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چکی���ده: نحوۀ برخورد عالمان مسلمان با نظریه های علمی عصر 
جدی���د یکسان نبوده است و هریک از آنه���ا بنابر روش خود به بیان نقد و 
ارائ���ه نظرات خویش پرداخته اند. نویسنده در مقاله حاضر، نحوه مواجهه 
دو عال���م ایران���ی روزگ���ار مشروط���ه آی���ت اهلل محمدرضا نجف���ی اصفهانی و 
آی���ت اهلل سیداس���داهلل خرقان���ی را نسبت به نظری���ه تطور انواع ی���ا تکامل و 
کرده اس���ت. نویسن���ده در راستای این  رویک���رد داروین���ی ب���ه آن را مقایس���ه 
ثار آنها در نقد نظریه  هدف، پس از معرفی اجمالی هر یک از علمای مذکور و آ
تکام���ل داروی���ن، عملکرد این دو عالم را در برخورد ب���ا نظریه مذکور در  بوته 
تحلی���ل و نقد و بررسی ق���رار داده است. به این صورت نویسنده در انتهای 
ثار دو دانشمند در  مقال���ه خویش با بیان تفاوت های صوری و محتوای���ی آ
نق���د نظریه تکام���ل داروین، با بی���ان تحلیل���ی دو رویکرد متف���اوت در قبال 

اندیشه ها و نظریه های جدید را به چالش می کشد.

کلیدی: نق���د نظریه تطور انواع داروین، نق���د نظریه تکامل داروین،  گ���ان  واژ
آیت اهلل محمد رضا نجفی اصفهانی، آیت اهلل اسداهلل خرقانی.

یک مسئله، دو رویکرد
 بررسݡی مقایسه ای نقدهای
  محمدرضا نجفݡی اصفهانی
ݡ و سیداسداهلل خرقانݡی بر نظریۀ تکامل 1
محمدمنصور هاشمݡی

نـقــــــــد و بــــــــرریس کـتــــــــاب

یه های علمی دنیای  نحوۀ برخورد عالم���ان مسلمان با اندیشه ها و نظر
جدی���د، یکسان نب���وده است و هر ی���ک از آنها بنا بر من���ش و روش خود، 
یه ها مواجه ش���ده، به شیوه ای به بی���ان نقد و نظر  ب���ا آن اندیشه ه���ا و نظر
خوی���ش پرداخته اس���ت. شناخ���ت و طبقه بندی این شیوه ه���ا فقط در 
ک���ار نمی آید، بلکه ب���رای درک امکان های  گذشته به  یخ���ی  تحلی���ل تار

ی است.  پیش رو و آتی نیز ضرور

در ای���ن مقال���ه می کوشم پ���س از معرفی اجمال���ی دو عالم ایران���ی روزگار 
کنم و سپس  یه ای واحد تحلیل  یی آن دو را با نظر یارو مشروطه، نحوۀ رو
ب���ر اس���اس آن تحلی���ل، به توضی���ح این امر بپ���ردازم که دو عال���م مذکور، 
یه های  یکرد متفاوت در قب���ال اندیشه ها و نظر نمون���ۀ نوعی دو سن���خ رو
یکردها ل���وازم و نتایج خاص خ���ود را دارد و  جدیدن���د. ه���ر ی���ک از آن رو
چنان ک���ه نشان خواهم داد، یکی از دیگ���ری موجه تر، مفیدتر و ماندگارتر 
است. دو عالم مورد بحث، آیت اهلل محمدرضا نجفی اصفهانی و آیت 
یۀ تطور انواع یا تکامل  یۀ محل نزاع، نظر اهلل سیداسداهلل خرقانی اند و نظر

ینی به آن است.  یکرد دارو و رو

کتابی  یۀ تکامل، ظاه���رًا برمی گردد به  نخستین آشنای���ی ایرانیان با نظر
کاشانی  ی  گزارشی بود به قلم میرزا تقی خان انصار به ن���ام جانورنامه که 
ین؛ یعنی اصل ان���واع بنا بر انتخ���اب طبیعی. این  کت���اب مشه���ور دارو از 
کت���اب اصلی به چ���اپ رسید. میان  گ���زارش ی���ازده سال پ���س از انتشار 
ای���ن اثر و آثار جدی بع���دی، البته فاصلۀ قابل توجهی ب���ود، اما عالمان 
یژه  ب���ی، و به و ی در این ب���اره به زبان عر مسلم���ان، ب���ه سبب انتشار آث���ار
(Ludwig Buch� ی���گ بوخن���ر        کت���اب لودو  ررجم���ۀ شبل���ی شمیل از 
یه اجمااًل آشن���ا بودند و بعضی از آنه���ا بر اساس همین  (ner، ب���ا ای���ن نظر
کتاب نقد فلسفة دارون اثر  گماشتند1. دو  آشنایی به نقد آن نی���ز همت 
محمدرضا نجفی اصفهانی و تنقید مقاله دارونیست ها اثر سید اسداهلل 

خرقانی، از جملۀ آن نقدهاست.

کنیه اش  ک���ه با  آی���ت اهلل محمدرضا نجف���ی اصفهانی )مسجدشاهی( 
ابوالمجد نیز شناخته می ش���ود، در بیستم شعبان 1287 در خانواده ای 
اصالت���ًا اصفهانی و نسل اندر نسل اهل علم، در شهر نجف به دنیا آمد. 
او تحصی���ات خ���ود را در نج���ف گذراند و در مقام مجته���د به اصفهان 
کار  کوتاهی در قم به ط���ور مستمر به  بازگش���ت و در این شه���ر و نیز مدت 
کام و  یس اشتغ���ال داشت. او ع���اوه بر اصول و فق���ه، با  تحقی���ق و تدر
یژه علوم ادبی آشنایی داشت. نجفی اصفهانی  یاض���ی و به و فلسفه و ر

در 24 محرم 1362 درگذشت. 

از جمل���ه است���ادان او ع���اوه بر پ���درش آی���ت اهلل محمد حسی���ن نجفی 
یعت  ین���ی، شیخ فت���ح اهلل شر اصفهان���ی، می ت���وان ب���ه سیدابراهی���م قزو

یۀ تکامل، ر.ک به. محمد منصور هاشمی؛ خدا و  یی ایرانیان با نظر یارو گزارشی از رو 1. برای مطالعۀ 
یر، 1389، ص162-151. یخ اندیشۀ اسالمی؛ تهران: کو کالمی در تار بشر: چند مبحث 



45

یک مسئله، دو رویکرد  مقاله

130سال بیست و دوم،مشـاره چهــارم، مهـــر و آبـــان 1390 

کتاب بنا بوده س���ه مجلد باشد،  صفح���ه( در بغ���داد به چاپ رسی���د.4 
ام���ا جلد س���وم آن منتشر نشده اس���ت و از آن اطاعی در دست نیست. 
که متأسفانه این ترجمه ها منتشر  ظاهرًا دو بار هم به فارسی ترجمه شده 

نشده است.5

یۀ تکامل  کرده، می کوش���د نظر یح  نجف���ی اصفهانی چنان ک���ه خود تصر
کن���د: نخست از وجهۀ نظ���ر دینی و سپس  را از دو جه���ت متف���اوت نقد 
کید می کند  یژه بر این نکته تأ از وجه���ه نظر علمی.6 او از منظر دین���ی به و
یه ب���ه فرض صح���ت با اعتق���اد ب���ه خداوند صان���ع و عالم  ک���ه ای���ن نظر
گ���ر مسئل���ه ای  مابعدالطبیع���ه منافات���ی ن���دارد و ا
کیفی���ت خل���ق اس���ت و آن هم  هس���ت، صرف���ًا در 
کیفیت خلق انسان و قول به نیای مشترک  یژه  به و
ب���رای انسان و حی���وان.7 طبیعتًا نجف���ی اصفهانی 
وج���ود چنین نی���ای مشترک���ی را نمی پذی���رد. او به 
یه را  ی���ق می کوش���د از منظ���ر علمی ای���ن نظر دو طر
یق منطق���ی، یعنی با نشان دادن  کن���د؛ یکی طر رد 
یه  ی ه���ا و تعارض���ات آرای قائ���ان به نظر ناسازگار
کلمه، یعن���ی با استناد  ی���ق علمی به معن���ای اخص  تکام���ل و دیگر طر
یۀ  ک���ه در نظر بی مغای���ر. خاصه اینک���ه او بر این اساس  ب���ه شواه���د تجر
که  تکام���ل حلقه ه���ای مفق���وده ای وج���ود دارد، به  این نتیج���ه می رسد 
که تبار انسان ه���ا و دیگر موجودات، به موجود  کرد  فع���ًا نمی توان حکم 

واحدی می رسد.

ص���رف نظر از ای���ن مباحث خ���اص، او نکات عامی ه���م مطرح می کند 
گف���ت مهم تر از نقد و نظر او  ک���ه جالب توجه است و به معنایی می توان 

ینیسم است.  دربارۀ دارو

یخی با  که دی���ن اس���ام در س���ه دورۀ تار نجف���ی اصفهان���ی ب���ر آن است 
شبه���ات ج���دی مواجه بوده اس���ت.8 دورۀ نخست هم���ان عصر پیامبر 
اسام و دورۀ نزول وحی بر ایشان بوده است. دورۀ دوم در اوایل خافت 

کتاب نقد فلسف���ة دارون؛ تألیف العالم���ه الفاضل ابوالمج���د الشیخ محمدرضا  4. الج���زءاالول م���ن 
کربال المعلی، مطبع���ة الوالیة العامره 1331. الجزءالثانی  آل العالم���ه التقی االصفهانی القاطن فی 
کتاب نق���د فلسفة دارون و دح���ض شبهات المعطلی���ن، مصنفه عبداهلل الفقی���ر الیه ابوالمجد  م���ن 
ک���ان اهلل له،  کربال المشرفه  محمدالرض���ا االصفهان���ی اح���د خدمه العلم ف���ی النجف االش���رف و 

مطبعه الوالیه )ببغداد(، 1331.
یر منتشر  کتاب ز ک���ه چند صفح���ه ای از آن در  5. ب���ار اول ب���ه قلم فرزن���د مؤلف مجدالعلماء نجفی 

شده است:
رض���ا است���ادی؛ سی مقال���ه؛ چ 2، ق���م: دفت���ر انتش���ارت اسالم���ی، 1380، ص343-352 ) از همین 
ی دارد و معنای مت���ن را به خوبی به فارسی  که مترجم فارس���ی استوار صفح���ات ان���دک بر می آید 
گاه به اغالط  بی  که ضبط آنها در اص���ل عر پایی را -  ک���رده است اما بعضی نام ه���ای ارو منتق���ل 

کرده است(.   مطبعی هم دچار شده - از ترجمه فارسی حذف 
بار دوم به قلم شیخ حسن صافی اصفهانی. ر.ک به: مقدمه آیت اهلل شیخ هادی نجفی )نوۀ مولف( 

بر رسالۀ امجدیه )چ 4، تهران: 1382(، ص 40-39.
ین؛ ج1، ص3.  6.  نقد فلسفة دارو

7.  همان، ص16.
8. همان، ص16-4.

جنفی اصفهاین یم کوشد نظریۀ 
تاکمل را از دو جهت متفاوت 
نقد کند: خنست از وجهۀ نظر 

 دیین و سپس از وجهه
 نظر عملی.

اصفهان���ی، محمدکاظ���م آخون���د خراسان���ی، سیدمحمدکاظ���م یزدی، 
ی، سیدمرتض���ی  ن���ور سیدمحم���د فشارک���ی اصفهان���ی، میرزاحسی���ن 
کشمی���ری، آقارض���ا همدانی، ماحسینقلی همدان���ی و سیدجعفر حلی 
یاضی را نزد میرزا حبیب اهلل  گفت او عل���وم ر کرد. همچنین باید  اش���اره 

عراقی تهرانی آموخته بود. 

ی چ���ون سیداحمد  گ���ردان او می ت���وان ب���ه مراج���ع نام���دار از جمل���ه شا
ی، سیداحمد زنجان���ی، روح اهلل موسوی خمینی، محمدرضا  خوانسار
کرد. علما و ادبای  گلپایگانی و سیدشهاب الدین مرعشی نجفی اشاره 

که  فراوانی در اصفهان در مکتب او آموزش دیدند 
از جملۀ آنها باید از بانوی مجتهده امین نام برد.2

کام  از او آث���ار مختلفی در حوزه های اصول و فقه و 
ین  و ادبیات و علوم باق���ی مانده است. از عمده تر
کت���اب وقای���ة االذه���ان در علم اص���ول است.  آنه���ا 
ع���اوه بر آث���ار فقهی و اصول���ی، از او حواش���ی بر آثار 
علم���ی و ادبی باق���ی مانده است؛ مث���ل حاشیه بر 
ب���ر  ک���ر« ثاوذوسی���وس )Theodosius) و حاشی���ه  »ا

شرح واحدی بر دیوان مبتنی. دیوان اشعار او نیز با نام دیوان ابی المجد 
منتش���ر شده اس���ت. همچنین باید ب���ه تنها اثر فارس���ی او رسالۀ امجدیه 
که در  ین اثر کامی او نیز نقد فلسف���ة دارون است  ک���رد.3 عمده تر اش���اره 

روزگار خود در عالم عرب زبان شناخته شده بوده است. 

نق���د فلسف���ة دارون در س���ال 1331 در دو جل���د )ه���ر جل���د ح���دود 250 

گزارش���ی از زندگ���ی و آث���ار محمدرض���ا نجفی اصفهان���ی )مسجدشاه���ی( ر.ک به:  2. ب���رای مطالع���ۀ 
یخ علمی و  ی؛ بیان سب���ل الهدایه فی ذکر اعق���اب صاحب الهدایه ی���ا تار سیدمصلح الدی���ن مه���دو
اجتماع���ی اصفه���ان در دو قرن اخیر؛ ج2، قم: نشر الهدای���ه،1367، ص.221-447 )روایت مختصر 
و مفی���د نوشته مذکور به قلم مؤلف آن در مجله نور علم، ش 21، خرداد1366، ص 78-91منتشر 

شده است( و هادی نجفی؛ مقدمه رساله امجدیه؛ چ 4، تهران: حروفیه، 1382، ص47-16.
3. مشخصات برخی آثار منتشرشدۀ او، اینهاست:

ل فی مسالتی الوض���ع و االستعمال، و اماط���ه الغین عن استعمال  وقای���ة االذه���ان، مع رسالتی سمط���ا الال
العی���ن ف���ی معنیین؛ قم: مؤسس���ه آل البیت)علیهم اس���الم( الحیاء الت���راث، 1413ق )چاپ دیگر 
»اماط���ة الغی���ن«، به تصحی���ح مجید ه���ادی زاده در نص���وص و رسائل م���ن تراث اصفه���ان العلمی 

الخالد، المجلد الثالث: فی الفقه و االصول، تهران: هستی نما، 1428 ق، ص359-351(.
- دیوان ابی المجد؛ تحقیق السید احمد الحسینی؛ قم: مطبعة الخیام، 1408 ق.

- »رسال���ة روض���ة الغن���اء فی تحقیق موض���وع الغناء«؛ نور عل���م، ش16، تی���ر 1365، ص 130-123 ) 
ب���رای ترجمه فارسی آن ر.ک به: رضا استادی؛ هفده رساله فارسی؛ بنیاد پژوهشهای آستان قدس 

رضوی، 1375، ص370-348(.
ی���رات درس عالم���ه فقیه شیخ محم���د رضا نجفی اصفهان���ی به قلم  - »رسال���ة احک���ام المی���اه: تقر
آی���ت اهلل سی���د احمد حسینی زنجانی«؛ تحقی���ق و تصحیح مهدی باق���ری سیانی، میراث حوزه 
اصفهان، دفتر چهارم، به اهتمام محمدجواد نورمحمدی، مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه 

اصفهان، 1386، ص70-25.
- »نجع���ة المرت���اد«؛ تحقیق رحیم قاسمی؛ میراث ح���وزه اصفهان، دفتر اول، ب���ه اهتمام سید احمد 
سجادی و رحیم قاسمی، مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان، 1383، ص520-323.

 - »الحاشی���ة علی ش���رح الواحدی لدیوان المتنب���ی«؛ تصحیح لیلی نجمی؛ نص���وص و رسائل من 
بی، اشراف: مجید هادی زاده، تهران:  تراث اصفهان العلمی الخالد، المجلد االول: فی االدب العر

هستی نما، 1428 ق، ص347-299 .
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کرد - روش شناسی  که باید به آن اش���اره  کتاب او -  ی���ن نکتۀ مه���م  آخر
ی های  پیشنه���ادی او ب���رای تبیی���ن نسبت علم و دی���ن و رف���ع ناسازگار
یح می کند: بای���د میان حقایق  احتمال���ی است. نجف���ی اصفهانی تصر
ثاب���ت و ام���ور جوهری دی���ن با ملحق���ات و عرضیات و ظنی���ات آن فرق 
که دین و علم اصواًل با  یج ای���ن دیدگاه پرداخت  نه���اد و به توضیح و ترو

یکدیگر نمی توانند تعارض داشته باشند.12 

سیداس���داهلل خرقانی یا به تعبیر خودش خارقانی در 4 ذی الحجه 1254 
که ج���د بزرگشان از  در روست���ای شیزند قزوین در خان���واده ای از سادات 
مقربان شاهان صفوی بود، به دنیا آمد. تحصیات ابتدایی را در قزوین 
گذراند و در نجف به تحصیل ادامه داد و مجتهد شد. او پس از  و ته���ران 
بازگشت به تهران، به فعالیت های سیاسی و اجتماعی وارد شد. نخست 
در سل���ک مدافع���ان پرشور مشروط���ه درآمد. بع���دًا از منتقدان سرسخت 
کسب مقامات سیاس���ی بود و از جمله مدتی  تج���دد شد. وی به دنبال 
کسب نکرد.  که موفقیتی  در ص���دد نمایندگی مجلس شورای ملی ب���ود 
بی  در سال 1355 و بعد از رویگردانی از مشروطه نیز در صدد تشکیل حز
به ن���ام حزب دموکرات اسام���ی بود. در ماجرای برآم���دن سردار سپه هم 
نخست طرفدار رضاخان و حتی تشکیل جمهوری بود و بعدها در شمار 
مخالفان رضاشاه درآمد. خرقانی به طور کلی از طرفداران واردکردن دین 
در سیاس���ت و تحدید سلطنت ب���ود و طرح »دموکراس���ی اسامی« او هم 

12. همان، ص238.

که علوم یونانی )به اصطاح علوم اوایل( به عالم اسامی  عباسی بوده 
راه می یاب���د و مسلمان���ان با آنه���ا آشنا می شوند. دورۀ س���وم همین دورۀ 
بیان متجدد است. به بیان  جدی���د، یعنی دورۀ مواجهۀ مسلمانان با غر
نجفی اصفهانی، شبهات دورۀ اول شبهاتی بوده است بسیط و برآمده 
کم دان���ش. شبه���ات دورۀ دوم شبهاتی ج���دی بوده، اما  از ذهن های���ی 
ین و تنسیق  عالم���ان مسلمان با اخذ مصطلحات و عل���وم یونانی و تدو
آنه���ا  ب���ه حک و اص���اح و پیرایش و افزای���ش آنها پرداختن���د و در واقع به 
صورت فعال در آن علوم مساهمت جستند و حاصلش آن بود که از پس 
پاسخگوی���ی به آن شبهات برآمدند و عمًا بر قوت دین افزودند. به نظر 
نجفی اصفهانی، شبهات دورۀ سوم به قوت شبهات دورۀ دوم نیست 
که آنها برای  که البته در این سخن جای تردید است - اما مخاطراتی   -
که علوم یونانی پس از  جوامع اسامی فراهم می کنند، بیشتر است؛ چرا 
بیان در ایامی به  زوال حکومت آنها به عالم اسام راه یافت، اما علوم غر
که آنها قدرتمندند )به این ماحظۀ درست  جوام���ع اسامی راه می یابد 
که رشد علوم یونان���ی، هنگام آشنایی  او ای���ن نکته را نی���ز می توان افزود 
که رشد این علوم  مسلمانان با آنها در غرب متوقف شده بود؛ در حالی 

در حال حاضر در آنجا ادامه دارد(.

یات  کفر نجفی اصفهانی میان دو امر، تفاوت قائل می شود:  به تعبیر او 
یستو«  کر امثال شوپنهاور و نیچه و رمان های مبتذلی مثل »کنت مونت 
و کمدی های���ی از قبی���ل آثار مولیر با صنع���ت و علم غرب. او بر آن است 
ک���ه م���ا به این قس���م اخی���ر نیازمندیم؛ یعنی ن���ه فقط ب���ه صنعت غرب، 
کید می کند شرق و غرب  بلک���ه به علم دنیای متجدد نیازمندی���م. او تأ
بی ندارد و نباید علوم  تقسیم بن���دی جغرافیایی است و علم شرقی و غر
بی���ان دانست، بلکه باید ای���ن علوم را از آنها آموخت و به زبان  را از آن غر
که  کرد  ی را  کار خ���ود درآورد و برآنها افزود؛  به عبارت دیگ���ر باید همان 
در نهض���ت ترجمه انجام شد. او می کوشد ب���ا تبیین نسبت علم و دین 
که خود  ی ای  یالیس���م دیالکتیک به عنوان ایدئول���وژ و فلسف���ه و رد ماتر
ینیس���م بود، عدم تعارض  را ب���ه صورت علم عرض���ه می کرد و مروج دارو
گالیله و نیوتن  کشفیات و اختراعات  دی���ن با علم را نشان دهد و با ذکر 
کتشافات جدید علمی  و ادیس���ون و هاروی و مارکونی9 از صناع���ات و ا
کشف قوانین  کند و نشان ده���د دین با آزادی افکار ب���رای  و فن���ی دفاع 
طبیع���ت و اختراع صنایع مفید منافات ندارد.10 او می کوشد نشان دهد 
دین آزادی افکار را محدود نمی کند، سبب جنگ و خشونت نمی شود 
و ب���ه استب���داد و نفی حق���وق براب���ر نمی انجام���د؛ و به این منظ���ور نشان 
ی از خشونت بوده  می دهد نه وقایع غیردینی )مثل انقاب فرانسه( عار
ی از شائبۀ مناف���ع شخصی و  اس���ت و ن���ه جنگ های ظاه���رًا دینی ع���ار

گروهی و سیاسی.11 

9.  همان، ج2، ص141-139.
10. همان، ص142-141. 

11. همان، ص173-164.
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گفته  کرده اس���ت و  ابت���دا نظ���ر ادیان مختل���ف را دربارۀ خلق���ت مطرح 
اس���ت به موج���ب ادی���ان یهودی���ت و مسیحی���ت و اسام، انس���ان »نوع 
مستقل الخلق���ه« است18)البته آنچ���ه دربارۀ دیگر ادی���ان نقل می کند، 
کلی نادرست است؛ مث���ًا می گوید »ملت بودا  مطالب���ی غیردقیق یا به 
ک���ه در روی زمی���ن به ص���ورت بش���ری ظاهر شد،  کس���ی  معتقدن���د اول 
یۀ تکامل م���ی رود و می نویس���د: »امروز  ب���ودا ب���ود«(. سپس به س���راغ نظر
پ���ا انسان را ممسوخ میم���ون می دانند«.19  جمع���ی از علمای طبیعی ارو
یح می کند و با  یۀ تکام���ل را تشر او ب���ر اساس مفاهیمی مانند مسخ، نظر
استدالل هایی ب���ر مبنای منطق ارسطویی، یعن���ی مستند به مفاهیمی 
ی���ه را رد می نماید و نتیج���ه می گیرد انسان  مانن���د جن���س و نوع، این نظر
نمی تواند با دیگر حیوان���ات تبار مشترک داشته باشد. در طول بحث او 
جواب های جدلی ای هم مط���رح می کند؛ از قبیل 
اینک���ه: »فیلس���وف ایران���ی می گوی���د میمون ه���ای 
شبی���ه به انس���ان ممسوخ���ات انسان اند ن���ه انسان 
ممسوخ نسن���اس«.20 او همچنین داشتن اخاق و 
کند انسان )بطیء النم���و بودن( را دال بر  نی���ز رشد 
جدای���ی تبار انسان و دیگ���ر حیوانات می داند و در 
این میان البته فرصت را برای طرح برخی حواشی 
از دس���ت نمی ده���د و مثًا می نویس���د: »انسان هم 
ی���ب دور  خاص���ه ذک���ور آن ت���ا بیس���ت سال ب���ه تقر
یع النموت���ر و به حیوانات  نم���و اوس���ت )دخترها سر
نزدیک ترن���د. این یکی از منقصت عقلی و طبیعی 
دخترهاس���ت از پسره���ا(«.21 ی���ا در ج���ای دیگ���ر در 
یر امور خارجه  کالهوک���ز وز بحث نوع مشت���رک آدمیان می نویسد: "مسیو 
که  اتازونی در قبال اظهارات فرانسه و انگلیس در باب منع برده فروشی 
که ن���ژاد ابیض می تواند نژاد  کرده بودند، چنین جواب داد  ب���ه او اظه���ار 
که نژاد ابیض نوع  ی���را  اس���ود را استخدام نم���وده، به غامی نگاه دارد؛ ز
مستقل���ی است غیر نژاد اسود. نوعی ن���وع دیگر را می تواند به عبودیت و 
یر با علم و با شرف و با حمیت  کند )یک نف���ر وز بندگ���ی برده استخدام 
ک���ه هنوز صحت آن تصویب نشده،  و ب���ا غیرت وطنی از مسئله خافی 
می توان���د طرف را اقن���اع و حقوق ملیت و وطن خ���ودش را حفظ نماید؛ 
یخ و در همان مقصود در تمام جامعه اسامی  م���ع التأسف در همان تار
که به محض تقدیم  عل���م و ش���رف و حمیت و غیرت دینی و وطنی نبود 
هم���ان پیشنه���اد فورًا ب���ه منصه قبول افت���اد و هزاران حک���م اسامی بی 

ینیست ها؛ ص1.  18. تنقید مقاله دارو
19. همان، ص4 . 

کتاب نقد فلسفة  .20 هم���ان، ص 43. شاید این سخن خرقانی را بتوان نشانه ای دانست بر اینکه او 
کتاب نجفی اصفهانی هم آمده است  دارون را خوانده بوده است؛ چون شبیه چنین سخنی در 
)ر.ک ب���ه: نق���د فلسف���ة دارون؛ ج1، ص56( و چ���ه بسا حتی بت���وان منظور از فیلس���وف ایرانی را هم 

محمدرضا نجفی اصفهانی دانست.
21. همان، ص61-60 . 

برای نفی توامان سلطنت سنتی و تجدد بود و با وجود تغییر و تبدیل های 
اندیشه های���ش، ب���ه هرح���ال ب���ه اینکه دی���ن بای���د در سیاس���ت دخالت 
کن���د، باور داش���ت. خود در مسجد به سخنران���ی سیاسی می پرداخت و 
که اس���ام وسیلۀ مناسبی نیز برای  کند  می کوشی���د این اندیشه را ترویج 
زۀ سیاسی است. به تعبیر او »محکم ترین جامع میان افراد مسلمان  مبار
که عنص���ر غالب ایرانی اس���ت، دین اسام اس���ت«؛13 »در خزینۀ دولت 
ای���ران غیر از اسام اسلحۀ دیگری نیست«14و »مردم نمی فهمند که امروز 
کنیم مگ���ر با اسلحۀ  زه  ب���ا اسلحه سیاس���ت نمی توانیم ب���ا اجانب مب���ار
دیان���ت«.15 او مدت���ی از عمرش را در رشت و فومنات در تبعید به سر برد و 
اواخر عمر را صرفًا در کار تعلیم و تألیف به ویژه با نظر به قرآن کریم گذراند. 

خرقانی در هفتم صفر 1355 درگذشت.16 

می���رزا ابوالحسن جلوه و شیخ ه���ادی نجم آبادی از 
گرد  است���ادان او بودن���د؛ ام���ا به کسی به عن���وان شا

مبرز او، اشاره نشده است. 

در  ک���ه  اس���ت  مان���ده  باق���ی  مختلف���ی  آث���ار  او  از 
کام و فقه قرار می گیرند و بیشتر ناظر به  حوزه ه���ای 
مسائل مبتابه اند. از آن جمله است کشف الغوایة 
فی الرد علی الهدایه )ردیه بر تبلیغات مسیحیان(، 
اصول عقاید، برهان الساطع در اثبات صانع، رسالۀ 
نب���وت خاص���ه و ابدی���ت اس���ام و حماسه ب���ا ادیان، 
رساله در متشابه���ات قرآن و حدیث من فسرالقرآن 
و حماس���ۀ علمی و عملی بر تم���ام علمای نوع بشر 

از ادیان قدیم���ه و جدیده، محو الموه���وم و صحوالمعلوم، روح التمدن 
و هوی���ة االسام: اسام چهل سال اول ی���ا دموکراسی عالم اسام، تنقید 
کم���ات حقوقی  قوانی���ن عدلیه، رسال���ۀ مقدسۀ قض���ا و شهادات و محا
کثرت و وحدت زواج، رسالۀ رد بر کشف حجاب  ابدی اسامی، رسالۀ 
کتاب اهلل و سنت نبوی،  یحات  و وجوب حجاب به حک���م عقل و تصر

ینیست ها.  رسالۀ تنقید مقالۀ دارو

کم حج���م )62 صفحه در  کتابی اس���ت  ینیست ه���ا17  تنقی���د مقال���ه دارو
ک���ه در س���ال 1338 ب���ه چاپ رسی���ده اس���ت. مؤلف در  قط���ع جیب���ی( 

زگار مشروطه و رضاشاه؛ تهران: انتشارات  یان؛ سید اسداهلل خرقانی: روحانی نوگرایی رو 13. رسول جعفر
مرک���ز اسن���اد انقالب اسالم���ی 1382، ص 70. به نق���ل از: خارقانی؛ اصول عقای���د؛ مطبعۀ فاروس، 

1329ق/ 1290ش، ص100.
یة االسالم: اسالم چهل سال اول یا دموکراسی عالم اسالم؛  14. اس���داهلل خرقانی؛ رسالۀ روح التمدن و هو
زگار مشروطه و رضاشاه؛ ص 193-135. ص 179. ضمیمۀ سید اسداهلل خرقانی: روحانی نوگرای رو

کوشش  کمره ای؛ به  زنامۀ خاطرات سیدمحم���د  ی���ان؛ پیشین، ص46. به نق���ل از: رو 15. رس���ول جعفر
محمدجواد مرادی نیا؛ ج 1، شیراز، 1382، ص784.

یان؛ همان.  گزارشی از زندگی و آثار خرقانی، ر.ک به: رسول جعفر 16. برای مطالعۀ 
17. رسال���ه تنقید مقاله دارونیست ها، تألیف حضرت مستط���اب حجت االسالم و المسلمین عالمه 
الدهر مفضال الفقهاء و المجتهدین السید السند الحبر المعتمد آقای آقا سید اسداهلل مجتهد 

خارقانی مدظله العالی و طول اهلل عمره، ذی حجه 1338. 

جنفی اصفهاین ترصحی یم کند: 
باید میان حقایق ثابت و امور 

جوهری دین با ملحقات و 
عرضیات و ظنیات آن فرق 

نهاد و به توضیح و تروجی این 
دیدگاه پرداخت که دین و علم 
اصوالً با یکدیگر نمی توانند 

تعارض داشته باشند.
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دی���ن موضوعیت دارد و هم علم؛ بنابرای���ن هر دو را پاس می دارد و بر آن 
که  که میان آنها اختافی نمی تواند وجود داشته باشد؛ در حالی  اس���ت 
خرقان���ی اصواًل خود را با عل���م مواجه نمی بیند و مسئله اش علم نیست. 
که ب���رای نجف���ی اصفهانی مطرح  حت���ی شای���د بتوان گفت ب���ه معنایی 
اس���ت، مسئله اش دین ه���م نیست. مسئل���ۀ خرقانی باوره���ای مألوف 
»ما«س���ت در براب���ر باورهای »آنها«. اهمیت این باوره���ا هم بی ارتباط با 
یی نجفی اصفهانی  یارو دغدغه ه���ای سیاسی و اجتماعی نیس���ت. رو
ی���ی دین���ی  یارو ی���ی علم���ی  را از رو یارو ب���ا مسئل���ه روشمن���د اس���ت و رو
ج���دا می کند و هر یک را ب���ه جای خود مطرح می نمای���د. او می کوشد با 
کار  که در م���وارد مشابه هم بت���وان آن را به  برو شود  گون���ه ای رو ی���ه به  نظر
بس���ت؛ و دغدغ���ه اش ن���ه فقط رف���ع و دفع »ی���ک شبهه«، بلک���ه نحوه و 
یه های علم���ی است و به همین  ی���ی دینی ب���ا مسائل و نظر یارو روش رو
کنار نقده���ای م���وردی اش، روشی  جه���ت ه���م در 
را پی���ش می نه���د. برخ���ورد خرقان���ی دقیق���ًا  کل���ی 
برعک���س، م���وردی اس���ت و ب���رای رف���ع شبه���ه ای 
ی از پیشنه���ادی روشمند برای موارد  خاص و عار
مشاب���ه احتمال���ی. نجف���ی اصفهان���ی بهره من���د از 
یخی اس���ت. هم شبه���ات را دوره بندی و  دی���د تار
طبقه بن���دی و مقایسه می کن���د و هم ملتفت وضع 
یخ���ی فعلی م���ا در برابر غرب اس���ت و پیشرفت  تار
ی از  ی را در می یابد و حت���ی قدر می شناسد.27 خرقانی عار عل���م و فناور
که در سوانح  یخی است و در نتیجه مذب���ذب؛ امری  ای���ن واقع بینی تار
احوال���ش به روشنی مشهود است. نجفی اصفهانی بر اساس همان دید 
که باید وسعت مشرب داشت و سره را از ناسره جدا  یخی در می یابد  تار
نم���ود و در برابر ه���ر دستاورد جدی���دی نایستاد و خرقان���ی نگاهی ثنوی 
گذشته ای طایی هس���ت و از سوی دیگر قرن  ک���ه در آن از سوی���ی  دارد 
ی هم از معای���ب آن است. نجفی  که حتی نفی ب���رده دار مشئ���وم فعلی 
اصفهان���ی می داند دین را نباید مقابل آزادی خواهی فطری بشر قرار داد 
ی���ت یک کاسه  یت را ب���ا مادیت و دهر و خرقان���ی ای���ن را نمی دان���د و حر
گفتگوی نجفی اصفهانی با تجدد  می کند. نتیجۀ این همه اینکه باب 
گفتگو برای خرقانی بست���ه28و جالب اینکه آن باب باز  ب���از است و باب 

که  گرامافون اس���ت. در حالی  ب���ارۀ  27. نمون���ۀ جال���ب توجه این موض���وع، نظر نجف���ی اصفهانی در
ی را به عنوان آلت لهو نفی می کردند، او چنین می نوشت: »آلت لهو  ر عالمانی ساده دالنه آن فناو
ک���ه از برای لهو ساخته شده باشد؛  یح فقها رضوان اهلل علیهم آن است  ب���ه شه���ادت عرف و تصر
ل نداشته باش���د؛ و هیچ کدام از این دو در صن���دوق حافظ الصوت - یا  منفع���ت مقص���وده حال
کات���ب الصوت چنانچ���ه ترجمه لفظ اسم اوس���ت - نیست. مخترع آن هی���چ قصدی نکرده جز 
کشف نماید ...؛ به هر حال چنانچه منفعت محرمه بر  اینک���ه سری از اسرار مودوعه در طبیعت را 
یر و وصایا...  این صندوق مرتب می شود، منافع محلله بسیار هم از او حاصل می شود؛ مانند اقار
که عازم ب���ه سفر بعیدی باشد یا پسر ص���وت پدر مشرف به موت  و حف���ظ پ���در صوت پسر خود را 
که به استماع آن تسلی نماید... )ر.ک به: رضا است���ادی؛ بیست مقاله؛ قم: دفتر انتشارات  خ���ود را 

اسالمی،1374، ص 383-366(. 
گر نجفی اصفهانی برای ایجاد سجع و تحت تأثی���ر فضای غالب زمانه، در رساله  28. ب���رای نمون���ه ا
نه«, می توان تصور  یسد: »نه عمل به حرف های زنانه و بدعت های جاهال امجدیه)ص 136( مینو

کت���اب این است  م���ورد و مص���داق ماند(«.22 نتیج���ۀ نهایی خرقانی در 
ی���ۀ تکامل به »می���زان منطق منطب���ق نیست« و از  ک���ه نظر قائ���ان به نظر
یت«.23 این نفی  ی است در سایۀ حر کام���ی و سخنور قبیل »مسابقت 
ی���ت« زادۀ آن است و  گم���ان او »مادیت« و »دهر که به  ی���ت«  و ط���رد »حر
از پدیده ه���ای ای���ن »قرن مشئوم« اس���ت، از مضامین مک���رر آثار خرقانی 

است.

که دو  گزارش ه���ای اجمالی، قاعدتًا روشن شده است  بر اساس همین 
کت���اب نقد فلسفة دارون و تنقید مقال���ۀ دارونیست ها تفاوت های عمده 
و قابل توجهی ب���ا یکدیگر دارند و آنها را نباید مشابه یکدیگر دانست.24 
کت���اب محمدرض���ا نجفی اصفهان���ی از برخی مفاهی���م و استدالل های 
کت���اب اسداهلل خرقانی خالی نیست  همانن���د با مفاهیم و استداللهای 
که در زمینه  کت���اب نجفی اصفهانی را -  گفت خرقانی  و چ���ه بسا بتوان 

مورد بحث پراط���اع و مبتنی بر مطالعه منابع بوده 
-  خوان���ده و از محت���وای آن ب���ا خبر ب���وده است.25 
زتر  یک���رد این دو را بار ام���ا این نکته صرفًا تفاوت رو
می کن���د و نش���ان می ده���د خرقانی صرف���ًا از برخی 
استدالل ه���ا و مفاهیم مطرح در نق���د فلسفة دارون 
ی���ا  را درنیافت���ه  یک���رد مؤل���ف  ک���رده، رو استف���اده 

نپذیرفته و در اثر خود منعکس نکرده است. 

کنی���م. نثر نجف���ی اصفهان���ی، نثری است  ی آغاز  از تفاوت ه���ای ص���ور
یبای���ی. نجفی  فصی���ح و بلی���غ26 و نث���ر خرقان���ی بی به���ره از شیوای���ی و ز
یده  یده بر اصفهان���ی پخته و متین و منظم و مرتب می نویسد و خرقانی بر
یخت���ه و آشفته. نجفی اصفهانی مناب���ع خود را ذکر  و شتاب���زده و درهم ر
ک���س را حتی المق���دور به دق���ت توضی���ح می ده���د و  می کن���د و رای ه���ر 
تفاوت ه���ا را برجسته می کند. خرقانی نه منابعش را به دقت ذکر می کند 
و ن���ه نظر دیگران را درس���ت و دقیق توضیح می ده���د.  این تفاوت های 
یشه در تفاوت های عمیق تری دارد. برای نجفی اصفهانی هم  ی ر صور

22. همان، ص32-31 . 
23. همان، ص62 .

یان؛ سیداسداهلل خرقانی: روحانی نوگرا ...؛ ص94: »این رساله ]یعنی تنقید[  24. قس با: رسول جعفر
ی، آی���ت اهلل محمدرضا نجفی  که مشاب���ه آن را از علمای معاصر و ر دارونیس���م است  در نق���د باو

کرده است«. اصفهانی تألیف 
که در زم���ان خود - چنان که اشاره شد - با اقب���ال مواجه  بوده، هفت  25. کت���اب نجف���ی اصفهانی 
کتاب خرقانی منتشر شده است و لذا حدس مذکور در پی نوشت 20 ممکن است  سال پیش از 
کتاب  بی  کتاب بوخن���ر و نیز ترجمۀ عر درس���ت باشد )کتاب نجف���ی اصفهانی مبتنی بر مطالعۀ 
گر  ی���ن ب���وده است. ر.ک به: نق���د فلسف���ة دارون؛ ج1، ص102-103 و نی���ز ص48(. البته حتی ا دارو
کت���اب نجفی اصفهانی را خوانده باشد، عالوه ب���ر آن منابع دیگری هم در اختیار داشته  خرقان���ی 
تین  گاه ب���ه همراه اصل ال که  کتابش -  کتاب او و نی���ز ضبط اعالم در  ی���را برخی مطالب  اس���ت؛ ز
است - متفاوت از کتاب نجفی اصفهانی است )برای نمونه، هکل)Haekel( را نجفی اصفهانی 

هیکل و خرقانی، هائکل نوشته است(. 
یسد، بلکه نثر فارسی او در رساله امجدیه  بی را فخیم و محکم می نو 26. نجفی اصفهانی نه فقط عر
که  یژه وقتی بیشتر به چشم می آید  نی���ز انصافًا بهره من���د از فخامت و استحکام است و این امر به و

یسی محل توجه نبوده است. ی از علما فارسی نو یم برای بسیار ر به یاد آو

خرقاین اصوالً خود را با علم 
مواجه نمی بیند و مسئله اش 
علم نیست. مسئلۀ خرقاین 
باورهای مألوف »ما«ست در 

برابر باورهای »آنها«.
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ک���ار نمی آید؛ ام���ا می توان���د الهام بخ���ش باشد.  تقسیم بن���دی عین���ًا ب���ه 
کار نمی آی���د؛ چون اواًل  یۀ تکامل ب���ه  ای���ن تقسیم بن���دی در بح���ث از نظر
کم و بی���ش هم دوره اند و فاصلۀ هفت سالۀ  نجف���ی اصفهانی و خرقانی 
یخی را مشخص نمی کن���د و ثانیًا  تألیف ه���ای آنه���ا دو دورۀ متمای���ز تار
یۀ تکام���ل از ابت���دا و در هم���ان دورۀ نهضت ه���م توأم با  برخ���ورد ب���ا نظر
سوءتفاه���م ب���وده اس���ت؛ چنان که پی���ش از خرقانی سیدجم���ال الدین 
ین  که به نظر دارو یه31 بر اساس این تصور  کتاب نیچر اسدآبادی هم در 
یۀ او را طرح و رد کرده بود. اما با الهام گرفتن  انسان زادۀ میمون است، نظر
گفت  یکرد سخن  از مفاهیم ارکون شاید بشود به جای دو دوره، از دو رو
ک���ه از اولی���ن برخوردهای عالمان مسلمان با تج���دد وجود داشته و تا به 
یکردها در دوره هایی  امروز هم ادامه یافته است و البته هر یک از این رو
یکردهای  یکرد را رو برجسته ت���ر یا شاید غالب بوده است. من این دو رو
یک می خوان���م و نمونه های نوعی آنها را به لف و نشر  عالمان���ه و ایدئولوژ

یکرد خرقانی می دانم.  یکرد نجفی اصفهانی و رو مرتب رو

یکردی است مبتنی  یک���رد عالمانه چنان که از عنوانش بر می آی���د، رو رو
یژگی ه���ای علم محور: سعۀ ص���در و وسعت مش���رب، جستجوگری  ب���ر و
گشودگ���ی نسبت ب���ه دستاوردهای جدی���د، استنادات  کنجک���اوی،  و 
یکردی است  ی���ک رو یکرد ایدئولوژ ب���ی و استدالل های عقل���ی. رو تجر
ک���ه در آن ج���واب مسئله ه���ا از پیش مشخص  مبتن���ی ب���ر ثنوی نگری32 
یکرد محص���ول نظام فکری صلب و قالب گرفته ای است  است. این رو
ک���ه راهی ب���ه بیرون از آن نیست. قوام این نظ���ام از دغدغه های سیاسی 
گاه ب���ا منافع  گاهانه ی���ا ناخودآ گ���اه حت���ی آ ک���ه  و اجتماع���ی ای اس���ت 

گروهی پیوند می یابد. شخصی و 

یکرد - چنان که اشاره شد - همواره بوده است و همچنان   این هر دو رو
خواهد بود؛ اما بسته به شرایط اجتماعی و البته پختگی روانی و ذکاوت 
گاه ب���ا دیگری بوده  گاه تف���وق با یکی و  و حت���ی طبع عالم���ان برجسته، 
یک ممکن است بشود با برانگیختن عواطف  یکرد ایدئولوژ است. با رو
یکرد  کوتاه م���دت از پس حل مسئله هایی برآم���د، اما در درازمدت رو در 
که مبتنی ب���ر تحلیل های عمیق ت���ر و درک شرایط و پیش بینی  عالمان���ه 
که مفیدتر و ماندگارتر  امکان تغییرات و تحوالت است، نه فقط موجه تر 
که در  کتاب تنقی���د مقال���ه دارونیست ها و نقد فلسف���ة دارون  اس���ت. دو 
یک���رد عالمانه، از  ز اس���ت و در دومی رو ی���ک بار یک���رد ایدئولوژ اول���ی، رو

شواهد این مدعاست.

31. ر.ک ب���ه: سیدجمال الدی���ن اسدآبادی؛ مجموع���ه رسائل و مقاالت؛ چاپ ه���ادی خسرو شاهی؛ 
بی  یین به عر ی���ه را شیخ محمد عب���ده با عنوان الرد عل���ی الدهر ته���ران: 1379، ص 17-18. نیچر
ک���رده است )ر.ک ب���ه: سیدجمال الدین اسدآب���ادی؛ رسائل فی الفلسف���ه و العرفان؛ چاپ  ترجم���ه 

هادی خسرو شاهی؛ تهران، 1417ق، ص 126-124(.
ی و محدودیت های آن مفید  یوش شایگان برای روشن شدن معنای ایدئولوژ 32. توضیح���ات دار
ین  ین���ش و تدو گز ی���وش شایگان؛  و قاب���ل توج���ه اس���ت )ر.ک به: آمی���زش افقها: منتخبات���ی از آثار دار

ز، 1389، ص 215-193(.   محمد منصور هاشمی؛ تهران: فرزان رو

برای نجفی اصفهانی بدون نیاز به تغییر در باورهای بنیادین دینی اش 
یر  گز که خرقان���ی در همان دنیای بسته نا حاص���ل شده است؛ در حالی 

می شود از سنت متعارف شیعی خارج شود.29

یی با  یارو یخ اندیشه های اع���راب در رو محمد ارک���ون در دوره بندی تار
کرده اس���ت:30 دورۀ »نهضه« و  دنی���ای جدید، ب���ه دو دورۀ متمایز اشاره 
ک���ه دورۀ شگفتی و آشنای���ی و درک شرایط  دوره »ث���وره«. دورۀ نهضت 
که دورۀ  یخ���ی اس���ت، نیم���ۀ اول ق���رن بیستم اس���ت و دورۀ انق���اب  تار
منازع���ه و مخاصمه است، پ���س از آن می آید. در بح���ث فعلی من، این 

برو  ی در تفکی���ک جنسیت و جنس رو ز ل های امرو گر ب���ا استدال یسن���ده اجازۀ بانو امین، ا ک���رد نو
باره منقصت  می شد، آن تعبیر را ناروا  می یافت و  آن را بر می داشت؛ اما درباره خرقانی و نظرش در
کرد نجف���ی اصفهانی در  کرد، یا مث���اًل می توان تصور  عقل���ی زنان، نمی ت���وان چنین امری را تص���ور 
ر و نیچه را درمی یافت )مسئله  پنهاو صورت آشنایی بیشتر با فرهنگ و فلسفه غرب، اهمیت شو
یخی اس���ت(؛ همچنان که می توانست  موافقت ی���ا مخالفت نیست، درک اهمی���ت به لحاظ تار
یابد؛ اما باز تصور چنین امری دربارۀ خرقانی بسیار  اهمیت نمایشنامه ها یا رمان های جدی را در

دشوار است.
که با مقدمه آی���ت اهلل سیدمحمود  29. ب���رای نمون���ه ر.ک به: رساله مح���و الموهوم و صحو المعل���وم - 
یان؛ سی���د اس���داهلل خرقانی...؛  طالقان���ی در س���ال 1339 منتش���ر ش���ده است - نی���ز: رس���ول جعفر

ص133-116.
30. ر.ک به:

Mohammed Arkoun, La pensèe arabe, Paris 1975, pp. 96-121.
بی؛ ترجمه ع���ادل العوا؛  ب���ی متن مذکور، ر.ک ب���ه: محمد ارکون؛ الفک���ر العر ب���رای مطالع���ۀ ترجمه عر

الطبعه الثالثه، بیروت، 1985، ص177-148.


