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مقدمه

توجه  مورد  دور  گذشتۀ  از  که  است  مباحثی  جمله  از  حیات  منشأ  مسئلۀ 
این  است.  شده  ارائه  باره  این  در  مختلفی  دیدگاه های  و  بوده  اندیشمندان 
دیدگاه ها را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی دیدگاه خلقت گرایان، 
که به دفعی بودن خلقت معتقد بودند و بر این باور بودند که انواع موجودات به 
با ظاهر متون دینی  از سویی  این دیدگاه  همین صورت کنونی موجود شده اند. 
و  افالطون  مانند  فالسفه ای  اندیشه های  در  دیگر  سوی  از  و  داشت  سازگاری 
ارسطو ریشه داشت و به همین سبب مورد توجه دین داران بود. دیدگاه دیگری 
که در این زمینه وجود داشت، دیدگاه تکامل گرایان بود که به پدید آمدن تدریجی 
برای  به خودی می دانستند؛  را خود  آغاز حیات  و  باور داشتند  زمین  در  حیات 

شکل گیری انواع موجودات، سیر تدریجی قائل بودند. 
هر دو این دیدگاه در طول تاریخ تفکر طرفدارانی داشته و هریک برای مدعای 
خود ادله ای ارائه کرده اند متدینان با استناد به متون دینی به خلقت گرایی معتقد 
تا  بودند.  بودند و در مقابل ملحدین و طبیعت گرایان غالبًا طرفدار تکامل گرایی 
پی  در  اما  بود؛  خلقت گرایی  دیدگاه  با  غلبه  رنسانس  و  روشنگری  دوران  از  قبل 
تحوالتی که در مسیر تفکر علمی بشر رخ داد، طرز نگرش انسان به مسئلۀ منشأ 
گردید.  تحوالتی  دچار  آفرینش  در  آن  جایگاه  و  انسان  منشأ  و  به طور کلی  حیات 
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ناگفته نماند که موضوع خلقت و چگونگی پیدایش انسان در کشور ما نیز همواره 
مورد گفت  وگو در میان اقشار مختلف جامعه بوده است. با نگاهی به پرسش ها 
در این بخش، همانند نمونه های ذیل می توان به اهمیت موضوع پیش از پیش 
طبق  ولی  است،  شده  آفریده  خاک  از  انسان  قرآن،  فرمایش  طبق  چرا  برد.  پی 
ادیان  و  اسالم  نظر  از  است؟  ساده  موجودات  یافتۀ  تکامل  انسان  علمی  نظریۀ 
با  نظر علمی  از  آنکه  و حوا در زمین هستند؛ حال  آدم  فرزندان  انسان ها،  الهی، 
بررسی هایی که شده، معلوم گردیده انسان هایی وجود داشته اند به نام کرومانیون 
به  می کردند؛  حرکت  خمیده  و  کنند  صحبت  نمی توانسته اند  که  نیاندرتال  و 
این تناقض چگونه پاسخ می دهید؟ آیا تئوری تحول انواع داروین با برهان نظم 
و وجود خداوند تعارض دارد؟ ناسازگاری هایی که بین آنچه در آموزه های دینی 
تجربی  دستاوردهای  با  است،  شده  بیان  الهی  خلقت  به عنوان  جهان  دربارۀ 
علمی دربارۀ جهان از جمله موضوعاتی است که در مباحث الهیات قرن نوزدهم 
موجب  که  گردید  مطرح  علم  در  که  نظریاتی  از  یکی  داشت.  بسیاری  اهمیت 
استدالل  مسئله  این  بر  برخی  بود.  تکامل«  »نظریۀ  گردید  مختلفی  واکنش های 
و  است  غیراختیاری  وراثتی  تحوالت  محصول  تکامل  فرایندهای  که  می کردند 
آموزۀ تدبیر الهی را در این فرایند غیرقابل دفاع می دانستند؛ اما در مقابل، برخی 
دینی  آموزه های  با  را  دستاوردها  این  علمی  دستاوردهای  به  پایبندی  بر  عالوه 
منافی نمی دانستند؛ برای روشن شدن جایگاه و موقعیت نظریۀ تکاملی داروین 
یا داروینیسم، ناگزیریم گزارشی اجمالی از زمینه های فکری و علمی شکل گیری 

این نظریه ارائه دهیم. 


