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بررسی تبیین تکاملی  ماهیت انسان و مقایسه آن
با نظریۀ فطرت در جهان بینی دینی
کید بر انسان به عنوان موجودی اخالقی(* )با تأ هاله عبداللهی راد1

چکیــده
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ینشخاصانساناستکهغیرازطبیعت-کهدرمهۀموجوداتجامدیانبایتوبدون یژهوآفر فطرت،سرشتو

یزه«-کهدرحیواناتودرُبعدحیواینانسانوجوددارد-میباشد. روححیواینیافتمیشود-ومتمایزاز»غر
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یسیت-عقالنیت-آستانهتکامیل-جهانبییندیین. گان کلیدی: سرشتانسان-فطرت-تکاملز واژ

یخپذیرش:1397/04/20 تار یافت:1396/02/10 یخدر *تار
halehabdullahiraad@yahoo.com.1-دکترایفلسفۀدیندانشگاهآزادواحدعلوموحتقیقاتهتران

دوفصلنامۀ علمی پژوهیش پژوهش های عقیل نوین/



98

مقدمه

قرار تلف حمن حوزههای متفکران و فالسفه توجه مورد دیرباز از عامل موجودات سایر با انسان ماهوی تفاوت

کثرمتدنهایبشریتفاسیرمتعددیپیرامونمنشأپیدایشانسانبیانشدهاست.هیودیتو ا گرفتهاست.در

دسِتخداوند اندامآنهارابهعنوانکاِر مسیحیِتسنیتمنشأموجوداتزندهوسازگاریهایبهوجودآمدهدر

یۀتفصییلتکاملموجوداتزندهتوسطالمارک2،طبیعیدانفرانسوی نظر قادرمطلق1معریفمیکردند.اولین

کهموجوداتزندهدرجهترسیدن کتابخودبهنامفلسفۀ جانورشنایس3بیانداشت ارائهشد.المارکدر

ینشکلحیات،نوعیپیشرویدرطولزماندارندوازاشکالپستتربهاشکال بهانسانبهعنوانعایلتر

یۀاستحالهوتکاملوتغییرماهیتاشکال یننظر ین4،پدربزرگچارلزدارو عایلترمنومییابند.ارامسوسدارو

یسیِت گونۀز کردانسانیک یۀجنجایلخودادعا یندرنظر کرد.5درهنایتدارو حیاتدرطولزمانرامطرح

یشاوندانانسانهای ینخو کهنزدیکتر ینمعتقدبودازآنجا گونههایغیرانساناست.دارو تکاملیافتهاز

نیایمشترکانسانهایمدرننیز یقاهستند،احتماالً آفر یلهامنحصربهسرزمین مدرنیعینشامپانزههاوگور

یندرموردانسان،مناقشاتفراواینپیراموننوۀترادییس یۀتکامیلدارو یستهاند.بهدنبالنظر یقامیز آفر در

گونههایپستتروتبدیلبهگونۀانسانخردمندمطرحگردید.ازطریفترادییسمیمونبهانسانومغزبهذهن،

آنها برای قانعکنندهای کاماًل پاسخهای کنون تا دانشمندان که بسیارمهمیهستند و مرتبط کاماًل سؤاالت

معدودچگونهمیتواندعاملتفاوتهای
ً
نیافتهاندواینمعضلهمچنانوجودداردکهتفاوتهایژیننسبتا

یقنرونها یکوشیمیاییکهازطر آناتومیکیورفتاریمیانشامپانزههاوانسانباشد.برایمثالسیگنالهایفیز

یکیازقبیلاحساساتوتفکراتتبدیلمیشوند؟ یولوژ )سلوهلایعصیب(منتقلمیشوند،چگونهبهوقایعفیز

گاهی6هستمییعینازوجودخودمانبهعنوانموجودایت ازخودآ لوقایتبرخوردار باتوجهبهاینکهماانسانهاحمن

یاناتطبیعی گاهیبرآیندجر می،آیااینخودآ کهبرایمدیتزندگیمیکنمیودرهنایتخواهمیمرد،ادارکدار

یماانسانهااست؟دریپاینمناقشاتآنچهبیشازمههحملنزاعواقعشد، یج یسیتدرمسیرتکاملتدر ز

یرهایسنیتدیینازانسانهمخوایننداشت. رهیافتتکامیلبهسرشتوماهیتانسانبودکهبهظاهرباتقر

کهتوسط تلیقسنیت-دیینازانسانتفاوتبنیادینمیانانسانهاومیمونهارادروجودروحیمیدانست

کهمیمونهاوسایرموجوداتفاقدآنهستند.درجهانبییندیینانسان خداوندخلقشدهاست،روحی

موجودیاستکهبایکتواناییبالقوهوذایتبهنامفطرتمتولدمیشود.فطرت،استعدادوقابلییتخاصدر
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ینمؤلفۀمتایزانسانباسایرموجوداتمیباشد. انساناستکهدرواقعمهمتر

یژگی بارۀتکاملگونۀانسانومتایزآنباسایرگونههابثشدهودرخصوصو درایننوشتاربهطورامجایلدر

راستاماهیتانسانراازمنظردو کهمهانعقالنیتاواست،توضیحایتارائهمیشود.درمهین اصیلانسان

کهاز یکردتکامیل یسیت-تکامیلوسنیت-دیینبهتفصیلموردبثقرارمیدهمیوبامترکزبریکرو دیدگاهز

طریفعقالنیتانسانرامنشأحساخالیققلمدادمیکندوازسویدیگربنیانهایعیینبرایاخالققائل

یۀفطرت،برجستهخواهمیکرد. یهرابانگاهدیینبهسرشتانسانونظر است،نقاطمشترکایننظر

گونۀ انسان 1- تکامل در 
یژگیهایذایتخوددچارتغیییر یقحتقیقاتخودنشاندادکهارگانیسمها)موجوداتزنده(درو ینازطر دارو

میشوندومجعیتآنهابهافزاییشبیشازافزایشمنابعگرایشدارند،ازاینروبرسربهدستآوردنمنابعغذایی

یینرامیتوانبهعنوان کهدراثریکتغییرحمیطیحمدودشدهاند،بایکدیگررقابتمیکنند.فرآیندتکاملدارو

یکفراینددومرحلهایدرنظرگرفت:ابتدا،تغییروراثیتنایشازجهشژین؛دوم،انتخایبکهباافزایشفراواین

کمترمفیدیامضر،درطولنسلهااتفاقمیافتد.صفاتنایشازجهش صفات رفتن صفاتمفیدوازبین

بهطوریکسانازنسیلبهنسلدیگرمنتقلمنیشوند،برخیتکراربیشتریداشتهوفراواینشانبیشترمیشود،

)Ayala, 2007: 53( .یراتواناییموجودزندهرابرایبقاویاتکثیروتولیدمثل،بیشترافزایشمیدهند ز

یکیازقابلیتهایبسیارابتداییواولیه،پردازشاطالعاتحمیطیدربرخیارگانیسمهایتکسلویلمیباشد.

پیچیرادنبالمیکندوباکتریهاییراکهباآهناروبرومیشود،میبلعد. یکپارامیس7درحالشناکردن،مسیریمار

هرگاهپارامیسباشرایطنامطلوبحمیطیمانندمیزاناسیدیبودنیاشوریبیشازحدآبمواجهمیشود،پیشروی

واکنیشدرجهتدورشدنازشرایطنامطلوبحمیطرخمیدهد. خودرامتوقفمیکندوتغییرمسیرمیدهد.چنین

گیاهانرخ از بارۀحمیطپیرامون،درجانوران،بیش ترتیبقابلیتمجعآوریوپردازشاطالعاتدر  بهمهین

دادهاستودرمیانجانوران،مهرهداران8بیشازیبمهرگان9،وپستانداران10بیشازخزندگان11،درطولزمان

یافتوپردازشاطالعاتحمیطیجانوران،درمغزوسیسمتعصیب کیلقابلیتدر پیشرفتداشتهاند.بهطور

رامهاهنگ واکنشهایمناسب و یکپارچهمنوده را کهعالمیحیسمنتقلشدهتوسطاعصاب یشهدارد ر

یافتوپردازشاطالعاتحمیطیباافزایشاندازۀنیمکرههای میکند.درمیانمهرهداران،پیشرفتقابلیتدر
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باردرخزندگانظاهرشدودرپستانداران ستین پالیومنن پالیوم13مرتبطاست.نئو وپیدایشوتکاملنئو مغز12

گسترشیافتتابهقشرمغز14تبدیلشود.اندازۀبزرگمغزدرمهرهدارانآنهاراقادرمیسازدبهمیزانبیشتری

ازنورونهاکهبهذخیرۀاطالعاتاختصاصدادهمیشوند،دستریسداشتهباشند.

یۀتکامل،توسعۀیبنظیرقابلیتهایعقالیندرگونۀانسانخردمند،نقطۀپایاینفرایندیاستکه مطابقنظر

تبار یژهدر کهبهو گرفتهاست.یکیازاینفرایندهایتکامیل یتکامیلشکل یج دربسترفرایندهایمداوموتدر

یافتوپردازشاطالعاتدرخصوصحمیط یقابلیتهایدر یج جانواران15بهظهوررسیدهاست،افزایشتدر

یرابهارگانیسمهاامکان یژگیتطابقپذیری16است،ز جهانخارجازبدنآنهامیباشد.اینقابلیت،دارایو

کنشمناسبومنطیقنسبتبهشرایطحمیطیازخودبروزدهند.درسیرفرایندهایتکامیلدر میدهدتاوا

ینحد طولزمان،اندازۀنسیبوپیچیدگیمطلقمغزوبهخصوصقشر)کورتکس(مغزدرگونۀانسانبهبیشتر

ینصفاتآناتومیکی میرسد.)Ayala,1982: 119(درواقعراستقامیت17ومغزبزرگ18دوصفتمهموبارزتر

یادمتناسببااندازۀبدناست،اماانسان انسانخردمندمیباشند.درسایرمهرهداراناندازۀمغزتاحدیز

گرمو کمتراز450 ینمغزرادارااست.درحایلکهوزنمغزشامپانزه ینوپیچیدهتر نسبتبهتودۀبدنبزرگتر

یلکمیبیشاز450گرماست،مغزیکمردبالغدرحدود1300گرممیباشد.ازنقطهنظرتکامیل،مغز مغزگور

بارۀ کهبهجانداراجازهمیدهددر یستشناخیتقدرمتندیحمسوبمیشود درجانوران،سازگاریوانطباقز

که باآنهاسازگارشود.درانسانها کندوسپس راپردازش آورده،آنها شرایطحمیطی،اطالعایتبهدست

بزرگشدنبیشازحدمغز،تفکرانتزاعی،تکلم،وفناوریراامکانپذیرساخته،آنتواناییابتداییحمدودتر

شدهاست.

گونۀانسانراازسایر که یژگیبارزذکرشده،مشخصههایمنحصربهفرددیگرینیزوجوددارد عالوهبردوو

یژگیهای ینتبدیلمیکند.ازمیاناینو یننوعدرمیانسایر گونهرابهموفقتر گونههامتمایزمیگرداندواین

آناتومیکیخاصمیتوانبهتغییراتاسایسدرستونفقرات19واستخوانلگنخاصره20وپاکهمنجربهحالت

پادرانسانشدهاست،اشارهکرد.افزونبرتغییراتآناتومیکیفوق،انسانهادر رویدو بدنراستوراهرفتن

گونههاتفاوتبنیادیندارند.ازمجلهصفاترفتاریمتمایز نوۀبروزرفتارهایفردیواجتماعیخودباسایر

یفوماهرانۀهیجاناتواحساسات21،دارابودنهوش کرد:ابرازظر انسانمیتوانبهچندموردعمدهاشاره

مهارت از بودن برخوردار منطیق24، ل استدال قدرت و مفاهمی23 انتزاعی22،طبقهبندی تفکر قابلیت معنای به
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هنر، و علوم،ادبیات تکنولوژی، و ابزارسازی مهارت  گاهی27، مرگآ و گاهی26 وخالق25،خودآ منادین بان ز

دارابودنحساخالیقوباورهایدیین،ساختارهایاجتماعیونظامهایحقویقوهنادهایسیایس،مههاز

.)Ayala, 2006: 143-146( خصوصیایتاستکهگونۀانسانخردمندازآنهبرهمندشدهاست

است. کرده بدل دیگر میانجانداران در موفق گونۀ بهیک را انسان یسیت، ز منحصربهفرد یژگیهای و این

یسیت ینعلتتفوقانسانبرسایرجانداران،برخورداریازوراثتفرهنگی،عالوهبروراثتز ینوبارزتر مهمتر

گونۀانساندرغلبهبرطبیعتو یستشناسانوراثتفرهنگیراعاملاصیلبروزتوامنندیهای است.برخیز

یسیت28کهسیسمتوراثت پایینظامهایاخالیققلمدادمیکنند.وراثتز یستاجتماعیوبر ادمهارتهایز ایج

کهدارایتولیدمثلجنیساست، آیل29یادرونبدین30نیزنامیدهمیشود،درانسان،مشابههرموجودزندهای

یقسلولهای برپایۀانتقالاطالعاتژنتیکیکدگذاریشدهدرمولکولDNAازیکنسلبهنسلبعدوازطر

کهازچند یسیتبهقابلدسترسبودنتصادیفیکتغییرمناسبیاترکییب جنیسصورتمیگیرد.انطباقز

کهوراثت کهموردنیازاستبهوجودآمدهباشد،بستگیدارد.ایندرحایلاست کهدرزمانومکاین تغییر


ً
فرهنگی31یابیرونبدین32یافراآیل33برپایۀانتقالاطالعاتتوسطیکفرآیندآموزشویادگیریاستکهقاعدتا

یسیت)انتقالازوالدینبهفرزندان(وابستهنیست،اما یسیتمیباشدوبهوراثتز مستقلازاصلونسبز

یسیت یسیتمنتقلمیشود.وراثتفرهنگیووراثتز حالازنسیلبهنسلدیگروبدونحمدودیتز درعین

واه،بایکدیگرتفاوتدارند. یکانطباقدحلن بهشدتازحلاظروشانتقالباپیامدهایمهموسرعتانتشاِر

ربیات،چیزی حتج از انباشتهای نسِل به نسل انتقال یعین انسانممکنمیسازد، برای فرهنگی وراثت آنچه

ربیات ربیاتخودمیآموزند،امااینحتج امآننیستند.حیوانات،ازحتج استکهسایرموجوداتزندهقادربهانج

و»نوآوریها«رابهنسلبعدانتقالمنیدهند.حیواناتحافظۀفردیدارندویل»حافظۀاجتماعی«34ندارند،

ربیاتخودبهصورت انتقالنسلبهنسِلحتج یرابه درحایلکهانسانهاعاملپدیدآورندۀفرهنگهستند،ز

)Baniolo & de Anna, 2006:146( .انباشته،قادرمیباشند

شد سبب انساین، اجتماع در اثرگذار مؤلفهای بهعنوان فرهنگی تکامل بروز آن بهدنبال و انسان مغز رشد

انطباق، تصآنهااست.پیدایشفرهنگبهعنوانیکشکلفراآیلاز انسانهاواجدتواناییهاییشوندکهحمن

فرد میلیونها میان کهمیتواند ابتکاریاست فرهنگی35 گونۀجانوریساخت.جهش ین موفقتر را انسان

است قادر او آید، پیش انسان برای نیازی که زمان هر ترتیب این به یابد، گسترش نسل یک از کمتر در
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کهدرواقعیکطرحعقالینبرایحلچالشهاو اذمناید،تغییرایت بهطورمستقمیتغییراتفرهنگیالزمرااحتن

)Avise &Ayala, 2007: 336(.معضالتپیشرویاواست

باتوجهبهمباحثمطرحشدهمیتوانوراثتفرهنگیوبهدنبالآنتکاملفرهنگیوشکلگیریفرهنگونظامهای

کرد. قلمداد تکامیل یسیت- ز فرایندهای یان درجر انسان را،حمصولرشدعقالنیت تکامیل  تبیین در اخالیق

یژگیهاباتوجهبهفرایند فرایندیکهدرطولزمان،قابلیتهاییخاصنصیبگونۀانسانکردهاست.امااینو

خصلتهاییدریکزمانخاصوشرایطخاصبهانسانرسیده تکاملبهچهنوتوجیهمیشوند؟آیاچنین

است؟دراینجاالزماستدرموردآستانۀتکامیلونوۀبروزصفاتمتمایز،توضیحدهمی.

1-2: آستانۀ تکاملی36  و سرشت انسان
یسیتچگونهبهصفاتبرجستهازمجلهحساخالیقوفرهنگ کهانسانبهحلاظز پرسشمهمایناست

کهتکاملداناندریپپاسخبهآنبرآمدهاند.مطابق ومتدنمنحصربهفرددستیافتهاست؟اینسؤایلاست

یدر یج یسیت-تکامیل،ظرفیتاخالیقوسایرصفاتبرجستهومتمایزانساین،حاصلتکاملتدر هایز تبیین

کهصفتمربوطبهآنیعین یسیتتهنازماینبهوجودمیآیند طولزماناستوازطریفاینمشخصههایز

ظرفیتعقالینپیشرفتهبهوجودآید.ازطریفشرایطالزمبرایبروزصفاتوقابلیتهایانساینوبهخصوص

کهسیرتکامیلیک کهازآنجا ازآستانۀتکامیلحاصلمیشود،بهاینمفهوم رفتاراخالیقتهناپسازعبور

کهدرجۀهوشوذکاوتذهنبه یاست،شرایطمؤثردراخالیقشدنتهنازماینآشکارمیشود یج میشتدر

حدیبرسدکهقادربهتشکیلمفاهمیانتزاعی37وبرخورداریازقدرتپیشبیینآیندهبودهوتواناییانتخاب

ازآستانۀتکامیلاست گذر میانراهکارهایبدیلراکسبمناید.رسیدنبهاینحدازتکاملهوش،مستلزم

کرد،هرچنداینعدمتوانایی،  ازاینآستانۀتکامیلراتعیین گذر حالمنیتوانبهطوردقیقزماِن امادرعین

یحاصلمیشود.ازدید یج واهدداشت.قابلیتهایممتازذهینانسانباتکاملتدر تأثیریدرفرایندتکامیلنن

انسان38بسیارمشکلاست.آنچهمسلماسترشد دقیقزمانظهوراخالقدرجنس تعیین تکاملدانان

بانهایابداعیبشرهمزمانمیباشد.ازاینروشایدبتوان ینز عقالینجهتکسبرفتارهایاخالیقباتکو

ادگشته گفتنسخۀپیشرفتۀاخالقوصفاتانساینکهبرایشکلگیریرفتاراخالیقموردنیازبوده،زماینایج

یستشناسانمعتقدهستند بانخالقبشریپدیدآمدهاست. )Cela-Conde &Ayala,2007: 366(ز استکهز

گاهتفاوتهابهسخیتاحساسمیشود.مهانطور اممیپذیرد،ازاینرو تکاملطبیعتانساینآراموبطیئانج
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کهبرخیصفاتدرموجوداتزندهطیتکاملتغییرمنییابدوثابتمیماند،بهشکیلمشابه،صفاتانساین

کهفرهنگهای نیزدربرخیجنبههاثابتبایقمیماند،امادرسایرجنبههامیتواندچنانانعطافپذیرباشد

.)Wilson.D,2002: 220(متفاوتساختهشوندومتفاوتازیکدیگرتکاملیابند

1-3: تبیین زیستی رفتار اخالقی
 ینبثدرتبیین ینمتایزاتانسانبادیگرجانداران،رفتاراخالیقدراینگونهمیباشد.مهمتر یکیازبنیادیتر

یۀتکاملاینپرسشاستکهآیاحساخالیقیعینحستشخیص رفتارهایاخالیقدرانسانبااستنادبهنظر

کداممرحلهازتکامل استرفتاراخالیقدر گرچنین است؟وا یۀتکاملقابلتبیین خوبوبد،براساسنظر

انسانبهوجودآمدهاست؟آیاانسانهایمدرنازمهانابتداواجداینحساخالیقبودهاند؟آیاحساخالیق

برآیندمستقمیانتخابطبیعیاستیاحمصولفرعیبرخیمشخصههایدیگرگونۀانسانمدرنازمجلهعقالنیت

یستشناسانبهاینپرسشهادادهشدهاست. پیشرفتهاومیباشد؟پاسخهایمتعددیازسویز

یکایجنویب پاومقایسۀآنهاباهنجارهایسرخپوستانآمر یندرمواجههباهنجارهایاخالیقشایعدرارو دارو

تلف،متوجهتنوعگستردۀرسوماخالیقدراینجوامعشد.درمهانزماناوبراینباوربودکه وبومیانمناطقحمن

یسیتازصفتهاییکهدراثرتکاملفرهنگیحاصل یافتۀز رفتارهایاخالیقبهعنوانیکصفتانساینتعین

تلف،پاسخهایتطابیق39نسبتبه ینتنوعرسوماخالیقدرفرهنگهایحمن آمدهاند،متفاوتاست.ازنظردارو

یبهمهراهداشتهکهدرهرمکانجغرافیاییمنحصربهفردبودهاست.ازاینرومیتوانرفتار ین شرایطحمیطیوتار

تلف اخالیقرایکپاسخسازگارانۀمتغیرمنحصردرنژادانسانقلمدادکردکهقابلیتاجراشدندرشکلهایحمن

ین،هرچنداخالقواصولآنجهانمشول40است،امامنشأ ودستورالعملهایمتفاوترادارد.بهاعتقاددارو

تلف فوقطبیعی41ندارد،بلکهحمصولفرایندتکاملونتیجۀانتخابطبیعیاست.اومعتقدبودفرهنگهایحمن

.)Darwin, 2009: 75(موعهایازهنجارهایاخالیقآشکارمیسازند تلفتکاملاخالیقراباحمج مراحلحمن

1-3-1: رویکردهای تکاملی به رفتار انسان
یستشناساندرراستایدستیایببهیکفرایندتکامیلتوجیهگِر ین،فیلسوفانوز یاتدارو انتشارنظر پساز

حساخالیقوهنجارهایاخالیقدرانسانتالشکردهاند.اینپژوهشهاتکاملرابهعنوانیکفرایندطبیعی

تکامیل کهبهدنبالتبیین یههایی یسیت-اخالیقمعریفمیکند.طرفداراننظر برایدستیایببهاهدافمطلوبز

کهاهدافتکامیلمیتوانندبهرفتارهایانساینارزش ازرفتاراخالیقانسانهستند،براینایدهاصراردارند
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کهبهطورمستقمییا کهعملانساندرصوریتبهحلاظاخالیقپسندیدهاست اخالیقدهند،بهاینشکل

.)Baniolo&de-Anna, 2006: 153(غیرمستقمیموجبگسترشفرایندتکامیلواهدافطبیعیآنشود

یکردهایتکامیلبهرفتارانسانپدیدآمدندکهسعیداشتندرفتارانسان،بهخصوصرفتارهای دراینراستا،رو

یستشنایساجتماعی42وروانشنایس یۀتکاملتوضیحدهند.ز اخالیقازمجلهنوعدوسیتراباتوسلبهنظر

انسان اخالیق رفتارهای  تبیین برای تالش در نوی به یک هر که میباشند یکردهایی رو مجله از تکامیل43

یسیترفتارهای ینز بارۀنوۀتکو کهدر یسیتاست یستشنایساجتماعیمبحیثدرعلمتکامِلز هستند.ز

وتوضیحنوۀبروزرفتارهایخاص اجتماعیدرجانورانوانسانهابثمیکندوهدفاصیلاینعلم،تبیین

یسیتاست.علمروانشنایستکامیلمیکوشدایدههای درموجودات،باتوسلبرراهکارهاومدلهایتکاملز

را رواین سازوکارهای تکامیل، روانشنایس گیرد. بهکار انساین رفتارهای حتلیل و درک راستای در را تکامیل

یسیت،نتیجۀتأثیرفرایندتکاملدرطولسالیانمتمادیقلمدادمیکند،ازاینرودراین بهمثابهسازوکارهایز

کنشهایرواینانساندارایمبنایوراثیتمیباشندودراجدادانسان،در یکرد)نسبت(بهرفتارانسان، رو
گرفتهاند.44 بقاینسلوافزایشزادوولدشکل راستایتأمین

1-3-2: رفتار اخالقی  به عنوان پیامد ضروری تکامل انسان و رشد توانایی های عقالنی
کیدقرارمیگیرد،رفتاراخالیقدرانسانراپیامدضروریو کهدرایننوشتارموردتأ هایتکامیل یکیازتبیین

اجتنابناپذیرتواناییهایبرجستۀعقالینقلمدادمیکندکهالبتهاینتواناییهانتیجۀمستقمیانتخابطبیعی

یایبرفتارهاو است.رشدمغزدرطیفرایندتکاملوبرجستهشدنقابلیتهایعقالیندرانسان،متایلارز

عملکردهایخودودیگرانراسببمیشود.بنابراینمیتواناخالقرادربرگیرندۀاهتمامیامتایلانسانبرای

)Avic&Ayala, 2007: 328(.قضاوتدرخصوصروایییانارواییرفتار،باتوجهبهپیامدهایآن،درنظرگرفت

کهباتوسعهو یسیت(استبهاینمعنا تبییین،تواناییرفتاراخالیق،ذایِتانسان)درمعنایز درنتیجۀچنین

گردید،توانایی کهبیان یسیت،مهانطور ز پیشرفتهوشانساینارتباطتنگاتنگدارد.بنابرایندریکتبیین

مشخصههای که خواهدداشت وجود زماین تهنا است، ی یج تدر تکامل نتیجۀ که اخالیق رفتار بودن واجد

فرایندییعینقابلیتهایعقالین،بهاندازۀکایفپیشرفتکنندوایندرحایلاستکه بنیادینومتضمنچنین

یکردی رو ازیکآستانۀتکامیلحمققمیشود.هرچندچنین گذشتن شرایطالزمبرایرفتاراخالیقتهناپساز

یاست،اماشرایطمناسبزماینپدیدارمیشودکهقابلیتهایذهینبهدرجهایازپیشرفترسیدهباشد یج تدر
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یدادها،قبلازوقوعآنهاگردد.بنابراینآستانۀتکامیلدرمورد مفاهمیانتزاعیوپیشبیینرو کهقادربهساختن

رفتاراخالیقزماینبروزمیکندکهمغزدارایقابلیتهایخاصوپیشرفتهباشد )Ayala,1987: 240-241(.مطابق

یسیت ایننظر،هنجارهایاخالیقحاصلتکاملفرهنگیهستندوازآنجاکهتکاملفرهنگینسبتبهتکاملز

یعتراستوقابلهدایتمیباشد(،هنجارهایاخالیقنیزدرمجعیتهای برتریهایخاصخودرادارد)سر

ادگشتهاند.ازاینرومقبولیتوماندگاریهنجارهایاخالیقدریکجامعۀ تلفبافرهنگهایمتفاوتایج حمن

یکیانساینسازگارباشد،هرچنداینسازگاریبه کهباسایررفتارهایبیولوژ انساینزماینتسهیلمیشود

یکیمنیباشد،چنانچهبرخیهنجارهایاخالیقممکن یسیتبهرفتارهایبیولوژ معنایوابستگیهنجارهایز

استمقبولنبودهومانعبقاوتولیدمثلافرادوتکثیرژنها)کههدفاصیلتکاملاست(دراجتماعباشد.به

یسیتوهنجارهایاخالیقدارای اخالیقتاحدیپذیرفتهشدهاستوبقایز هرحالاختالفاتدرحوزۀقوانین

کهبقاییکقانوناخالیقدریکاجتماعبههمنواییآنباشرایط تأثیرمتقابلرویهمهستند،بهطوری

.)Ayala, 2006: 149,150(.یسیتانساینبستگیدارد ز

در موجود نظامهایاخالیق هنجارهایاخالیق، به ناواقعگرایانه یسیت ز نگاه برخالف تبییین،  مطابقچنین

جامعۀبشریدارایبنیانعیینمیباشندوفرایندهایطبیعی،بنیاِناصیلرفتاراخالیقراتشکیلمیدهدو

کردهاند،ازباورهایدییندرجهت کهبهجهتهوشتکاملیافتۀخود،قدرتغایتاندییشکسب انسانها

.)Avice & Ayala, 2007: 330(.دستیایببهاینغایتاخالیقسودمیبرند

یرامطابقاین تبییینبانگرشدیینبهمفهوماخالقمغایرمیباشد،ز کهچنین درنگاهاولشایدبهنظربرسد

گشتهوجهانما تعبیه ادیانمشترکاست،درطبیعت،ساختاریاخالیق البتهدربسیاری که نوعنگرش

راباطرحیدر ازدیدیکمسیحیمؤمن،خداوندجهان بریکبنیاناخالیقبناشدهاست.بهعنوانمنونه

که کیلایناست ذهنبهوجودآوردهاستوجداازبرخیمباحثاخالیقدرماجرایهبوطآدموحوا،ایدۀ

که باوردارد کهذایتعاملمیباشد،خلقمنودهاست.یکشخصدیندار خداوند،عاملراباساختاراخالیق

گاهمیکند.ازاینروماانسانها داستانخلقتبهروایتمتونمقدس،ماراازنوۀارتباطدرستباخداوندآ

آنرابه
ً
یراخداوندباعلموتدبیرخودقبال کنمیوآنراتغییردهمی،ز ازنیستمیدرعامل،نقشخداوندراایفا حمج

یزیدرجهتسعادتانسان،نظمدهیوطراحیکردهاست.)Pennock,2008: 417,422(مطابق حلاظبرنامهر

امافعال کهانسانهابهانج نگرشدیین،حساخالیقدرانسان،ذایت)بهمعنایفطری(اواست،بهاینمعنا
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مبنای بر که آنهااست،خلقیت نتیجۀخلقتخاص واقع در متاییل وچنین دارند متایل وپسندیده اخالیق

یرا فطرتاست.بنابراینفعلاخالیقیکفعلانسایناست،همچنانکهفعلغیراخالیقنیزانسایناست،ز

امدهد. راانج قابلیتتعایلندارد،منیتواندهیچیک و اینکهمهیشهدریکسطحمیماند بهدلیل حیوان

یۀفطرتداشتهباشمی. ملپیراموننظر نظریضروریاستبیثحمج چنین )مطهری،19:1387(برایتبیین

 2- نظریۀ فطرت
سهنوعواژهبهکارمیرود: درموردماهیتانسانمعموالً

یدهشدهاندوبیشتردر 1. طبیعت:45 درعرفدیین-سنیت،طبیعت،سرشیتاستکهمتاماشیایمادیمطابقآنآفر

خصوصمجاداتوعاملمادهبهکارمیرودوزماینکهدرموردانساناستعمالمیشودبهجنبههایمشترکانسان

بامادهاشارهدارد.

یزهبرخودخواهی یزهدرموردصفاتحیواینکهدرانسانوحیوانمشترکهستند،بهکارمیرود.غر یزه:46غر 2. غر

یسیتبرایبقاوتولیدمثل وبقاینوعاستواراستوعامیلاستکهموجودزندهرادرجهتکسبتواناییهایز

هدایتمیکند.

مهۀ در که است طبیعت از غیر فطرت است. انسان خاص ینیش آفر و یژه و سرشیت فطرت، فطرت:47  .3

ُبعدحیواین یزهاستکهدرحیواناتودر موجوداتجامدیانبایتوبدونروححیواینیافتمیشودوغیرازغر

انسانوجوددارد.فطرت،موهبیتاستکهبهطورمنحصرازسویخداوندبهانسانعطاشدهاستتااورابه

سویکمالهدایتمناید.)جوادیآمیل،24:1392(

یژگیهای لتداردکهدارایمشخصاتوو بهطورکیلمیتوانگفتمفهومفطرتبراموروحقاییقدرآدمیدال

کتسایب، کی،غیرا یژگیهامیتواناینمواردرابرمشرد:دربرگیرندۀقواوفرایندهایادرا خایصباشد.ازمجلهاینو

ربه،مستقلوخودبسندهدرمعناوکارکرد،دارایخاصیتبالقوه،دارایخاصیت یقحسوحتج ناآموختهازطر

غایتمندیوقابلیتشکوفایی)امید،1378(.

ینیافتهاست،چنانچهافالطوندررسالۀ یختکو یدرمیانفالسفهدرطولتار ین اینمضموندریکسیرتار

گاهیاست گاهیانسانراشکلگرفتهدرعاملمثلمیداندومعتقداستپسازتولد،نفس،موطنآ فایدون،آ

یقحواسحاصلمنیشود:»شناساییبایدپیش گاهیذایتآناستوازطر بنابراینظرفیتواستعدادنفسبهآ
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در گاهیراپیشازتولدداشتهوباآنبهدنیامیآیمی«)457:1،1380(.افالطونهمچنین ازتولددرماباشد....آ

ید:»اوچیزهایبسیارمیداند....روحاومهیشهدانابودهاست.«)مهان:372(.بنابراینافالطون، منونمیگو

کیانسانبه یافتحقیقِتُمثلاستوجوارحادرا گاهیودر فطرتراظرفیتنفسمیداندکهشرطاسایسآ

گاهینفسکمکمیکنند.ارسطونیزنگاهیاستعالییبهنفسداردوآنرامسئولشکلدهیادراک فعلیتآ

کیانساندربرگیرندۀقوا)حسوخیالوعقل(وفرایندها)احساس میداند.برمبنایفلسفۀارسطودستگاهادرا

کهمعرفتوشناختدرنتیجهفعالیتمتام یلوتعقل(وفرآوردهها)صورحیس،خیایلوعقیل(است وحتن

ارسطویی یۀفطرت واقعنظر جوانبنفسحاصلمیشود.)ارسطو،113:1369ـ170،133،114و239(در

بالقوهوجوددارند،بهطوریکهجزءساختاروجودی کهدرهنگامتولدانسانبهصورت رادربرمیگیرد قوایی

ستاینکهاین یژگیهایامورفطریچندموردبنیادینوجوددارد.نن بارۀو انسانهستند.ازدیدگاهارسطودر

میباشد. قابلیتهایفطریدروجودانسانموجودهستندوموجودیتشانبالقوهاستونیازمندفعلیتیافتن

کارکردآنهاشناختهمیشوند.)مهان:100و101( یقتأملدر ازطر اینقابلیتهاپسازفعلیتیافتن

کارمیبردودرواقع،آنهارامترادف درحمکتمتعالیه،مالصدراواژۀ»فطرت«و»ذات«رابهیكمعنابه

یجوبراثر گاهوپهناناستکهمیتواندبهتدر کتسایبوناخودآ میداند.دراینحالت،انسانداراىعلمیغیرا

کتسایببودنتصوراتوتصدیقات گاهیاوبرسد.مالصدراآشکارابرفطرىبودنوغیرا تنّبهوتذکر،بهسطحآ

بدهییواندراجآنهادرخودعقلاذعانکردهاست.صدرابراینعقیدهاستکهتصوراتوتصدیقاتبدهیی

یق کندوازطر ادآنهافعالیت کهذهنبراىایج درذهنانسانبهنویمادرزادوجوددارندونیازىنیست

کتسابیامانندآن آنهابپردازد.درواقعذهنبراىحصولآنها،نیازمندا کتسابیاآموختن اشیاءبهانتزاع،ا

آنهااست)مالصدرا،26:1،1368ـ27(. نیست،بلکهنیازمندتنبیهویادآورىوتشخیصوتعیین

اسالمیمتأخرازمجلهشهیدمطهری،بامتسکبهبرخیآیاتقراینفطرتمندیانسانرا فالسفهومتکلمین

یمیِجلسةبه لتمیکند،ماننداینکهبگو نتیجهمیگیرند.واژۀفطرتبروزنفعلةبرنوعخایصازبودندال

است.بنابراینفطرترامیتوانباابداعیکیگرفت.درعرفسنیت-دیین،فطرت معناینوعخایصازنشستن

بهاینمعنااستکههرفردیازانسانهابرنوعخایصازصفاتپابهاینجهانمیگذارد،بهطوریکهآمادگی

یزهوطبیعتفرقدارد. واستعدادپذیرشانواعخایصازمفاهمیوتعالمیرادارامیباشد.ازاینروفطرتباغر

یانسانرا یج یژۀاهلیبهانساناستکهدریکسیرتدر یرااعطایو فطرتدرعرفدیینصبغۀتقدسدارد،ز
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درجهترسیدنبهسعادتهدایتمیکند.درسایۀرشدعقل،فطرتنیزتکونمییابد،یعیندرنتیجۀرشد

وشکوفاییاستعدادهایعقیل،فطرتنیزشکوفامیشود.)مطهری،18-22:1382(

یرا مطهریبراینباوراستکهدرفلسفۀاسالمیقائلبودنبهفطرتانساین،معیارانسانیتمشردهمیشود،ز

یخسخنگفت درسایۀمعیارهایثابتفطریاستکهمیتوانازتکاملخصلتهاوفضایلبشریدرطولتار

گرایشمتفاوتاستوقدرتانتخاب یۀفطرت،انساندارایدو یریازنظر تقر )مهان:144(.48مطابقچنین

واختیاروارادهدارد.بنابراینیکیازخصوصیاتفطریدرانسان،قدرتانتخابمیانخیروشرمیباشد.از

یررانامبرد:حقیقتجوییبهعنوانمنشأ دیگرامورفطریدرانسانبراساسسنتاسالمی،میتوانمواردز

یباییبهعنوان حمکتوفلسفه،گرایشذایتبهخیروفضیلتکهمنشأاموراخالیقاست،گرایشبهمجالوز

مبدأپیدایشهنر،گرایشبهخالقیتوابداعکهمنشأصنعتونوآوریاستوگرایشبهعشقوپرستشکه

یتواحساسعرفایناست)مهان:84،82،83(. سرچشمۀمعنو

عالمهطباطبایینیزدرتفسیرآیۀ213سورۀبقرهبسیاریازخصوصیاتانساینرافطریمیداند:

که تشکیل داد یک امت  ین است، در اولیخ اجتماعی  که برحسب فطرتش اجتماعی و تعاو ...انسان موجودی 

کنند، از این جا  کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود با یکدیگر اختالف  بود، آن گاه مهان فطرت وادارش 

گرفت و  که اختالفات پدید آمده را برطرف سازد، نیاز پیدا شد و این قوانیخ لباس دین به خود  به وضع قوانیین 

یع شود تا مردم  گردید و برای اصالح و تمکیلش الزم شد عبادایت در آن تشر مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب 

کار پیامبراین مبعوث شدند و رفته رفته آن اختالف ها در دین راه یافت، بر  گردند و به منظور این  از آن راه هتذیب 

کردند و در نتیجه به وحدت دیین هم خلل وارد شد، شعبه ها و حزب ها  سر معارف دین و مبدأ و معادش اختالف 

یع دین به جز دمشین  پیدا شد و به تبع اختالف در دین، اختالف هایی دیگر نیز درگرفت و این اختالف ها بعد از تشر

یل عده ای از در ظلم و  از خود مردم دین دار هیچ علت دیگری نداشت، چون دین برای حل اختالف آمده بود، و

کردند.«  کرده بود، مایۀ اختالف  وشن بود و حجت را بر آنان متام  طغیان خود دین را هم با این که اصول و معارفش ر

)عالمه طباطبایی، 1383، 2: 168(

بایسیتعدالت انساینمیبود، اولیۀطبیعت اقتضای گرعدالتطلیب ا که باوراست براین عالمهطباطبایی

راشاهدهستمی امر این خالف
ً
بود،درحایلکهدقیقا اجتماعیدرشئوناجتماعاتبشریمؤلفهایغالب

انساننیست، بهعدل،ذایت گرایش ازآنجاکه برضعیفانحکومتمنایند. وقدرمتندانمهیشهخواستهاند
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یشاخالقرابیاموزدوعدالترابپذیردواجرامناید.49  اونیازمندانبیاءاهلیاستتادرزندگیاجتماعیخو

بنابراینعلتبعثتانبیامهانسیربشربهحسبطبعوفطرتشبهسویاختالفاست،مهانطورکهفطرتش

شرایطیالجرم اورابهسویتشکیلاجتماعترغیبمیکند،مهانفطرتنیزاورابهاختالفمیافکند،درچنین

یعدینونزولکتب یقبعثتانبیاءوتشر بایدعامیلخارجازفطرت،عهدهداررفعاختالفگردد.خداوندازطر

آمساین،نوعبشررابهسویکمالوسعادتدنیویواخرویهدایتمیمناید.)مهان،195:2(

کیدبروجودیکوجهخلقتخاصدرانساناستکهاورا وجهمشترکنظرایتکهپیرامونفطرتمطرحشدتأ

ازسایرجانورانمتمایزمیمناید.آنچهذایتانساناستدرخلقتخاصاوهنادهشدهاستوهمچونبذری

ینعقالنیتورشدانسانشکوفامیشود. استکهطیتکو

2-1: نظریۀ فطرت و اخالق
یستشنایستکامیلوجامعهشنایستکامیل،مغزانساندربدوپیدایشخایلاز براساسمباحثمربوطبهز

یکردتکامیلباگذشتزمانوکارکردهایتکاملفرهنگی،گرایشهایانساین معلوماتاکتسایباستوبرمبنایرو

گرایشهادراجتماعانساینمعلولتوامنندیهایخاص گرایشبهدینواخالقشکلمیگیرند.50این ازمجله

ابمیکندانسانها یستاجتماعیاست.منافعجامعۀانساینایج گونۀانساندرتطابقباشرایطحمیطوساختارز

یکرد، بهسویدینگرایشیابندونظامهایاخالیقراوضعکردهوبهآنهاپایبندباشند.بهنظرمیرسدبااینرو

گربپذیرمیگرایشهایفطریدرانسانکاماًلبالقوهاستوتهنازماینکهبارشدعقالنیتبهفعلیتبرسد،قادربه ا

هدایتانسانخواهدبودوپیامبراننقشتربیتوشکوفاییگرایشهایفطریدرانسانرابرعهدهدارند،رسالت

انبیاءاهلینیزدرراستایحتکمیساختاراجتماعانساینقابلتوجیهخواهدبود.بنابراینبارشدعقالنیتانسان،

راههایمنهتیبهفعلیتقابلیتهایدروینفطریدرانسانآزمودهشدهوانتخابمیگردد.

باتوجهبهمباحثعالمهطباطبایی،درخصوصسایرمفاهمیاخالیقنیزمیتوانگفتکههدفانبیاءورسل

اوازیک گذار کاملنظاماخالیقدرجوامعاجتماعیوهدایتانسانبهسویفضایلاخالیقو اهلیبرقراری

امهیت زماین اینبث بودهاست. اهلی موجودی مرتبه، ین تر باال در و انساین موجودی به موجودحیواین

کفر،حرصوطمع، کهقرآنانسانراواجدصفاترذیلهایازمجله: کهبابرریسآیاتقراندرمییابمی مییابد

جهالت،طغیان،ظلموناداینوغیرهمیداند.51بنابراینظرفیتهایفطرینیازمندشکوفاییهستندواینامر

درسایۀهدایتانبیاءاهلیورشدعقالنیتبشریامکانپذیرخواهدبود.ازطریفبرخیازمفسرانانسانرااز
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جهیتدارایفطرتوازسویدیگردارایطبیعتمیدانند.فطرتانسانوابستهبهروحاهلیاستوطبیعتاو

یه،رذایلبهطبیعتانسانوفضایلبهفطرتاوبازمیگردند،چنانچه یشهدرجهانمادهدارد.درایننظر ر

انسانازطبیعتخودتبعیتکندازروحخودغافلمیشودودچارانطاطاخالیقوانساینمیگرددودراین

گرانسانُبعدفطریخود حالاستکهمصداقصفاترذیلهایمیشودکهقرانبهآنهااشارهکردهاست.اماا

دستمییابد.بنابرایندیدگاههرجاکهدرقرآنسخنازمذمتونکوهش راپرورشدهد،بهمقامیبسیارواال

یدهشدهاستوهرجاازکرامتانساینسخینبیانمیشود، انساناست،گفتگوازانسایناستکهازخاکآفر

بارۀانسایناستکهمسجودفرشتگانمیباشد.)جوادیآمیل،22:1392و23( گفتگودر

کهفطریبودنبرخی برخیدیگرازمفسرانباتوسلبهمراتبنفسدرفلسفۀمالصدرا52براینباورهستند

کههرانساین اوصافدرانسانبهمعنایمالزمتآنصفاتباخلقتاولیۀاونیست،بلکهبهآنمعنااست

پرتواعمالنیکاستکهمیتواندازنفحات ییننفسخودتهناپسازرسیدنبهبلوغعقیلودر درمسیرتکو

کفاروغیرهرابیانگرلوازمذایت طبعیظلوموجهولو اتصافانسانبهداشتن گردد.همچنین فطرتهبرهمند

انساندرمرتبۀمعیینازوجودعنوانمیکنندکهاینمرتبهدرطولسایرمراتبنفسانساینواقعمیشودوشرط

ازاینمرتبهمیباشد.)عالمهطباطبایی،21:20،1383( الزمشکوفاییمراتببعدیگذر

3- فطرت و عقالنیت: تبیین دینی و زیستی از ماهیت انسان
یۀفطرتمطرحشد،درمواجههباچراییتفاوتماهویانسانباسایرموجودات، مهانگونهکهدربثازنظر

افرادباامیانراقانعمیکند،اما وجودروحیافطرتاهلیپاسخدیینمبتینبرخداشنایسمیباشدکهبسیاریاز

یستشناسانتکامیلهمچنانمیخواهندبدانندتفاوتهای صرفنظرازقائلبودنیانبودنبهوجودروحاهلی،ز

ژنتیکیمیانانسانهاومیمونهاچگونهبهپدیدآمدنتفاوتهایآناتومیکیورفتاریمیانآنهامنجرمیشود.

یستشناخیتدر ارتباطز که کهبهوجودروحمعتقدهستند،پذیرفت نیز افرادی ازدیدگاه حیتشایدبتوان

کهقانونمندیعامل،تدبیر گربپذیرمی یژها بهوجودآمدنتفاوتهایمیانمیمونوانساندخالتدارد.بهو

کلجهانهسیتساریوجاریاست،در تغییرناپذیردر یقسنتهاوقوانین اهلیاستومشیتاهلیازطر

واهدشد.آنچه انسایننن متایزات به منجر فرایندهایطبیعی پذیرش مانع اهلی بهفطرت اعتقاد اینصورت

یژگیهایژنتیکیوغیرژنتیکی،گونۀمارابهطور آنهستند،ایناستکه:کدامو دانشمنداندرصدددانستن
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مشخصازمیمونهاوسایرجانورانمتمایزمیکند.دیندارانممکناستاعتقادداشتهباشندروحیکهتوسط

باوریمنکر چنین
ً
کههرفردبهآنتبدیلمیشود.امایقینا خدادرانساندمیدهشده،عامِلآنچیزیاست

مبارورشدهبااطالعاتژنتیکیمنحصربهفردبهوجودمیآیدکهدربطنمادر ایننیستکههرفردازیکحتن

یژگیهایژنتیکی کهازو وباتقسیماتسلویلمتعددیرشدومنومییابد.واینحقیقترانیزمنکرمنیشود

با بدانمی. رایباساس آنها و کنمی متمایزمیسازد،منیتوانمیصرفنظر ازدیگری را فرد کههر وسایرصفایت

و مسائل مورد در 
ً
مطمئنا میمونها، و انسانها میان تفاوتهای بارۀ در یستشناخیت ز اطالعات پیشرفت

گربپذیرمیدانشمبتین یژها یادی،جایتعمقوتأملفلسیفبسیاریخواهدبود،بهو مباحثخداشنایسز

یستشنایس،باورهایدیینراازمعادلهخارجمنیکندونادیدهمنیانگاردبلکهحیتممکناستاساسو برز

یسیتدرموردسرشت پایهایبرایبینشهایخداشنایسارائهکند.بنابراینمیتوانباحلاظپیشفرضهایز

ازآستانۀتکامیلورسیدنبهمرحلۀ یسیتدرجهتگذر انسان،فطرتمندیرادرمعنایواجدبودناستعدادز

یهایچالشاصیلمیان نظر انسانهومشندمعناکرد.ظرفییتکهتهناگونۀانسانازآنبرخورداراست.درچنین

یسیتودیینازسرشتانسان،درواقعنوۀبرخورداریازفطرتاست. یرز تقر

مهانطورکهگفتهشددرنگرشدیین،فطرت،موهبیتاهلیبرمشردهمیشودکهازسویخدایمتعالبهانسان

یسیتاینتوامنندیدرعقالنیتپیشرفتهانسانازسویطبیعتودر یرز تقر گشتهاستدرحایلکهدر ارزاین

یسیتیکنگاهغیرملحدانه یانتکاملز گرنگاهمانبهجر یسیتنصیبانسانشدهاست.ا یانفرایندهایز جر

یسیتتناقیض باشد،حضورمشیتاهلیدرعاملخلقت)حداقلدرحدهدایتاولیۀموجودات(بافرایندهایز

حالپذیرفتکهسیارات،کوهها، واهدداشت.میتوانباورداشتخداوندجهانراخلقکردهاستودرعین نن

گیاهانوحیوانات،پسازخلقتاولیه،توسطفرآیندهایطبیعیبهوجودآمدهاند.دراصطالحدیین،ممکن

یۀفطرت واهمیمیاننظر گربن کند )Ayala, 2007: 175(.بنابراینا یه«53عمل یق»عللثانو استخداازطر

یهایتلفییقدست کردهوبهنظر تکامیلسرشتانسانازسویدیگرمجع کیدادیان(ازیکسووتبیین )موردتأ

یابمی،بایددومقدمۀمهمرابهعنوانپیشفرضحلاظمنایمی:

1.انسانبهعنوانیکموجودعقالینوبهجهترشدوتوسعۀظرفیتهایفکریوذهینخود،واجدحساخالیق

استوبابرخورداریازتکاملفرهنگی،نظامهایاخالیقرابنیانهنادهاستونظامهایاخالیقدرجوامعبشری

یتعقالنیتانساندر حمور دارایبنیانعیینهستند.قائلبودنبهعینیتهنجارهایاخالیق،نتیجۀدرنظرگرفتن
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ادحساخالیقمیباشدواینعقالنیتمنحصربهفردعاملمتایزانسانازسایرگونههااست. ایج

یاناتطبیعیاستکهمستلزمنگریشغیرملحدانهبه پیشفرضدرواقعحلاظحضورارادۀاهلیدرجر 2.دومین

یهتوجیهشود. حضوریتهناباحلاظعللثانو گرچنین عاملهسیتمیباشد،حیتا

یانفرایندهای دوپیشفرضفوق،میتوانبرایانسانفطریتدرنظرگرفتکهباارادۀاهلیودرجر بادرنظرگرفتن

طبیعیدرقالبعقالنیت،واجدآنگشتهاست.اینظرفیتبارزانسایناورابهموجودیدارایارادهوقدرت

انتخابمبدلکردهاستکهنتیجۀآنگرایشبهرفتارهایاخالیقوپایهگذارینظامهایاخالیقمیباشد.
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نتیجه گیری
یۀفطرتازسویدیگرمطرح یسیتماهیتانسانازیکسوونظر ز بارۀتبیین کهدر الف-باتوجهبهمباحیث

یف گفت،چنانچهدرتعر یه،میتوان بنیادیندرهردونظر  برمؤلفۀعقالنیتبهعنوانحمور کید تأ با شدو

مفهومفطرت،معنایموسعیرادرنظربگیرمی،دراینصورتمیتوانهمموجودیتوسرشتخاصانساین

که ایننو به یافت. یسیتدست یۀز نظر با بهنکاتمشترک کردوهم  تبیین باسایرموجودات متایز رادر

گونۀانسانبه کهبارشدعقالنیتدر یسیتدرنظربگیرمی فطرترامهانطبیعتوماهیتانسایندرمفهومز

یرتکامیلدرطولفرایندتکاملازسویطبیعتبهانسانداده تقر مرورشکوفامیشود.اینماهیتانسایندر

یاناتطبیعی گرقایلبهحضورمشیتاهلیدرروندجر ردوارادۀاهلیدارد.ا یشهدرحتج میشودودرتلیقدیینر

کهبهمرورزمانرشد یهباشمی،میتوانمینتیجهبگیرمیفطرتمهانعقالنیتانساناست وبهواسطۀعللثانو

گربپذیرمی یسیتاست.یعینحیتا ینمؤلفۀمتایزگونۀانسانباسایرگونههایز میکندوبالندهمیشودواصیلتر

کهازسویخداوندبهاوهبهشدهاست،الزماست کهانسانقبلازتولدواجداستعدادهایخایصاست

کهبرایبهفعلیترساندنایناستعدادها،انسانبهحلاظتکامیلبایدبه ایننکتهراهممدنظرداشتهباشمی

کند.بنابراینعقالنیترشدیافته مرحلهایازخردمندیبرسدتاقادرباشدقابلیتهایهنفتۀخودراشکوفا

یرا گرفت.ز درتلیقتکامیلازسرشتانسانرامیتوانمعادلاستعدادهایفطریدرجهانبییندییندرنظر

ازآستانۀتکامیلپدیدمیآیدودرنتیجۀرشدفرهنگوتکاملفرهنگیبهفعلیت عقالنیتدرگونۀانسانباگذر

میرسدواستعدادهایفطرینیزبارشدعقالنیتازیکسووهدایترسوالناهلیازسویدیگرتوامنندشدهو

ینوجهۀفعلیت ازقوهبهفعلراتصورکردکهبارزتر یرسیرتطور شکوفامیگردند.ازاینرومیتواندرهردوتقر

اینتواناییبروزرفتارهایاخالیقدرگونۀانسانمیباشد.

ب-مطابقروایتتکامیل،رفتاراخالیقیکرفتارعقالیناستواینعقالنیتنتیجۀرشدظرفیتهایمغز

گونۀ ازآستانۀتکامیلمیباشد.بنابراینمیتواناینپدیدهرایکاتفاقمنحصربهفردبرای گذر اثر انساندر

انساندرنظرگرفت.اتفایقکهدرطیآنترادییسمغزحیواین)شامپانزه(بهعقالنیتانسایناتفاقافتادهاست.

یژگیخاصانسایناستکهاوراازسایرگونههامتمایزکردهوحساخالیقراسببشدهاست. ازاینرواینو

کهدرروایتسنیتازآنبهعنوانیکقابلیتفطریمنحصربهفردیادمیشود درواقعاینمهانحیساست

یسیت گرفرایندتکاملز تکامیل،منودمتایزیافتگیگونۀانساندرمقایسهباگونههایپستتراست.ا ودرتبیین
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گونۀموفق کهانسانبهعنوانیک کنمی،میتوانمیبپذیرمی اهلیدرعاملفرض وسنن رابهعنوانیکیازقوانین

کهازمجلهمیتوانبهحساخالیقومتایلبه ازآستانۀتکامیلبهقابلیتهایخایصدستمییابد گذار در

قضاوتوپیشبیینپیامدرفتاروافعالاشارهکرد.بنابراینصفاتممتازانساینکهدرجهانبییندیینبراساس

گونۀانسانازآستانۀتکامیلودستیایببه گذار تکامیلبرمبنای فطرتمندیانسانتوجیهمیشوددرتبیین

میگردد. یسیتمتعین قابلیتهایز
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پی نوشت ها
1- Handiwork of an Omniscient God

2- Chevalier de Lamarck )1744–1829(

3- Philosophie Zoologique

4- Erasmus Darwin )1731–1802(

5- Zonomia, or the Laws of OrganicLife, 1794–1796

6- Self-awareness

paramecium-7 :پروتوزوئرهایتکسلویلهستندودرشاخۀمژکدارانوسلسلهپروتیستاطبقهبندیمیشوند.

یرۀغذاییراتشکیلمیدهند. شاصیلزنج کدزندگیمیکنندوبن آنهادرآبهایآراموآبگیرهایرا

8-Vertebrates

9- Invertebrates;

10- Mammals

11- Reptiles

12- Cerebral Hemispheres

یشازمغزپستانداران neopallium-13:نئوکورتکسneocortexکهایزوکورتکسisocortexنیزنامیدهمیشود.بن

شازمغزدرعملکرد استکهالیۀبیرویندونیمکرهمغزیمیباشدوخودازششالیهتشکیلیافتهاست.اینبن

یستانوجود شازمغزدرماهیهاودوز گاهیوزباننقشدارد.اینبن اندامهایحیس،تصممیهایحرکیت،خودآ

ندارد.
14- Cerebral Cortex

15- Animal lineages

16- Adaptive

17- Erect posture

18- Large Brain

19- Backbone-

20- Hipbone

21- Subtle expression of Emotions

22- Abstract Thinking

23- Categorizing

24- Reasoning
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25- Symbolic Creative language

26- Self-awareness

27- Death awareness

28- Biological Evolution

29- Oorganic

30- Endosomatic

31- Cultural inheritance

32- Exosomatic

33- Superorganic

34- Social memory

35- Cultural mutation

36- Evolutionary threshold

37- Abstract Concepts

38- Homo sapiens

39- Adaptive Responds

40- Universal

41- Supernatural Origin

42- Sociobiology

43- Evolutionary psychology

44- Kartwright-2000-p.9

45- Nature

46- Instinct 

47- Innate

یفشدهاست.»اناهللتعایلخلقامللئکهو 48-براساسحدییثموثقازنظرشیعهوسینسرشتانسانتعر

رکبفهیمالعقلوخلقالهبامیورکبفهیمالشهوهوخلقاالنسانورکبفیهالعقلوالشهوه.«)کتابکایف،

عللالشرایع،جلد1،باب6،ص4(

یدواوراشهوتحمضقراردادوانسانرا یدواوراعقلحمضساختوحیوانراآفر خداوندمتعالفرشتهراآفر

یدوایندوسرشتعقلوشهوترادرهمآمیخت.بنابراینانساندارایدوگرایشمتفاوتاستوقدرت آفر

انتخابواختیاروارادهدارد

49-عالمهطباطبایی،2،1383:ص176.



117

یسیتاطالعاتالزمواغلبمفیدبرایبقایموجودزندهدرژنهای کهبهحلاظز 50-البتهالزمبهذکراست

گونۀه یزی،استعدادبرخورداریازمهارتهایخاصرادر آنهاموجوداست.حداقلاینکهتواناییهایغر

انسانپدیدآوردهاند.

51-انسانموجودیاستکهنسبتبهپروردگارشمغروراست)انفطار/6(،انسانهرگاهخودرایبنیازپندارد

کنندهاست)انبیاء/37؛اسراء/11(،انساندمشنآشکارخدا طغیانمیکند)علق/6و7(،انسانبسیارعجله

یشراافزون یلاست)اسراء/100(،چنانچهخداوندروزیبندگانخو است)نل/4(،انسان)برایانفاق(بن

یدهشدهاست)نساء/28(،انسان بهفسادبرمیخیزند)شوری/27(انسانضعیفآفر درزمین
ً
سازد،مسلما

بسیارکفوراست)زخرف/15؛اسراء/89؛هود/9؛ابراهمی/34(،خداوندنسبتبهانسانهادارایفضلاست

کثرآنهاناسپاسهستند)غافر/61؛بقره/243؛منل/73؛یونس/60( اماا

درمبحثنفس،بهعنوانحقیقتوجودیانسان،معتقداستنفسانساندربدوپیدایش 52-صدراملتأهلین

کماالتوجودیاست.نفسانساندرعاملدنیادارایمراتبونشئاتمتعددوجودیاست.این خایلاز

یج مراتبسهگانهعبارتندازمرتبۀحیس،مرتبۀخیایلومرتبۀعقیل،کهاینمراتبدرطولزندگیانسانبهتدر

بهفعلیتمیرسد.نفسدرانسانقبلازوروددردنیابهمراتبعقیلومثایلموجوداستوبعدازدنیابهوجود

کهبرخیقبلازطبیعتو مثایلوعقیلموجودمیباشد.صدرانفسانساینرادارایشئونمتعددیمیداند

یرازنفسبرخالفسایر برخیدیگرمهراهطبیعتوپارهایازاینشئونبعدازطبیعتواقعمیشود.اینتصو

درهسیتمیباشند.نفسدر یکازآنهادارایجایگاهومرتبهایمعین کههر موجوداتطبیعیوعقیلاست

کهدراینجهتبانفسنبایتو کمالاولمتعلقبهجسمطبیعیآیلدارایحیاتبالقوه وجودانسانیعین

اممیدهد،ویل نفسحیواینمشترکاستوکلیهاعمالوافعالنفسنبایتونفسحیواینرادربدنانسانانج

امدهد.ازطریفایننفس یراقادراستمفاهمیکیلرادرککندواعمالفکریخاصراانج برآنهاامتیازداردز

انساناستکهتصوراتوتصدیقاتراادراکمیکندوحقوباطلرادراینادراکتشخیصمیدهد.صدرا

تصانسان اممیدهدکهحمن اینقوهراعقلنظریمینامد.نفسقوهدیگرینیزداردکهباآناعمالوافعایلانج

است،ازقبیلطراحیوساختبناهایپیچیدهواستنباطحسنوقبحافعال.بااینقوهانسانقادراست

عملنیکراازعملزشتتشخیصدهدوبهخویبیابدیعمیلاعتقادپیداکند.)مالصدرا،301:1383(

53- Secondary Causes
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