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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

 
 50/21/1521                          حمیدهللا روغ

 

 "آدمی هم پیش ازآن کادم شود، بوزینه بود"
 ولی احمد نوری  :و ادیتآرایش 

 

 بخش اول
 

از جانب دانشمند گرامی عبید هللا صافی به بحث « دوستداران بیدل»در سایت فیسبوکی وزین  21/22/21به تأریخ 
بیدل « محمد ابراهیم زرغون»در این بحث دانشمندان حاضر خاصتاً جناب  در بارۀ یک بیت از بیدل دعوت شدم؛

عارف و دانشمند و محقق و ناشر سرشناس آثار بیدل؛ و جناب « عبید هللا صافی»شناس و عارف افغان؛ و جناب 
عارف و بیدل شناس مقیم لندن؛ آراء و « سمیر سکندر»و جناب   عارف و بیدل شناس مقیم کابل؛« امین واحد»

فرهنگی فرهیخته « شکیب سالک»نظریات و عقاید خود را بیان کردند؛ یکی دو شب بحث جریان داشت که جناب 
ی بیدل شناسان نامور افغان که در متن نظریات و نوشته ها و سخنرانی ها« دوستداران بیدل»و گردانندۀ سایت 

این نگارنده فقط درطی چند سال اخیر مهاجرت و . گذشته در بارۀ این بیت امعان نظر فرموده بودند، را اپلود کردند
پال تاکی در محضر عده ای از بیدل شناسان ارجمند افغان چون جناب استاد  -ازطریق صحبت های شبانۀ اینترنیتی

قدیر »و جناب « شکرهللا شیون»جناب « احمد شاه مبارک»، جناب «سلطان فانوس»ب ، جنا«سیدعلی اکبری»
 .و سایر بیدل شناسان مجال بیشتری برای آشنایی با بیدل برایم دست داد« حبیب

  
مطالعۀ اینهمه ابراز نظرها پیرامون این بیت حضرت بیدل، مرا سرگشته و بهت زده ساخت؛ و درست همین انبوهی 

با آنها آشنا شدم، دلیلم شدند که چند سطری را که در حاشیۀ این بیت در  «بسیار پس از موقع»که  ابراز نظرها
تا بصورت یک مبحث مکمل بحضور دوستداران و شیفتگان  دوباره نویسی کنمفیسبوک درج کردم،  

 حضرت ِابوالمعانی بیدل پیشکش نمایم؛
 

 آن کادم شود بوزینه بودآدمی هم پیش از  هیچ شکلی بی هیوال قابل صورت نشد
 

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh 

                                                                                       

 طرح مسأله -1
 :نخست ازهمه صورِت کامل  این غزل

  
 هـر چــه دیــدم، مـهـمـاِن خــانــۀ آیینه بـود  ُدو َدم هنگامــۀ تشویش ِمهــر و کینه بود یک

 هـرُگـلـی کامسالــم آمـد درنظر ، پارینه بود  ابـتــذاِل باِغ امکان، رنگِ گــردیـدن نــداشت
 زینه بودو خر لو مذاِق گاوِسبر و حنظل در   منفعل میشد ز دنیا، هوش اگر میداشت خلـق
 آدمی هــم پبش از آن کادم شــود بوزینه بود  هـیـچ شکلـی بـی هـیوال   قابِل صورت نشد
 ریش هــا دیــدیم با قـیمت تـر از پشمینه بود  امتحاِن اجـنــاِس بــازاِر ریــا می داد َعرض
 آدیـنــه بودچـون نکاِح دخـتــِر رز در شـب   هـرکجـا دیـدیــم صحبت هـای گـرِم زاهـدان

 ورنــه از ما تا به بام آسمان یک زیـنــه بود  َبر نداشت زپستی لیک مژگان خاک شد فطرت
 زخــِم دنــدان بیشتر وقــف لــب زیرینه بود  تخـتـۀ مشــِق حــوادث کـرد ما را عاجـــزی
 بود ما به صد جا منقسم کردیم و دل درسینه  در جهاِن بی تمیزی چـاره از تشویش نیست

 نـامــوِس تحـیــر َمـهــر این گـنجـیـنــــه بود  پاسِ  –آرزوها ماند محِو ناز در بزِم وصال 
 بود خـرقــۀ درویشی ما لَخـتــی از دل پـیـنه  درِد ما پـنهـان نماند" بیدل"هـر کجا رفـتـیـم 

  

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rogh_h_adami_pesh_azan_kadam_shawad_buzina_bud.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rogh_h_adami_pesh_azan_kadam_shawad_buzina_bud.pdf
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 خوب؛
 :بوده است  موضوع بحث، و در واقع موضوع کشمکش های طوالنی، بیت ذیل بیدل

 

 آدمی هــم پبش از آن کادم شــود بوزینه بود  هـیـچ شکلـی بـی هـیوال   قابِل صورت نشد
 

این بیت بیدل، که قرارمعلوم ازدیر باز مایۀ شور وبحث بوده است،ومتأسفانه من ازاین شور وبحث و چند و دربارۀ 
 شناس افغان  جناب عبیدهللا صافی به بحث دعوت شدم؛وچون آن بی اطالع بوده ام؛ بنا به تقاضای دانشمند و بیدل 

 

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh 
 

 سوال اول اینست که چرا این بحث، و آنهم بهمین سیاق، در میان ما این همه و این چنین ادامه و دامنه داشته است؛
 

 :جناب زرغون نوشتند
من در بخارا، سمرقند و تاجکستان با صدها نفر شاعر و ادیب و فرهنگی که خود را بیدل شناس می گفتند مالقات »

 . کردم و جویای حل بیت فوق شدم
 

مؤلف کلید عرفان شاریح ابیات غامض « قندی آغا»مشهور به « محمدعبدالحمید اسیر»همچنان با جناب شادروان 
درج کلید عرفان میباشد در منزل جناب شان مالقات ( 211)عانی بیدل که بیت فوق و شرح آن نیز در صفحۀ ابوالم
جناب شان . از صحبت ها و اندوخته ها و تجارب جناب شان مستفید و لذت بردم ولی مشکلم الینحل ماند. کردم

گرامیقدر نجم العرفا جناب حیدری  فرمودند که شاید این بیت از حضرت بیدل نباشد؛ با شخصیت محترم معظم و
 . وجودی شاعر و عارف بزرگوار چندین بار شرفیاب حضور شان شدم، ولی نتیجۀ اساسی بدست نیامد

 

ترکیه رفتم نزد جناب فضیلتمأب محترم استاد برالس و حبیب الشعراء جناب حبیب هللا همنوا چغتای که بیدلستان را 
هیوال و } ر منزل شان محلۀ گونگوران استانبول مالقات کردم که نتیجه سوالم با گلدسته ها تزئین بخشیده اند،  د

 . فقط موالید سه گانه و دالیل شعر مشهور حضرت موالنای بلخ است و بس{ صورت، بوزینه و آدمی
 «....در پاکستان و هندوستان هم جواب قانع کننده نیافتم

 

 :جناب عبید صافی نوشتند
 

که محترم سلجوقی جواب آنرا طوریکه . . . صالح الدین سلجوقی در کتاب نقد بیدل اشارۀ کوتاهی نموده  عالمه» 
 .ایجاب میکرد نداده است

بیدل شناس مسلم، عارف و شاعر و محقق شناخته شده جناب قندی آغا در کتاب خط بوریا که کتاب ارزشمندی است 
ت را خیلی خوب شرح و تفسیر کرده و در آخر شک نموده که این و توسط محمد عبدالقادر آرزو چاپ شده این بی

 .شعر از بیدل باشد
داکتر عنایت هللا ابالغ کتابی دارد بنام بیدل و علم الکالم همین بیت را ترجمه کرده ولی به آخر نرسانده؛ داکتر ابالغ 

و یا احادیث ذکر کند گفته اند که موضوع هیولی و صورت را در خلقت انسان رد می کند بدون آنکه دلیلی از قران 
 انسان از اجزای الیتجزا خلق شده؛

 

همین بیت را به بهانه ای به میدان بحث کشاند، هرکس هر روز چیزی می نوشت 2501روزنامۀ انیس سال 
بی  که در چندین شمارۀ مسلسل چاپ شد این بحث را( هیولی و یا نخستین ماده)باالخره محمود فارانی با رسالۀ بنام 

  .نتیجه به پایان رساند
 

از قرار شنیدگی در عرس بیدل که سال گذشته در امریکا تجلیل شد دانشمندان روی این بیت بحث های زیادی نموده 
و سوال بعدی این است که معضل الینحل در این بیت در کجا بوده است؟  آیا معضل در اینست که چرا بیدل « ...اند

، و بیدل در بسیاری از موارد و آگاهانه ده است؟ خوب بیدل این کا ر را به تکرار کرده انسان را با حیوان قیاس کر
 :و قصداً، مقایسۀ انسان با انواع دیگر را بمنظور تنبیه و تعلیم آورده است؛ و درین کار بسیار بی باک بوده است

 

facebook.com/saidhamidullah.roghhttp://www. 
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 کرد آدم گشتنت آخر به گاو وخر طرف  -عافیت ها در جهان بی تمییزی بود جمع 
 

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh 
 

 تا به قدم، ریش مباشچون خرس زسر   -گر یک سر ِ مو آدمیت هست، بس است 
 

http://www.facebook.com/saidhamidullah.rogh 
   

 این خر تناسخی ست که گوساله می شود -بی ِسحر نیست هیأت شیخ از رجوع خلق 

  
 شود بوزینه میمون می همچنان مسخ است اگر  سعد اگر خوانی، چه حاصل، طینت منحوس را

 

 :در همین غزل هم می آورد
 

 صبر و حنظل در مذاق گاو و خر لوزینه بود  منفعل میشد ز دنیا هوش اگر میداشت خلق
 آدمی هــم پبش از آن کادم شــود بــوزینـه بود  هـیـچ شکلـی بـی هـیوال   قابِل صورت نشد

 

به مقایسه آدم با حیوان  و حیوانات محدود نه می شود؛ یعنی بیدل این مقایسه های بیدل درهمین جا قید میکنیم که 
رخ به گذشته نه دارد؛  بیدل رخ به آینده هم دارد؛  بیدل چیز بسیار بسیار غریبی را مطرح می کند و آن بحث از 

 تر بروداست؛  بیدل این بحث را به این احتمال اعتال می بخشد که آدمی بتواند از خود فرا« 1فرشته»و « پری»
 

 ؛{و، در گام نخست، به پری تکوین بیابد}
 

{ هر یکی مستقل از دیگری و هر کدام با وجه متفاوتی}جا به جا شیخ المتألهین مال صدرا که با بیدل معاصر است 
؛ وهانری کوربن که بیدل را نه می (سخن می گوید« جسم لطیف»مال صدرا از )نیز این بحث را به پیش می کشد 

؛ و اینک درست در زیست شناسی امروز به روی 2ت این اندیشه را با مراجعه به مال صدرا تبیین می کندشناخته اس
امروز گفته می شود که مسیرتکوین از انسان فراتر « علم الحیات»این احتمال راه گشوده می شود؛  در بیولوژی 

امروز از « علم الحیات»در بیولوژی می رسد؛ درین رابطه { «فرشته»وشاید به }« اََبر انسان»می رود و به 
Trans humanism  سخن میرود؛ و این مفهوم از طریق نظریۀSingularität   پس معضل الینحل، تبیین می شود؛

 هر گاه در اینجا نیست، در کجا بوده است؟
 

 :جناب امین واحد نوشتند
 «آدمی هم، پیش از آن کادم شود، بوزینه بود» 

 

 .حکم کرده، که، آدمی هم، قبل از آدم شدن، بوزینه بوده است. حکم صریح است این مصراع، یک
 

اگر بیدل شناسان، منسوب میکنند این بیت را به حضرت بیدل، لطف نموده تفصیل این حکم را از خود ابوالمعانی 
 که، ابوالمعانی در فالن کتاب خود، به تفصیل بیان کرده اند، چه را؟. نقل قول کنند

بعد از آن، بر اساس آن تفصیل ابوالمعانی، اگر . ماهیت بوزینه را که چگونه بوزینه تغییر کرده و آدم گشتهتغییر 
اگر تفصیل این حکم موجود نیست، تفسیر بیدل شناسان، به خود . بیدل شناسان تفسیر و تحلیل میکنند، گنجایش دارد

 .شان مبارک باشد
 

اشکال اساسی درین  .کرده، قصۀ بوزینه و تغییر ماهیت او در آن نیستتفصیل خلقت آدم را که ابوالمعانی بیان 
در بیت مطرح شده، در مصراع دوم، بصراحت گفته شده .  است، که آیا ابوالمعانی به تغییر ماهیت معتقد اند یا نه؟

                                                           

و آغازگر بحث ازفرشته دراندیشۀ اسالمی سهروردی است؛ که طوری که می دانیم به وی ( امشاسپندان)بحث از فرشته اساساً یک بحث زرتشتی است -1

  نسبت زرتشتی داده شد و به همین اتهام کشته شد؛
 ؛1333؛ ترجمۀ دکتور مجدالدین کیوانی؛ تهران "سهروردی و مکتب اشراق:"مهدی امین رضوی . نک
به بعد؛ 11؛صص 1361طباطبایی؛ تهران . ج.؛ ترجمۀ س"فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقی:"هانری کوربن -
2
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ده بان معتقد و این سخن در حقیقت خود یک حکم است که گوین. که، انسان نیز، قبل ازینکه آدم گردد، بوزینه بود
 . است که بوزینه تغییر ماهیت پذیرفته و انسان گشته

 

 «دگر اینکه مصراع دوم با اول، چه ربطی دارد؟
 

 :جناب عبید صافی نوشتند
بیدل شناسان و یا بیدل خوانان ما بطور خالصه . . . بیتی که از سالها به اشکال متفاوتی تفسیر شده بود. . . »

بحث روی بوزینه . . . ع با همین شکل از بیدل است؟  و اگر هست درست است یا غلط ؟بنویسند که آیا همین مصر
آدمی پیش از )چرا ما به جرائت نمی گویم که این حرف بیدل . بودن آدمی بود که از سال هاست که بی نتیجه است

شما آقای روغ می . یکنیمغلط است؛  در حالیکه گفتۀ داروین را در حاشیۀ هر کتاب رد م( آن کادم شود بوزینه بود
 «. . .توانید این جواب را بگویید
 چرا؟. معضل الینحل در اینجاست

و  بیدلدر طی چند دهۀ اخیر ما کسانی که بیدل را می خوانده ایم و می شناخته ایم؛ با اتکا به این بیت در میان 
بیدل را با نگاه به داروین به سنجش یک خط موازی کشیده ایم؛ و ازین توازی به این خبط لغزیده ایم که  داروین

داروین را از بیدل بخواهیم  و در بیدل بجوییم؛ و اگر درین میان گفته ای از « رد»بگیریم؛  و، از آن هم فراتر، 
بیدل کدام مشابهت ظاهری با انتباهی رسانیده باشد که ما از نظریۀ داروین داریم، پس درین صورت با، وعلیرغم، 

این بیت از بیدل » دت و اعتقادی که به بیدل داریم؛ حاضریم بیدل را کنار بزنیم؛ و بگوییم که همه شناخت و ارا
اگر کسی این بیت را منسوب می کند به ابوالمعانی، تفصیل این حکم را از ابوالمعانی، که در آن » ؛ و «نیست

اگر . بوزینه تغییر کرده، انسان گشته تفصیل داده باشند مراحل تغییر ماهیت بوزینه را، که چگونه مرحله به مرحله
؛ و هرگاه این بیت از بیدل است، « با تفصیل این قضیه، در ابوالمعانی به آن بر خورده اید، آنر با ما شریک سازید

 «. . .اگر هست درست است یا غلط ؟»پس 
حمل بما »و میگویند« ما َسَبقَحمِل بِ »واین دقیقاً درحالی که همه میدانیم که این مراجعه دادن داروین به بیدل را
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یعنی ما توجه نکرده ایم که وقتی ما موازی میکشیم در میان بیدل و داروین، درین صورت ما از نظر انداخته ایم که 

است؛  بیدل یک شاعر عارف مسلمان است، و  21می زیست و داروین یک دانشمند قرن  21و 21بیدل در قرن 
ای به بحث در عقاید کشانیده شده است و مکاتب و سخنان داروین به وسیلۀ عده داروین یک دانشمند علوم طبیعی؛  

سیاسی و ایدیولوژیک گوناگون ازین سخن داستان ها تراشیده اند؛  و این مسایل نزد ما به یک گره کور مبدل شده، 
قرن پیش گفته به موضوع جدل مبدل بسازیم و  4طوریکه ما میخواهیم بنا بر مسایل امروزی خود، آن چه را بیدل 

 ؛ بیدل بیاویزیم « چاک گریبان»دل همه را هم به حاصل این ج
نظریه های علمی هر روزه به هزار ها قایم می شوند و هر روزه به هزار ها ابطال می شوند و جای شان را نظریه 

  های نو میگیرند؛ طبیعت علم اینچنین است؛
ستند و با هم قابل مقایسه نیستند؛ در چه قیاسی این سیر علمی را با سیر باطنی عرفانی؟ این ها کارهای متفاوتی ه

درس های حساب مکاتب ابتدایی می خوانیم که سیب را نمی توان با ناک جمع زد؛ یعنی وقتی ما اصرار داریم که 
 کرده ایم و این تالش مردود است؛« جمع مع الفارق»بیدل را با داروین قیاس کنیم ما اساساً تالش به یک 

 

 :این جا پیش آمده، دو جنبه دارد و اما معضل الینحلی که در
 ما در تفسیر بیدل دقت نکرده ایم؛ یکی اینکه

 ما در فهمیدن نظریۀ داروین دقت نکرده ایم؛ و دیگری اینکه
برخالف ِ معروف مسألۀ اصلی در داروین برقرار ساختن کدام نسبت خاص در میان انسان و میمون نیست؛ داروین 

ن که جهان زیستمند با هم ربط ساختاری دارد؛ و دیگری این که تکوین در انواع، یکی ای: اساساً دو چیز می گوید
 مبتنی بر تنازع بقاء است؛ 

تا جایی که به قضاوت دربارۀ نظریات داروین در علوم طبیعی بر میگردد، باید به اطالع برسانم که نظریات 
تایید شده اند، بلکه دانش امروزه مدل نظر داروین نه تنها با آخرین اکتشافات علمی در زیست شناسی قاطعانه 

 اینک هر دو رکن نظریۀ داروین را کمی می شگافیم؛.  به کار بسته است کیهان شناسیداروین را در 
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 :گفتیم که داروین اساساً دو نظر آورده است
موجود است؛ و ازین نظر موجودات زنده؛ خصلتاً تکوینی  ربط ساختارییکی اینکه درمیان موجودات زنده یک 

تکوینی و صیرورت که من آن را برای جلوگیری از سوء تفاهم نظریات سلسله مراتبی می اینک این بحث  هستند؛
وعارفان ما سرچشمۀ اصلی آن را از نص  3خاصتاً درعرفان ما ریشۀ بسیارعمیق دارد نامم، یک بحث قدیم است و

 نامیده می شود؛« اشرف مخلوقات»مقدس مسلمانان  برداشته اند آنجا که انسان 
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مین مبنا ابونصر فارابی ده قرن پیش سراسر عالم را به دو بخش عالم اکبر و عالم اصغر تفکیک کرد؛ و و بر ه
 :دانست؛ بگفتۀ بیدل« عالم اصغر»را « انسان»
 

 کاین همه اوضاع اسماست، ترکیبش سبب   بیرسـتان رب چیست آدم مــفــرد کـلــک د
 اش یک نقطٔه دل منتخب عالم نسخه از دو  از هــزار آیینه یک نـوِر یقـینـش منعکس

 ششجهت وارستگی آغوش، و آزادی طلب  آن سوی کون و مکان، طیاِر پرواز انتظار
 

 فلسفۀ غربی در قرن بیستم به این حقیقت رسید؛
به معنای برتر و واالتر؛  پس این نص صریحاً در میان « شرف»، وجه تفضیلی است از لفظ «اشرف»این لفظ 

موجودات نسبت سلسله مراتبی برقرار می سازد  و انسان را در سلسله مراتب با سایر مخلوقات می سنجد و به وی  
 مخلوقات خطاب می کند؛ اشرف

 

 :بیدل می گوید
 سبِت هستی استاین آدم و حوا شرِف ن

 نـتوان پیش عــدم نام َنَسب بـرد" بیدل"
 

 :سنایی می گوید
 نزد  وی چوب و نی یکی بودم  اگـرچه در اصل کـودکـی بـودم
 بـا گـیـاه همسری هـمــی  کردم  چون گیاه بی خبر همی خوردم

 :مولوی می گوید
 

 حـیـوان بــرزدم وز نما مــردم بـه  از جــمــادی مــردم  و نـامـی شدم
 پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم  مـــردم از حـیــوانی  و آدم شــــدم
 تــا  بر آرم از مـالیک پــر و سـر  حــمـــلۀ دیـگــر بـمـیــرم  از بشـر
 کــــــل شـیًء هـالـک اال وجــهــه  وز مـلـک هـم بایــدم جستن ز جـو
 نـتچ انـــدر  وهــم  نایـد آن شـومآ  بــار دیگــر از ملک قـربـان شوم
 گــویــدم کـه انـا الــیــه راجعـون  پس عدم گردم عدم چون ارغـنون

 
 

 :مولوی ازین گفتۀ خود بسیار، و تاکید می کنم بسیار، فراتر می رود، آنجا که می گوید
 

book.com/saidhamidullah.roghhttp://www.face 
 

 باز هم در خود تماشا می رویم  -همچو موج از خود بر آوردیم سر 

                                                           

عقل و وحی در قرون :"اتین ژیلسون.نک. تأسیس کرد" الهیات ُمنَزل"را در برابر "  الهیات تکوینی"در حکمت الهی، ابن سینا مبحث  - 3

 35؛ص 1338؛ ترجمۀ شهرام پازوکی؛ تهران "وسطی
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نیست جز بحث در سلسله مراتبی بودن شناخت خواجۀ انصار نیز چیزی { منازل السالکین}و اساساً کتاب صد منزل 

 عرفانی؛ و ازینگونه؛
پس ما با خوِد اندیشۀ تکوینی معضلی نداریم؛  از قرن هاست که عارفان ما این اندیشه ها را مطرح کرده اند؛ حال 

بتوان ادعا هرکسی، داروین باشد و یا هرکس دیگر، وقتی مشابه با این اندیشه ها، کدام نظریه بیاورند؛ شاید حتی 
 کرد که به ما اقتداء کرده اند؛

میگوید که تکوین در انواع، از مدرک تنازع بقأ بوده است؛ و در اینجا است : هم میگوید چیز دیگریو اما داروین 
 که آنچه می گوید تازه است ؛ چرا این چیز تازه است؟

حیط  و از مدرک قدرت انطباق انواع با از مدرک مقابلۀ انواع با م صرفاً داروین میگوید که تکوین در انواع 
؛ انواعی که توانسته اند با محیط منشأ تنوع  در انواع از تنازع  در بقأ استمطالبات محیط منشأ گرفته است؛  

 .مطابقت کنند باقی مانده اند و انکشاف کرده اند؛  و انواعی که نه توانسته اند با محیط مطابقت کنند، نابود شده اند
 

سال تأریخ ادیان توحیدی، یک نظریه ای  1055داروین چرا تازه است؟  زیرا برای بار نخست در طی این نظر
مطرح شده است که نظریۀ دینی خلقت را رد میکند؛  داروین درین موضعگیری در رد نظریۀ خلقت، کار خاصی با 

اروین همۀ ادیان مبتنی بر نظریۀ رد میکند؛  یعنی د اصوالً دین اسالم نداشته است؛  داروین نظریۀ خلقت را از 
 .را زیر سوال می برد{ اسالم -مسیحیت  -یهودیت }خلقت 

 

سوال را ما در این وارد نمیکنیم که آیا ادعای داروین درست است و یا نادرست؟ چون برای وارد شدن : دقت میکنیم
و بهمین علت } هر دو را نداریم در این چنین یک بحثی می باید صالحیت و ادلۀ علمی در دست داشت؛  و ما این 

اکثر کسانی از ما که از داروین سخن گفته اند، اطالعات و انتباهات نا دقیق  و آگنده از سوء تفاهم خود را به جای 
 .{نظریۀ داروین مطرح کرده اند؛  اساساً این تلقی که ما باید پیوسته با علم دست به یخن شویم، تلقی بجایی نیست

 

آیا بیدل آنجا که آدم  و بوزینه را در قیاس می گیرد،  نظریۀ سوال را ما در جای دیگر وارد می کنیم؛ درین جا که 
 ؟خلقت را زیر سوال برده است؟  و از نظریۀ دینی خلقت، و بنا بران از عقاید خود، عدول کرده است؟ و یا نه

 

 .این نکته است که باید دقیق ساخته شود

 
 لپایان بخش او
 ادامه دارد
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