
 

 

 

 

 

 فرضیه تکامل و انسان متعالی

 فریسهرابمحمدتقی 

 دهیچک
اعم از دینی  ،را در معارف بشری یرگذاریتأثشناسی به واسطه فرضیه تکامل بیشترین دانش زیست

داشته است. المارکیسم، داروینیسم، نئوداروینیسم و باورمندان به تکامل ژنتیک همچون  ،ینیردیغو 

 شناسانستیزخودِ را . المارکیسم دهندیمداوکینز، نقاط عطف و سیر تکاملیِ این فرضیه را نشان 

رغم مخالفتِ برخی اما عوامل گوناگون علمی و غیرعلمی سبب شد داروینیسم علیکردند منسوخ 

فرضیه  به حیات خود در جوامع علمی ادامه دهد. ابهامِ این یشهایکاسترغم و علی شناسانستیز

اسِ الگوی رفتاریِ توحشی بر اس عرضهدادنِ برخی تغییرات به تصادف و درباره آغاز حیات و حواله

صِ این فرضیه است. امروزه با تی در میان حیوانات، از جمله نقایقانون تنازع بقا و نقضِ این قانون ح

در قالبِ افرادی مانندِ داوکینز را توجه در دانش ژنتیک، همان باور تکاملی  در خور یهاشرفتیپ

. مقاله حاضر ضمن نقدِ کلی و نیز نقدِ شمول فرضیه دکننیممطرح  ژنتیکی یهاجهشتغییرات و 

این فرضیه با فرض  دهدنشان میسنجد و میبر انسان، نسبتِ این فرضیه با ساحتِ متعالیِ انسان را 

 صحت، منافاتی با ساحت متعالی انسان ندارد.

 .المارکیسم، داروینیسم، ژنتیک، تعالیِ انسان :هادواژهیکل
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 مقدمه

و با ناِم داروین آن را  شودیمیاد  «تطور انواع»یا  «نظریه تحول»که بیشتر با نام  اییهفرض

 ،زمینمغرب یِشناسانسان، از جمله در یردینیغو  ینیدر معارف د ی، تحوالت شگرفشناسندیم

 رد.کجاد یا

رفتن  ینب ازهبوط آدم،  به نظر برخی، این دیدگاه متضمن نفی آفرینش شکوهمند انسان و

هی و بالتبع تزلزل امتیاز انسان در برخورداری از روح و جاودانگی، انکار هدفداری جهان و تدبیر اال

چنین برپایی فروپاشی نظام ارزشی سنّتی و هم عالم، مراتبیِرهان نظم، نفی نظام ثابت و سلسلهب

ه که بود ینظرن یا .(122-100: 1362باربور، )نظام اخالقی سکوالر مخالف با هنجارهای دینی بود 

طالعات رد و مک یافته معرفیاملکت یمونیخداوند ساقط و او را م ینیانسان را از مقام جانش

رد. اخالق کتر محدود دهیچیپ یوانیدرباره انسان به عنوان ح یستیرا به مطالعات ز یشناسانسان

امل و که تیور نظربر مح ی، متزلزل و اخالق عملیانیوح یهابرگرفته از آموزه یانسان یهاو ارزش

 .(18: 1374، یرمرادیپ)د ن آن شیگزیعت جایدر طب ین جارید از قوانیبا تقل

تجدد م یایامروزه در دن»د: یگویحسین نصر مسید درباره گستره تأثیرگذاریِ این نظریه 

و  268: 1382 نصر،) «دیگویم سخن و شدیاندیم املکت اریمع با زیچ همه درباره باًیتقر ،یسک  هر

آیا فرضیه تکامل  دنبالِ آنیم که بدانیمه ما ب ، حاضرموضوعِ بحثِ، طبِق اقتضایِ این وجود با .(269

 ،ر مقاله حاضرد خیر.هِی انسان در تعارض است یا با ذاتمندیِ انسان، و نیز با سرشتِ متعالی و اال

« جهشِ آن ژن و»و « داروینیسمنئو»، «آرای داروین»، «ای المارکآر»این فرضیه در چهار قسمتِ 

 است. تبیین و نقد شده و نیز درباره نسبتِ فرضیه با ساحتِ متعالیِ انسان سخن گفته شده

 خالصه آرای المارک .الف

در زمینه موجودات  یاگستردهشناس، مطالعات طبیعت ،(1744-1829) 1ژان باتیست المارک

تاریخچه طبیعی  و جانوران بدون مهره یهانظامکتاب اصلی خود ) طبیعی انجام داد. او در دو

آنها را دارای ساختار و ارگانیسم  توانیم( به این نتیجه رسید که جانورانی که جانوران بدون مهره

و  تریچیدهپ هاییسمارگاندر طول زمان به ساختارها و  مهرگانیبساده به شمار آورد، نظیر 

                                                             
1. Jean-Baptiste Lamarck 
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 نوعی: نخست وجود شمردیملیل اصلی برای این تطور بردو دوی  .اندیافتهتکامل  ترییشرفتهپ

و سپس عوامل پیرامونی که سبب  ،به تکامل در موجودات زنده یختهخودانگگرایش درونی ذاتی و 

 .(122: 1388: فکوهی، نک.) شوندیماین تطور 

غییرِ آن عضو تتدریج و به، عضو باعث تقویت آن استفاده مکرر از هر ،هاطبق باور المارکیست

پاها و گردن زرافه را از این طریق توجیه  درازیِ ،. این گروهشودیمبه شکلی متناسب با کاربردِ آن 

عضو را سبب از بین رفتنِ تدریجیِ آن  هرنکردن از همچنین استفاده هایستالمارک. کردندیم

 کنندیمدر تاریکی غار زندگی  کهرا و پا بودنِ مار یا نابینابودن موجوداتی  دستیبا هآن .دانندیم

 .کردندیمشاهدی بر این ادعا قلمداد 

را در  شنتیجه عمومی مطالعات (1809) یجانورشناختفلسفه المارک در کتاب دیگری به نام 

 د:مطرح کرچهار اصل بنیادین 

 .یابندیمبلکه تحول  یستندشکال زندگی و موجودات زنده ثابت ناَ .1

 .شودیمدگرگونی محیط زیست یا پیرامون موجودات زنده سبب تغییر در ارگانیسم  .2

یافتن با محیط زیست خود گروهی از مشخصات اکتسابی را موجودات زنده برای انطباق .3

 .آورندیمدر خویش به وجود 

 .(123: همان) آیندیدرماین مشخصات در طول زمان به صورت موروثی  .4

یه  ها بخش مهم این نظر عد عث شههههرت وی شههههد ولی ب با مارک  یه ال چه نظر  راگر

 د.کردنشناسان ابطال زیست

 شدن نظریه المارکمنسوخ

دِ رشو  رسند، زیرا ناشی از اثراتِ محیطمعتقدند صفاتِ اکتسابی به ارث نمی شناسانیستزامروزه 

توانند از نسلی به نسل بعد ها میجاندار. فقط صفاتِ وابسته به ژن یهاژنجاندارند، نه اثراتِ 

« جنسی»های آن صفات در سلول کنندهکنترلهای به شرطی که ژن هم آنمنتقل شوند، 

است. مثاًل برای آزمودنِ  بسیاری در این زمینه صورت گرفته هایِآزمایش .موجود باشند هاگامت

نسل در تاریکی  69تا  هامگس یک اندام، آزمایشی ترتیب داده شد که در آن به کار نبردنِاثرِ 

افرادِ آن در  نسلِ آخر آسیبی ندیده و واکنش مشاهده شد که بینایی ،در پایان .کردند یریگجفت
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شدن دیدگاه المارک، تعارضِ موهوم با منسوخ .(17 :1369 ،بارنت) است مقابلِ نور کامالً طبیعی

 ذاتمندیِ انسان با نظریه المارک نیز منتفی خواهد بود.میانِ 

 خالصه آرای داروین ب.

 علمی یسفر در 1836 تا 1831 سال از ،انگلیسی شناسطبیعت ،(1882-1809)چارلز داروین 

 تعداد و ،مطالعه را اقیانوسیه و جنوبی آمریکای از یاگسترده مناطق نزدیک از و کرد شرکت

سال  بیست از بیش با بازگشت از بعد او. کرد گردآوری را جانوری و گیاهی انواع از شماریبی

باره تطور موجودات زنده تبیین کند. عمومی در اینظریه کوشید، تحقیق و پژوهش بر این مواد

 .(124: 1388)فکوهی،  مطرح شد 1859سال در  منشأ انواعاین نظریه در کتاب داروین با عنوان 

 ترکیب چند مفهوم تشکیل یافته است:نظریه داروین از 

 تغییرات کوچک و ظاهراً  یریپذوراثتداروین شواهد فراوانی بر وقوع، و  ؛تغییرات تصادفی .1

حدس  باره عللِ این تغییرات صرفاًآورده بود. او در دست بهدر میان افراد یک نوع  یخودبهخود

ولی به هر حال اصل تغییر  کندینمعلل تغییرات را تبیین  اشیهنظرو خود معترف بود که  زدیم

 برای نظریه او مطلوب بود.

و امتیازات نامحسههوس سههبب  شههوندینمهمه موجودات موفق به تولید مثل  ؛تنازع بقا .2

 بعضی حیوانات در نزاع شدیدِ بقا، پیروز شوند. شودیم

و زاد و ولد بیشتری  کنندیمگین عمر حیوانات دارای امتیاز، بیش از حد میان ؛بقای انسب .3

 .گیردیمصورت  ممتازهاو بدین نحو انتخاب طبیعیِ  یابندیمدارند و افزایش 

مفصل  تبار انساندر کتاب  هالی بعدو ،ش درباره انسان سخن نگفته بودداروین در کتاب اول

بودن و القامهیمستوصفات ممیزه انسان همچون  کوشدیمدرباره منشأ انسان سخن گفت. او 

انسان در جریان انتخاب  ینماآدمبودن مغز انسان را بر وفق تعدیل تدریجی نیاکان تربزرگ

 یهاتوانشطبیعی، توجیه و تبیین کند. او اصرار داشت که تفاوت انسان با حیوان در اخالق و 

نوعی میان  تفاوت خالصه کند و از پذیرش ،یعنی در شدت و ضعف ،یادرجهروانی را در تفاوت 

انسان مقدس و خلیفه خدا، حیوانی پیشرفته و مولود انتخاب  سانینبدو  ؛با داشتاانسان و حیوان 

 .(108و  107 :1362)باربور،  شدیمطبیعی تلقی 
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 بررسی نظریه داروین

را تحت  هادانشتعلق داشت، بسیاری از  شناسییستزنظریه تحول یا تکامل داروین که به حوزه 

 رفتیماکنون به سمتی  شدیممتغیر قلمداد طبیعتی که اجزایِ آن راکد و غیر تأثیر خود قرار داد.

، یشناسباستان، شناسیینزم، یاخترشناس .کردیمکه کل طبیعت را در سیالن و جریان معرفی 

ینی شکلی دیگر خدا، جهان و انسان، با لحاظ تکاملِ دارو بارهدر دینی یباورهااز همه  ترمهمو 

به  صرفاًما از این همه گستره تأثیر، به تناسبِ موضوع تحقیق  .(121-108 :)همان گرفتیمبه خود 

جدابافته است. او نوعی مستقل  یاتافته. در تلقی متعارفِ دینی، انسان پردازیمیمذاتمندی انسان 

. تلقِی برخی اندیشمندان این بود که در نظریه تکامل این شودیمبا فصِل ممیزِ عقل تلقی 

و نوع مستقل بودنِ انسان نقض شده است. داروین و پیروانش، تفاوت میان انسان و  همتایییب

میمون کمتر  ترینیعالحیوان را ناچیز یافته بودند و هاکسلی ادعا کرد که تفاوت میان انسان و 

 .(114: )همان میمون است ینترپستو میمون  ترینیعالاز تفاوت میان 

 مالحظه است: در خورنظریه داروین از جهات چندی  

 عوامل غیرعلمی تأثیرگذار در داروینیسم .1

و فضای موجود  هایزهانگست. اما ا این مکتب در ظاهر ترکیبی از ادعا و شواهدِ تأییدکننده آن ادعا

است. انسانِ رهاشده از فشارهای کلیسا دین را شدت ضددینی زمینِ دوران رنسانس بهدر مغرب

کنار نهاده و خود به جایِ خدا نشسته و اکنون در کمین است تا از هر فرصتی علیه دین فضاسازی 

کسی به دنبال مؤیِد دین  .کند. جوِّ غالب در میان پژوهشگران یافتنِ شواهد علیه دین است

فراگیر برای همه  اییهنظرو شواهد ناقص، به عنوان ست که این نظریه با استقرا ا . اینجاگرددینم

مدرنیسم در برابر دین، در غرب و شرق پخش  برندهانداخته شد و به عنوان برگ  حیوانات جا

 :گویدیمحسین نصر در این زمینه سید شد. 

نظریه تکامل ستون خیمه مدرنیسم است و اگر این ستون سقوط کند، کل خیمه بر سر مدرنیسم 

، نه یک تئوری علمی که شودیمبه مانند یک ایدئولوژی با آن رفتار  ،اهد ریخت. بنابراینفرو خو

علمی وجود دارد. مثالً مکانیک کوانتوم یا  هاییهنظر... انواع مختلفی از  به اثبات رسیده است

 یچهمخالفت ورزند،  هایهنظر. اکنون اگر کسانی با این شناسییهانکتئوری زنجیره در فیزیک و 

من این نظریه »به خاطر بر زبان راندن جمله  کس یچهو  کندینمآنها را از دانشگاه اخراج  کس

 موضوعی ،هایهنظر همه برعکس، . تئوری تکاملشودینم، مانع ارتقای شغلی آنها «پذیرمینمرا 
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ترتیب اگر شما . بدینمتعارف علم نه و است ایدئولوژی یک تئوری این زیرا .است متفاوت کامالً

خصوص در دنیای آنگلوساکسون و کمتر در ایتالیا، آلمان در یک دانشگاه به شناسییستزاستاد 

، فردی مطرود ورزیدیمکامالً علمی با نظریه تکامل مخالفت  هایینهزمو فرانسه باشید و اگر طبق 

تان شما را ابله خواهید بود و حتی موفقیت کاری خویش را نیز از دست خواهید داد، همکاران

 (.http://darwinday.ir) یابیدینم، ارتقای شغلی پندارندیم

از  ترمتکاملاروپای غربی خود را  ،با تثبیتِ این نظریه ،که در غرب شودیمدر ادامه یادآور  وی

با آنان یکسان بودند. با این  پوستی یدسفبا اینکه از لحاظ مذهب و  ،کردندیماروپای شرق قلمداد 

 اینظریه خالصه اینکه داروینیسم صرفاً  .)همان(هم روشن بود  هایقاییآفرو  هایاییآستکلیف  ،نگاه

 .شد گرفته کار بهطور گسترده ه ثبیتِ آن بغیرعلمی در ترویج و ت هاییزهانگعلمی نبود. عوامل و 

 مخالفت با امر بدیهی .2

کسی که  مثالً .«باشد ءمعطیِ شی تواندینم ءفاقد شی»ست که ا عقل اینصول بدیهی یکی از ا

باره آن موضوع دیگران را آگاه کند. اگر بپذیریم که تجمیع در تواندینموضوعی آگاهی ندارد، م از

بپذیریم که از این ترکیب چیزی  توانیمینمطبیعتی تازه رقم زده است،  هامولکولو ترکیب 

پذیرفت که از مولکول ساده،  توانیمچطور  مثالًفاقد آن بوده است.  حاصل شده که طبیعت قبالً

ا کرد ادع توانیم، حاصل شده است؟ یا چگونه یشهاظرافتمثنوی معنوی یا دیوان حافظ با همه 

مادر و دیگر امور طبیعت است؟  ،مخلوق پدر ، صرفاًانگیزشیرتحبِ یکه نوزاد انسان با همه عجا

انسان عاجز است،  لِ کامهم از شناختِ  علمی، باز هاییشرفتپ همهکه بشر امروزی با  دانیمیم

از رازهای جسم و روحِ انسان چگونه پدیدآورِ انسان شمرده  خبریبمادرِ و کور و پدر  و طبیعتِ کر

 :کندیمریاضی بیان  ؟ نصر همین مطلب را در قالب برهاندنشویم

چیزی بیش از آنچه که در  الفاز درون جعبه  توانیدینمشما هرگز  ،طبق تئوری اطالعات ریاضی

خارج سازید. این یکی از اصول بنیادین نظریه اطالعات است. اکنون یک سلول زیستی  یدانهادهآن 

اطالعاتی  توانیدیماست که اطالعاتی در آن قرار دارد. شما چگونه  الفدر معنای همان جعبه 

 .)همان( از آن خارج سازید؟ یدانهادهبیش از آنچه را که در آن 

 تقابل میان طبیعت و خدا .3

در دوران رنسانس، تقابل میان علم و دین، یا به تعبیر دیگر تقابل میان طبیعت و  رسدیمبه نظر 

توجیه طبیعی پیدا کرد، بیرون از حوزه  اییدهپدخدا، مسلم تلقی شده است. به این معنا که اگر 

و بدین طریق با پیشرفت علوم طبیعی، قلمروِ فعالیت خداوند تنگ  شدیمافعال خداوند محسوب 
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. البته نزاع و تقابلِ شدید میان عالمان دین و عالمان علوم طبیعی در قبل آیدیمبه نظر  ترتنگو 

که متون دینی فارغ از اختالف  ستا یحالاین اشتباه بزرگ باشد. این در  منشأ تواندیماز رنسانس 

. داندیمعل خداوند تنها کارهای منتسب به طبیعت، بلکه مصنوعات خود بشر را هم، فعالمان، نه

 یهانعمترا جزءِ  دو آنردیف با چهارپایان قرار داده و ن کِشتیِ ساخت بشر را همآخداوند در قر

ه بر آن کقرار داد  ییهامرکبان یو چهارپا هایکشتشما از  یبرا» :کندیمخود بر انسان بیان 

... را به خود  جریان باد و ،خداوند حوادث طبیعی همچون نزول باران .(12 :)زخرف «دیسوار شو

معرفت را در  . البته اگر علم وتابدیبرنمو به هیچ وجه فاعلیت دوگانه در جهان را  دهدیمنسبت 

اما با استفاده  ،برای فعالیت خداوند نخواهیم یافت یتدریج قلمرویبدانیم، بهمحصور حس و تجربه 

خواهیم یافت درنظم و هدف باشد،  منشأ تواندینمکور  و طبیعتِ کر گویدیماز بدیهِی عقل که 

طبیعی هیچ منافاتی با فاعلیِت  یهاعلتست و کشفِ ا که هر فعلی از افعالِ طبیعت، فعلِ خدا

 خداوند ندارد.

 تغییرات تصادفی .4

 چرخه هایینتبکنند اما این را تبیین طبیعی  هایدهپدتا  کنندیمتمام تالش خود را  یانگراتجربه

طبیعی به اموری  چرخهاین  یینتباز  یاگوشه . معموالً دکننینم عرضهحادثه را  هرکاملِ طبیعی 

است. « خودیهتغییرات تصادفی و خودب». یکی از ارکان نظریه داروین، شودیمغیرتجربی حواله 

 عرضهبیانی تجربی  به علل و عواملِ تغییر غیر از حدس، راجعاما  دهدیماز تغییر خبر  داروین صرفاً

و  داوکمیفروید روان انسان را  مثالً .بینیمیم. مشابه این مطلب را در دیگر دانشمندان نیز کندینم

. رسدیمزیرین و نامعلومِ ناخودآگاه  یهالروان انسان به  یابیِیشهراما در  کندیمجالبی هم  هاییلتحل

تجربه به این اصطالحاِت  رهاندِن خود از دنیای تنگِ برای گراهاتجربهمادیون و  رسدیمبه نظر 

 .دکنیماشتباهِ اکتفا بر تجربه را برمال  ،نیازمندند و این خود ییگراتجربهاز نظر  معنایب

 مخالفت واالس .5

زمان با داروین به نظریه انتخاب گری است که همدی شناسزیست (1913-1823)آلفرد راسل واالس 

. او عقل انسان و نیز زبان دهدیمطبیعی معتقد شده بود. وی انسان را در جایگاه متمایزی قرار 

 یهاپژوهش»: گویدیم. باربور در کتابش دانستیمانسان را بسیار فراتر از عقل و زبان حیوانات 

که  کندیمواالس در آثار متأخر تصریح  .(115 :)همان «بعدی، بیشتر در جهت تأیید آرای واالس بود



 1397 پايیز و زمستان، 40 شماره، ي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

86 

انتخاب » ،انسان را توجیه کند. به نظر واالس تریعالقوای دماغی  تواندینمنظریه انتخاب طبیعی 

حال آنکه  ،مغزی بدهد که اندکی فراتر از مغز میمون باشد یوحش انسانبه  تواندیمفقط « طبیعی

 توانیمچگونه  ،فیلسوف است. از سوی دیگرشخِص اندکی فروتر از  مغز چنین انسانی عمالً 

هنری و اخالقی را که هیچ سهمی در بقای او ندارد، تبیین کرد؟  موسیقیایی و اصوالً  یهاتوانش

پیش از نیاز به استخدام آنها، حاکی از  اینهفته هایییتواناکه وجود چنین  کردیمواالس احساس 

 .(114: : همان.کن)جریان تکامل نوع انسان را هدایت کرده است  ترییعالیر آن است که عقل و تدب

 استقرای ناقص .6

 هایمونمنواع توجهی از حیوانات و از جمله در ا در خورداروین در بخش  هاییافتهفرض که  بر

ینشِ مستقیمِ حتی احتمالِ آفر توانیمادعای عمومیت کرد؟ چگونه  توانیمصحیح باشد، چگونه 

ورایی و باورهای ما کردنطرحم هنگام بهیک نوع را انکار کرد؟ عجیب است که اندیشه مدرنیته 

فرگشت  نظریه :هکاکنون جای این پرسش است  نهد.یمناپذیری کنار آزمونه دلیل را ب آنهادینی، 

طرفداران نظریه تکامل »: گویدیمه است؟ کارل پوپر در این بار یرپذآزمون)تکامل( تا چه حد 

ن نظریه ضعیفی امکان آزمون چنی .دانندیمجدید، دلیل ادامه حیات را انطباق یا سازش محیط 

به دفعی  وروشنی دو نوع خلقتِ تدریجی به ،در متون دینی .(211: 1369)پوپر،  «صفر است تقریباً

 ستدبه و خلقتِ پرنده از گِل  شدنِ عصای موسی از تبدیل سخن. گاهی خوردچشم می

است و گاه سخن از آفرینش آسمان و زمین در شش مرحله، یا سخن از تبدیل  عیسی 

شان دهیم نتدریجیِ نطفه به انسان است. پس اینکه ما آفرینش تدریجی را در بخشی از موجودات 

 کننده خلقت تدریجی همه موجودات نخواهد بود.اثبات

 فرض صحتِ نظریه .7

صورت گرچه برخی  در این ،انسان نیز صحیح باشدباره فرض که نظریه داروین حتی در بر

در موضوع تحقیقِ  رسدیماما به نظر  1دینی مطرح خواهد شد، یهاآموزهدر تفسیر و  هاپرسش

                                                             
تدریجی از خاک تا انسان  طور بهاینکه خلقت انسان به طور دفعی از خاک صورت گرفته باشد یا  رسدیمبه نظر  .1

 دگوییمابتدا  المیزان. البته طباطبایی در تفسیر کندینمی اسالم تعارضی پیدا هاآموزهمراحلی را طی کرده باشد، با 
إِنَّ مَثَلَ ِعیسَی »کیفیت خلقت انسان، ماننِد خلقت آنی یا تدریجی در قرآن صریحًا بیان نشده است. وی در ادامه از آیه 

ن که خلقتِ آدم دفعی بوده است. چو کندیماستفاده  (59: عمران)آل« عِندَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فََیکُونُ

، این معنا خصوصیتی شودیمهر دو به خاک منتهی   یسیعو  آدم اگر مراد خداوند در این آیه این باشد که خلقتِ 
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سال پیش بوده است  هایلیونمما مشکلی نخواهد بود. اگر انسان امروزی محصولِ حیوان ساده در 

چه مشکلی  ،را یافته است یهاال خطابهی و تا جایی که شأنیتِ نفخ اال ،تکامل یافتهتدریج و به

؟ اگر انسان را دارای سابقه چند میلیون سال بدانیم، در این صورت حدود هفت هزار آیدیمپیش 

ست ا ماننِد دیروز و پریروز خواهد بود. آنچه مسلم است این گذردیم سالی که از زمانِ آدم 

عدِ متعالی نتیجه تکامل آیا این بُ .بیندیم عدِ متعالیبُ و ان امروز خود را دارای فرهنگانس که

، یا اینکه در کنار سیر طبیعی، شودیمتبدیل ماننِد هیزمی که با سوختن به نور  ،طبیعی است

 دستی ماورائی، او را به تعالی سرشته است؟

او  یژهوو جایگاهِ  انتخاب کنیم، ساحتِ متعالیرا که هر کدام از دو گزینه باال  رسدیمبه نظر 

یدایِش هر پصدرایی آغازِ  یهمتعالکه در حکمت  دانیمیمدر جهان هستی مخدوش نخواهد شد. 

فس مانع از کدام از نفوسِ انسان، جسمانی و بقایِ آن روحانی دانسته شده است. حدوثِ جسمانی ن

دوِر  گذشته ترسیِم طبیعتِ ساده برایِ  ،همچنین تحققِ ساحتِ روحانِی او در ادامه حیاتش نیست.

 .نیست بعد از آدم  یِهاانسانهی و فراگیر برای قافله بشری، مانع از ساحتِ اال

عی به طبی مدرنیسم شکل گرفت و گمان شد که سیر زدهبته نظریه داروین در دوران طبیعتال

رغم علی مدرناپسسان است اما امروزه در دوران ی و نفی ساحتِ متعالیِ انیمعنای نفی عوامل ماورا

 ه است.حقایقِ ماورا سر تسلیم فرود آورد ، بشر در برابر وجود و تأثیرِهایناراستهمه 

                                                             
که خلقِت  طورهمان. پس مراد آن است که هر دو خلقت بدون پدر و دفعی بوده و شودینمبزرگوار محسوب  دو آنبرای 

و  356: 16ج، 1417، خلقتِ عیسی هم سبب الوهیتِ او نخواهد شد )نک.: طباطبایی، شودینمآدم سببِ الوهیتِ وی 
همانندیِ خلقتِ این دو شخصیت در نفخ مستقیم روح االهی است. یعنی آیه مزبور در مقام نفِی  رسدیم(. به نظر 357

م خدا محسوب شود، در ه است، با این بیان که اگر نفخ روح موجب الوهیت است پس باید آدم  الوهیت عیسی 
چنین نشده است. نتیجه اینکه این امکان وجود دارد که همانندی بین دو خلقت فقط در نفخ روح باشد نه در  کهی حال

 با این آیه نیز ناسازگار نخواهد بود. آدم خلقت دفعی؛ و با این بیان، فرضِ خلقتِ تدریجیِ 
 ثُمَّ قالَ لَهُ  تُرابٍکمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ  ی عِنْدَ اللَّهِسیعإِنَّ مَثَلَ »از ظاهرِ آیه  بودنِ خلقِت هر دو شخصیت راشاید بتوان تدریجی

است اواًل  عیسی  و ( استفاده کرد. متن آیه که در مقام بیان همانندیِ خلقتِ آدم 59: عمرانآل) «کنْ فَیکونُ

. یعنی دهدیم که بر تأخیر داللت دارد از آفرینشی دیگر خبر« ثم»و سپس با کلمه  گویداز خلقت از تراب سخن می
 مراحلِ جسمانیِ خلقت تدریجی و مرحله نهایی که با انشای مستقیم االهی است، دفعی است.
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 ناهماهنگی دلیل و مدعا .8

و  ،انسانی را نفی هاییژگیودرنتیجه  .کندیمداروین انسان را نتیجه سیر تکاملیِ حیوان قلمداد 

مانند حمایت از بیماران و  ییهاکنشیعنی  1.کندیمالگوی رفتاری موجودات طبیعی را پیشنهاد 

که این اندیشه یکی از  دانیمیم. شودینمکاری مطلوب تلقی  ترهایقوضعیفان جامعه در برابر 

اس ارزشِ اخالقی بر اساس قدرت شد و در ادامه حزب نازیسمِ آلمان بر اس یریگشکل هاییهپا

 ؛شودیمدو پرسش مطرح  گیرییجهنتو شد آنچه شد. در برابر این  ،اندیشه نژاد برتر تحقق یافت

از احساسات و عواطف و خیرخواهی به دیگران در حیوانات دیده  ییهارگهیکی آنکه امروزه 

پیشرفته لحظات ناب و نایاب از زندگی حیوانات ثبت و  هاییندورب. امروزه که به وسیله شودیم

 مثالً. شودیمرعایت  گونهاخالقوبیش اصولی کم که در میان آنها نیز بینیمیم، شودیمضبط 

تا  کندیمیا سگی که کمک  کنندیم، او را رها بینندیمشیرهایی که وقتی شکار خود را حامله 

در بقای نسل با  رگرداند. چرا نظریه تکامل داروین صرفاًافتاده از آب را به آب بماهی بیرون

 گونهیناو چرا این نظریه در تبیینِ تکامل  شودیمقوی خالصه به دست ضعیف  شدنکشته

تمام دغدغه و همّ و غمّشان بقای نسل خویش است؟  هاانسانعواطف ساکت است؟ آیا همه 

ست؟ توماس ا بشر در این تکامل حیوانی کجا هاییکوکارینو ، هایفداکارجایگاه ایثارها، 

حیات  گرِیهتوجداروین است، انتخاب طبیعیِ حاصل از تنازع بقا را  نظریه انروجمکه از  ،هاکسلی

 :گویدیم یو .داندینماخالقی انسان 

 ،ازع بقاکردن هم هست. در تنآن حرکت خالف بهاخالق مستلزم ایستادن در برابر روند تکامل و 

اجتماعی عبارت  پیشرفت آنکهحال  ،ضعفا دارند لگدکردنو  کردنلهتمایل به  یالطلباناستاقویا و 

نامید  روند اخالقی توانیمکردن و روند دیگری را که روند کائنات را در هر گام مالحظهاست از 

 .(123 :8ج، 1370 )کاپلستون، جانشین آن ساختن

؟ تکامل ندموجودیتِ غیر را نفی ک تواندیم ءچگونه اثباتِ شی :ست کها پرسش دوم آن

 نفی کند؟ وجود عوامل دیگری در وجود انسان را تواندیمشدن چگونه طبیعی بر فرض اثبات

                                                             
ماننِد هاکسلی معتقد بودند انسان نباید از شیوه وحشیانه طبیعت تقلید کند. به نظر  انیگرتکامل. البته برخی از 1

 (.134: 1362آنها، تمدن بشر، گلستانی در دل جنگل است و همواره باید آن را هرس و حراست کند )نک.: باربور، 
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صه اینکه شامل  ،خال سو ادعای تکامل، عواطف حیوانی را  سوی دیگر  شودینماز یک  و از 

 موجودیت دیگر ساحاتِ بشر را نفی کند. خواهدیمو در کنار اثبات خود  استمدعا اعم از دلیل 

 انسان یذاتمندنئوداروینیسم مؤید  .ج

 به را یتسابکا صفات انتقال یو. داد شکل ،یآلمان جانورشناس سمان،یو آگوسترا نئوداروینیسم 

 میتقس( یالبدک) سوما و( یجنس) ژرمن دسته دو به را هاسلول وکرد  ارکان و نقد یبعد یهانسل

، توانست یجنس یهاسلول در ماده نیا انحصار و ینیجن یپالسما نظریه ابداع با سپس. ردک

به نظر . دینام یارث ماده را ماده نیا او. ندک ریتفس یبعد یهانسلت انتقال صفات را به یفکی

از طریق  یتسابکا راتییتغ ،شوندیم نابود دارجان مرگ از پس یالبدک یهاسلولسمان، چون یو

قرار  یدر غدد تناسل هک ژرمن یهاسلول در موجود راتییتغ فقط و یابدینم انتقال اخالف به آنها

 هیعل نقد ابزار عنوان به را یارث ماده هاینیستنئودارو. است پذیردارد، اثربخش و انتقال

 یطیمح وضعیت از مستقل و ناپذیررییتغ ،یجاودان را ماده نیا آنها. بردند ارک به هاینیستدارو

 .(77 :1357: فرهیخته، .کن) دانندیم

دارد و هر ریشه  هاانساندر درونِ  ،گوناگون انسان یهانسلطبق این نظر، تغییرات در 

 هایییژگیودر نتیجه استعدادها و  .تغییری بروز و ظهور چیزی است که در درون انسان نهفته بود

گوناگون در هر  هاییبترکمربوط به  هاتفاوتوجود دارد و  هامشترک و ثابت میان همه انسان

 .استفرد و ظهوریافتنِ برخی و ظهورنیافتن برخی دیگر 

 ژن و جهشِ آن .د

 اً جفت کروموزوم دارد و جمع 23سان بدن ان یهاسلولهر کدام از  ،شناسییستزطبق کشف دانشِ 

 ،ست. در دوران معاصره هاکروموزومن یا یهزار قطعه ژن حامل اطالعات مشخص بر رو 32حدود 

 .(88: 1389، محمدپناه) انسان دانسته شده است یهاژنگوناگون مربوط به  یهانسلتغییرات 

. در سطور زیر کشدیمانسان و ذاتمندیِ وی به رخ  درباره یاتازه یهاپرسشدانش ژنتیک 

 :کنیمرا مطرح و سپس بررسی   مهمپرسشِ دو کوشیممی
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 گرایانیمادژنتیک و 

گونه حقیقتِ  کنند به ابزاری جدید برای نفی هراحساس  گرایانیماددانش ژنتیک سبب شد 

اساِس فرضیه  معاصر، بر یگراتکاملو  گرایماد دانیزیکف. داوکینز، اندیافتهماورای ماده دست 

. او همه کندیماز دانشِ ژنتیک، انسان را محصول تکامل ژنتیکی قلمداد  یریگبهرهداروین و با 

انسان را محصور در ژن دانسته که بر اثر زندگیِ اجتماعی و تنازع  هایینشبو  هایشگراخواص، 

بقا به چنین تکاملی دست یافته است. طبق این نگاه، انسان همان حیوان برتر است و همه 

ین اندیشه . در راستای همگیردیمشکل  اشحیوانی یزهغر محدودهدر  شهاییزهانگو  هایتفعال

 داوکینز معتقد است کارِ خوب عبارت است از عملی که تواناییِ بقا را افزایش دهد و کارِ بد، کاری

 هاژنتحتِ جبرِ  عدِ متعالی صرفاًاموری همچون اخالق و بُ ست که به کاهشِ توانِ بقا منجر شود.ا

« من»و « رادها»توجیه  در این نوع اندیشه برای .(68-63 :1392سموعی،  )موسوی و کنندیمعمل 

 :م نیستراده چیزی جز توهّامثاًل اینکه  .شودیمسخنان جالبی گفته 

داف خود گول زده و بازی کرده و آگاهی را برای رسههاندن بدن به اهدر{ مواردی مغز شههعبده}

ست« من»ه و راداادراکاتی مثل  شین الکترو ... بودن را ایجاد کرده ا ست مغز یک ما شیمیایی ا

سم  ست و از طرف دیگر ج شخص ا ستورات ژنتیکی و که از طرفی برگرفته از ژنتیک  را برای د

ست. در این میان کار بهخود  یهابرنامه سئولایجاد کرده که « من»مغز ادراکِ  ،گرفته ا  هایتم

 .(14 :1389)کیمیایی اسدی،  را به گردن آن انداخته است

با در نظر گرفتن  اما .بررسی است در خورنظریه تکاملی امثال داوکینز از جهات متعدد 

 :کنیمیماشاره  عدبُموضوع مقاله به چند 

 بررسی

 مخالفت دانشمندان .1

انسانی را در فعل و انفعاالت مادی محدود  یهاساحتهمچون داوکینز همه  دانییزیکفاگر 

هستند که همه حقیقت را در ماده محصور  هم یمتبحر شناسانیستز، در مقابل کندیم

بیش از  . از جمله این دانشمندان فرانسیس کالینز است. دلبستگی کالینز به ژنتیککنندینم

 2400، گروه 1993داوکینز است. وی در مقام مدیریت انجمن تحقیقاتی ژنتیک انسانی از سال 

بیلیون آثار ژنتیک  3 یسازمشخصف برای دانشمندان علوم تجربی را از کشورهای مختل نفره

طی  2000در سال  ،کلینتون ،جمهور وقتنظیری که رئیسانسانی رهبری کرد. همان اقدام بی
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سالگی از الحاد  27او در  .کالینز ابتدا مؤمن نبود ینکهاستود. جالب  را آنتشریفاتی در کاخ سفید 

از جمله  ،کندیمگویی صریح با داوکینز ایراداتی مطرح وبه ایمان مسیحی رسید. کالینز در گفت

است بسیاری انجام شده  یهاپژوهش دانیمیماخالق در بقای نسل است.  محصورکردن ،ایرادات

و چرا ایثار و فداکاری را ارج  گیریمیمد که ما احساس اخالقی خود را از کجا کنتا مشخص 

مبتنی نسل  یمعموالً بر بقا هاپاسخ .تکاملی( یشناختجامعه یهاکاوش، یاعده)به قول  نهیمیم

 آن .و گروهی نیست استو داوکینز در این باره مصرّ است که انتخاب طبیعی بنا به شخص  است

حیات خود را به خطر افکند و  چگونه ممکن است فردی :این پرسش مطرح خواهد شد که وقت

را شاهد بوده  هایییفداکارکمک به دیگری، شانس تولید مثل خویش را از دست بدهد؟ ما  برای

 گرفتن نیستیا امید به عوضو هستیم که بر پایه رابطه خویشاوندی 

(www.iptra.ir/vdcb8fzbrhb5.html.) یافتهتکامل یهاژنانسان در  محصورکردنترتیب بدین 

ایثار و فداکارِی  گریهتوجز و تفسیر مادی از آنان، یسان در غراحصر ان ،دیگر عبارت بهحیوانی، و 

 نیست و انسان دارای ساحتی فراتر از معادالِت مادی است. هاانسان

 نبودِ منافات میان ژنتیک و روح .2

اموری که ما آنها را  یریِگشکلتوجه به این نکته الزم است که فعل و انفعاالتِ جسم در موقع 

مربوط ترس را به روحِ انسان  مثالً  .، منافاتی با ساحتِ روحانِی آنها ندارددانیمیممربوط به روح 

اما این  ،اندمرتبطاز او با ترسِ انسان  ییهاژنم که بدنِ انسان و یدر عین حال متوجه .دانیمیم

نگام به هبودنِ محصولِ این فعل و انفعاالت را منکر شود. بلی روحانی تواندینمارتباط هر چه باشد 

خاصی در این میان  یهاژنو  افتدیم... تغییراتی در جسم اتفاق  احساسات، عشق، عواطف، درد و

که عشق یا درد یا خوشحالی  شودینمتأثیرگذار یا تأثیرپذیرند، اما این ارتباط به این نتیجه منجر 

 هاییتفعالست محصولِ د که انواع ادراکاتِ انسان ممکن اکرادعا  توانیمهمان فعالیتِ ژن است. 

فیزیکی  هاییتفعالادراک و آگاهی به آن نتایج در قالب  و هایتفعالفیزیکی باشد اما نتیجه آن 

در ساختِ انواع  چشمگیر هاییشرفتپرغم . شاید به همین دلیل است که امروزه علیگنجدینم

مشهود است.  از لحاظ حاالت روحی کامالً  هاربات، نقصان این نماانسان یِ هارباتویژه به ،هاربات

عالئم و آثار خوشحالی  توانیمنیست. بلی  هاربات... در  ده، خوشحالی، عصبانیت، پشیمانی وارا

خوشحال دیده شود و  ند وتغییر ک اشچهرهدر مواقعِ خاصی  مثالً ،را در ربات به وجود آورد
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خودِ خوشحالی و ادراکِ  ،هیچ کدام از این عالئمکه  دانیمیمبر لبانش بنشیند، اما همه  یاخنده

از  ،یتجرب دانشاز جمله  ،هادانشچراکه این امور مربوط به روح و حیات است و انواعِ  ؛آن نیست

« روح»و شاید به همین دلیل است که خداوند به هنگامِ پرسش از  اندبوده زورود به حریمِ آن عاج

و در جایی  ؛(85 :ءسرا)ا کندیمعلِم اندکِ انسان را گوشزد  و داندمیآن را امری مربوط به خود 

ندارند ولو هم که به غیر از خدا، دیگر معبودها توانِ آفریدنِ یک مگس را  کندیمدیگر تصریح 

 .(73 :)حج کار اجتماع کنند برای این

 انیگرایمادسلبِ اختیارِ انسان در دیدگاه  .3

، جایی برای اختیار و آزادیِ انسان باقی کنندیمنظریه تکامل ژنی که امثال داوکینز آن را مطرح 

مثاًل  .یابیمیموضوح در خود مه ما اختیار و آزادیِ خود را بهست که ها این در حالی .گذاردینم

نه. بلی انسان  آن غذا را بخوریم یا گیریمیماگر خوراک و غذایی داریم، این ما هستیم که تصمیم 

به  .نیستمحدود  ،بودنمانند گرسنه ،اما این مصالح به امور غریزی گیردیمطبق مصالح تصمیم 

زیرا به مصلحتی  .که غذا نخوریم گیریمیمتصمیم  یماگرسنهرغم اینکه گاه علی ،همین دلیل

غذای خود را به  خواهیمیمیا  ،عبادت خدا روزه بگیریم رایب خواهیمیم مثالً  .اندیشیمیمباالتر 

غریزه،  .دهدیمواقع خود را نشان گونه ماست بدهیم. اراده و اختیار در این  ترگرسنهدیگری که 

میان ما هستیم که این و در  دطلبمیباالتر نخوردن را  مصلحتِ .کندیمخوردنِ غذا را طلب 

که انسان ماشین  یمگیریمبه ندای کدام یک پاسخ مثبت دهیم. نتیجه  گیریمیمتصمیم 

انداز باشد که او راه یِهاژناز  یامجموعه نیست که انسان صرفاً گونهینا .الکتروشیمیایی نیست

 را به هر سمت و سو که بخواهند بکشانند.

 جایگزینی فرض به جای نظریه .4

و یک اقتصاددان وجود دارد که هر سه در   دانیزیکف، یک دانیمیشیک  دربارهحکایتی قدیمی 

دورافتاده و خالی از سکنه گیر افتاده بودند و جز یک قوطی سوپ، چیزی برای خوردن ای یرهجز

 دانیمیشچطور درب قوطی را باز کنند، نداشتند. در حالی که همگی متحیّر مانده بودند که 

«. بیایید قوطی را حرارت دهیم تا باد کند و تجمّع گازهای داخلش باعث ترکیدن آن شود»گفت: 

نه، به نظر من بهتر است آن را از باالی صخره پرت کنیم تا با انرژی جنبشیِ »دان گفت: فیزیک

به » فکرکردن گفت: ای، و در آخر اقتصاددان بعد از لحظه«ها بیفتد و باز شودالزم بر روی سنگ

ها برای یافتن مبدأ حیات رویکرد داروینیست .«بازکن را فرض کنیم!نظر من، بیایید یک قوطی
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کار داروینی مبنی بر  و کردن قوطی است. سازطرز تفکّر اقتصاددانان برای باز بسیار شبیه به

کند، به جز چگونگی حیات توجیه می دربارهچیز را  جهش ژنتیکی و گزینش طبیعی همه

یک سلول خودتکثیرگر را فرض کنید که حاوی »ها ناگزیرند بگویند: آن! داروینسیت افتنیآغاز

 کوچک از کجا آمده است؟ معجزهبسیار خوب، اما این . «اطالعاتی در قالب کدهای ژنتیکی است

 گریهتوج ،از جمله دانش ژنتیک ،تجربی یهادانشکه پیشرفتِ  گیریمیمنتیجه  (.1395متاگزاس، )

 .کندیمبا یک فرض تبیین  معمای بزرگی با ناِم حیات نبوده است و آغازِ حیات را صرفاً 

 ید علمی ناسازگار با فرضیه تکاملکشفیات جد .5

ستفرضطبق  شده ا صل  شیمیایی حا سرآغازِ حیات از تکاملِ مواد  شف ج ،یه تکامل،  دید اما ک

 .کندیمدانشمندان پذیرشِ این نظر را بسیار دشوار 

و  کردهمنتشر  2نیچر یهنشرهای خود را در یافته 1یراً گروهی از دانشگاه ولونگانگاخ 

 اند.ها پدیدار شدهیخ یروپساند که در اثر را معرّفی کرده« استروماتولیت»هایی به نام ترکیب

که در اند تشکیل شدههایی میکروب مجموعههای زیستی هستند که از سنگ« هایتاستروماتول»

های زنده را توانید استروماتولیتکنند. اگر به باهاماس سفر کنید، میعمق زندگی میهای کمآب

میلیون  220را  شوند که اکثر دانشمندان سنّ آنهاهایی دیده میها در سنگاستروماتولیت ببینید.

خ فرضی شود تاریدانند و این موضوع باعث میهای موجود میترین فسیلاز قدیمی ترکهنسال 

 میلیارد سالِ قبل بازگردد. 7/3شروع حیات به 

ای تشکیل شدند که ی دورهپهای میکروبی در شناسی، این کولونیهای زمیناساس یافته بر

دلیل  امکانِ حیات در آن ممکن نبود. به همینخوش بمباران سیّارکی شده و عمالً زمین دست

شود باور اینکه حیات اولیه از مواد شیمیایی دارد که این موضوع باعث میاذعان می تایمز یویورکن

ی وقوع تکامل این قدمت زمانی، بالنّسبه زمان اندکی برا زیرا .دشوتکامل پیدا کرده باشد دشوار 

ا نه نتیجه بسیاری از دانشمندان پیدایش حیات ر استله سبب شده ئ. همین مسگذاردباقی می

املی و تدریجِی سیر تک ،خالصه اینکه .: همان(.کن) فعل و انفعاالت شیمیایی بلکه دفعی بدانندتکاملِ 

 ناسازگار است. شناسیینزمبه سویِ حیات با کشفیات جدیدِ  جانیبماده 

                                                             
1. Wollongong 
2. nature 
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 گرایی و جهش ژنتیکتجربه .6

وعی در آفرینِش انسان را نتکاملِ  توانندینم، دانندیممنحصر کسانی که دانش را در دانشِ تجربی 

 تکامل دیگری، تبدیل یک نوع به نوع دیگر از طریق تکاملِ ژنتیکی یا هر ،ادعا کنند. توضیح اینکه

ون تجربه ه است و ادعای فرگشتیِ انسان از حیوان، ادعایی بدشدبه هیچ وجه مشاهده و تجربه ن

یا قد، اما  مانندِ تغییر رنگ مو یا رنگ چشم ،آنچه مشاهده شده تغییرِ صفتی از صفات است است.

 ژنتیکی مشاهده نشده است. یهاجهشز و فطریات، در یاعم از غرا ،تغییر امور ذاتی

 پذیری میان جسم و روحاثرگذاری و اثر رابطه

هاِی حاوِی چه ما در کنار جسم و سلول. گرگیردنشئت میپرسش دوم از رابطه جسم و روح 

از رابطه تأثیر و  توانیمینمباشیم، در عین حال معتقد هزاران ژن، به حقیقتی مافوق به نام روح 

میان جسم و  ثنویتکه در حکمت متعالیه، تقابل و  دانیمیمتأثرِ میان جسم و روح غافل باشیم. 

وجود، تشکیک با توجه به اصولی همچون اصالتِ  یهمتعالروح انسان تضعیف شده است. حکمت 

 . نفس درداندیمدر وجود و همچنین نظریه حرکت جوهری، روح انسان را محصول تکامل جسم 

و به سوی تجردِ از جسمیت حرکت بد یامیتدریج تکامل است و به جانیبآغازِ پیدایش جسمی 

حرکت  و بقایِ نفس در قالبِ روح است. نظریه حرکت جوهری بیانگرِ شودیمتا اینکه روح  کندیم

وقتی سیر حرکتِ جسم به روح منتهی شد، حرکت متوقف  روینااز  .در ماده و مادیات است

میان جسم و روح برقرار است. با  یارتباط وثیق ،طبق این نظریه 1.رسدیمد و به ثبات وشمی

به  .دانست تأثیریبروح و روان انسان تحققِ تغییراتِ جسمانی را در  توانینمتوجه به این نظریه 

این  رویناخواهد بود. از  یرگذارتأثتغییراتِ ژنتیک در انسان در ساحت روحانِی او  ،عبارت دیگر

انسان، منجر به  یهاژنگرفته در صورت آیا ممکن است تغییراتِ :پرسش مطرح خواهد شد که

 د؟شویا حتی حذفِ ذاتیات انسان تغییرات 

 بررسی
 گستره جهش در ژن .1

نقشِ تقویت یا تضعیفِ صفتی از صفات انسان را دارند یا اینکه ممکن  ژنتیک صرفاً یهاجهشآیا 

آیا ممکن است در اثر جهشِ ژنتیکی، مثالً کلی از بین برود؟ هاست در اثر جهش ژنتیکی، صفتی ب

                                                             
 معروف است.« یة البقاءروحانیة الحدوث و جسمانالنفس »با عنوان  هیمتعالاین نظریه در حکمت  .1
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یکی امکانِ  ؛انسانی بدون تمایالت جنسی داشته باشیم؟ البته این پرسش خود دو زیرشاخه دارد

 به دستیالت جنسی در نتیجه تغییراتِ جهشیِ طبیعی و دیگری امکانِ حذفِ عمدی حذفِ تما

 دانشمندانِ ژنتیک.

گرفته در علم صورت هاییشرفتپبا توجه به  ای خاصحذِف عمدیِ غریزه رسدیمبه نظر 

شده دیگر جزِء کاریآن محصولِ دست اماژنتیک، در زمان حاضر یا در آینده نزدیک ممکن باشد 

مخدوش  هاانسانژن  درنتیجه ذاتمندیِ انسان با حذِف عمدیِ .محسوب نخواهد شد هاانسان

یوانات، ناقضِ حآمیزشِ انسان با یکی از  یلهوس بهکه تولیدِ حیوانی جدید  طورهمان ،دوشمین

 ذاتمندی انسان نخواهد بود.

عی در ژن یرات طبی. آیا تغیکنیمیممحدود درنتیجه پرسشِ خود را به تغییراتِ طبیعی 

 کلی حذف کند؟را به اییزهغرممکن است  هاانسان

ژنِ  شودیمدر تغییراتِ طبیعیِ ژن، جهش باعث  کنندیمتا جایی که دانشمندان ژنتیک بیان 

وجود دارد که یکی ژن  یفردهم ییهاژنخاص  ییعنی برای صفت .جایگزیِن ژنِ اصلی شود 1آلل

ولی گاه بر اثر جهش، ژنِ مغلوب جایگزیِن ژنِ غالب شده و  ،یابدیمغالب است و در انسان ظهور 

است. از این  A-B-Oهاِی انسان در صفاتِ خونی دارای سه آلل به ناممثالً  .شودیمدر انسان ظاهر 

شکل  O یخونگروه  ،دو آنعادی با وجود  حالتیعنی در  .اندغالببارز و  یهاژن  Bو Aآلل سه 

برای این شخص رقم  Oاما این امکان وجود دارد که به سببِ جهش، گروه خونی  ،نخواهد گرفت

افتد تقویت یا تضعیف آنچه در تغییرات ژنتیک اتفاق می رسدیمبه نظر  ،به عبارت دیگر 2بخورد.

... . اما از  بودِن آن وشتپُبودن مو یا کمشترپُکوتاهی یا بلندی قد، پُ مثالً  ،سری صفات است یک

 ویژه از بین رفتنِ غریزه انسان، در ادعای دانشمندان دیده نشده است.به ،رفتنِ کلی یک صفتبین 

 ژن و ساحتِ متعالیِ انسان .2

ویژه به ،سانیعنی فطرتمندی و ذاتمندیِ ان ،دینی بر آن تأکید دارد یشناسانسانآیا آنچه 

 ؟شودیمتعریف  هاژنذاتمندیِ بینش و گرایش به خداوند، داخل همین 

                                                             
1. Allele 

 .www.mozaffarshariaty.com ، برگرفته از:این قسمت از مطالب مربوط به ژن .2
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ترکیبی از اقدامات بسیاری  یطبق گفته دانشمندان ژنتیک، اکثر صفات بیولوژیکی اثر .2. 1

اگر در کنار این مطلب،  .دانندیمبیولوژیکی  هاییتفعالها هستند. یعنی ژن را مربوط به از ژن

جسم به سوی نتیجه بگیریم که سیرِ حرکت  توانیمیمنظریه حرکت جوهری را ضمیمه کنیم 

ز حیوانی یو تغییرات ژنتیکی به تغییراتِ غرا زندیمز حیوانی را رقم روح، اموری در حد غرای

که  طورهمان ،کندیماما ساحت متعالِی انسان به وسیله آفرینشی جدید تحقق پیدا  دانجامیم

و سپس از  شمردیمن در مقامِ بیاِن خلقتِ انسان ابتدا مراحلِ جسمانیِ خلقتِ انسان را آقر

الخالقین ِن این آفرینِش دیگر خود را احسنخداوند بعد از بیا 1.دهدیمآفرینشی دیگر خبر 

است و سرِّ آن همان خلقتِ  ینالمخلوقاحسنست که انسان ا آن دهندهنشاناین بیان  .نامدیم

نتیجه چراکه مراحلِ خلقتِ جسمانی در دیگر حیوانات هم هست.  ؛دیگری است که در انسان است

و خلقتی  شودیممنتهی ز حیوانی ست و به غرایا محصولِ جسمِ اواینکه انسان خلقتی دارد که 

. فعل و انفعاالِت زندیمدیگر دارد که مستقیم از ناحیه خداوند است و ساحتِ متعالِی او را رقم 

ساحت متعالی اما  ،آفرینشِ حیوانی او را تحت تأثیرِ خود قرار دهد تواندیم هاژنجسمی و جهش 

 چون نتیجه آفرینشی دیگر است، از ثبات و بقا برخوردار خواهد بود.

« ژن خدا»که در انسان وجود دارد را  ییهاژنشناس، یکی از دانشمندی زیست یراًاخ .2. 2

معتقد است این ژن به طور توارثی از  3همر ینداست.  22VMATاست. نام این ژن در اصل یده نام

. در کنار کندیمو حاالت روحانی و معنوی برای انسان مهیا  شودیمانسانی به انسان دیگر منتقل 

 :رسدیم، دو نکته دیگر نیز به نظر اندگرفتهکه دانشمندان ژنتیک به دین همر  بسیاری هایایراد

فرضیه ذا ل. هم وجود دارد هاموشهمین ژن در است با مطالعات دانشمندان معلوم شده  الف.

سش قرار میسیر تکاملی  صوالً گیرد.در معرض پر ایی و معنوی حاالت ماور زیرا طبق این فرض ا

 انند موش.م ،یندِ تکامل )انسان( شکل گرفته باشد نه در مراحل حیوانیآباید در اوج محصولِ فر

                                                             
اللَّهُ  کثُمَّ أَنْشَأْناُه خَلْقًا آخََر فَتَبارَسَوْنَا اْلعِظاَم لَحْمًا کثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًَة فَخَلَقْنَا اْلعَلَقَةَ مُضَْغًة فَخَلَقْنَا الُْمضْغََة عِظامًا فَ .1

 .(14 :)مؤمنون نیالْخالِقأَحَْسنُ 

 
2. vesicular monoamine transporter 2 
3. Dean Hamer 
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، سیری تکاملی طی کرده هاانسانباید حس معنوی و روحانی در تاریخ  ،طبق این فرض ب.

در حالی که نظرات و  ،معنوی را تجربه کرده باشند یهاحسامروزی باالترین  یهاانسانباشد و 

 1.دهدیممشاهدات خالف این را نشان 

فرضههیه، یافتنِ این آیند تکامل ژنتیکی، در صههورت قطعیتفر رسههدیمبه نظر  ،نتیجه اینکه

 خواهد بود.نابعاد متعالی  گرِیهتوجز انسان را تحت پوشش خواهد داشت و  جسم و غرایصرفاً

 معلولِ درون یا برون؟ :جهش در ژن .3

شأ  سانتغییرات در ژن  گاه عوامل بیرونی من شد که  اما بعدها ،شدیمقلمداد  هاان شن  رو

 :این تغییرات نقش اساسی دارد عوامل درونی نیز در

ی دگرگونی ( والدین منابع اصهلیهاژنو ترکیب مجدد واحدهای وراثتیِ ) هاجهشدر قرن بیسهتم 

بطی نداشتند. رارگانیزم  یازهاینو هر دو روندهای تصادفی آشکاری بودند که به  شدندیمانگاشته 

 حصههولم، طرفداران داروین تمایل داشههتند نقش رفتار موجود زنده را به حداقل برسههانند و تحول

ورگان از انتخاب . اما در آغاز قرن بیستم بالدوین و لوید مشدیمفشار بیرونیِ انتخاب طبیعی تلقی 

بداری کردند.  ولی خاطر نشهههان  گزیندیبرمرا  هایزمارگانپذیرفتند که محیط  آنهاارگانیک جان

 .(499و  497: 1392 : باربور،.کن) کنندیمخود را انتخاب  هاییطمحنیز  هایزمارگانساختند که 

بر نیروهای خارجی  شناسانیستزتصادفی تأکیِد  یهاجهشالیستر هاردی نیز مدعی است در 

حس کنجکاوی، قوه ابتکار،  راجع به. او با مطالعه اندگرفتهدرونی را نادیده  هاییقسااست و نقش 

انتخاب  ،که نیرومندترین عنصر خالق در تکامل گیردیمنتیجه  ... خودانطباقی، غریزه، یادگیری و

که در  گیریمیمنتیجه  .(500 :)همان شودیمرفتاری و درونی است که از حیات روانی حیوان ناشی 

 توانیمینم، باز هم شناسییستز یوردهاادستظر گرفتن آخرین و با در ن طبیعی به انسان نگاه صرفاً 

از هزاران ژن در درون هر  یامجموعه هاانسانگوناگون باشیم.  یهانسلدر  هاانسانمنکر ذاتمندی 

محصول درون و بیرون  هاژنهر ژن خاصیت و وظیفه مشخصی دارد. تغییرات در  .سلول خود دارند

احتمالی و اندکِ درونی،  یِ هاتفاوتمشترک است.  هاانسانانسان است. عواملِ درونیِ تغییرات در همه 

در شاید  باید گفت عوامل بیرونیراجع به د. اما شو هاانسانانواع در میاِن  منشأکه در حدی نیست 

اخالقی و  در بعدِ باشد ولی  ناپذیرو شمارش متعددعوامل بیرونیِ تغییرِ ژنتیک  ،طبیعی و زیستی بعدِ 

                                                             
1. http://en.wikipedia.org/wiki/God_gene 

 ؛ برگرفته از:ماهنوشته س. هوشیار استفاده کرد« نقد و بررسی مقاله ژن خدا»در بحث ژن خدا از مقاله 
http://ketabnak.com/book/14236/ 
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منشأ این امور را در ژن خالصه کنیم( عوامل بیرونی تغییرات انسان محدود است. که فرض  معنوی )بر

در این موضوعات آنچه انسان امروز با آن مواجه است با آنچه انسان هزار سال پیش با آن مواجه بوده، 

 :کنمیمشکلی، یکسان است. این سخن را با دو مثال بیان  یهاتفاوترغم علی

سان در زندگیِ  .1 ستان شه در معرض خطر بوده ا شی از حوادث  ؛خویش همی خطرهای نا

سانز دیگر ناشی ا هایطبیعی، خطر تفاوت شکل خطرِ امروز با خطر هزار سال پیش، . ...  و هاان

 تفاوتی در تأثیرگذاری خطر بر روح و روانِ انسان ندارد.

. از دورترین تاریخ انسان که سراغ بگیرید اندداشتههمیشه جنگی درونی  هاانسانهمه  .2

تمایل به خیر  .موجودی دوساحتی است انسان. اندبوده هایدوراههمه در زندگی خویش بر سر 

هزار سال پیش ظاهری « هایِیدوراه»امروز گرچه با « هایِیدوراه»و شر در درون او نهفته است. 

یکسان است.  گیردیم هاما تأثرِ انسان از مواجهه و تصمیمی که در این مواجه ،متفاوت دارد

عصر حجر  هایِیدوراهچه در  ؛دهدیمقا انتخاب راه خیر و کمال، اخالق و معنویت انسان را ارت

عصر اینترنت. ما اگر تغییرات معنوی و اخالقی را در ژن خالصه کنیم،  هایِیدوراهو چه در 

 دانیمیمرا در حوزه اخالق و معنویت، اموری در اصل ثابت  هاژنعوامل بیرونی تأثیرگذار در تغییرِ 

 .کندیمعوامل تغییر  یِهاشکلو  هالعابگرچه رنگ و 

در حوزه اخالق و معنویت با تأثر از عوامل بیرونی ماهیات  هاانساننتیجه اینکه گمان نکنیم 

یافتنِ بخشههی از ذاتیات با تأثر از عوامل بیرونیِ . انسههان محصههولِ فعلیتکنندیممتفاوت پیدا 

 محدود و مشخص است.

 نتیجه 

است. افرادی همچون  پشت سر گذاشتهفرضیه تکامل از قرن هیجدهم تا به امروز مراحل متعددی را 

ند و اهگوناگونی از این نظریه داد یهانییتبالمارک، داروین، آگوست ویسمان و داوکینز تقریرها و 

، فیلسوفان و است، خود دانشمندان تجربیکه در ترویِج آن شده  یرعلمیغ یهاتیحمابا همه 

. این فرضیه بر فرض صحت، استقرایی ناقص از برخی اندآن را نقد کرده جدبهاندیشمندان دینی 

بر فرض تعمیم  ،نیز .، ادعایی بدونِ دلیل استهاانسانتعمیمِ آن به دیگر حیوانات و  حیوانات است و

 ، منافاتی با ساحت متعالیِ انسان نخواهد داشت.هاانسانبه 
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