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 19-בסוף המאה ה כך טענו הוגים ערבים מוסלמים, אין סתירה בין האבולוציה של דרווין לבין הקוראן

עיתונאי ותועמלן , תאולוג, Al-Afghani (1838-1897)אני  'מאל אל דין אלאפע'ג: ובהם, 20-ובתחילת המאה ה

 .al-Manar" אל מנאר"מייסד כתב העת המצרי , Rida (1825-1935)מחמד רשיד רידא ו פוליטי במצרים

. ההוגים הערבים בני זמננו יוצאים במתקפה חריפה על דרווין ומתארים אותו כזייפן וככזבן בכירילעומתם, 

אלא כביטוי של הפרעה מערבית שנגרמה עקב עריצות , רים לא כתורה מדעיתאת תורת האבולוציה הם מתא

כי כמו מציין  (Hamed 2008)במאמרו על אודות הבריאתנות האסלאמית , חמיד. ותו לא 19-הכנסייה במאה ה

מגוון העמדות של הוגי  .שאין אסלאם מונוליטי כך גם אין עמדה אחת רשמית מוסלמית כלפי האבולוציה

 .  תרבותית של המקום שבו הם פועלים-סופרים המוסלמים רחב ותלוי מאוד בהוויה הפוליטיתהדעות וה

 

את מעמדה של תאוריית האבולוציה , תיעוד שיעורי האבולוציהעל סמך בעזרת שאלונים ו, בחנהשלי העבודה 

התאוריה מעמדה של התאוריה נבחן על ידי בדיקת מידת ההבנה של . בקרב בני נוער מוסלמים בישראל

גם השאלה של השפעת החשיפה של בני נוער מוסלמים  הנבחנ. והנכונות לקבל אותה כתאוריה מדעית

השוואה לאלה שלא , בבאוניברסיטה הפתוחה" אשנב לאקדמיה"מסגרת הקורס הקדם אקדמי לאבולוציה ב

 . למדואלו שלא וכשנב לאקדמיה בולוציה באכאלה שלמדו א, נחשפו לתאוריה ובהשוואה לבני נוער יהודים

 

 התלמידים בין ובקבלתה האבולוציה בהבנת פערבקרב התלמידים שלמדו אבולוציה באשנב לאקדמיה נמצא 

 יותר גבוההיה  היהודים התלמידים של והקבלה ההבנה ממוצע - היהודים התלמידים לעומת המוסלמים

 של הקבלה או ההבנה ממוצע. ()אוכלוסיית הנבדקים היהודים לא כללה תלמידים חרדים מובהק באופן

, הן בקרב המוסלמים והן בקרב כדתיים עצמם את הגדירו אשר התלמידים בקרב יותר נמוךהיה  האבולוציה

 היהודים.

 

אמצעות ב, ל"יחס של התלמידים המוסלמים הערבים בישראל למוסלמים בחובנוסף, נערכה השוואה של ה

 , שכןמוסלמים מתמודדים עם נושא האבולוציהמידים תלמעט מאוד ידוע על האופן שבו  .הקיימת הספרות

קבלת תורת האבולוציה והבנתה לא נחקרה מחקר נרחב בקרב המוסלמים כפי שנעשה בקרב הנוצרים 

מצאתי  .הממצאים הראשוניים והמעטים מלמדים על התנגדות גדולה לאבולוציה .באירופה ובארצות הברית

גילו הבנה וקבלה גדולות יותר , ובייחוד אלה שנחשפו לאבולוציה, התלמידים המוסלמים הערבים בישראל כי

  .כגון מצרים ולבנון של תאוריה זו בהשוואה לערבים מוסלמים במדינות ערביות


