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 مقدمھ
دو واژه توحید و طبیعت در چھره ھای مختلف مربوط در عرف ما و 

جلوه داشتھ مخصوصن در فرھنگ جدید غالبن بعنوان دو تضاد و یا دو رقیب 

تکامل نیز کھ در قرن نوزدھم میالدی وارد علم و فلسفھ گردید حربھ ی . است

دیگری بود کھ در جنگ میان طبیعیون و ماده پرستان از یک طرف با دینداران 

  .و خداپرستان از طرف دیگر بکار برده شده است

، فلسفی، چھره ھای مختلف کھ توحید و طبیعت را از جھات گوناگون اخالقی

کالمی وغیره با یکدیگر روبرو کرده و منظور نظر ماست در مفھوم ، شرعی

  :ھا اصالحات زیر بیان میشود

طبیعت و ماورای ، دنیا و آخرت، جسم و روح یا جسم و جان، مادیت و معنویت

  ...طبیعی مسلک و موحد، ماتریالیسم و ایده آلیسم، علمی و موھوم، طبیعت

نزد بعضی از مقدیین روحانی یا عنوان کردن از طبیعت و ماده حرف زدن در 

خالف محسوب  جسم و زندگی در محفل عارف مسلکان ھمان اندازه کفر و

میشود کھ در اجتماع آزاد اندیشان دانش مسلک امروزی پای آخرت و خدا را 

از طرف دیگر ھمان اندازه کھ پرسش در تاریخ تمدن و . در میان آوردن

دینداری و مسلک بمعنای کلمھ الزمھ ، تھفرھنگ ریشھ قدیمی عمیق داش

طبیعت و مادیات نیز تماس و تاثیر انفکاک ناپذیر در ، انسانیت و اجتماع است

انسان و زندگی او با ھر دو مفھوم فوق ارتباط . زندگی انسان داشتھ و دارد

  .نزدیک دارد
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آن  برای آنکھ از این جنجال دیرینھ جواب درستی در بیاوریم شاید بھترین راه

باشد کھ قضاوت را بخود انسان واگذاریم کھ با ھر دو ارتباط و عالقھ نزدیک 

راز مطلب را در تاریخ زندگی انسان یا تکامل فکری جستجو می ، داشتھ است

نمایم تا با این ترتیب حرف سوم را ھم کھ تکامل داشتھ باشد وارد معرکھ نموده 

یعت میرویم سپس پیوند آن دو را باشیم بنابر این اول سراغ رابطھ انسان با طب

با خدا جستجو نموده و باالخره نظر قران را کھ خالصترین کالم توحیدی است 

در اخیر بجاست کھ از خواجھ .در باره طبیعت و تکامل رسیدگی خواھیم کرد

در تایپ کردن این اثر کمک ام نمود  ولید شرار با مصروفیت ھای کھ داشت

تشویق ایشان سبب  ھربانم خواجھ خبیر شرار کھتشکری کنم از محبت کاکای م

نوشتن این اثر شد ابراز امتنان نمایم و ھمچنان از پدر عزیزم ام خواجھ مبین 

شرار سپاس می نمایم کھ دست شفقت و مھرشان کمک فراوانم در زندگی کرد 

  .خداوند عمر طویل و صحت کامل نصیب شان بدارد آمین

  ١٣٩٤خواجھ عاصم شرار سرطان 
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  توحید
ریشھ این . است» یگانھ دانستن«بھ معنای » تفعیل«مصدر باب » توحید«واژه 

بھ چیزی اطالق می » واحد«و بھ معنای انفراد است و از این رو  )وحد(کلمھ 

  .شود کھ جزء ندارد

 اسالمپرستی یكى از اصول اعتقادى  توحید بھ معنای یکتا، در مباحث خداشناسی

اھمیت این اصل بھ این دلیل است کھ بھ نظر . و ھمھ ادیان ابراھیمى است

. م مبتنی بر اصل توحید ھستنداسال دینبسیاری از متکلمین اسالمی دیگر اصول 

علیھ السالم در روایتی از حضرت  امیرالمومنینبھ ھمین دلیل است کھ حضرت 

 .صلی هللا علیھ و آلھ نقل می کنند کھ التوحید نصف الدین خدا رسول

. نیست هللاشھادت می دھم کھ خداوندی جز «: و در نھج البالغھ می فرمایند

شھادت می دھم کھ خلوصش از آزمون بھ نیکی برآمده . یگانھ است و بی شریک

ھمواره بدان چنگ در می زنم تا آنگاه کھ . و باور بھ آن باصفای نیت ھمراه است

ش برای روزھای ھولناکی کھ در پی. ما را زنده می دارد و آن را می اندوزیم

چنین شھادتی نشان از عزم استوار ما در ایمان است و سرلوحھ . داریم

 .نیکوکاری و خشنودی است و سبب دور شدن شیطان است

اساس علم چیست؟ : و یا شخصی نزد رسول خدا صلی هللا علیھ و آلھ آمد و پرسید

؛ شناخت خدا آن چنان كھ شایستھ »معرفة هللا حق معرفتھ«: حضرت فرمودند

این كھ بدانی او نھ : حق معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمودند: رسیدپ. اوست

مثلی دارد و نھ شبیھی و او را معبود واحد خالق و قادر و اول و آخر و ظاھر و 

  .باطن بشناسی كھ مثل و مانندی ندارد این است حق معرفت خداوند
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  طبیعت
؛ کھ در ظاھر، است و ھمین طور حقیقتی است) چگونگی(کیفیتی ، طبیعت

ترکیبشده و یا   در طبیعت، تمامی اشیاء، بھ زبان دیگر. حیات و ممات دارد

مرتب و  بسیار منظم و قانون مند است و اجزاء آن، طبیعت. تحلیل می یابند

کھ یبھ طور، ر نھایت درجھ کمال ھستندد، شکل ھایی کھ در آن یافت می شوند

اندازه تا  خارج شوندنند از نظم و ترتیب اجزاء طبیعت نمی توا، بھ ھیچ وجھ

دیده می ی بھ طبیعت نگاه کن، نگاھی دقیق ای این نظم دقیق است کھ اگر با

خورشید و د مانن، تا بزرگترین کرات آسمانی، شوند کھ از ذرات نامرئی گرفتھ

از لحاظ ترتیب و ترکیب و شکل و جھتی کھحرکت ، ستارگان و اجسام نورانی

امی اجزاء تحت قانونی کلی ھستند کھبھ ھیچ و تم. کامالً منظم ھستند، می کنند

متوجھ ، بیندیشیم اگر بھ طبیعت. وجھ فراتر از این قانون نمی توانند عمل کنند

کھ طبیعت آن ، مانند آتش. می شویم کھ از قوه شعور و اراده بی بھره است

، جریانداشتن است، بدون شعور و اراده می سوزاند یا طبیعت آب، سوختن است

طبیعت آفتاب پرتو افشانی است وبدون . ده و شعور جاری می شودبدون ارا

ال بدون شعور و اراده بھبا، اراده و شعور می تابد و بخار بر طبق طبیعت خود

از روی ، بر طبق طبیعت شان، ناتیتمامی کا، بدین ترتیب. می رود

مگر ، بھ صورت ارادی حرکت نمی کنند، ند و ھیچ کداما اجبارمتحرک

 .انسان، و باالخص، حیوانات
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  تکامل
تکامل را می ، بر اساس این تعریف گسترده. تغییر در طول زمان است، تکامل

افزایش . توان برای انواع تغییراتی کھ در طول زمان رخ می دھد بھ کار برد

منحرف شدن رودھا از بسترشان و یا ایجاد گونھ ھای جدید ، ارتفاع کوه ھا

برای درک سابقھ حیات بر . سوب می شوندگیاھی و جانوری ھمگی تکامل مح

الزم است این کھ درباره چھ نوع تغییراتی در طول زمان صحبت ، روی زمین

بھ ھمین دلیل در زمینھ تکامل حیات بر روی . می کنیم را مشخص تر کنیم

 .بھ میان می آید) بیولوژیکی(زمین پای اصطالح تکامل زیستی 

زمان در زندگی موجودات زنده رخ می  بھ تغییراتی کھ در طول تکامل زیستی

چگونھ و چرا موجودات زنده در طول  درک تکامل زیستی. دھد گفتھ می شود

  .زمان تغییر می کنند ما را قادر بھ درک تاریخ حیات بر روی می سازد

در . کلید درک تکامل زیستی در مفھومی بھ نام اصالح تبار نھفتھ است

فرزندان . نسلی دیگر منتقل می شودصفات از نسلی بھ ، موجودات زنده

اما . مجموعھ ای از نقشھ ھای ژنتیکی را از پدر و مادر خود بھ ارث می برند

ً از یک نسل بھ نسل دیگر انتقال نمی شود با گذر ھر . این نقشھ ھا ھرگز دقیقا

نسل تغییرات کوچکی رخ می دھد و ھمین طور کھ این تغییرات انباشتھ می 

اصالح . در طول زمان بیشتر و بیشتر تغییر می کنند شوند موجودات زنده

موجودات زنده را در طول زمان تغییر شکل می دھد و تکامل زیستی ، تبار

  . جای خود را باز می کند

یک مفھوم مھم در رابطھ با  .ھمھ موجوات زنده زمین یک جد مشترک دارند

مشترک  تکامل بیولوژیکی این است کھ ھمھ موجودات زنده زمین یک جد

این بھ آن معنی است کھ ھمھ موجودات زنده سیاره ما از یک موجود . دارند
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 ٣.٥دانشمندان تخمین می زنند کھ این جد مشترک بین . زنده بھ وجود آمده اند

میلیارد سال پیش زندگی می کرده و تمام موجودات زنده ای کھ تاکنون  ٣.٨و 

  .ن تا یک جد امتداد دادساکن سیاره شده اند را از لحاظ تیوری می توا

  :انسان ما قبل تاریخ

و حیوانات باشد ) شادی( خواه از نسل میمون، انسان اولیھ کامالً قدیمی و بدوی

و بیش از انسانھا تمدن یافتۀ ، مسلماً خیلی بیش از ما، یا مخلوق بال واسطۀ خدا

بعدی محشور با طبیعت و محاط در آن بوده است ؛ خانھ نداشتھ روی زمین 

اگر بغاری پناه میبرده در  میخوابیده و خاک را با بدن عریان لمس میکرده

چشمش غیر از آسمان و ، سوراخی از زمین و ھمسایھ اش جانواران بوده است

آفتاب و سرما و باران را بدون چتر یا ، کوه و بیابان چیزی نمیدیده، یا درختان

حیوانات بوده میوه و گوشت خام ، خوارکش علف، پوشش دریافت میکرده

  .....یا چشمھ آب بر میداشتھ است  مستقیماً از رود خانھ

ھا کھ فرش و پوشش درست کرد باز ھم از محصوالت دست اول طبیعت  بعد

مثل پوست و پشم استفاده مینمود و با استثمار حیوانات شیر و گوشت و بار 

  .کشی میگرفت

زار و وحشتش ھم از بھره اش از طبیعت و آ، خالصھ آنکھ زندگیش در طبیعت

  .قطعاً اشتغال و حواسش نیز بسوی طبیعت میرفت، طبیعت بود

طبیعت برای انسانھای ابتدایی و برای متمدن شده ھا اولیھ تنھا متدل و ماوی و 

حتی خدای او خدای خیر و ، ھمھ چیزی او بود. اسباب زندگی و غذا نبوده

  .محبت و خدای شر و مصیبت
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وده است کھ انسان اولیھ طبیعت را بپرستد و پس از کامالً عادی و منتطقی ب

النوع ھا  –آن تنھا و رب ، مختصر رشد و تکامل مظاھر طبیعت را خدا گرفتھ

  .و اساطیر را بسازد

  :تمدن و تکامل
داده اند و لی چکیدۀ ھمھ آنھا را  برای تمدن و تکامل ھزاران تعریف و توصیف

مع سازمان یافتھ و خروج انسانھا بمعنای تج، بلحاظ خط مشی و نتیجۀ حاصلھ

یا احراز استقالل و عصیان علیھ طبیعت از ، از اسارت طبیعت دانستھ اند

تسلط و تسخیر طبیعت و پس ابتکار و ، طریق اتحاد بین خود برای استفاده

  .اختراع برای بینیادی ھر چھ بیشتر از آن باالخره خالقیت

یط اختصاصی برای خویش مح، بشر روی طبیعت رفتھ رفتھ دخالت نموده

، خانھ ساخت غذا پخت، درست کرد و میان خود و طبیعت فاصلھ انداخت

با تجارت و مسافرت محدودیتھای مکانی و قیود ، لباس دوخت، زراعت کرد

با اجتماعی شدن خود را از تنھایی و ، فعلی تحمیلی طبیعت را شکست

رف مستقیم در صفت را بوجود آورد کھ دخل و تص، مقھوریت بیرون آورد

  .طبیعت و سازندگی و مقدمۀ خالقیت بود

گام دیگر کھ وجھ امتیاز انسان را با ھوشترین و اجتماعی ترین حیوانات 

شناختھ شده است و معلول آگاھی خاص با اشعار انسان و ادراکات و احساسات 

و اطالعات خود میباشد این بود کھ روی دیده ھا و شنیده ھا و دریافت ھای از 

یط توقف و تفکر کرد و بھ اطالعات و افکارش کھ ابتدا جمع بندی مح

بطوریکھ . مشھودات و ملموسھا در حافظھ بود کلیت ھا و حالت انتزاعی داد

توانست نھ تنھا خاطره ای از واقعیات دریافت شده از طبیعت بسازد بلکھ برای 
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مطابق  حال و اینده محیط ھای خود خواستھ و خود خواستھ ای در ذھن خویش

ایجاد نماید و حتا تحت تاثیر آن قرار ، یا متفاوت با آنچھ داشتھ گذشتھ است

یک دنیای ذھنی و ھمی یا علمی ، انسان رشد یافتھ در کنار دنیای عینی. گیرد

  .خلق میکند و تا حدودی در آن زندگی مینماید

ً در جھت بی نیا ز شدن و بیگانھ شدن انسان از  این تصرف و تسلط تماما

ولی البتھ ھنوز انسان تازه تمدن یافتھ طبیعت را ھم مبداء حیات و . بیعت بودط

طبیعت مقام خدای خیر و شر را . رحمت میشناخت و ھم منشاء بال و وحشت

بھیچوجھ از دست نمیداد زیرا کھ بینیازی از طبیعت و بیگانگی انسان کامالً 

 .نسبی و بسیار جزئی بود

  :و فلسفھ عقل
گستاخانھ کھ انسانھای با تمدن پیشرفتھ بدنبال گام  ک گاممی توان گفت ی 

ساز ذھنی فوق برای رھایی بیشتر از وابستگی بر داشتھ و تجربۀ  محیط

ای در زمینھ اتکای بنفس یافتند توجھ مطلقی بود کھ بھ ادراک ذھنی و  تازه

عقلرا کھ چاره جوی مال اندیش زندگی و تشخیص ، نیروی تعقل انسانی نمودند

ندۀ خیر و شر دیده بودند حالل یکھ تازه میدان مجھوالت و کاشف حقایق نیز دھ

  .شناختند

الزمۀ روشنفکری و آزادیخواھی بھ آنجا رسید کھ فالسفۀ بزرگ یونان قرن 

پنجم قبل از میالد واقیعات و عینیات یعنی تصاویری را کھ حواس جسمانی ما 

 نستھ و کنار بگذارند و بھاز طبیعت میگیرند مخلوط با اشتباه و مخدوش دا

  .مجردات عقلی و تشخیصھای نظری رو بیاورند 
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فلسفھ در مکتب اساتید بزرگ یونان با محکوم نمودن مشاھدات و محسوسات و 

مخالف یا ، عالی، مجرد، روحانی انکار واقعیات عینی توام گردید و یک دنیای

اصطالحاتی از  مفاھیم تازه. ما فوق دنیایی جسمانی و طبیعی عرضھ نمودند

معنویات و اعراض از زندگی حیوانی ، روح، جوھر، ذات، ملکوت، قبیل ھیوال

و ذھن  بکار برده میشد کھ در آن زمان و بعداً در حقیقت لجبازیھای با طبیعت

  .کجی ھایی برای رھایی از اسارت بود

اولین قیام ، ھمراه با دانش طلبی فلسفی و در آوردن بھ منطق و مجردات عقلی

علیھ خدایان سنتی کھ جز مظاھر طبیعت و جلوه ھای طبع انسان نبود در افکار 

بزرگانی چون سقراط ظاھر گردید و فالسفۀ بعدی نیز بتردید و توھین آئین 

  .اجدادی و بتھای خیالی پرداختند

در ھمان روزگاران از یکطرف فالسفھ ای مثل دموکریت بمبارزه با مکتب 

یا ، ماده را ابدی واصیل شناختند، بر خاستھ روح مسلک سقراط و افالطون

کسانی مثل اپیکور تمتع از زندگی و لذت جسمانی را اساس فلسفھ زده دنیا را 

  . سراسر پوچ و خیال معرفی می نمودند

در آن محیط آزاد ھر دستھ ای براھی رفتند ولی برد مسابقھ و پیروی ایندگان 

ک گردیده آنان قرنھای قرن مجرد اندیشان روحی مسل بیشتر نصیب دستھ ی

  .و دانش و دین شدند ستارگان فروزان آسمانھای اندیشھ
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  :دنیا داری روم سابق و خراسان سابق

بعد از ، دست و پنجھ نرم کردن انسان با طبیعت فالسفۀ یونان خاتمھ نیافت

یونان امپراطوری نظامی و اداری روم را می بینیم کھ در زمینھ تصرف دنیا و 

در عین ، زندگی پیشرفتھ بنحوی با طبیعت و با بشریت دھن کجی میکندتمتع از 

  .آنکھ بنحوه دیگری در چنگال طبیعت یا اسارت طبع بشری ھستند

نھ چندان پابند رب  روم نھ معتقدات شرق و نھ معنویات فلسفی یونان را دارد

و  النوع ھا ی طبیعت است ارواح اجداد را میپرستند کھ نوعی نژاد پرستی است

دستور ھای خود شان را بر شھر ھای دیگر تحمیل میکردن کھ خود زمینۀ 

را بعنوان خاتمھ جنگ  دروازۀ معبد بزرگ. امپراطوری و استعمار است

  .جمھوری را مبدل بھ امپراطوری میسازد، میبندد

کھ دنبالۀ مستیھا و ، تمتع از قدرت و فرو رفتن در لذات را افتتاح مینماید

  .بھ نرون منتھی میشوددیوانگیھای آن 

در برابر قدرت امپراطوری و تمدن روم در شبھ جزیرۀ ایتالیا نھ طبیعت قھار 

و خطرناک فقط در آن طرف  وحشتناک وجود دارد و نھ ھمسایھ ھای مھاجم

  .ایتالیا و یونان گاھگاه در گیریھائی با ساسانیان سر زمین خراسان رخ میداد

تھ ضمن آنکھ انسانھای دیگر را اسیر میکند انسان تمدن یافتھ بجنگ طبیعت رف

و سر پیچی را در برابر قیود طبیعت و قوانین اشرافی زندگی نموده می خواھد 

، آزادانھ بر طبق خواستھ ھای نفس عمل نماید و اثبات تسلط بر غیر خود کند

در حقیقت شیفتۀ لذت و جاه طلبی شده است کھ در چھرۀ بشری و ارضای 

بدون آنکھ سجده ، سارات غیر مستقیم طبیعت محسوب میشودا، غرایز حیوانی

طوق بندگی نفس را بگردن می بندد و ، و کرنش بھ بتھای مظاھر طبیعت بنماید

  .اسیر خواستھ ھای طبع و بیگانھ با ارزشھای انسانی میگردد
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دوران تلسط و غرور و فساد امپراطوری بھ دو شکست و بسر نگونی آنھا کھ 

شتناک ھزار سالۀ قرون وسطی است خاتمھ پیدا میکند ؛ مقدمۀ جاھلیت وح

توحید جایگزین پرستش ، ظھور مسیح و ھجوم ژرمن ھا با اشاعۀ دین مسیح

آلوده برو حیات یونان و  اما توحید مسخ شده. نژاد و نفس و طبیعت میشود

  .خرافات توام با پرستش انسان و فرشتھ در ردیف خدا

اساس آئین ، ن و زردشتی گری را می بینیمدر خراسان قدیم سلسلۀ ساسانیا

، آب، زدشتی توحید است ولی عناصر چھارگانھ طبیعت بزعم آنھا یعنی آتش

. خاک و باد قدوسیت دارند و نقش بزرگی نزدیک بخدائی بھ آنھا داده شده است

برای توجیھ جھان و جامعھ انسانھا مبارزه تکاملی انسان با طبیعت صورت 

اھریمنی ، کھ خدای روشنایی و خوبی ھاست) اھو را مزدا(بر دینی یافتھ در برا

ھر آدم را برای رسیدن  ساختھ اند کھ منشاء تاریکیھا و شر بدیھاست و وظیفھ

. بھ پیروزی نھایی دنیا از میان برداشتن اھریمن و ھر چھ اھریمن است میدانند

 پیوند پذیرش مالکیت و حاکمیت مطلقھ انسان بر انسانھا آئین زردشتی ضمن

در باری شده است و ھدف اعالی آن  دین، شاھنشاھی زده صمیمیت با استبداد

 .دنیا داری در سطوح مختلف معنوعی و مادی و طبقاتی، عمالً دنیا داری است

  :آشتی اروپا با طبیعت
آن فلسفۀ روحی و مجرد اندیشی ضد طبیعی فالسفۀ بزرگ یونان میتوانست  نھ

پرستی و انسان پرستی ھای متکی بھ خرافات و جھل  زیاد دوام بیاورد و نھ ھوا

ھر یک بزودی محدودین و طاغوتیت خود را ظاھر ساختھ معلوم شد کھ اگر 

  .انسان از اسارت طبیعت در می آید بھ بند و طاعت چیزھای دیگر می افتد
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عکس العمل وسیعی در تاریکی قرون وسطای اروپا ظاھر گردید و رنسانس 

، طبیعت نگر و بھ آزادی یا بازگشت بھ یونان پیشرفتھ و رنسانس، بوجود آمد

، توام با اعراض از فلسفۀ مجرد اندیش برای رو آوردن بواقیعا مشاھده و تجربھ

  .بعبارت دیگر توجھ مجدد بجامعھ و طبیعت

استعداد ھا زل شگفتھ کرد و بھ ، خروج انسان از قیود و اوھام و از اسارتھا

  .ال دادآزادی خواھی پروب آزادی و

بشریت بعد از دیکارت و کانت و فراسیس بیکن دوباره با طبیعت آشتی و با 

اصرا و اعالمھ نمودند کھ علم . وھمی است قھر کرد آنچھ تصنعی و تحمیلی و

و  باید از مشھودات و جریانات طبیعت مایھ بگیرد دوبھ این ترتیب علوم طبیعی

ا چیزی کھ واقیعت و نشانی در تجربی و فنون علمی پایھ گذاری گردید و بعد ھ

جامعھ ، طبیعت داشتھ باشد موضوع علم گردیده دانشھایی مانند روانشناسی

  .سیاست و مدیریت موضوعیت و اھمیت یافت، اقتصاد، شناسی

طبیعت گرایی را ھم ذر ھنر و در علوم فلسفھ می بینیم ھم در ادبیات و تعلیم و 

 ژان ژاک، میشود ١ر واقیعت است زیبایی د" رمانتیم"تربیت و سیاست شعار 

روسو کتاب امیل را مینویسد و در قرون بعدی ھند و ادبیات از رومانتیم و 

ریالیسم وو بھ امپرسیونیسم و سمبلیسم ابداع مشکلھا و نمونھ ھای از ظھور 

  .میپردازند کھ نامش را خالقیت ھنری میگذارند

  

 

                                                           
١La beautecest la realite 
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  :پرستش نوین طبیعت

جھت اصر از  دایمی تکامل در منافات با کسیر آزادی طلبی و آشتی با طبیعت

استقالل نداشت بسیاری از متفکرین کھ کم بیش مغرور اکتشافات علمی وا 

عجاز ھای فکر و فن شده بودند اعالم آزاد میدانیم رھایی از اسارت طبیعت و 

احراز آزادی در نظر مدافیعین واقعی و اصیل مترادف با بی قیدی و بی 

بشر متکامل میخواھد و اختیار . و نظامات حاکم بر جھان نیستاعتنایی قوانین 

نسبت بھ آنچھ با برنامھ و فعالیت دارد و نھ بدون ھدف آگاھی می تواند تعقیب 

چھ (برنامۀ زندگی  -١. بلکھ بشر ھمواره در گیر با دو مسالھ بوده است. شود

رسیدن کنجکاوی درونی یا جھان بینی صحیح برای  -٢) بکنم و چھ بخواھم

  ).علت اشیا و مبدا و مقصد حیات( بتعادل فکری

بنابر این بشر متکامل مختار ھمواره احتیاج بخدا والھ و معبود بمعنای وسیع 

. کلمھ دارد و تعادل روحی و فکری میخواھد بدون ھدف و معشوق فاسد میشود

  .یا بھ بیراھھ و ھالکت میرود

راھم نشد بدنبال خدا و ھدفی کھ اگر خدا از طریق سلطۀ طبیعت یا دین برایش ف

خود بسازد میرود کھ این نیز نوعی عصیان علیھ تحمیل طبیعت و در جھت 

  .خالقیت است

در قرون معاصر توجھ مجدد بطبیعت و تحلیل آنچھ طبیعی است تا آنجا 

پیشرفت کھ برخی از دانشمندان طبیعت پرست و انسان مسلک شدند البتھ نھ 

دود خانھ نیل و یا گاو و سوسمار را بپرستند و بت  بصورت قدیمی کھ آفتاب و

رشد فکری و کشفیات علمی آنھا را بقوانین عمومی و نظامات . دستی بسازندو
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کلی جھان معتقد ساختھ بودن بطوریکھ جوھر طبیعت و عنصر اولیھ و اصلی 

  .را کھ ماده میباشد مانع و خالق و ازلی گرفتند

سبت داده برای نظامات عمومی طبیعت یا صفات خدایی را بطبیعت و بماده ن

برای عنصر مادی اصالت و حاکمیت مطلقھ قائل شده ھمانھا را کافی برای 

شدند و ماده پرست ) ناتورالیست(طبیعی مسلک . گردش و پیدایش جھان دانستند

  .پیدا شد) ماتریالیست(

افالطون قد مکتب سقراط و  ماتریالیسم در تعداد قلیلی از فالسفۀ یونان در برابر

علم کرده بود و بھ این ترتیب حیات تازه میگرفت در عمق و از خورشید و 

امروزه ھم ما ھمچون (صاعقھ یا از رودخانھ و چارپایان آثار خیرو شر میدیدند 

میکردند خورشید پرست و گاو پرست  و زندگی را معلول اثر) مردمان دید دارم

  .ھ ای وجود ندارداز این جھات اختالف اساسی و ریش. میشدند

مارکسیم ھم کھ اقتصاد و تولید را زیر بنای اجتماع و فرھنگ و تمدن و دین 

موجود دست بستھ جبر ، میشناسد و انسان را با انکار ضمنی اختیار و شخصیت

دیالکتیک معرفی می نماید در حقیقت امضاء زیر عھد نامۀ اسارت انسان در 

عملی بخدایی و قھاریت طبیعت یا تاریخ برابر مادیات و طبیعت گذاریده اقرار 

  .می نماید

مغرب زمین سرمایھ دار نیز کھ ھمھ ی قدرتھا و امکانات را در سرمایھ و 

اقتصاد متبلور میسازد و فرد و اجتماعشان یکسره دست و پا برای جمع مال و 

  .مصرف میزنند آنھا ھم بنحو دیگر بندگان دنیا و پرستندگان طبیعت اند

بموازات طبیعی مسلکی ک ماده پرستی انسان مسلکی یا ھومانیسم بدنبال یا 

 این مکتب بیشتر ناظر بھ انسان و جوامع انسانی بوده با استثمار .مادی رایج شد
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از این راه خواستند تا حدودی جبران دیالکتیک کھ . استعمار مبارزه مینماید

را نا دید میگیرد انسان را بی اثر و بی ارزش می نماید و معنویات و انسانیت 

  .کرده باشند

در انسان مسلکی مادی خالقیت و اصالت بھ انسان و استعداد ھای او داده 

ماست و بالعکس چون در این  ١میشود و اھریمن دین آیین از خود بیگانگی

مکتب آزاد شدن و شگوفایی استعداد ھای ذاتی انسان را کافی برای نجات و 

خود بزرگ "اجھ با غرور انسانی و یک نوع مو، رشد و سعادت جامعھ میدانند

  .استغنا و تکبر ھستیم" یا" "بینی

انسان مسلکی مادی در عین تجلیل و طرفداری از مقام انسان و نقش اساسی 

حالقھ دادن بکار انسان او را مقھور جبری دیالکتیک می شناسد و در عین 

انسانی انکار  برنامھ دادن برای انقالب مبارزه و مقصد شناسی برای جامعۀ

از یک طرف طبیعت . داری تکامل عمومی و برنامھ دھندۀ آنرا مینماید ھدف

پرستی است زیرا نوع انسان را کھ جزیی از طبیعت است ھدف و معبود قرار 

خروج از اسارت طبیعت و تکامل در پرستش  میدھد و از طرف دیگر در جھت

فتھ خود انگیختھ و خود است زیرا کھ انسان را بی نیاز از طبیعت و خدا گر

 ولی عالوه بر آنکھ در جھان آفرینش ھیچ موجودی. انگیزه اش تصور مینماید

نمیتواند در حالت مجزی یعنی بدون اتکأ و ارتباط و استفاده از خارج خود 

مطلب فوق تناقص دیگری از تناقص ھای مارکیسم . سازنده و تکامل کننده باشد

  .محسوب میشود

                                                           
١Alienation 
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  :خالصھ جریان
. انسان با طبیعت بطور کلی یک رابطۀ نا گسستنی بوده استرابطۀ بر این بنا

در ابتدای سیر تکامل عمالً و عقیده یکسره غوطھ ور در طبیعت و مقھور بوده 

جز طبیعت چیزی را نمیدیده و نمیپرستیده است و در آخر کار از راه علم و 

فقط . ناختھ استاحساس باز طبیعت را حاکم کلی و خود را مقھور و مجبور ش

در وسط رقیبی برای طبیعت مادی ساختھ بچشم دشمن بھ آن نگریستھ ما بین 

  .مادیات و معنویات تعارض مطلق بر قرار ساختھ است

  رابطھ قران با طبیعت
اینک کھ رابطۀ انسان با طبیعت و افراط و تقریط ھای آن از پرستش تا انکار 

بطھ ای کھ توحید یا یکتا پرستی با را دیدیم بسراغ نظری کھ ادیان الھی و را

طبیعت و مادیات و زندگی داشتھ است میرویمو بعنوان مدرک بحث قرآن را 

انتخاب می نمائیم کھ کتاب اعتقادی خودمان است و ھمانطور کھ در مقدمھ مقالھ 

  .گفتیم خالصترین و عالیترین کالم توحید میباشد

ً نزول رآن در وسط آن دو دوران قھر و ق، یا اگر ترجیح میدھند ظھور، اتفاقا

قرن : آشتی مغرب زمین با طبیعت و در بجومۀ تاریکی قرون وسطی بوده است

قرن از فالسفۀ  ١١قرن بعد از فالسفۀ مجرد اندیش یونان و  ١١ھفتم میالدی 

  .طبیعی مسلک و مادی اروپا قرار دارد
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  :توجھ قرآن بھ طبیعت
 ً ھ در طی بیش از ھزار سال روشی ک بھ خالف معمول پیروان و مخصوصا

قرآن . اھل کالم علمای فقھ و حتی مفسرین بتبعیت از فلسفۀ یونان داشتھ اند

توجھی با تنوع و تفصیل و تاکید . توجھ و تمسک فوق العاده بطبیعت کرده است

، تقریباً بھ ھمھ مظاھر و آثار طبیعت، فراوان بزبان عامیانھ ملموس و محسوس

از جمادی و گیاه و حیوان تا آدمیزاد و ، و درون زمین از اوج آسمانھا تا فرش

در تاریخ گذشتھ و در سرنوشت ، در فرد و اجتماع، انسان در خلقت و خلقیات

  ......آینده

برای یادآوری مطلب و درک بھتر موضوع ضرر ندارد فھرست و از بعضی 

د بیاوریم شاھ، از نمونھ ھا و آیاتی را کھ شاید در مجموع متجاوز از ھزار باشد

اوالً در اسم گذاری سوره ھا می بینیم انتخاب چشمگیری روی موجودات و آثار 

، فیل یکی از کوچکترین سوره ھا، بزرگترین سوره، بقره: طبیعت رفتھ است

فلق و ، زلزال، نمل، لیل، شمس، حدید، قمر، دخان، نجم، رعد، نحل، عنکبوت

  .غیره

روشنائیھای آنھا جایگاه رفیعی در اسمان و زمین و ستاره گان با حرکات و 

و ( ٢٢سوره الذاریات آیھ ) و فی السما رزقلکم و ما توعدون( قرآن دارند
والشمس تجری لمستقر لھا ذللک تقدیر (، )السما بنینا ھا بایدو انالمرسعون

والیل اذا یغشی و النھار اذ (و ) والسما رفعھا و وضع المیزان( و) العزیز العلیم
  )..تجلی

و ھو (سمان کھ پایین می آیم پدیده ھای زمین مورد بحث فراوان ھستند از آ
، )من بعد ما فتظو و ینشر رحمتھ و ھوالولی و الحمید الذی ینزل الغیث
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انزل من السما ما فسلکھ (، )فارسلنا من السما فیھ ظلمات و رعد و برق(
  )... ینابیع فی االرض

و (، )لی الجبال کیف نصبتو ا(: نیز سخن رفتھ است نسبت بھ زمین آن و
انزل من السما ماء منالت او دیھ بقدر ھا (، )االرض فرشنا ھم فنصم الماھدون

و بھ مثل این بسیار آیات موجود است کھ ما در این .) ..فاحتمل الیل ز بدا را بیا

  .جا بھ ھمین قدر اکتفا میکنیم

باغ ، چراگاه ھا حشرات و حیوانات بوفور نامبرده میشود اشجار، از نوع نباتات

انار و ، خرما، زیتون، یا از میوه ھا با درختان بھم پیچیده و سر بھ فلک کشیده

، کالغ، پشھ و عنکبوت، ملخ، زنبور عسل با خوراک و منزل آن مور، انجیر

  .....خوک و گاوه ، بز، گوسفند، مرکب، شتر، اسب، ھدھد و ماھی، کبوتر

از قصد آفرینش او و : تا کجا میرود بھ انسان کھ می رسیم معلوم است عنایت

، جنین شیر خوارگی، نطفھ در ھم آمیختھ، سلول، آن دوران واسط خاکی

. قبر و مرگ توجھ صرفاً بھ بدن و خوراک نبوده باالخرهپیری و ، رشد، جوانی

کھ  و انسای پاکی، نفس انسان تسویھ و تنظیم آن با التفات بھ الھام ھای زشتی

رد از ضعف و شتاب زدگی انسان صحبت میشود و از استعداد دو طرفھ دا

و کلیم هللا روح هللا ھم ) .لعلی خلق عظیم(یاغیگری و غرور او انسانی کھ 

ھم فرد مورد عنایت است ھم ، میشود و صالحین آنھا وارث زمین میگردند

  ....امت و نسل ، طایفھ
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  :اختالفات اساسی
حتی بیش از کتب علوم طبیعی قرآن کھ این اندازه ھمآواز با طبیعت است و 

نھ تنھا متمایز از کتاب ھا ، توجھ ھمھ جانبھ بطبیعت و نقش آن روی انسان دارد

ً بی اعتنایی یا کم  فلسفی، اخالقی، ادبی و دینی قبل و بعد خود میباشد کھ تماما

و مادیات زندگی داشتھ اند بلکھ با آثار و آداب و آیین ھا  اعتنایی نسبت بطبیعت

التفات علمی یا اعتقاد ، احترام سنتی، کاری کھ بصورت پرستش دینیو با اف

  :فلسفی رو بطبیعت و دنیا آورده اند اختالفات اساسی بارزی را نشان میدھد

موجودات و پدید ھا را ، قرآن خود بافتۀ عظمت و قدرت طبیعت نشده -١

انسانھا ر از تواضع و تسلیم بھ آنھا کھ تصریح می . آیات خدا نامیده

َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالنـََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َال َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوَال (اید کھ نم

 ١ )لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ 

ھمانطور کھ میدانیم و آیات فراوانی از قرآن شاھد مطلب میباشد 

ده ای از برنامۀ رسالت خاتم النبیین و پیغمبران گذشتھ قسمت عھ

غیره بوده است ما لکم من الھ مبارزه بابت پرستی با شعار عمومی 

عیسی پسر خدا در نزد (و یکی از نمونھ شرک شخص پرستی است 

شخص ). مسیحیان و عزیر پسر یھود در نزد بعضی از یھودیان

و دینی چیزی جزا حیای پرستی از نظر روانشناسی و جامعھ شناسی 

شرک و پرستش مظھر جاندار زنده یا مرده ای از مظاھر طبیعت 

  .نیست

                                                           
سجده بخورشید و ، و از نشانھ ھا او شب و روز است و خورشید و ماه – ٣٧فصلت  ١

  .بخدایی کھ آنھا را آفریده است سجده نمائید اگر واقعاً او را میپرستید، ماه نکنید
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برای انسانی کھ در مراحل قبل از رشد کامل فکری و روحی و 

عملی میباشد چون درک توحید خالص کار آسانی نیست کمال جویی 

و تقدس طلبی او با خود خواھی قومی و تعصبھای خرافی مخلوط 

میان نیایش اجداد خانوادگی یا بزرگان دین سر در می  شده از آن

  .آورد

ک اسالم و تشیع نیز از آن مستثنی  –یکی از آفات ادیان توحیدی 

ھمین روح غلو در باره پیشوایان بر حق و مقدسین و . نشده اند

یعنی در حقیقت ، انتساب صفات اعلی و اعمال الھی در حق آنھاست

  .اعراض از توحید بطبیعت

ن با چنین حرکت ارتجاعی بھ طبیعت پرستی و آلوده شدن توحید قرآ

نیز در آیات مکرر مخالفت آشکار نموده نظرش را در دعوت 

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ الّلَه .(عمومی نَـَنا َوبـَيـْ ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ

خالصھ می نمایم  ١)َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضنَا بـَْعًضا َأْربَابًا مِّن ُدوِن الّلهِ  َوَال ُنْشِرَك بِِه َشْيًئا

نسبت بھ شخص پرستی ھم ، و ھمانطور کھ از بت پرستی بیذار است

  .انزجار دارد

. قرآن از طبیعت استفاده برای ارایھ خدا و اخرت و آفرینش می نماید -٢

اره شناس معروف قرن قبل از از آنکھ فالماریون دانشمند ست ١١

بنویسد ) خدا در طبیعت( Dieudumsla ،natureفرانسوی کتاب 

بلکھ از درون ، قرآن خدا را نھ تنھا در آسمان و از دیده گاه علم ھیت
                                                           

بگو اى اھل كتاب بیایید بر سر سخنى كھ میان ما و شما یكسان  - ٦٤آل عمران آیھ  ١

یزى را شریك او نگردانیم و بعضى از ما است بایستیم كھ جز خدا را نپرستیم و چ

اعراض كردند ] از این پیشنھاد[بعضى دیگر را بھ جاى خدا بھ خدایى نگیرد پس اگر 

  ]نھ شما[بگویید شاھد باشید كھ ما مسلمانیم 
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ُقْل ِسيُروا ِفي اْألَْرِض فَانظُُروا  (: خاک تا بھ ثریا بمومنین معرفی کرده است

 ١)النَّْشَأَة اْآلِخَرَة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  َكْيَف َبَدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ اللَُّه يُنِشئُ 

طبیعت را بھ ھمۀ وسعت و سیطره اش مسخره شده برای انسان و  -٣

 : مادون انسان معرفی مینماید

نَّ ِفي َذِلَك َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َواْلنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت بَِأْمرِِه إِ (

  ٢)َآليَاٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزِقِه َوِإلَْيِه (

  ٣)النُُّشورُ 

  

وْا ِمْنُه ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوْا ِمْنُه َلْحًما َطرِيvا َوَتْسَتْخرِجُ (

  ٤)َوتـََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبتَـُغوْا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

                                                           
بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونھ آفرینش را آغاز كرده  - ٢٠عنکبوت آیھ  ١

آورد خداست كھ بر ھر چیزى  خرت را پدید مىخداست كھ نشاه آ] باز [سپس  است

  تواناست
و شب و روز و خورشید و ماه را براى شما رام گردانید و ستارگان بھ  - ١٢نحل آیھ  ٢

  ھاست كنند نشانھ براى مردمى كھ تعقل مى] امور[اند مسلما در این  فرمان او مسخر شده
دانید پس در فراخناى آن اوست كسى كھ زمین را براى شما رام گر -  ١٥ملک آیھ  ٣

   بخورید و رستاخیز بھ سوى اوست] خدا[رھسپار شوید و از روزى 
و اوست كسى كھ دریا را مسخر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید  - ١٤نحل ایھ  ٤

] آب[پوشید از آن بیرون آورید و كشتیھا را در آن شكافنده  اى كھ آن را مى و پیرایھ

  او بجویید و باشد كھ شما شكر گزاریدبینى و تا از فضل  مى
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  ١)َواْألَْرَض َوَضَعَها ِلْألَنَامِ (

آثار و محصوالت طبیعت را نعمتھای خدا دادی برای بھره برداری و  - ٤

ھندوستان و ، ۀ یونانر خالف فالسفقرآن ب. شکر گگاری انسانھا میداند

فرآورده ھای طبیعت و مادیات  نھ تنھا، صوفیان تاریک دنیا مسیحیت

مورد احتیاج زندگی را حالل و مجاز د ر حد معتدل و معقول می 

شمارد بلکھ استفاده صحیح و تولید و توزیع آنھا را نشانۀ توحید و 

یت و معنویت در ماد. شکر نعمت و از جھتی وظیفۀ بندگی می شناسد

از ماده زندگی دنیا فضیلت می سازد و از . نظر او با ھم پیوند دارند

 .فضیلت و معنویت نعمات مادی اخروی را بیرون می اورد 

امروزه ما شاھد رواج ھمھ جایی روحیھ شدید ضد آداب و ضد اخالق 

و آرایش زندگی ھستیم کھ در واقع عکس العمل افراط و انحراف ھای 

تمدنی کھ ھدف آن بھره مندی . تمدن غربی است گذشتھ چند قرن

حداکثر از زندگی و دنیا داری و دنیا پرستی شده بود و استثمار زیر 

قرآن در وصف . دستان و تعدی بدیگران را مجاز و الزم میشمرد

طبیعت و توصیھ ھا کھ برای بر خورداری از نعمات دنیا می نماید نھ 

انحرافھا را اجازه میدھد و نھ این بد آن اسراف و امساک و افراط و 

تاکید ھای کھ برای خوردن و . بینی و سخت گیری و بی قیدیھا را

آشامیدن و آرایش و استفاده از نعمات طبیعی خدادادی می نماید عالوه 

بر تحریم اسراف و تعدی و امساک توام با ھدف گیری خدا و آخرت و 

تَـُغوا ِمن َفْضِل فَانَتشِ (چند ایھ. رعایت تقوی وعدالت است ُروا ِفي اْألَْرِض َوابـْ

                                                           
   و زمین را براى مردم نھاد -  ١٠رحمن ایھ  ١
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در منطق  )٢ُكُلوْا َواْشَربُوْا ِمن رِّْزِق اللَِّه َوَال تـَْعثـَْوْا ِفي اَألْرِض ُمْفِسِدينَ  -  ١اللَّهِ 

و آخرت  کھ ھر دو در طبیعت است، قرآن نعمات خدا مانند آیات خدا

حرک بسوی تعجب و مالمت میکنید کھ چرا با وجود بخدا و ت. باشد

کفر بھ میورزید تنھا . سعادت مالحظھ کاری از غیر خدا مینماید

َوَلُه َما ِفي اْلسََّماَواِت َواَألْرِض َوَلُه (باز ھم چند آیھ . گرفتاریھا خود می شوند

َر الّلِه تـَتـَُّقونَ  يُن َواِصًبا َأفَـَغيـْ   ٣)الدِّ

عت را مقابل رابطھ این ھا را کھ جمع بندی می کنیم و رابطھ قرآن با طبی ھمھ

َكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا وَ ( انسان با طبیعت میگذاریم می بینیم قرآنکریم بمصداق

  ٤ )لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

  .دارد افراط و تفریط انسانھا و مافوق آنھا قرار در وسط

چھ آن زمان کھ با طبیعت ، قع کھ طبیعت را خدای خود میدیدبشر چھ آن مو

قھر کرده آنرا سبب گمراھی می گرفت و چھ بعدا مھ بتوصیف علمی و تعظیم 

پرداختھ است ھمھ وقت از دیدگاه کسی صحبت میکند  و پرستش فلسفی طبیعت

                                                           
پس در زمین بھ جستجو فضل و نعمت ھای خدا پراگنده شوید و  – ١٠جمعھ ایھ  ١

  .بسیار یاداو باشید
  در زمین سر بھ فساد برمدارید] لى[بخورید و بیاشامید و - ٦٠بقره ایھ ٢
از آن ] نیز[ر آسمانھا و زمین است از آن اوست و آیین پایدار و آنچھ د - ٥٢نحا ایھ  ٣

  اوست پس آیا از غیر خدا پروا دارید
قرار دادیم تا ) معتدل و در حد وسط(و این چنین شما را امت میانھ  – ١٤٣بقره ایھ  ٤

  .شاھد و نمونھ بھ مردم باشید و پیغمبر بر شما نمونھ و شاھد باشد
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٢٣ 
 

کھ محتاج طبیعت و محاط در تاریکی درون آن بوده راھی بھ برون بنده است و 

  :ان حالش رباعی عمر خیام است کھ می گفتزب

  آنانکھ محیط فضل و آداب شدند

  در جمع کمال شمع اصحاب شدند

  ره زین شب تاریک نبردن برون

  گفتند فسانھ ای و در خواب شدند

اما در قرآن گویی کھ دید و سخن از بیرون و باالی طبیعت و انسان است 

ھمانطور کھ گوینده با ھمۀ توجھ برفعت و وسعت طبیعت خود باختھ با وجود 

چنین کرامت دلباختھ انسانیت نیز نیست کھ او زا برتر از تمام موجودات بداند و 

: و کاملش بشناسد یا بطور کلی و بالشرط دارای ذات پاک بی تقصیر و عزیز

َناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم ( َعَلى َكِثيٍر َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقـْ

ْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال    ١)مِّمَّ

                                                           
ستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشكى و و بھ را - ٧٠اسرا ایھ  ١

برنشاندیم و از چیزھاى پاكیزه بھ ایشان روزى دادیم و آنھا را بر ] بر مركبھا[دریا 

  ھاى خود برترى آشكار دادیم بسیارى از آفریده
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٢٤ 
 

برگردنده ، موجودی مادی ساختھ خاک، انسان را با وجود دریافت روح الھی

َها ُنْخرُِجُكْم (معرفی می نماید  خام و برخیزنده از خاکب َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ ِمنـْ

  ١ )تَارًَة ُأْخَرى

و برگشتن بھ خدا  طبیعت آفریده خدا برای انسان است و انسان ھم برای رسیدن

  .است

، کالم.یشود ھدایت و وحدت استشمام م، رحمت، عالمیت، رایحۀ خالقیت از کالم

شعری از استاد خلیل هللا خلیلی را یاد آور  کالم توحید است در اخر این بحث

  :میشویم

  ای مشت گل این غرور بیجا چیست؟

  یک بار بھ خود نگر کھ معنی تو چیست؟

  دو پیمانھ ی خون، یک جبعھ ی استخوان

 پنھان تو چیست ؟ آشکارای تو چیست؟

  )استاد خلیلی(      

                                                           
دیگر گردانیم و بار  ایم در آن شما را بازمى شما را آفریده] زمین[از این  - ٥٥طھ ایھ  ١

  آوریم شما را از آن بیرون مى
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٢٥ 
 

  تکامل
الی بر سر تکامل منکرین دین راه انداختھ و چھ تعصبی بعضی از چھ جنج

  !..مدافعین دین در رد تکامل بخرج میدھند

اعالم نظریۀ تکامل یا تطور انواع از طرف داروین کھ خود مسیحی خدا پرست 

و اکتشافات بعدی  کھ با تحقیقات) شادی(و انتساب نژاد انسان بھ میمون ، بود

در اروپا حربھ ای علیھ روایات عھدین و آیین ، گرفتمورد تجدید نظر قرار 

کھ فعالً بھ دو طرف مرز (مسیحیت شد و بدنبال آنھا مقالین آریایی و خراسانی 

تقسیم شد اند و پیراھن عثمانی برای کوبیدن ) ایران و افغانستان و تاجکستان

 .اسالم در ست کردند 

  تکامل امروزی
موجودات . معتقد بھ تحول) المارک(ملھ قبل از داروین دانشمند دیگری از ج

بعد از داروین ضمن آنکھ اساس . زنده شده واصل نظور را اعالم نموده بودند

کاریھای زیادی در  –و تجربی تایید و تکمیل گردید دست  تکامل از نظر علمی

عالوه بر اینھا دامنۀ تحقیق را بعقب برده در . کیفیت و عوامل آن بعمل آمد

ناسی و دیرین شناسی و زمین شناسی و با استفاده از فیزیک و پیوند زیست ش

شیمی و ھئیت بدنبال مبدإ حیات می گشتند و در صدد کشف اولین ذره تولید 

  .حیات ھستند مثل کننده یا حلقۀ اتصال جماد و

بنظر نمی آید علم تازه یا بحث ، اما ر جھت مقابل یعنی بطرف آینده و جلو

بگوید حیوان تکامل یافتھ بصورت انسان در آمده چھ  برای آنکھ ببیند و، خاص

وضع و ، مراحلی را در ھیئت انسانی طی کرده و میکند و یکجا باید برسد

  .تعقیب شده باشد
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٢٦ 
 

جامعھ ، روانشناسی، تعلیم و تربیت، اگر چھ موضوع علومی چون تاریخ

 شناسی و حتی فلسفھ ھای سیاسی و اقتصادی چیزی جز مطالعۀ کیفیت تحوالت

فرد و جامعھ انسان نیست و روشھای سوق دادن انسانھا را بھ آنچھ مطلوب 

اما بطور سیستماتیک پاسخ بھ این سواالت را نداده یا . است جستجو می نماید

و چند  او چگونھ تحول یا تکامل، نمیدھد کھ انسان آیا متحول و متکامل است

سمت ھای میرود  یا بھ چی سمت، اختالف با تکامل انواع دارد چھ، طرفھ است

  .و بکجا باید برسد

مارکیسم با فلسفۀ اقتصادی و طبقاتی تاریخش تا حدودی و بنحوی جوابگوی 

بعضی از این پرسشھا در سطح جوامع است و نسبت بھ آخری حالت انکار یا 

  .الاقل اعراض را دارد

 با، یا علم نظام ھاا )general systems theory(اخیرا در نظریھ سیستم ھا 

اندیشھ یا مسلھ تکامل را وسعت  دید فلسفھ طبیعی جدیدی کھ ابراز میدارند

اعم از موجودات زنده . بیشتری داده بھ ھمھ ی نظامھای طبیعی تصمیم میدھند

از اکولوژی تا جامعۀ (و نظامھای دون ارگانیک ) از سلول انسان(یا ارگانیک 

  ).جھانی

کر اوال یک سلسلھ خواص در ھمھ سیستم ھا یا نظامھای طبیعی فوق الذ

خود نگاھداری در محیط  ١کلیت ھایی با خواص تحلیل نا پذیر(میبینند  مشترک

حد واسط بودن و ھم آھنگ کنندگی در  –متغیر خود افرینی در محیط مخالف 

تکامل را ھم . و ثانیا آنھا را مشمول تکامل مییابند) سلسلھ مراتب طبیعت

ده مجزی بطرف حالت نا محتمل با تفصیل از حالت سا، بمعنای توسعھ و تحول

                                                           
١Irreductible 
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٢٧ 
 

، از طریق تجمع و ارتباط گرفتن اجزاء و سازمان یافتن، و پیچیدگی بیشتر

  .میگیرند

بنابرین این نظریھ جھان کلیت واحدی است مرتبط و متکامل دارای سازمان و 

نظامھای متشکل از بینھایت کلیت ھا درجات مادون متوالی کھ و یک از آنھا 

د نظام مستقل و مرتبط با سایرین بوده جزئی از نظام باالتر محسوب بنوبۀ خو

  .میشود و اجزایی را در بر میگیرد

و در صفحھ  ١)جھان از دید نظام گرا(تحت عنوان  Ervin ،Laszloدر کتاب 

طبیعت آمیزه ای است از ھمنوایی و تعادل پویا پیشرفت " :چنین میخوانیم ١٣٠

کھ تحکمی از باال نازل شود و بدین سان پیشرفت بی آن. از پائین آغاز میشود

بود ) با آن(برای آنکھ بتوان . و در ضمن بیمرز و بی انتھا است، محتوم است

باید بدان منطبق شد یعنی کھ باید حرکت کردو در انتخاب مسیر پیشرفت اختیار 

  ."اما این اختیار در گروی میزان سازگاری با ساخت پویای کل است، ھست

ا جلو میروند کھ در جھان مادی تکامل را اصل گرفتھ طبیعت را مظاھر تا آنج

تلقی  ٢زمان  –در جایگاه مکان ، دینامیک یا چھره ھای با تعادل موقت تکامل

ھمانطور کھ گفتھ شده است انرژی کھ بطور مرموز نامرئی در ھمھ . مینمایند

گی ھایی در آشفت، اصل و پایۀ جھان فزیک است. جا و ھمھ وقت سیالن دارد

جریان انرژی رخ داده گره خوردگی ھایی بوقوع میپوندد کھ حالت متمایز 

مانند گرداب یا کف  .یکپارچھ پویای استوار دارد و نام و چھره اش ماده میشود

                                                           
١The System view of the world  

  نشریھ دولتی صنعتی ١٣٥٥ایران سال ، چاپ تھران، ترجمھ آقای سعید رھنما
٢Space-time 
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٢٨ 
 

ً حاالت و تظاھرات غیر ثابت منعقد نشده ولی پایدار  و موج و آبشار کھ تماما

  .مکرر جریان آب ھستند

  تکامل و ادیان
بتھ دانشمندان سیستم شناس و فالسفۀ نظام مسلک در عین آنکھ اعالم مینمایند ال

  ١نظم واحدی بر ھمھ چیز در ھمھ جا و ھمھ وقت حکومت دارد

از جھتی مانند دانشمندان خداشناس ھستند کھ رد جھان نظم ثابت و قوانین 

دیده چون بچشم و احساس ن، یکسانی را دیده نظام را قبول دارند ولی ناظم را

دانشمندان سیستم شناس ھم با آنکھ از جھتی مانند دانشمندان خدا . اند نمیپذیرند

شناس ھستند کھ در جھان نظم ثابت و قوانین یکسانی را دیده نظام را قبول 

دانشمندان سیستم . چون بچشم و احساس ندیده اند نمیپذیرند، دارند ولی ناظم را

مینامند بعضی از آنھا  ٢ھدف جو شناس ھم با آنکھ سیستم ھای طبیعی را 

اصرار دارند کھ برای تکاممل گذشتھ سیستم ھا کھ در جھت نظم و تفضیل و 

نھ برای جریانھای . پیچیدگی پیش رفتھ است ھدف از پیش تعیین شده را رد کنند

حال و آینده ھدفی سراغ میدھند و نھ از ھدف دھنده یا بسوی خود پرندھای نام 

  .میبرند

مانند ) ارگانیگ(اشتھ باشیم کھ تکامل انسان بلحاظ بدنی و عضویاگر قبول د

تکامل حیوانات امروزی بحد توقف رسیده است و فقط در زمینۀ خلقیات یعنی 

عواطف و ملکا و روحیات است کھ تغییراتی رخ میدھد و از طرف دیگر 

                                                           
در سراسر کیھان شرایط "این ھمان اصل یک نواختی طبیعت است و قبول اینکھ  ١

  /"دمشابھ نتایج مشابھ را سبب میشو
٢purposive 
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٢٩ 
 

معلومات و مکتبات انسان کھ ترقی و توسعۀ عظیم مییابد میراث و محصول 

نا چار بھ این نتیجھ میرسیم کھ قلمروی فعلی تکامل انسانی در ، نیت استانسا

او میباشد کھ ھمان قلمروی مورد نظر و ) خوب یابد(ملکات اخالقی و روحی 

در ، عمل ادیان کھ عنایت بنفس انسان و بسعادت و عاقبت شخصی او دارند

) نیستیصرف نظر از مسلک ھا ھوما(حالیکھ ایدیولوژی سیاسی و اجتماعی 

فرد را بیشتر بخاطر مملکت و مصالح اجتماعی مورد توجھ قرار میدھند و 

  .بھره مندی شخصی از تکامل و اصالح نفس برایشان مطرح نیست

بعد از انسان اروپا چون حساب علم و دین را جدا کردند در قرن نوزدھم 

الھی  امروزه دانشمندانی ھم کھ اعتقاد دینی یا، بطرف بی خدایی رفتھ بودند

علم و دین را مخلوط  دارند ھنوز شرم میکنند کھ موضوعات مورد عالقھ

عمالً چنین شده است کھ تکامل خاصۀ انسان صراحت علمی و عنوان . نمایند

  .تحقیقاتی پیدا نکند

  تکامل در قرآن
قرآن در چھارده قرن قبل از داروین و سیزده قرن قبل از علوم نظام شناسی 

. ان و درباره جھان جز و اصول توحیدی اعالم نموده استتکامل را دربارۀ انس

مبدأ تکامل انسان و پیداش حیات را خیلی عقب تر از ریست شناسان برده ھم 

 تعیین کرده ھم مقصد و ھدف را روشن ساختھ و ھم جھت و راه برای آن

تکامل قرآن بھ لحاظ . مما گذاریده است وسایل و لوازم تکامل را در برابر

  .مسیر و مقصد قابل مقایسھ با تکامل علمی نیست، مقیاس

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣٠ 
 

را " بھ کجا میرود"و " از کجا آمده"کھ ، تکامل علمای طبیعی و نظام شناس

توجھ محدود بقطھ ی . یک حرکت بی سرو کور است. انکار یا اعراض دارد

  .مسیر کلی دارد

نَساِن ِمن ِطينٍ  واعالم قاطع  یحاً بگل می رساند و در آفرینش آدم را صرَوَبَدأَ َخْلَق اْإلِ

گل خشک در خلق االنسان من صلصال (آیات دیگری اشاره بمراحل ما قبل 

سجن یا گل سیاه بد بو کھ ھمان ترکیبات آلی کر بنی گازدار (ما بعد ) کالفخار

خلق انسان من (مانند در  تا حالت حلزونی و کرم") من حما مسنون"است در 

  .میشود) علق

عمده و ضروری پروتو پالسم و ھمھ موجودات زنده است در مورد آب کھ مادۀ 

نا پایدارترین محیط ترکیبی طبیعی و در عین حال  Lyall Watson١و بقول 

. مساعدترین محیط برای حیات میباشد دو اشاره قابل توجھ در قرآن آمده است

  . ٣"و کان عرشھ علی الماء"و دیگری  ٢"و جعلنا من الماکل شی حی "یکی 

عالم ذر بعنوان دوران قبل از خلقت عالم  ات معتبر نبوی صحبت ازدر روای

میشود و در خطبھ اول نھج البالغھ بحث مفصل مرموز عجیبی روی مبداء 

آفرینش جھان رفتھ است کھ سیال رقیق مواج باد مانندی ھمھ جا را فرا گرفتھ 

ل پدید بوده و از این طرف بھ آن طرف رانده و رز داده میشده و اجرام واثقا

  .می آمده است

                                                           
 supernature (Anehov Press Newدانشمند انگلیسی زیست شناس مولف کتاب ١

York ١٩٧٣) 
  )یا قرار دادیم(و ھر چیز زنده ای را از آب ساختیم  – ٣١انبیاء آیھ ٢
  روی آب میباشد) یا کرسی قدرت و تربیت او بر انسان(و عرش او  – ٨ھود آیھ  ٣
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  :طراحی انسان
در مورد تکامل انسان بعد از دوران حیوانیت و تمایز او نسبت بھ سایر مخلوقھا 

رساترین بیان در داستان آفرینش آدم آمده است این جریان چند بار با کم و 

زیادی ھایی در قرآن بصورت یک مجلس سمبولیک و زبان حال فرشتگان دیده 

ای اطالع و اجرای یک برنامھ الھی جمع شده اند در سوره میشود کھ گویی بر

حجر ) ٤٦(کعھف ) ٦٣-٦٧(اسراء) ١١٤-١٣٣(طھ ) ٧١- ٨٥(ھای چون ص 

  ).٢٨-٣٦(بقره) ١٠-٣٤(اعراف) ٢٦- ٤٣(

  :ذیالً مراحل اصلی انرا فھرست وار بیان می کنیم

ماده اول برنامھ اعالم قصد آفرینش انسان و خلیفھ قرار دادن او در  -١

 ١)انی جاعل فی االرض خلیفھ(ن است زمی

دنبالھ مطلب در آیات دیده نمیشود ولی بالفاصلھ اعتراض یا  -٢

من یفسد فیھا و  قالو اتجعل فیھا(استعجاب فرشتگان در می آید 
پرستی کھ داللت  ٢)یفسک الدما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک

دی و از اطالع آنھا برای مکان عصیان آدمی دارد و پای مسئلھ آزا

 .احتیار انسان را در میان می آورد

انی (: جواب پر معنی و آینده نگر خداوند نیز قاطع ضروری است  -٣
 ٣)اعلم و التعلمون

                                                           
  )یا می آفرینم(من در زمین خلیفھ قرار میدھیم ھمانا کھ  – ٢٧بقره آیھ  ١
کھ فساد راه می ) یا قرار میدھی(آیا در آنجا کسی ره می آفرینی  – ٢٨بقره آیھ  ٢

اندازد و خونھا میریزد در حالیکھ ما بستایش تسبیحت میکنیم و تو را تقدیس می نماییم 

  ؟)یا بھ فرمان تو زیشتیھا را پاک می کنیم(
  من چیزھای را میدانم کھ شما نمیدانید – ٣٨بقره آیھ  ٣
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آنگاه خداوند برای اثبات نظر خود وسیلھ ای را کھ ادمیزاد موقیعت و  -٤

آن وسیلھ . کرامت معھود را نشان خواھد داد آزمایش و ارایھ میدھد

دم االسما لکھاثم عرضھم علی المالئکھ فقال و علم ا(: علم است
قالو اسبحانک ال علم لنا اال  –باسما ھو ال ان کنتم صادقین  انبونی

  ١ )ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم

بھ تعبیر ھا بکار رفتھ بنظر  با توجھ بھ، علمی ایکھ در اینجا عنوان شده است

دارد و ھم جنبھ اشعار و را ) انبا(می آید ھم جنبھ اطالع و انفورماتیک 

  .نامگذاری را کھ از امتیازات انسان است

توضیح مطلب بھ دنبال آنچھ در پیش تر در عنوان تمدن و تکامل اشاره کردیم 

آنکھ و جھ امتیاز انسان نسبت بھ با ھوش ترین و احتماعی ترین حیوانھا طبق 

ال و گذشتھ احساسات خود در ح) و بھ( نظریات علمی اخیراً آگاھی و اشعار

چھ میکند و چھ می . انسان حیوانی است کھ میداند چھ درک مینماید. می باشد

خانھ اول استقالل انسان بدست . خواھد و آنھا را زیر کنترول ارادۀ خود میاورد

آگاھی بحال خود و با ھمکاری حافظ و تجربھ و شناساسھای انتزاعی از طریق 

مصالح و مراحلی کھ جمعاً . ختھ گردیدتعقل برای آینده ساختھ و پردا تفکر و

  .مفھوم علم یا معرفت را می سازد

انسان با چنین اعمال ذھنی و انتزاعی کھ تشکیل دھنده ھوش است ابتدا 

ات را برای ایجاد ارتباط استفاده می عالمتھای ابزاری نظیر آنچھ را کھ حیوان
                                                           

پس بھ فرشتگان عرضھ ، بھ آدم تمام نامھا را تعلیم داد) خدا(و  – ٣٠و  ٢٩بقره آیھ  ١

راست می گویید مرا از این نامھا آگاه ) در ایرادگیری خودتان بھ انسان(نموده گفت اگر 

تو یادمان داده ای جز آنچھ ) اطالعی(سازید گفتند منزه و پاک ھستی ما را دانش و 

  .نیست ھمانا کھ تو تنھا دانای کامل و حکیم ھستی
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ً سمبل . کنند بکار برد مشخصۀ زبانھای  ھای تفکیکی کھ) نماد(آنگاه تدریجا

زبان وسیلھ ای موثر برای القای مفاھیم گردید و با این . جدید است بمیان آورد

ترتیب آدمی توانست نھ تنھا ضامن بقای خویش گردد بلکھ دنیای پیرامون را 

  .نیز زیر سیطره در آورد

ً توجھ درجھ اول و شناسایی مقام برای علم آموختن آفریگار بھ انسان و  اتفاقا

زبان و قلم در آیات دیگری کھ مربوط بدوران رشد بعدی میباشد  بمسلھ

  :بصورتھای معنی داری در چند جا آمده است

نَسانَ ﴾٢﴿ َعلََّم اْلُقْرآنَ ﴾١﴿ الرَّْحَمنُ  -١  ١﴾۴﴿ َعلََّمُه اْلبَـَيانَ ﴾٣﴿ َخَلَق اْإلِ

َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  -٢ نَساَن ِمْن َعَلقٍ ﴾١﴿ اقـْ َرْأ َورَبَُّك ﴾٢﴿ َخَلَق اْإلِ اقـْ

نَساَن َما َلْم يـَْعَلمْ ﴾۴﴿ الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ ﴾٣﴿ اْألَْكَرمُ   ٢﴾۵﴿ َعلََّم اْإلِ

در این آیات بعنوان نشانھ ھای رحمانیت پرورگار علم دادن بھ انسان و 

  .افریدن او پا بپای ھم آمده و بالفاصلھ و کتابت میشود

ی موجود صاحب دانش ھمینکھ فرشتگان بعجز خود و برتر -٣

آزادی اعتراف می نمایند دستور سجده کردن آنھا برای آدم صادر 

                                                           
کھ قران را تعلیم داد انسان را افرید بھ او ) خدایی(خدای بخشایشگر  –سوره الرحمن  ١

  سخن گفتن اموخت
) حیوان کرم مانند(انسانرا از علق  بخوان بھ نام پروردگارت كھ آفرید - سوره علق  ٢

کسیکھ بوسیلھ قلم تعلیم داد بھ ) را بھ یاد آور(گار بزرگوارت آفرید بخوان و پرورد

  انسان چیز ھایی آموخت کھ ھر گز نمی توانست بداند
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یا در عبارت  ١.).و اذ قلنا للمالئکھ اسجدو الدم فسجدوا: (میشود

ولقد خلقنا کم ثم صور ناکم ثم قلنا للمالئکھ اسجدو الدم (دیگر 
 ٢..)فسجدوا

ری نیرو ھا و سجده فرشتگان را می توانیم بمعنای بندگی و خدمتگذا

جواھر طبیعت کھ بھ این ترتیب در استخدام و استفاده بشر قرار داده 

  .میشوند بگیریم

فاذا سویتھ و نفخت (پس موعد اجرای دستور ابالغ میگردد  -٤

تسویھ بھ معنای سازمان و استقرار  ٣)فیھ من روحی فقعو الھ ساجدین

اید مراحل موجود نامزاد آدمیت ب. یافتن و بحالت مطلوب رسیدن است

تنظیم و تکامل برای آمادگی را بپیماید تا بھ دمیده شدن روح الھی 

جھش اساسی از مرحلھ حیوان بھ انسان انجام گردد و شایستھ سجده 

 .بشود فرشتگاه و خدمتگذاران طبیعت

تکامل کند بن بست . مطلب بھ این جا ختم نمی شود -٥

و ) فھ خداخلی(موجودات ارگانیک و دون ارگانیک قادر نیست کھ 

صاحب صفات خدایی را بسازد در سطوح نبات و حیوان ھر قدر ھم 

                                                           
و زمانیکھ بفرشتگان گفتیم بھ آدم سجده  ١١٥و طھ  ٤٨کھف  ٦٣اسرا  ٣٢بقره آیھ  ١

  کنند پس سجده کردند
شکل و صورت دادیم  پس، آفریدیم) اول(و بتحقیق و قطع شما را  – ١٥اعراف آیھ  ٢

  .و پس از آن بفرشتگان گفتیم بھ آدم سجده نمایند پس سجده کردند
پس ھر زمانیکھ او را کامل و پرداختھ نمودم و از روح خود در   ٧٢و  ٢٩حجر آیھ  ٣

  .او دمیدم بسجده اش در  افتید
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کھ کامل و عالی شوند از خود شخصیت و خالقیتی نداشتھ فرمانبر 

 . غرایز ھستند

سرکشی الزم است و آزادی و اختیار تا تجربھ و تشخیص و اراده و 

 اختیار ھم تامین. شخصیت حاصل گردد و تکامل سر بھ بینھایت بزند

غرایز طبیعی کھ او امر الھی ھستند یک  نمیگردد مگر آنکھ در برابر

عامل تضاد و قطب مخالف عرض اندام نموده انسانرا در وادی حیرت و 

قطب مخالف و عامل سرپیچی رد . اختیار بیندازد تا عقل و اراده بکار افتد

طراحی انسان یکی از فرشتگان می تواند باشد کھ بر خالف اطاعت و 

کردن  گذاری سایرین سر پیچی از روال عمومی نموده و کارش اغواخدمت

  .یعنی ابلیس کھ نام بعدیش شیطان میشود. و منحرف ساختن انسان باشد

  ١)اجمعون اال ابلیس ابی ان یکون مع الساجدین فسجدو المالئکھ لکم(

و اذ قلنا للمالئکھ اسجدو االدم فسجدوا اال ابلیس ابی و استکبر و کان (
  ٢)لکافرینمن ا

برای استنکاف ابلیس از امر خدا توجیھ ھای در بعضی آیات آمده است 

قال ما منعک االتسجد اذ امرتک قال انا خیر منھ خلقتنی من نار و (
  ١)خلقتنھ من طین

                                                           
قبول سجده کردن مگر ابلیس کھ ) بر آدم (پس تمام فرشتگان – ٣١و  ٣٥حجر آیھ  ١

  .نخواست ھمراه سجده کننده گان باشد
و آنزمان کھ بفرشتگان گفتیم بھ آدم سجده نمائید پس سجده کردن مگر  – ٣٢بقره آیھ  ٢

  .ابلیس کھ امتناع ورزید و از کافران شد
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  ٢)قال لم اکن السجدو لبشر خلقتھ من صلصال من حما مسنون(

است کھ  در جای دیگر قران گفتھ شده. خود بزرگ بینی یا تکبر است

 شیطان از جن بود و جن ھم از شعلھ آتش خلق شده است کھ یکنوع

  .حرارت و مرحلھ پست انرژی میباشد

طرح ، صرف نظر اینکھ تشکیل چنین مجمعی از فرشتگان در حضور خدا

چنین مباحث و علم آموختن و امتحان کردن حضوری از آدمی کھ ھنوز 

دود ما قابل درک و قبول نشده است تا چھ اندازه برای ذھن محآفریده 

اصل مطلب و جریان موضوع نھ تنھا دور از منطق و واقیعات ، باشد

بسیاری از اکتشافات جدید و ، بنظر نمی آید بلکھ بصور رمزی و فشرده

  .را ظاھر میسازد نظریات علمی

عصیان خود کھ اغواگری انسان و  در ھر حال ابلیس برای -٦

ی الی یوم یبعثون از خدا خرابکاری در زمین باشد رخصت و مھلت

اولین عمل او فریب دادن و بھ عصیان کشیدن حوا و ادم با . میگیرد

 .وعده زندگی ابدی یافتن است کھ در بھشت منزل گرفتھ اند

پشت سر آن پریشانی وو پیشمانی است کھ بھ آدم دست میدھد  -٧

توبھ از . آدم برای بازگشت و ارتقا محتاچ بھ پیشیمانی و راھنمایست

                                                                                                                
گفت چھ چیز مانع تو از اجرای امر و  سجده کردن ) خدا بھ ابلیس( – ١١اعراف آیھ  ١

  تو مرا از آتش افریدی و او را از گل ، گفت من برتر از او ھستم، شد
جواب داد من سجده من سجده بکن بھ بشری کھ او را از کلوخ ) شیطان( – ٣٣حجر ٢

  و از گل سیاه متعفن درست کرده ای نیستم
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بھ کلمات فتاب علیھ ، متلقی ادم(م و رحمت و ھدایت از پروردگار آد
 ١)انھ ھوالتواب الرحیم

توبھ آدم پذیرفتھ میشود ولی عدم شایسگی آنھا برای زندگی در بھشت نیز 

مسلم گردیدخ باید در زمین فرود آیند و دشمن ھا یینند و استقرار و بھر 

  .مندی موقت داشتھ باشند

ھا فاجرجھما مما کانا فیھ و قلنا اھبطو بعضکم بعض فازلھا الشیطان عن(
  ٢)عدو و لکم فی االرض مستقرو متاع الی حین

 - پشیمانی-گرفتاری –گمراھی -جریان فوق یا مدار فریب -٨

دریافت و بازگشت و باالخره اصالح یا تکامل مداری است کھ 

 ھزاران ھزار بار و میلیونھا و میلیاردھا دفعھ در زندگی فرزندان ادم

و حوا تکرار خواھد شد تا پلھ ھای نردبان تکامل فرد و نوع انسان 

اکتساب پیموده شود  –اراده  –تالش  –بپای خود آنھا یعنی با تجربھ 

 و آدمیزاد شایستگی بھشتی شدن را پیدا کند

اراده ، تالش، گرفتاری و ابتال و ازمایشی مسائل و مراحل فوق الذکر یعنی

اکتساب الزمھ رستگاری است با تعبیر ھای و عزم و تقوی و باالخره 

                                                           
مثال مطالبی یا (پس ادم از ناحیھ پروردگارش کلماتی از تلقی کرد  – ٣٥بقره آیھ  ١

خداوند توبھ اش را (داوند نسبت بھ او سرگشت و پس نظر خ) آزمایشھای دریافت نمود

  ھمانا کھ در بسیار توبھ پذیر و مھربان است) پذیرفت
پس شیطان آنھا را از بھشت لغزانیده از وضعی داشتند بیرونشان برد  – ٣٤بقره آیھ  ٢

بعضی از شما دشمن بعضی دیگر ھستند و برای شما ، )تنزل یابید(و گفتنیم فرو شوید

  منزگاه و کاالی مایحتاج خواھد بود) محدودی (دت در زمین تا م
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٣٨ 
 

گوناگون مکرر در قرآن تصریح و تاکید و چنین خالصھ شده است کھ 

جھان خلقت طوری طرح ریزی شده است کھ ھر موجودی با کوشش و 

  .نماید) و ارتقاء(اکتساب خود دریافت بھره 

  ١)و خلق هللا السموات و االرض بالحق و لتجزی کل نفس بما کسبت(

گیرو دار ھای متضاد زندگی  در این گرفتاری دنیا و اما -٩

خداوند مخلوق برگزیده خود را در تاریکی و تنھایی رھا نخواھد 

وعده میدھد کھ راھنمایش را برای انسان خواھد فرستاد و مردم . کرد

قلنا اھبطوا منھا حمیعا فاما (مختارند کھ پیروی بکنند و یا نکنند 
اددم اما یاتینکم رسل منکم یقصون  یا بنی( ٢)یاتینکم منی ھدی

 ٣)علیکم آیاتی

  :چنین آمده است ٨دنبالھ آیات دو آیھ بند 

                                                           
و خداوند بحق آسمانھا و زمین را آفرید و تا آنکھ ھر کس بر حسب  -٢١جاثیھ آیھ  ١

  .آنچھ بدست می آورد پاداش یابد
گفتیم ھمگی را آنجا فرود آید پس ھر گھ کھ ھدایت من بشما رسید  – ٣٧ - ٣٦بقره  ٢

) ولی(موجبی برای ترس و اندوه نخواھد داشت ) ھبدانند ک(آنانکھ پیروی نمایند 

کسانیکھ کفر ورزیدند و نشانھ ھای ما را تکذیب نمایند آنھا ھمدم و مخاد آتش خواھند 

  .بود
فرستادگانی از خودتان ) یا اگر(ای فرزندان آدم ھر زمان کھ  – ٣٤ – ٣٣اعراف آیھ  ٣

ھ پروا و صالح پیشھ نمایند ترس کسانی ک، بیایند کھ بر شما نشانھ ھای مرا حکایت کنند

کسانیکھ آیات مرا دروغ بنامند و خود را بزرگ ) ولی(و وحشتی بر آنھا نخواھد بود 

  .ببینند چنین اشخاص ھمدم و مخلد در آتش خواھند بود
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اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فال خوف علیھم و ال ھم یحزنون و (
  )الذین کفرو و اوکذبو بآیاتنا اولیک اصحاب النار ھم فیھا خالدون

علیھم و ال ھم یحزنون  یقصون علیکم ایاتی فمن اتقی و اصلح فال خوف(
  )و الذین کذبو ابا یاتنا و استکبر و اعنھا و الیک النار ھم فیھا خالدون

  تکامل انسان در قرآن
داستان افرینش ادم و آیات تربیت و اخطار و بشارت مربوطھ اختصاص بھ 

انسان داشت اما قرآن ھمانطور کھ دیدید نھ خود و نھ انسان را از طبیعت جدا 

جھان ارایھ میدھد و  تحول و تکامل لکھ تکامل انسان را در چارچوبب. نمیگیرد

اصوالً نظر دارد کھ انسان ھمراه و ھم آواز با زمین و آسمان و ھمھ موجودات 

  .تسبیح خوان باشد

و نسل میباشد و فرد را تنھا در  البتھ تکامل مورد بحث زیست شناسی نظر بنوع

حالیکھ تکامل مورد بحث قرانکریم محدوده والدت تا مرگ در بر میگیرد در 

علم امروز . توام میشود –کھ جز الینفکی از جھان است  –و فرد  شامل جھان

بجاھایی نزدیک شده است کھ وحدت انسان و بطور کلی حیات رابا جھان اثبات 

بنا براین اگر جھان پایدار است فرد انسان نیز با وجود تغییر حالت . می نماید

  .دماندگار خواھد بو

خوانندۀ عزیز آیا ھیچ فکر کرده اید کھ ادعای تکامل برای انسان و جھان با 

کما آنکھ پدیدۀ تکامل با قانون انکار آخرت و رستاخیز منافات اصولی دارد؟ 

کھ اصل دو ترمودینامیک است و سرنوشت ھر سیستم ، آنترو و پی یا کھولت

مبانیت دارد اگر . اندواگذاشتھ بخود را انحاط و از ھم پاشیدگی و مرگ مید
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خواه  –فرضیھ آخرت . تکامل در کار باشد پس مرگ مطلق ھم نباید باشد

محتوی چیزی جز ادامھ و  و رستاخیز قیامت براساس و موھوم و خواه مسلم

کھ  –تکامل انسان و تکامل جھان تکامل مانند بقاو ابدیت ، انجام تکامل نیست

انتروپی و حفظ حیات است و یک پدیده ای ضد  مورد قبول امروزی است

  .بینھایت بودن تکامل مترادف با ابدیت میشود

یک تحول خالف احتمال و ضد ، اصوالً نظم داشتن ھر چیز و نظم یافتن

یکی از تعریف ھای تکامل رو بنظم و نظام رفتن و حاالت نا (آنترویی است 

ان چون بنابرین وجود نظم در موجودات زنده در جھ) متحمل اتخاذ کردن است

عمل ضد انترویی است بدون دخالت عامل خارجی یا ناظم نمیتواند تحقق پیدا 

  .کرده و استمرار داشتھ باشد

یک زمان میگفتند دست است کھ روی زمین پدیده ھای ضد انترویی مانند حیات 

و خود تکامل را می بینیم کھ نتواند خود بخود صورت گرفتھ باشد ولی چون 

در یک گوشھ از جھان  یی نیست احتمال قبول اینکھکرۀ زمین سیستم مجزا

انتروپی اجزای زمین در اثر دریافت انرژی از خورشید و کرات دیگر 

بصورت محلی و بطور نسبی تنزل نماید ولی آنتروپی مجموعھ در افزایش 

  .از نظر ترمودینامیک کامالً امکان پذیر است، باشد

این نکتھ ) ترجمھ آقای احمد ارام" (علم بھ کجا میرود"ماکس پالنگ در کتاب 

را متذکر میشود و تعبیر و تفسیری روی آن نمی نماید ولی بعضی از 

ماتریالیسھا برای رد استدالل ترمودینامیکی خالق شناسان روی آن تکیھ می 

جواب بھ ایراد فوق ) Systems Theory(نمایند تا قبل از پیدایش نظریھ نظام 

نتھ است یک احتمال باشد و در ھر حال محتاج بھ کھ البتھ محقق شده و میتوا(

ارایھ و اثبات است کھ صرف اشراق و اختالط انرژی از کیھان بزمین بطور 
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تصادفی و خود بخودی سبب کیفیات ضد آنتروپی و حیات میشود و روال 

مشکل بھ نظر می آمد ولی وقتی نظریھ ) خاص غیر محتمل در کار نیست

ل دھندۀ طبیعت از اتم تا کیھان را نظامھای نظاما ھمھ ی موجودات تشکی

طبیعی دانستھ است کھ در یک کلیت واحد مشترک با ھم آھنگی و ارتباط متقابل 

دیگر ، جھان سیطره دارد جزواً و کالً در حال پیشرفت ھستند و تکامل بسراسر

آن احتمال و اصرار نمیتواند قابل دفاع باشد یعنی نھ نظم جھان میتواند بدون 

م درک شود و نھ تکامل و سایر پدیده ھای ضد انتروپیک روی زمین ناظ

  .میتواند تصادفی خود بخودی و ناشی از تحول و تبادلھای داخلی باشد

ً در حال توسعھ و تکامل است نمی  دنیایی کھ طبق نظر نظامھا اجباراً و دایما

ه رو بھ تواند بی نیاز از امداد و اتکای دایمی بوده وبی جھت تغییر جھت داد

  .ادامھ ندھد انحطاط و مرگ و نیستی برود وسیر بسوی بینھایت را

فرد انسان نیز کھ متعلق و متصل بھ جھان است نیز نمیتواند سر نوشتش فنای 

  .مطلق بوده و بقا و رستاخیز نداشتھ باشد

بھ طبق (ولی تکامل کھ قرانکریم برای جھان می شناسد فقط انقالب قیامت 

و انتقال دنیای فعلی بھ آخرت ) سوره ھای کوتاه امده است نشانھ ھای کھ در

نیست بلکھ ناظر بر حال حاضر دنیا و از ابتدا تا انتھای خلقت است در سوره 

سبح اسم ربک االاعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فھدی : (اعلی می خوانیم
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نا رب(: و در سوره طھ از زبان موسی گفتھ میشود ١..) و الذی اخرج المرعی
  : در سوره فرقان ٢)الذی اعطی کل شیی خلقھ ثم ھدی

ھمانطور کھ ساختمان انسان نیز در یک مرحلھ نبوده  ٣)کل شی فقدره تقدیر(

و پس از آنکھ بصورت آدم در آمده  ابتدا چیزی افریده شده بتدریج شکل یافتھ

ا و لقد خلقنا کم صورن– ١٠اعراف آیھ (: فرشتگان مامور سجده بھ او شده اند
  . )کم ثم قلنا للمالئکھ اسجدو و االدم

از این آیات بخوبی استباط میشود کھ افرینش جھان بھ ھیچ وجھ حالت دفعی 

نداشتھ در تحول و تبادل ھای ) ستاتیک(خلق الساعھ و صورت ثابت ساکن 

یعنی اوال مرحلۀ اول آفرینش ساده بی شکل و نرسیده و نساختھ . دینامیک است

  .است

ً برای  مراحل بعدی جھان و جود و برای ھر چیزی اندازه گذاری شده ثانیا

  .نظاماتی مقرر گردیده است قواعد و

  .راھنمائی میشوند و مسیری طی می نمایند ثالثاً اشیاء و جھان

                                                           
پروردگار برتر از ھر کس و ھر چیز خود را تسبیح کن  – ٢-  ١اعلی آیھ  ١

و تنظیم نمود آنکس کھ اندازه گذاری و وضع پروردگاری کھ آفریدو پس از آن تسویھ 

  .بیرون آورد) از زمین(قوانین کرد و بر طبق آن رھبری نمود کسیکھ چراگاه را 
پروردگار ما کسی است کھ بھ ھر چیز آفرینش داد و پس رھبریش ..... - ٥٢طھ آیھ  ٢

  کرد
نھای خاص و ھر چیز را آفرید و پس از آن برایش اندازه و میزا – ٢فرقان آیھ  ٣٣

  .مقرر داشت
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رابعاً آن اندازه گیری ھا و این رھبریھا و مسیر ھا در جھت تسویھ یعنی تعادل 

  .و تکامل است

ا شده بخود ندارد بلکھ بمصداق دایماً محتاج و در خامساً جھان ھستی حالت رھ

  .معرفی اشراق و امداد خالق است

سراسر جھان خلقت نھ تنھا در  ١)کل یجری الجل مسمی یدبر االمر(بموجب آیھ 

تحول و تحرک دایمی است بلکھ مقصد و مدت تعیین شده ای دارد و تصادفی و 

  .کیف اتفق نیست

دنیا بھ آخرت نیز جزیی از این جریان و برده و ارتحال  انقالب عمومی قیامت

ای از پرده ھای تحول جھان است و پرونده یا طوماری بستھ میشود و از ھمان 

  :اوراق و افزار کتاب و جھان دیگری گشوده یا آفریده میشود

  ٢)یوم نطوی السما لکلی السجل لکتب کما بدانا اول خلق نعیده(

) کل الینا راجعون(یر ھای دیگری از قبیل را در قرانکریم در تعب) اجل مسمی(

با صراحت روشن ) الی هللا ترجع االمور الی ربک منتھیھا(و ) الی المصیر(و 

  !مقصد و مرجع خداست کھ کمال مطلق و بینھایت است. می سازد

قرآن پا از این فراتز نیز نھاده تکامل را اصل و ابدی می داند و طبیعت تحول 

  .فرعکننده فانی شونده را 

                                                           
در حال جریان ) از زمین و آسمان و خورشید و ماه و انسانھا(موجودات  -٢رعد آیھ  ١

  .و حرکت بسوی میعاد و موعدی ھستند و خداوند تدابیر امر می نماید
روزی کھ آسمان را چون طومار تا مھ ھا در می نوردیم ھمان گونھ  -١٠٤انبیا آیھ  ٢

  .غاز کردیم آنرا بھ می گردانیمکھ از اول آفرینش را آ
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از نظر علمی در بحث عمومی تکامل این مسلھ نیز مطرح شده است کھ آیا 

طبیعت و اشیا پایھ و اساس جھان ھستند کھ تکامل می نمایند یا اصل خود 

تکامل است ؟ ھمانطور کھ انرژی اصل و ماده اولیھ جھان بوده اجرام مرئی 

  .چیزی جز تجمع انرژی و گره خوردگیھای حرکت آن نیستند

این صرف درست باشد آیھ آخر سورۀ قصص را می توان بنحوی مؤید و  اگر

  ١)وجھھ لھ الحکم و الیھ ترجعون کل شی ھالک اال(مکمل دانست آن دانست 

  :توحید و موضع انسان –تکامل  –مثلث طبیعت 

، )جھان(بنابھ آنچھ گفتھ شد و خالصھ مطالب گذشتھ اینکھ رابطۀ میان طبیعت 

 را بصورت مثلثی می توان بھ نمایش گذاشت ) خدا(د توحی، )زندگی(تکامل 

 

  

 

 

 

 

  
                                                           

ھمھ چیز ھالک شونده است مگر روی او حکم و حاکمیت از  – ٨٨قصص آیھ  ١

  .اوست و بسوی او باز میگردید
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٤٥ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از خدا جھان خلقت یا طبیعت صادر میشود و دست آخر ، خدا یا توحید است

طبیعت را تکامل کھ قانون ابدی است بسوی خدا سوق میدھد در آن میان انسان 

بر می ) مادیات یا خاک و(طبیعت : ارتباط دارد را می بینیم کھ با ھر سھ اصل

و تکامل او را باال برده بسوی خدا بر ) روح الھی(از خدا مدد میگیرد ، خیزد

  .نی گرداند

)خدا(توحید  

)زندگی(تکامل )جھان(بیعتط   

١ 

٤ ٢ 

٣ 

 انسان
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تنھا در چنین مجموعھ پیوستھ و نظام ساده سازمان یافتھ است کھ انسان و 

طبیعت و تکامل می توانند رابطھ منطقی و تحقیق عینی پیدا نمایند ھر یک از 

  .انکار کنید کمیت بقیھ لنگ و حسابھا سر در ھوا میشوداجزا را کھ بردارید یا 

و با حضور و منتھی الیھ بودن  با بودن خدا است کھ در طبیعت بوجود می آید

  .اوست کھ تکامل معنی و سمت پیدا میکند

طبیعت کھ بشھادت و اصرار علم در تغییر و تحول بوده حالت ثابت محکم 

ً نمیتواند خود و خود نگھ باشد و اگر تکامل مییابد ) تایم بالذات(دار ندارد منطقا

  .یعنی برتر و کامل میشود پس ناقص است و محتاج و مجبور

انسان نیز اگر تکامل و عصیان علیھ طبیعت و خروج از اسارت طبیعت است 

تبعیت از چیزی کھ ما ، پس معلوم میشود مخلوق صد در صد طبیعت نیست

  .فوق طبیعت است می نماید

خدا نبود چھ موجب و دلیلی بود کھ طبیعت یا جھانی با موازین و بالعکس اگر 

نظامات تغییر نا پذیر خود تحقق یابد و چھ دلیل داشت کھ جھان و انسان بطور 

الیزال در جھت واحد کمال حرکت نمایند؟ آیا موجود ناقص می تواند بدون اتکا 

  خودساز و کمال ساز شود؟، و امداد از موجود ثابت و کامل

ست شناسان خداشناس و نظام شناسان ھدف شناس چقدر باید جاھل یا مکذب زی

، باشند کھ در عین قبول تحول عمومی جانواران و جھان بسوی تکامل

ھمچنانکھ برای نظم واحد ناظمی قایل نیستند برای سمت ثابت و مقصد مشترک 

  .و علت میشوند نیز منکر فاعل

ود را مترقی و آزاد از تعصب مینامند اثبات نظم و قانون و تکامل میکنند و خ

ولی با غرور و گردنکش اصرار بتکذیب ناظم جھان و ابدیت و آخرت ورزیده 
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٤٧ 
 

مردم را از شناختن و رفتن بسوی منبع ارتقا و کمال باز میدارن و بھ بیراھھ 

والذین یستحبون الحیوه الدنیا علی االخره و یصدون عن سبیل هللا (: می اندازد
  ٣ابراھیم آیھ  )وجاً اولیک فی ضالل بعیدهونھا عو یبغ

آیا کسی کھ روشنایی را میتابد ولی منبع روشنایی را میپوشاند شخص متعادل یا 

  صادق است؟

  آیا اینھا را باید انسان دوست و خدمتگزار دانست یا دشمن انسانیت؟

  

 و من هللا التوفیق
  
  ختم
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