حاشی ��ه بر معالم االصول) است .وى در ّ
مح���رم سال  1287ق در نجف
به دنی ��ا آمد و در حدود ده سالگى به مسقط الرأس اجداد خود ،اصفهان
آم ��د و پس از دو س���ال اقامت در اصفهان ،در سال 1300ق دوباره به نجف
بازگشت و تا سال 1333ق در عراق رحل اقامت افکند .وى پس از اقامتى
کوتاه در اصفهان در سال 1344ق به قم مراجعت کرد و پس از اقامتى یک
ساله در ق���م ،دوباره به اصفهان بازگشت؛ تا آنکه در سال 1362ق دعوت
حق را لبیک گفت و به سراى باقى شتافت.
او اف ��زون بر استف���اده علمى از پدر دانشمن���دش ،از محضر استادان بزرگى
چون سی���د ابراهیم قزوینى ،شی���خ الشریعه اصفهان���ى ،آخوند خراسانى،
الل
سید محمد کاظم یزدى ،سید محمد فشارکى اصفهانى ،میرزا حبیب هّ
عراقى ،حاجى نورى ،سید مرتضى کشمیرى و حاج آقا رضا همدانى بهره
برد تا بدان جا که یکى از برجستهترین نامآوران عصر خود شد.

چ���ون :مصر الفت ��اة ،سرکی ��س ،المقتط ��ف ،المقتطم ،المؤ ی ��د ،الوطن،
اله�ل�ال و الجریدة پرداخ ��ت .وى که از یک سو به نظر ی ��ه تکامل انواع و
از س���وى دیگر مایل به کمونیسم اجتماعى و سیاسى بود ،به طور غیابى
از ط���رف دادگاه عثمانى در مصر به اع ��دام محکوم گشت؛ ولى خود در
ّ
س���ن  67سالگ ��ى در سال 1917م درگذش ��ت .از وى افزون بر «مجموعه
فلسف���ة النش ��وء و االرتق ��اء» ،مجموعه مقاال ت ��ى دربردارن ��ده  69مقاله به
چاپ رسیده است.

6

فلسفة النشوء و االرتقاء

ّ
مقدمه چاپ ّ
دوم آن  -در چاپخانه المقتطف مصر1900 ،م
این اثر بنا بر
ً
قبال دو بخش از آن به شرح ذیل به طور ّ
مجزا چاپ شده است:
الف) شرح بخنر على مذهب دارون 7،سال 1884م.
ب) کتاب الحقیقة 8،سال 1885م.
ام���ا در چ���اپ ّ
دوم ای ��ن اثر ،سه بخش ب ��ر آن افزوده ش ��ده و مجموعه آن
«فلسف���ة النش ��وء و االرتق ��اء» نامگ ��ذارى ش ��ده اس ��ت .این س ��ه بخش
عبارتند از:

ت���ا کن���ون از عالم���ه نجف���ى  32اث���ر شناخت���ه شده ک���ه مشهورتری���ن آنها

ج) مباحث و مناقشاتى در حیات و اثبات مادیگرایى ،که قبل از 1910م

 .4ب ��رای مطالع���ۀ تفصیلی زندگ���ی و ی ،ر.ک به :قبيله عالم ��ان دي ��ن؛ ص  115 - 87و علماء االسره؛
مقدمه نقد فلسفه داروين ،ص .63
 .5از شاگردان ّ
مبر ز ميرزاى شيراز ى.

 .6ر.ک به :معجم الفالسفة؛ ص .371
 .7فلسفة النشوء و االرتقاء؛ ص .324 - 319
 .8همان ،ص .307 - 226
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مقاله
باب دوم :در ثبوت مذهب داروین و فساد نقیض آن؛

در نشریۀ المقتطف چاپ شده است.

9

ً
ّ
ّ
مقدم���ه ّ
دوم شمی���ل ب���ر ش���رح بخنر ،اف���زون ب���ر مقدمه ّاولى ک���ه قبال
د)
نگاشته است.

10

مشتم���ل ب ��ر ی ��ک دیباجه و هفت فص ��ل و یک خاتم ��ه :در تغیی ��ر انواع،
تن���ازع بق ��اء و انتخاب طبیعى ،اشک ��االت وارد بر خص ��م ،انسان و سایر
حیوانات ،ارتقاء ،ادله ارتقاء و سلسله مراتب آن ،و دفع اعتراضات وارد

) خاتم���ه اثر 11،در بر دارن���ده خالصه نظرهای قبل���ى از دیدگاه فلسفه و

بر ارتقاء و سلسله مراتب آن.

علوم انسانى و تأثیر این افکار از دیرباز تا عصر حاضر.
بخ���ش اول کتاب :یعن���ى شرح بخن���ر 12بر مذهب
داروین ،خود مشتمل بر پنج مقاله است:
مقاله اول :در تحلیل مذهب داروین و اصول آن؛
مقال���ه دوم :در نقد اعتراضات ب���ر داروین و بررسى

مؤل ��ف در خاتم ��ۀ خ ��ود ،به عدم تع ��ارض مذهب

نظریه تاکمل داروین بیش از
یک قرن پیش توسط نشریات
عرىب وارد حوزه اسالم شد

داروین با اصل وجود خدا پرداخته است.

14

ب ��اب س ��وم :در آرای دانشمندان عل ��وم طبیعى در
اصل عوالم؛
مشتمل بر هشت فصل :جوهر فرد ،رأى تامسون در

اصل زبانها و دفاع از داروین؛

جوهر ف ��رد ،وحدت عناصر و ق ��وا ،اختالف طبع به

مقال���ه س���وم :در تطبی���ق مذه���ب داروی���ن بر انس���ان ،و بررس���ى شکاف

حس���ب اختالف وضع ،تساوى قوه و جوهر ،کشف خلط و اظهار غلط،

روزافزون بین انسان و حیوان و بیان اصل انسان؛

مناظره اصحاب خلق و اصحاب قدم ،و فصل الخطاب بین اصحاب

مقال���ه چهارم :بررس���ى تکامل و ارتقا در ط���ول ادوار کره زمی���ن ،و بررسى

خلق و اصحاب قدم.

قوانین آن؛
مقاله پنجم :چگونگى ارتب���اط نظریه داروین به فلسفه مادى ،و بررسى
اقوال موجود در آفرینش جهان.

باب چهارم :در حیات.

ّ
مشتم���ل بر چهار فصل :دربارۀ حیات ،تولد ذاتى (نظریه خلقالساعة)،
ماده حیاتدار یا پروتوپالسم.

بخ���ش دوم :رسال���ة الحقیق���ة ،در بررس���ى ّردهاى
موجود بر مذهب داروین.
ّ
این رساله ،در واقع تکمله پاسخ مؤلف ،به ردیهاى
اس���ت ک���ه علی���ه داروی���ن نگاشت���ه ش���ده است.
شمیل ای���ن رساله را در چهار باب ب���ه رشته تحریر
درآورده است:

کتاب نقد فلسفه داروین در
واقع در پاسخ به نظریه تاکمل
و لوازمغریعقلى و دیىن این
نظریه بهرشته حتریر
درآمده است.

ّ
عالمه مسجد شاهى و نقد فلسفه داروین
نق ��د عالمه نجف ��ى بنا بر نسخۀ موج ��ود آن ،داراى
دو دفتر است:

دفتر ّاول

ّ
ّ
مؤل ��ف عالم ��ه ،بخ ��ش ّاول کت ��اب خ ��ود را به نقد

مقال ��ه اول رسال ��ه فلسف ��ة النش ��وء و االرتق ��اء از

باب اول :در مذهب داروین و علماء النظر؛
مادى ،ردّ
م���اده و ّقوه ،وجود معنوى و وج���ود ّ
مشتم���ل ب���ر چهار فصل در ّ

در سه مقاله به رشته تحریر درآورده است .وی این اثر را در روز شنبه،

مخالفان در صفات موجود در اجسام ،و معرفت اصل انسان.

دهم ر بیعالثانى سال  1330به انجام برده است.

 .9همان ،ص .342 - 310
 .10همان.37 - 1 ،
 .11همان.367 - 343 ،
ّ
 .12در مقدم���ه ترجمه کتاب فلسفه نشو و ارتقاء به قلم اصغر حکمت آمده است« :پروفسور لودويک
بوخن���ر ( )Prof. Ludwing Bochnerفيلسوف و طبيب آلمانى متولد در شهر دارمشتادت در سال
 1824و متوفى در همان شهر به سال  1899از مشاهير فالسفه مادى و از اطباء معروف است .آثار و
کتب عديده در اثبات فلسفه ماترياليسم و بسط قضاياى مربوط به «قوه ماده» از او منتشر گرديد.
و ى مدت���ى در دانشگ���اه توبينگ���ن ( )Tubingenبه تدر ي���س طب اشتغال داش���ت .اولين کتاب
مه ��م او ب���ه نام «نيرو و م���اده» (  )Karft und, Stouffکه ب���ه طور مبالغهآمي���ز در تبيين فلسفه مادى
نوشت���ه اس���ت ،در آلمان شهرتى بسي���ار حاصل کرد و غوغای���ى برپا نمود و مخالفي���ن بسيار عليه
او برخاستن���د؛ به ط���ور ی که ناچار شد از کرسى استادى دانشگاه کن���اره گرفته و به دارمشتادت
رفته ،منزو ى گردد .و ى در آنجا به طبابت مشغول بود .رسالهاى که بر شرح تئور ى دارون و تحول
موج ��ودات صاحب حيات نوشته است ،شامل شش مقاله اس���ت که براى عدهاى از شا گردان
خود سخنرانى کرده است .آن کتاب در سال  1968انتشار يافته است که اينک به فارسى ترجمه
آن از نظر خواننده مىگذرد».
 .13کذا در اصل.

بر حس���ب یادداشت موج ��ود در آخر این بخش ،تحلی ��ل بحث وراثت

لودو ی ��ک بخنر اختصاص داده اس ��ت و اثر خود را

13
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15

و مقایس���ه نظ ��ر دارو ی ��ن و وسم ��ن را به چاپ بع ��دى وانه ��اده است که
ّ
ّ
مجدد کتاب ّ
میسر نشده است.
متأسفانه چاپ
ّ
مؤل���ف عالم ��ه پی ��ش از ورود به کت ��اب ،انگی ��زۀ خود را در نگ ��ارش این
بخش ،در دو مسئله ،مىداند:
 .1پاس���خ به شبهات اهل تعطی ��ل :چنان که خواهد آم ��د ،یکى از لوازم
نظری���ه تکام ��ل ،ع ��دم مداخله حضرت ح ��ق سبحان در بق ��ای خلقت
 .14شايد اين بخش برای مالحظات و محافظهکار ىهاى عصرى نوشته شده باشد.
 .15در ادام���ه سخن به ط���ور مبسوط به چگونگى نقد نجفى بر بخنر خواهي ��م پرداخت؛ لذا از اطاله
سخن در اين مقام خوددار ى مىکنيم.
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اس���ت ،و این همان چیزى است ک���ه در کتابهاى کالم از آن به نظریه

از همی���ن رو در پارهاى از آثار داروین و هممشربان وى ،همچون المارک،

«تعطیل» تعبیر مىگردد.

ولس ،هکسلى و اسپنسر اعتقاد به وجود خداوند به چشم مىخورد.

 .2اثبات مطالب ر بوبى و عدم تنافى آن با نظریه تکامل.
نکت���ه در خور ّ
توجه در این مقام ،عدم دفاع درو ندینى  -یعنى اسالمى

ل���ذا در این مق ��ام اگر ب ��ه امور ذی ��ل ّ
توجه گ ��ردد ،تحلیل مسئل ��ه دشوار

17

 در مقاب���ل نظریه تکامل است؛ چه این نظریه به نوعى معارض تمامىادیان الهى است.
ّ
مؤل���ف پس از بیان دیباجهاى ،کتاب خود را در سه مقاله سامان داده
است:
مقاله ّاول :سیر ّ
تطور اسالم
ّ
بن���ا ب���ه رأى مؤل���ف ،در اس�ل�ام س���ه دوره قاب���ل
بازشناسى است:
 .1عصر وحى یا همان عصر پیامبر ،که در این عصر
استدالل ب���ر مطال���ب استدال لهاى س���اده بوده و
بالمالزمه شبهات این دوران نیز شبهات ابتدایى
بوده است.
 .2عص���ر خالفت عباس���ى یا عصر انتق���ال علوم به
جه���ان اسالم ،ک���ه این عصر مق���رون به پ���ارهاى از

نخواهد بود:
ّ
 .1عل���وم الهى ب ��ر خالف علوم طبیع ��ى ،متبدل نیست؛ ب ��دان گونه که
ب���ا ظهور ی���ک پیامب ��ر ،مبان ��ى اعتق ��ادى نبى دیگ ��ر نقض ش ��ود ،و این
ً
خصوصیت دقیقا بر خالف علوم طبیعى است که با ظهور یک تئورى،
ً
عم�ل�ا نظری���ه قبل از بین م� �ىرود .از سوى دیگر بایست ��ه ذکر است که در
عل���وم دین���ى و الهى ،گزارهه ��اى علمىاى وجود دارد ک ��ه چه بسا علوم
عص ��رى قادر به تحلیل آن نباش ��د؛ همچون وجود

مناظره موجود در این اثر بنی
«مؤمن» و «معطل» صورت
ىمگرید؛ زیرا بر حسب ادعاى
برىخ از شارحان داروین،
بر اساس نظریه تاکمل دگر
نیازى به مداخله حرضت
حق در خلقت نیست.

شبهات دشوار علیه کیان اسالم بوده است.
ّ
 .3عص���ر آمیزش ب���ا فرهنگ غرب ،این عص���ر در نظر مؤل���ف ،مقرون به
مطال���ب بىشمار الح���ادى است که حت���ى دستمایهه���اى علمى آن،
از دوران درخش���ان فرهن���گ اسالم���ى استف���اده شده است؛ ل���ذا در نظر
مؤلف ،در این دوران دو کار بایسته است:

گروهى از مخلوقات غیرزمینى که از خلقت انسان
بىاطالع هستند.

18

 .2در تع ��ارض عل ��م و دی ��ن باید توج ��ه داشت که
از ی ��ک سو قضای ��اى یقینى به هی ��چ وجه مخالف
دی ��ن نیست و از سوى دیگر دی ��ن هم منکر قوانین
ّ
و اصول على حاکم بر طبیعت نیست.
حال ب ��ا ّ
توجه ب ��ه دو اصل فوق بای ��د توجه داشت
بن ��ا به تقری ��رى «نظریه تکامل» در تع ��ارض با دین

اس ��ت؛ زیرا ب ��ر اساس ای ��ن نظریه ،خلق ��ت انسان
ّ
تدر یجى است و نه دفعى ،و این امر معارض متون مقدس است.
در تحلیل تعارض فوق ،باید گفت :از سویى بنا بر متون مقدس ،خلقت
انسان تکاملیافت ��ۀ حیوان و نبات نیست و از سوى دیگر عبارات متون
ّ
مق���دس در خلق ��ت انسان نباید حمل ب ��ر مجاز گردد؛ زی ��را متن کتاب

ال���ف) فراگیرى دقیق دانشهاى غربىاى ک���ه در واقع برگرفته از مبانى

مق���دس در صورتى تأویل مىگ ��ردد که یک دلیل قطعى عقلى معارض
ّ
آن واقع شود؛ در صورتى که ادله و نظریه تکامل ،قطعى نیست.

ب) افزو نساخت���ن مسائل این علوم با پردازش اصطالحات مناسب با

مقاله ّ
دوم :در تحلیل منشأ انسان
ّ
در ای���ن مقال ��ه مؤلف با نقل دقی ��ق ده دلیل در اثب ��ات نظریه تکامل به

ح���ال اگ���ر مسلمان���ان ب���ه ای���ن دو ام���ر هم���ت نگمارن���د ،ب���دون ش���ک

جرح و نقد منطقى آن پرداخته است.

به���اى جبرانناپذی���رى بدانها وارد خواهد ش���د؛ پس بر آنهاست
آسی 
ّ
ک���ه از سویى ح���ق دین خود را با دف���ع شبهات برطرف کنن���د و از سوى

مقاله سوم :در تحلیل مبادى چهارگانه داروین

علمى جهان اسالم است ،و ترجمه آنها.

جهان اسالم.

دیگر ّ
حق علم و دانش را برآورده نمایند .در این راستا یکى از معضالت

به روای���ت بخنر ،داروین برای استدالل بر نظر ی ��ه تکامل ،به چهار اصل
ّ
توجه داشته است.

ّام���ا نکته در خور توجه در این مقام آن است که «نظریه تکامل» بالذات

اف���زون ب���ر آنکه بخنر خ ��ود مخالف نظر ی ��ه قصد و نظام ات ��م و غایت در

دینى و علمى ،تحلیل نظریه تکامل است.

مناف���ى دین نیست؛ ز ی���را این نظری���ه در واقع بیانگ���ر چگونگى خلقت
ً
اس���ت نه معارض ب���ا اصل وجود خداوند و اوص���اف کمالى او 16و دقیقا

چهار قانون :تن ��ازع بقاء ،پیدایش متباینات ،تکام ��ل ،انتقال تکامل به
 .17همان ،ص .19
 .18همان ،ص .37

 .16نقد فلسفه داروين؛ ص .18
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وراث���ت و انتخاب طبیع���ى را جایگزین کند؛ و بدی���ن گونه وى قائل به
ّ
استغناى جهان از خالق در مقام بقاء است 19.مؤلف عالمه در این مقام
همچون مقاله قبل ،به نقد علمى تمام موارد ّ
همت گمارده است.

دفتر ّ
دوم
از بدای���ع موجود در کتاب «نقد فلسفه داروین» ،همین دفتر است .پس
ّ
و«حى بن یقظ���ان» ابنطفیل و آثار
از نگ���ارش رسالة الطیره���اى گونا گون
رم���زى شی���خ اشراق ،هیچ ی���ک از آثار بنیادین عقلى ب���ه زبان داستان و
بهوی���ژه مناظره به رشت���ه تحریر در نیامده است .گوی���ى در پى آشنایى

مقاله
ّ
جایگاه نقد عالمه نجفى

پ���س از انتش ��ار آرای دارو ی ��ن و نگ ��ارش اث ��ر جنجال ��ى شبل ��ى ّ
شمی ��ل،
ّ
متأسفان���ه ،ب ��ه ج ��ز تع ��داد مع ��دودى از متفک ��ران اسالم ��ى ،واکن ��ش
اساسىاى از خود نشان ندادند .بنا بر اسناد موجود جز رساله «نیجریه»
هّ
اسدالل خرقان ��ى و نقد
سی���د جمالالدی ��ن اسدآب ��ادى ،و رساله شی ��خ
ّ
فلسف���ه داروین عالم ��ه نجفى و شاید مع ��دود آثار دیگ ��ر ،نگاشتهاى به
رشته تحریر درنیامد.
هّ
اسدالل رسا ،با شکای ��ت از روزگار
بی���ش از نیم ق ��رن پیش ،مرحوم سی ��د

اندیشمن���دان ح���وزه نج���ف ب���ا به���ره از زبان داست���ان در ادبی���ات عصر

خود ،با اشاره به ارزش نگاشتۀ مرحوم نجفى ،چنین گفته است:

روشنگرى ،علماى نجف نیز بدین مهم اقدام کردهاند که در این راستا

«م���ن به ایجاد و بق ��اى یک روحانیت معنوى و اساس ��ى معتقد هستم؛

«مدرسه سیار» عالمه بالغ���ى و همین «نقد فلسفه داروین» بایسته ذکر

ول���ى به شرط آنکه پایۀ ای ��ن روحانیت روى بنا و پایه روحانیت على بن

اس���ت؛ ول���ى صد افسوس که ای���ن سنت پس از هم���ان مقطع تار یخى،
ّ
به جد دنبال گرفته نشد.

ابیطالب؟ع؟ گذارده شود .من به روحانیتى عالقهمند و مشتاق هستم

نجف���ى این بخش از اث���ر خود را به بررس���ى لوازم الهیات���ى نظریه داروین
اختصاص داده است و خود در عنوان آن میگوید« :القسم الثانى :فى
ّ
ّ
المعطلین
الکالم على إثبات الصانع جلت صنایعه و دحض شبهات
و النظ���ر ف���ى آمالهم من هذه الفلسف���ة و بیان حیله���م و مکائدهم» .این
دفتر مشتمل بر دو مقاله است:
مقاله ّاول :این گفتار به بحث از اثبات صانع ،تحلیل غایت ،چگونگى
ایج���اد عالم از عدم ،و عدم ق���دم ماده اختصاص داده شده که در ّ
طى

که از سرچشمه روحانیت جعفر صادق؟ع؟ و موسى بن جعفر؟اهع؟ کمک
و استعان���ت بجوید نه روحانیتى که به حال دنیا و ریاست و آقایى دنیا
و پیشوایى مردم دنیا اختص ��اص پیدا کند .ایرانى همیشه خداپرست
ب���وده اس ��ت و زودتر از هم ��ه اقوام و مل ��ل گیتى ،صبح و ش ��ام ،خداوند
ب���زرگ و یکتا و عظیم را تسبیح و تقدیس مىک ��رده است .ایرانیان وقتى
آفت���اب طل ��وع نکرده ب ��ود ،از قل هه ��اى مرتفع جب���ال ،که اکن ��ون یکى از
اسناد زنده آن به نام آتشگاه در دست اصفهان است ،خدا را به پاکى و

آن ب���ه پاس���خ دقیق شارح���ان داروی���ن و چگونگى است���دالل آنها اشاره
شده است.
مقال���ه ّ
دوم :در دفاع از ادیان؛ این گفتار به پاسخ برخى شبهات عصرى
در نف���ى ادی���ان در دف���اع از مادیگرای���ى و پ���ارهاى از اق���وال مارکسیست���ى
اختصاص دارد.
چن���ان که پیش از این گفته شد ،مناظ���ره موجود در این اثر بین «مؤمن»
و ّ
«معط���ل» ص���ورت مىگی���رد؛ ز یرا بر حس���ب ادعاى برخ���ى از شارحان

داروی���ن ،بر اساس نظریه تکام���ل دگر نیازى به مداخله حضرت ّ
حق در
خلقت نیست .در پى مناظ���ره کوبنده مؤمن با ّ
معطل ،سرانجام در آخر

مقال���ه ّاولّ ،
معط���ل هدایت شده ،مىگوید« :جزی���ت خیرا من صاحب
أخرجنى من ظلمة اإللحاد إلى نور اإلیمان و غسل من درن الشبهات ما
منحت به من سالمة الوجدان ،و ّإنى احمدک لما أولیتنى من الجمیل
و أشک���رک على م���ا اهدیتنى إلیه من سواء السبی���ل»؛ از این رو در مقاله
دوم ،نام «معطل» به «مهتدى» تغییر مىیابد.
ّ
ّ
ّ
مؤل���ف عالم���ه در پای���ان ای���ن مجلد ،منظ���ور خ���ود از نگارش ای���ن اثر را
خدمت به دین و انسانیت دانسته است.
 .19اين مبنا ،همان قبول نظريه تعطيل در خلقت است.
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یگانگى یاد مىکردند و همین که نور آیین حنیف اسالم از جزیرةالعرب

اساس تحلیلهاى نقدى بر پایۀ مطالب علمى و عقلى است نه دینى.

ساط���ع گشت ،از فراز گلدستهه���اى مساجد ،طورى که مال ئکه آسمان

ّ
ً
و دقیق���ا ب���ر پایۀ همی ��ن شناخت ،برخى چ ��ون جرجى ز ی ��دان در مجله
ّ
«اله�ل�ال» گف ��ت« :ه ��و کت ��اب ال نظیر ل ��ه» 21،و ی ��ا عالمه شی ��خ آقابزرگ
تهرانى 22،این اثر را بهترین اثر در ّرد ّ
23
مادیان دانسته است.

و سا کنی���ن ع���رش بشنون���د ،سحرگاهان و ظه���ر و هنگام آغ���از تار یکى و
ظلم���ت شب فری���اد مىکنند «شهادت مىدهیم ک���ه خدایى جز ذات
او نیس���ت و خ���دا یکى اس���ت» .ایرانى همیش���ه از روحانیتى ک���ه او را به
ّ
ط���رف مع���ارف و فرهنگ اسالمى و حقایق این دی���ن مقدس راهنمایى
نمای���د ،پشتیبان���ى و طرفدارى ک���رده و باز هم مىکند .اگ���ر دیدید تقوا و
پرهیزک���ارى و علم و عمل به احکام خداوند و مبارزه با ظلم و ستمگرى
در یک دست���ه جمع شد ،بدانید آنها روحانی���ون حقیقى هستند و شما
سعى کنید اطراف شمع وجود آنها جان بدهید.
ریاک���ارى و زهدفروش���ى و اغف���ال م���ردم سادهلوح
و خودخواه���ى و ب���ه خلوترفت���ن و آن ک���ار دیگ���ر
ک ��ردن ،هر قدر شما در جلوهگ���رى در محراب و منبر
ّ
تخص���ص به رن���ج بدهید ،ی���ک پول سی���اه ارزش
ن���دارد و نتیج���هاش آن مىش���ود ک���ه دیدی���د .مگر
حقای���ق اسالم���ى و اصولى که پایه سع���ادت بشر بر
روى آن است���وار شده نباید از زبان علما و پیشوایان
ربانى و روحانى شنیده شود؟ کو ،کجا؟ به من یک
ح���وزه علمی���ه روحانى نش���ان بدهید .ی���ک کتاب
دین���ى نظیر تاری���خ زندگى حض���رت ّ
محمد تألیف
وزیر سابق فرهنگ به جامعه نشان بدهید که یکى
از این آقایان تألیف کرده باشند .خدا مرحوم شیخ
محمدرضا مسجدشاهى را رحمت کند که یکى دو
جلد از کتابهاى او سبب افتخار عالم روحانیت
اس�ل�ام و ایران اس���ت و همان کتابهاس���ت که از

در ه���ر ح���ال هرگونه قضاوتى دربارۀ این اثر ،ف ��رع خواندن و امعان نظر در
ای���ن نگاشت ��ه پرارزش اس ��ت و چنانچه در بخش گ���زارش کتاب آمده،
توان علمى کتاب و دورى آن از هرگونه ّ
تعصب دینى آشکار مىگردد.
ّ
عالمه نجفى در پى مهاجرت از نجف اشرف به ایران ،در پى درخواست
گروه���ى از شیفتگ ��ان خود ،به تدری ��س همین اثر ّ
هم ��ت گماشت 24که

پس از نشررساله
«نقد فلسفه داروین»
عکسالعملهاىگوناگوىن
نسبت بدانرخ داد .برىخ
چون خود شبلى مشیل به
مگان آنکه این اثر از جانب
یکروحاىن جنفى  -ایراىن به
رشتۀ حتریر آمده ،بدان وقىع
نهادند؛ بر خالف بنیاد این
اثر ،بر اساس حتلیلهاى نقدى
بر پایۀ مطالبعملى وعقلى
است نه دیىن.

مىتوان در این میان از آیات ذیل نام برد:
.1حاجآقا روح هّ
الل خمینى؛
.2شیخ محمدباقر کمرهاى؛
هّ
عبدالل مجتهدى تبریزی؛
.3حاج میرزا
ّ
ّ
.4فرزند مؤلف حاج شی ��خ مجدالدین معروف به
مجدالعلماء نجفى.
از ای ��ن اثر ج ��اودان چندین ترجمه ب ��ه زبان فارسى
باقى مانده است:
.1ترجم ��ه فرزند مؤل ��ف مرحوم آی� �هاللهّ مجدالعلما
نجف ��ى که با حض ��ور و نظ ��ارت والد انج ��ام شده،
ّ
ول ��ى از آنجا ک ��ه اختت ��ام آن با فوت مؤل ��ف همراه
ً
ب ��ود ،مترجم تطی ��را آن را ب ��ه گوش� �هاى وا نهاده که
ّ
متأسفان ��ه بخشى از آن ب ��ه مرور ای ��ام آبدیده و غیر

مص ��ر تدریس مىش���ود .راستى چرا ما یک جامع ازه���ر نداریم و چرا یکى

قابل استفاده شده است؛
.2ترجم ��ه آیة هّ
الل شیخ حسن صاف ��ى اصفهانى که
ّ
مجلد ّ
دوم است (مخطوط)؛
فقط در بر دارندۀ
ّ
سیدمحمد جواد غروى (مخطوط)؛
.3ترجمه

] مىده���د ،از این کشور رخت نمىبندد ،مگ���ر در سایۀ اتحاد و یگانگى

.4ترجمه سید حسن حسینى دولتآبادى ،در بر دارنده فقط بخشى از
ّ
مجلد اول (مخطوط).

ف���رط عظمت مق���ام علم���ى مؤلفش در جام���ع ازهر
از م ��دارس نظیر نظامیه بغداد در سرتاسر کشور م���ا موجود نیست؟ تمام
مشک�ل�ات کوهپیکرى که هر روز و ه���ر ساعت جلو چشم ما دفیله [= رژه
و وح���دت نظر؛ و ای���ن یگانگى به دس���ت نمىآید مگ���ر در زیرلوای دین
ّ
و ایم ��ان ب���ه مبادى دینى و ای���ن لوای مقدس را هیچ ک���س نمىتواند در
دس ��ت بگیرد ،مگ���ر افراد هوشیار و باایمان ک���ه توانستهاند نظر مردم را به
روحانیت ساده و بىریا و خداجویانه خود جلب کنند».

20

پ���س از نشر رسال���ه «نقد فلسفه داروی���ن» عکسالعمله���اى گونا گونى
نسبت ب���دان رخ داد .برخى چون خود شبلى شمیل به گمان آنکه این
اث���ر از جان���ب یک روحان���ى نجفى  -ایران���ى به رشتۀ تحری���ر آمده ،بدان
وقع���ى نهادن���د؛ ب���ر خالف آنک���ه چنانچه خواهد آم���د ،بنیاد ای���ن اثر ،بر
هّ
 .20قيام آية هّ
نورالل نجفى اصفهانى؛ ص .71 - 70
الل حاج آقا
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خوشبختان���ه در پى تحقی ��ق این اثر ّ
توس ��ط نگارنده ،ترجم ��ه این اثر به
ّ
اهتم���ام حفید مؤلف در دست تهیه است .این ترجمه بر پایۀ دو ترجمه
ّاول در اختیار اهل تحقیق قرار خواهد گرفت.
 .21رضا استادی؛ «حاج شيخ محمدرضا مسجدشاهى» ،چهل مقاله؛ ص.590
 .22نقباء البشر؛ رضا استادی ،ج  ،2ص.752
ّ
 .23بنا به گزارش عالمه شيخ آقا بزرگ تهرانى در الذر يعة (ج ،17ص  209و ج ،24ص  )277در زمان
ّ
مؤل���ف شخصى به نام جميل صدقى به خردهگيرى از اث���ر عالمه نجفى مبادرت کرده که نجفى
در رساله «القول الجميل» به و ى پاسخ داده است.
 .24تدر ي���س چني���ن اث���رى ّ
توس���ط ي���ک مجته���د صاحبنف���وذ نجفى ،خ ��ود حکايت ��ى خواندنى و
عبرتآموز براى حوزۀ ماست که به علوم نقلى رايج اکتفا نکنند.
 .25اين ترجمه نزد فرزند فاضل و ى موجود است.
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