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بررسی تبیین تکاملی ماهیت انسان و مقایسه آن
با نظریۀ فطرت در جهانبینی دینی
*

(با تأ کید بر انسان بهعنوان موجودی اخالقی)

چکیــده
ز یستشنایس تکامیل و همسو با آن ،روانشنایس تکامیل ،طیبعت انساین را بهعنوان چیزی که تکامل مییابد
و نه ماهییت ثابت و غیرقابلتغییر در نظر میگیرد .مهانطور که کل طبیعت ز یسیت مهیشه در معرض جریانهای
تکامیل است ،طبیعت انسان نیز بهعنوان جز یی از کل ،حتت تأثیر تکامل قرار میگیرد .از طریف در جهانبیین دیین،
فطرت ،سرشت و یژه و آفرینش خاص انسان است که غیر از طبیعت -که در مهۀ موجودات جامد یا نبایت و بدون
روح حیواین یافت میشود -و متمایز از «غریزه» -که در حیوانات و در ُبعد حیواین انسان وجود دارد -میباشد.
در جهانبیین دیین ،فطرت ،موهبیت است که از سوی خداوند به انسان عطا شده است تا او را بهسوی کمال
هدایت مناید .در این نوشتار ن
تبیی ز یسیت از سرشت انسان با تأ کید بر حس اخالیق و تقریر دیین از فطرت (بهعنوان
یگیرد و در هنایت نتیجه خواهمی
مخیرمایۀ بنیادین ماهیت انسان و وجه متایز او از سایر جانداران) مورد حبث قرار م 
تعریف مفهوم فطرت ،میتوان معنای موسعی را در نظر گرفت که هم موجودیت و سرشت خاص انساین
گرفت که در
ِ
را در متایز  با سایر موجودات ن
تبیی کند و هم با تبیینات ز یسیت از تکامل انسان همخواین داشته باشد .در این تعریف
باید فطرت در نگرش دیین را معادل عقالنیت در نگرش ز یسیت در نظر بگیرمی که در هردو نگرش با رشد و شکوفایی
آن در گونۀ انسان ،او را بهسوی دین و اخالق سوق میدهد.
واژ گان کلیدی :سرشت انسان -فطرت -تکامل ز یسیت -عقالنیت-آستانه تکامیل -جهانبیین دیین.
* تار یخ در یافت1396/02/10 :
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 -1دکترای فلسفۀ دین دانشگاه آزاد واحد علوم و
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مقدمه
 مخ
تفاوت ماهوی انسان با سایر موجودات عامل از دیرباز مورد توجه فالسفه و متفکران حوزههای تلف قرار
گرفته است .در اکثر متدنهای بشری تفاسیر متعددی پیرامون منشأ پیدایش انسان بیان شدهاست .هیودیت و
دست خداوند
کار
ِ
ِ
مسیحیت سنیت منشأ موجودات زنده و سازگاریهای بهوجود آمده در اندام آنها را بهعنوان ِ
قادر مطلق 1معریف میکردند .ن
اولی نظر یۀ تفصییل تکامل موجودات زنده توسط المارک ،2طبیعیدان فرانسوی
ارائه شد .المارک در کتاب خود بهنام فلسفۀ جانورشنایس  3بیان داشت که موجودات زنده در جهت رسیدن
به انسان بهعنوان عایلتر ین شکل حیات ،نوعی پیشروی در طول زمان دارند و از اشکال پستتر به اشکال
عایلتر منو مییابند .ارامسوس دارو ین ،4پدربزرگ چارلز دارو ین نظر یۀ استحاله و تکامل و تغییر ماهیت اشکال
5
یسیت
حیات در طول زمان را مطرح کرد .در هنایت دارو ین در نظر یۀ جنجایل خود ادعا کرد انسان یک گونۀ ز ِ
تکامل یافته از گونههای غیرانسان است .دارو ین معتقد بود از آنجا که نزدیکتر ین خو یشاوندان انسانهای
ً
ن
سرزمی آفر یقا هستند ،احتماال نیای مشترک انسانهای مدرن نیز
مدرن یعین شامپانزهها و گور یلها منحصر به

در آفر یقا میز یستهاند .بهدنبال نظر یۀ تکامیل دارو ین در مورد انسان ،مناقشات فراواین پیرامون حنوۀ ترادییس
گونههای پستتر و تبدیل به گونۀ انسان خردمند مطرح گردید .از طریف ترادییس میمون به انسان و مغز به ذهن،
ً
ً
سؤاالت کامال مرتبط و بسیار مهمی هستند که دانشمندان تاکنون پاسخهای کامال قانعکنندهای برای آنها
ً
نیافتهاند و این معضل همچنان وجود دارد که تفاوتهای ژین نسبتا معدود چگونه میتواند عامل تفاوتهای
آناتومیکی و رفتاری میان شامپانزهها و انسان باشد  .برای مثال  سیگنالهای فیز یکوشیمیایی که از طر یق نرو نها
(سلوهلای عصیب) منتقل میشوند ،چگونه به وقایع فیز یولوژ یکی از قبیل احساسات و تفکرات تبدیل میشوند؟
با توجه به اینکه ما انسانها مخ لوقایت برخوردار از خودآ گاهی 6هستمی یعین از وجود خودمان بهعنوان موجودایت
که برای مدیت زندگی میکنمی و در هنایت خواهمی مرد ،ادارک دار می ،آیا این خودآ گاهی برآیند جر یانات طبیعی
ز یسیت در مسیر تکامل تدر جیی ما انسانها است؟ در یپ این مناقشات آنچه بیش از مهه حمل نزاع واقع شد،
رهیافت تکامیل به سرشت و ماهیت انسان بود که بهظاهر با تقر یرهای سنیت دیین از انسان همخواین نداشت.
تلیق سنیت-دیین  از انسان تفاوت بنیادین میان انسانها و میمو نها را در وجود روحی میدانست که توسط
خداوند خلق شده است ،روحی که میمو نها  و سایر موجودات فاقد آن هستند .در جهانبیین دیین انسان
موجودی است که با یک توانایی بالقوه و ذایت بهنام فطرت متولد میشود .فطرت ،استعداد و قابلییت خاص در
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انسان است که در واقع مهمتر ین مؤلفۀ متایز انسان با سایر موجودات میباشد.
در این نوشتار بهطور امجایل دربارۀ تکامل گونۀ انسان و متایز آن با سایر گونهها حبث شده و در خصوص و یژگی
ن
مهی راستا ماهیت انسان را از منظر دو
اصیل انسان که مهان عقالنیت او است ،توضیحایت ارائه میشود .در
دیدگاه ز یسیت-تکامیل و سنیت-دیین به تفصیل مورد حبث قرار میدهمی و با مترکز بر یک رو یکرد تکامیل که از
طریف عقالنیت انسان را منشأ حس اخالیق قلمداد میکند و از سوی دیگر بنیانهای عیین برای اخالق قائل
است ،نقاط مشترک این نظر یه را با نگاه دیین به سرشت انسان و نظر یۀ فطرت ،برجسته خواهمی کرد.

 -1تکامل در گونۀ انسان
دارو ین از طر یق حتقیقات خود نشان داد که ارگانیسمها (موجودات زنده) در و یژگیهای ذایت خود دچار تغیییر
میشوند و مجعیت آنها به افزاییش بیش از افزایش منابع گرایش دارند ،از اینرو بر سر بهدست آوردن منابع غذایی
که در اثر یک تغییر حمیطی حمدود شدهاند ،با یکدیگر رقابت میکنند .فرآیند تکامل دارو یین را میتوان بهعنوان
یک فرایند دو مرحلهای در نظر گرفت :ابتدا ،تغییر وراثیت نایش از جهش ژین؛ دوم ،انتخایب که با افزایش فراواین
بی ن
صفات مفید و از ن
رفت صفات کمتر مفید یا مضر ،در طول نسلها اتفاق میافتد .صفات نایش از جهش
بهطور یکسان از نسیل به نسل دیگر منتقل منیشوند ،برخی تکرار بیشتری داشته و فراواینشان بیشتر میشود،
ز یرا توانایی موجود زنده را برای بقا و یا تکثیر و تولیدمثل ،بیشتر افزایش میدهند)Ayala, 2007: 53( .

یکی از قابلیتهای بسیار ابتدایی و اولیه ،پردازش اطالعات حمیطی در برخی ارگانیسمهای تک سلویل میباشد.
یک پارامیس 7در حال شنا کردن ،مسیری مارپیچی را دنبال میکند و باکتریهایی را که با آهنا روبرو میشود ،میبلعد.
هرگاه پارامیس با شرایط نامطلوب حمیطی مانند میزان اسیدی بودن یا شوری بیش از حد آب مواجه میشود ،پیشروی
خود را متوقف میکند و تغییر مسیر میدهد .ن
چنی واکنیش در جهت دور شدن از شرایط نامطلوب حمیط رخ میدهد.

به ن
مهی ترتیب قابلیت مجعآوری و پردازش اطالعات دربارۀ حمیط پیرامون ،در جانوران ،بیش از گیاهان رخ
دادهاست و در میان جانوران ،مهرهداران 8بیش از یبمهرگان ،9و پستانداران 10بیش از خزندگان ،11در طول زمان
پیشرفت داشتهاند .بهطور کیل قابلیت در یافت و پردازش اطالعات حمیطی جانوران ،در مغز و سیسمت عصیب
ر یشه دارد که عالمی حیس منتقل شده توسط اعصاب را یکپارچه منوده و واکنشهای مناسب را مهاهنگ
میکند .در میان مهرهداران ،پیشرفت قابلیت در یافت و پردازش اطالعات حمیطی با افزایش اندازۀ نیمکرههای
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مغز  12و پیدایش و تکامل نئو پالیوم 13مرتبط است .نئو پالیوم خن ن
ستیبار در خزندگان ظاهر شد و در پستانداران
گسترش یافت تا به قشر مغز  14تبدیل شود .اندازۀ بزرگ مغز در مهرهداران آنها را قادر میسازد به میزان بیشتری
از نورو نها که به ذخیرۀ اطالعات اختصاص داده میشوند ،دستریس داشته باشند.
مطابق نظر یۀ تکامل ،توسعۀ یبنظیر قابلیتهای عقالین در گونۀ انسان خردمند ،نقطۀ پایاین فرایندی است که
در بستر فرایندهای مداوم و تدر جیی تکامیل شکل گرفتهاست .یکی از این فرایندهای تکامیل که بهو یژه در تبار

جانواران 15بهظهور رسیدهاست ،افزایش تدر جیی قابلیتهای در یافت و پردازش اطالعات در خصوص حمیط

جهان خارج از بدن آنها میباشد .این قابلیت ،دارای و یژگی تطابقپذیری 16است ،ز یرا به ارگانیسمها امکان
میدهد تا واکنش مناسب و منطیق نسبت به شرایط حمیطی از خود بروز دهند .در سیر فرایندهای تکامیل در
طول زمان ،اندازۀ نسیب و پیچیدگی مطلق مغز و بهخصوص قشر (کورتکس) مغز در گونۀ انسان به بیشتر ین حد
میرسد )Ayala,1982: 119( .در واقع  راستقامیت 17و مغز بزرگ 18دو صفت مهم و بارزتر ین صفات آناتومیکی
انسان خردمند میباشند .در سایر مهرهداران اندازۀ مغز تا حدی ز یاد متناسب با اندازۀ بدن است ،اما انسان
نسبت به تودۀ بدن بزرگتر ین و پیچیدهتر ین مغز را دارا است .درحایلکه وزن مغز شامپانزه کمتر از  450گرم و
مغز گور یل کمی بیش از  450گرم است ،مغز یک مرد بالغ در حدود  1300گرم میباشد .از نقطه نظر تکامیل ،مغز
در جانوران ،سازگاری و انطباق ز یستشناخیت قدرمتندی حمسوب میشود که به جاندار اجازه میدهد دربارۀ
شرایط حمیطی ،اطالعایت بهدست آورده ،آنها را پردازش کند و سپس با آنها سازگار شود .در انسانها که
بزرگ شدن بیش از حد مغز ،تفکر انتزاعی ،تکلم ،و فناوری را امکانپذیر ساخته ،آن توانایی ابتدایی حمدودتر
شده است.
عالوه بر دو و یژگی بارز ذکر شده ،مشخصههای منحصربهفرد دیگری نیز  وجود دارد که گونۀ انسان را از سایر
گونهها متمایز میگرداند و این گونه را به موفقتر ین نوع در میان سایر ین تبدیل میکند .از میان این و یژگیهای
آناتومیکی خاص میتوان به تغییرات اسایس در ستون فقرات 19و استخوان لگن خاصره 20و پا که منجر به حالت
بدن راست و راه ن
رفت روی دو پا در انسان شدهاست ،اشاره کرد .افزون بر تغییرات آناتومیکی فوق ،انسانها در
حنوۀ بروز رفتارهای فردی و اجتماعی خود باسایر گونه ها تفاوت بنیادین دارند .از مجله صفات رفتاری متمایز
انسان میتوان به چند مورد عمده اشاره کرد :ابراز ظر یف و ماهرانۀ هیجانات و احساسات ،21دارا بودن هوش
به معنای قابلیت تفکر انتزاعی ،22طبقهبندی مفاهمی 23و قدرت استدال ل منطیق ،24برخوردار بودن از مهارت
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زبان منادین و خالق ،25خودآ گاهی 26و مرگآ گاهی  ،27مهارت ابزارسازی و تکنولوژی ،علوم،ادبیات و هنر،
دارا بودن حس اخالیق و باورهای دیین ،ساختارهای اجتماعی و نظامهای حقویق و هنادهای سیایس ،مهه از
خصوصیایت  است که گونۀ انسان خردمند از آن هبرهمند شده است (  .)Ayala, 2006: 143-146
این و یژگیهای منحصربهفرد ز یسیت ،انسان را به یک گونۀ موفق در میان جانداران دیگر بدل کرده است.
مهمتر ین و بارزتر ین علت تفوق انسان بر سایر جانداران ،برخورداری از وراثت فرهنگی ،عالوه بر وراثت ز یسیت
است .برخی ز یستشناسان وراثت فرهنگی را عامل اصیل بروز توامنندیهای گونۀ انسان در غلبه برطبیعت و
ایاد مهارتهای ز یست اجتماعی و بر پایی نظامهای اخالیق قلمداد میکنند .وراثت ز یسیت 28که سیسمت وراثت
ج

آیل 29یا درو نبدین 30نیز نامیده میشود ،در انسان ،مشابه هر موجود زندهای که دارای تولیدمثل جنیس است،
بر پایۀ انتقال اطالعات ژنتیکی کدگذاری شده در مولکول  DNAاز یک نسل به نسل بعد و از طر یق سلول های
جنیس صورت میگیرد .انطباق ز یسیت به قابل دسترس بودن تصادیف یک تغییر مناسب  یا ترکییب که از چند
تغییر که در زمان و مکاین که مورد نیاز است بهوجود آمده باشد ،بستگی دارد .این درحایل است که وراثت
ً
فرهنگی 31یا بیرو نبدین 32یا فراآیل 33بر پایۀ انتقال اطالعات توسط یک فرآیند آموزش و یادگیری است که قاعدتا
مستقل از اصل و نسب ز یسیت میباشد و به وراثت ز یسیت (انتقال از والدین به فرزندان) وابسته نیست ،اما
در ن
عی حال از نسیل به نسل دیگر و بدون حمدودیت ز یسیت منتقل میشود .وراثت فرهنگی و وراثت ز یسیت
انتشار یک انطباق دلخ واه ،با یکدیگر تفاوت دارند.
بهشدت از حلاظ روش انتقال با پیامدهای مهم و سرعت
ِ
از تربیات ،چیزی
نسل انباشتهای ج
آنچه وراثت فرهنگی برای انسان ممکن میسازد ،یعین انتقال نسل به ِ

این تربیات
از تربیات خود میآموزند ،اما
ج
انام آن نیستند .حیوانات ،ج
است که سایر موجودات زنده قادر به ج
و «نوآوریها» را به نسل بعد انتقال منیدهند .حیوانات حافظۀ فردی دارند ویل «حافظۀ اجتماعی»  34ندارند،
 تربیات خود به صورت
نسل ج
درحایلکه انسانها عامل پدیدآورندۀ فرهنگ هستند ،ز یرا به انتقال نسل به ِ

انباشته ،قادر

میباشند)Baniolo & de Anna, 2006:146( .

رشد مغز انسان و بهدنبال آن بروز تکامل فرهنگی بهعنوان مؤلفهای اثرگذار در اجتماع انساین ،سبب شد
انسانها واجد تواناییهایی شوند که مخ تص  آنها است .پیدایش فرهنگ به عنوان یک شکل فراآیل از انطباق،
انسان را موفقتر ین گونۀ جانوری ساخت .جهش فرهنگی 35ابتکاری است که میتواند میان میلیو نها فرد
در کمتر از یک نسل گسترش یابد ،به این ترتیب هر زمان که نیازی برای انسان پیش آید ،او قادر است
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بهطور مستقمی تغییرات فرهنگی الزم را اتخ اذ مناید ،تغییرایت که در واقع یک طرح عقالین برای حل چالشها و
معضالت  پیشروی او

است)Avise &Ayala, 2007: 336( .

با توجه به مباحث مطرح شده میتوان وراثت فرهنگی و بهدنبال آن تکامل فرهنگی و شکلگیری فرهنگ و نظامهای
ن
تبیی تکامیل را ،حمصول رشد عقالنیت انسان در جریان فرایندهای ز یسیت -تکامیل قلمداد کرد.
اخالیق در
فرایندی که در طول زمان ،قابلیتهایی خاص  نصیب گونۀ انسان کرده است .اما این و یژگیها با توجه به فرایند
ن
چنی خصلتهایی در یک زمان خاص و شرایط خاص به انسان رسیده
تکامل به چه حنو توجیه میشوند؟  آیا
است؟ در اینجا الزم است در مورد آستانۀ تکامیل و حنوۀ بروز صفات متمایز ،توضیح دهمی.

 :2-1آستانۀ تکاملی 36و سرشت انسان
پرسش مهم این است که انسان به حلاظ ز یسیت چگونه به صفات برجسته از مجله حس اخالیق و فرهنگ
و متدن منحصربهفرد دست یافته است؟ این سؤایل است که تکاملدانان در یپ پاسخ به آن برآمدهاند .مطابق
ن
تبییهای ز یسیت-تکامیل ،ظرفیت اخالیق و سایر صفات برجسته و متمایز انساین ،حاصل تکامل تدر جیی در
طول زمان است و  از طریف این مشخصههای ز یسیت تهنا زماین بهوجود میآیند که صفت مربوط به آن یعین
ظرفیت عقالین پیشرفته بهوجود آید .از طریف شرایط الزم برای بروز صفات و قابلیتهای انساین و بهخصوص
رفتار اخالیق تهنا پس از عبور از آستانۀ تکامیل حاصل میشود ،به این مفهوم که از آنجا که سیر تکامیل یک
میش تدر جیی است ،شرایط مؤثر در اخالیق شدن تهنا زماین آشکار میشود که درجۀ هوش و ذکاوت ذهن به

حدی برسد که قادر به تشکیل  مفاهمی انتزاعی 37و برخورداری از قدرت پیشبیین آینده بوده و توانایی انتخاب
میان راهکارهای بدیل را کسب مناید .رسیدن به این حد از تکامل هوش ،مستلزم گذر از آستانۀ تکامیل است
ن
ن
تعیی کرد ،هرچند این عدم توانایی،
زمان گذر از این آستانۀ تکامیل را
اما در عی حال منیتوان بهطور دقیق ِ
تأثیری در فرایند تکامیل خنواهدداشت .قابلیتهای ممتاز ذهین انسان با تکامل تدر جیی حاصل میشود .از دید
ن
تعیی دقیق زمان ظهور اخالق در جنس انسان 38بسیار مشکل است.آنچه مسلم است رشد
تکاملدانان
عقالین جهت کسب رفتارهای اخالیق با تکو ین زبانهای ابداعی بشر همزمان میباشد .از اینرو شاید بتوان
ایاد گشته
گفت نسخۀ پیشرفتۀ اخالق و صفات انساین که برای شکلگیری رفتار اخالیق مورد نیاز بوده ،زماین ج

است که زبان خالق بشری پدید آمدهاست )Cela-Conde &Ayala,2007: 366( .ز یستشناسان معتقد هستند
انام میپذیرد ،از اینرو گاه تفاوتها بهسخیت احساس میشود .مهانطور
تکامل طبیعت انساین آرام و بطیئ ج
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که برخی صفات در موجودات زنده طی تکامل تغییر منییابد و ثابت میماند ،بهشکیل مشابه ،صفات انساین
نیز در برخی جنبهها ثابت بایق میماند ،اما در سایر جنبهها میتواند چنان انعطافپذیر باشد که فرهنگهای
متفاوت ساخته شوند و متفاوت از یکدیگر تکامل یابند (.)Wilson.D,2002: 220

 :3-1تبیین زیستی رفتار اخالقی

یکی از بنیادیترین متایزات انسان با دیگر جانداران ،رفتار اخالیق در این گونه میباشد .مهمترین حبث در ن
تبیی

رفتارهای اخالیق در انسان با استناد به نظریۀ تکامل این پرسش است که آیا حس اخالیق یعین حس تشخیص
ن
خوب و بد ،براساس نظریۀ تکامل قابل ن
چنی است رفتار اخالیق در کدام مرحله از تکامل
تبیی است؟ و اگر
انسان بهوجود آمده است؟ آیا انسانهای مدرن از مهان ابتدا واجد این حس اخالیق بودهاند؟آیا حس اخالیق
برآیند مستقمی انتخاب طبیعی است یا حمصول فرعی برخی مشخصههای دیگر گونۀ انسان مدرن از مجله عقالنیت
پیشرفته او میباشد؟ پاسخهای متعددی از سوی ز یستشناسان به این پرسشها داده شده است.
دارو ین در مواجهه با هنجارهای اخالیق شایع در ارو پا و مقایسۀ آنها با هنجارهای سرخپوستان آمریکای جنویب
و بومیان مناطق مخ تلف ،متوجه تنوع گستردۀ رسوم اخالیق در این جوامع شد .در مهان زمان او بر این باور بود که

رفتارهای اخالیق به عنوان یک صفت انساین ن
تعی یافتۀ ز یسیت از صفتهایی که در اثر تکامل فرهنگی حاصل
آمدهاند ،متفاوت است .از نظر دارو ین تنوع رسوم اخالیق در فرهنگهای مخ تلف ،پاسخهای تطابیق 39نسبت به
شرایط حمیطی و خ
تاریی به مهراه داشته که در هر مکان جغرافیایی منحصر بهفرد بود ه است .از اینرو میتوان رفتار
اخالیق را یک پاسخ سازگارانۀ متغیر منحصر در نژاد انسان قلمدادکرد که قابلیت اجرا شدن در شکلهای مخ تلف

و دستورالعملهای متفاوت را دارد .به اعتقاد دارو ین ،هرچند اخالق و اصول آن جهانمشول 40است ،اما منشأ
فو قطبیعی 41ندارد ،بلکه حمصول فرایند تکامل و نتیجۀ انتخاب طبیعی است .او معتقد بود فرهنگهای مخ تلف
با مموعهای از هنجارهای اخالیق آشکار میسازن د (.)Darwin, 2009: 75
مراحل مخ تلف تکامل اخالیق را ج

 :1-3-1رویکردهای تکاملی به رفتار انسان
گر
پس از انتشار نظر یات دارو ین ،فیلسوفان و ز یستشناسان در راستای دستیایب به یک فرایند تکامیل توجیه ِ
حس اخالیق و هنجارهای اخالیق در انسان تالش کردهاند .این پژوهشها تکامل را بهعنوان یک فرایند طبیعی
برای دستیایب به اهداف مطلوب ز یسیت-اخالیق معریف میکند .طرفداران نظر یههایی که بهدنبال ن
تبیی تکامیل
از رفتار اخالیق انسان هستند ،بر این ایده اصرار دارند که اهداف تکامیل میتوانند به رفتارهای انساین ارزش
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اخالیق دهند ،به این شکل که عمل انسان در صوریت به حلاظ اخالیق پسندیده است که بهطور مستقمی یا
غیرمستقمی موجب گسترش فرایند تکامیل و اهداف طبیعی آن شود (  .)Baniolo&de-Anna, 2006: 153
در این راستا ،رو یکردهای تکامیل به رفتار انسان پدید آمدند که سعی داشتند رفتار انسان ،بهخصوص رفتارهای
اخالیق از مجله نوعدوسیت را با توسل به نظر یۀ تکامل توضیحدهند .ز یستشنایس اجتماعی 42و روانشنایس
ن
تبیی رفتارهای اخالیق انسان
تکامیل 43از مجله رو یکردهایی میباشند که هر یک به حنوی در تالش برای
تکامل ز یسیت است که دربارۀ حنوۀ تکو ین ز یسیت رفتارهای
هستند .ز یستشنایس اجتماعی مبحیث در علم
ِ
اجتماعی در جانوران و انسانها حبث میکند و هدف اصیل این علم ،ن
تبیی و توضیح حنوۀ بروز رفتارهای خاص
در موجودات ،با توسل بر راهکارها و مدلهای تکامل ز یسیت است .علم روانشنایس تکامیل میکوشد ایدههای
تکامیل را در راستای درک و حتلیل رفتارهای انساین بهکار گیرد .روانشنایس تکامیل ،سازوکارهای رواین را
بهمثابه سازوکارهای ز یسیت ،نتیجۀ تأثیر فرایند تکامل در طول سالیان متمادی قلمداد میکند ،از اینرو در این
رو یکرد (نسبت) به رفتار انسان ،کنشهای رواین انسان دارای مبنای وراثیت میباشند و در اجداد انسان ،در
44
راستای ن
تأمی بقای نسل و افزایش زاد و ولد شکل گرفتهاند.

 :2-3-1رفتار اخالقی بهعنوان پیامد ضروری تکامل انسان و رشد تواناییهای عقالنی
ن
تبییهای تکامیل که در این نوشتار مورد تأ کید قرار میگیرد ،رفتار اخالیق در انسان را پیامد ضروری و
یکی از
اجتنابناپذیر تواناییهای برجستۀ عقالین قلمداد میکند که البته این تواناییها نتیجۀ مستقمی انتخاب طبیعی
است .رشد مغز در طی فرایند تکامل و برجسته شدن قابلیتهای عقالین در انسان ،متایل ارز یایب رفتارها و
عملکردهای خود و دیگران را سبب میشود .بنابراین میتوان اخالق را دربرگیرندۀ اهتمام یا متایل انسان برای
گرفت)Avic&Ayala, 2007: 328(.

قضاوت در خصوص روایی یا ناروایی رفتار ،با توجه به پیامدهای آن ،در نظر
ن
ذایت انسان (در معنای ز یسیت) است به این معنا که با توسعه و
در نتیجۀ چنی تبییین ،توانایی رفتار اخالیقِ ،
پیشرفت هوش انساین ارتباط تنگاتنگ دارد .بنابراین در یک ن
تبیی ز یسیت ،مهانطور که بیان گردید ،توانایی
واجد بودن رفتار اخالیق که نتیجۀ تکامل تدر جیی است ،تهنا زماین وجود خواهدداشت که مشخصههای
بنیادین و متضمن ن
چنی فرایندی یعین قابلیتهای عقالین ،به اندازۀ کایف پیشرفت کنند و این در حایل است که
ن
ن
چنی رو یکردی
گذشت از یک آستانۀ تکامیل حمقق میشود .هرچند
شرایط الزم برای رفتار اخالیق تهنا پس از
تدر جیی است ،اما شرایط مناسب زماین پدیدار میشود که قابلیتهای ذهین به درجهای از پیشرفت رسیده باشد
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ن
ساخت مفاهمی انتزاعی و پیشبیین رو یدادها ،قبل از وقوع آنها گردد .بنابراین آستانۀ تکامیل در مورد
که قادر به
رفتار اخالیق زماین بروز میکند که مغز دارای قابلیتهای خاص و پیشرفته باشد ( .)Ayala,1987: 240-241مطابق
این نظر ،هنجارهای اخالیق حاصل تکامل فرهنگی هستند و از آنجاکه تکامل فرهنگی نسبت به تکامل ز یسیت
برتریهای خاص خود را دارد (سر یعتر است و قابل هدایت میباشد) ،هنجارهای اخالیق نیز در مجعیتهای
ایاد گشتهاند .از اینرو مقبولیت و ماندگاری هنجارهای اخالیق در یک جامعۀ
مخ تلف با فرهنگهای متفاوت ج
انساین زماین تسهیل میشود که با سایر رفتارهای بیولوژ یکی انساین سازگار باشد ،هر چند این سازگاری به

معنای وابستگی هنجارهای ز یسیت به رفتارهای بیولوژ یکی منیباشد ،چنانچه برخی هنجارهای اخالیق ممکن
است مقبول نبوده و مانع بقا و تولید مثل افراد و تکثیر ژ نها (که هدف اصیل تکامل است) در اجتماع باشد .به
ن
قوانی اخالیق تا حدی پذیرفته شدهاست و بقای ز یسیت و هنجارهای اخالیق دارای
هرحال اختالفات در حوزۀ
تأثیر متقابل روی هم هستند ،بهطوری که بقای یک قانون اخالیق در یک اجتماع به همنوایی آن با شرایط
ز یسیت انساین بستگی دارد.)Ayala, 2006: 149,150( .
ن
چنی تبییین ،برخالف نگاه ز یسیت ناواقعگرایانه به هنجارهای اخالیق ،نظامهای اخالیق موجود در
مطابق
بنیان اصیل رفتار اخالیق را تشکیل میدهد و
جامعۀ بشری دارای بنیان عیین میباشند و فرایندهای طبیعیِ ،

انسانها که بهجهت هوش تکامل یافتۀ خود ،قدرت غایتاندییش کسب کردهاند ،از باورهای دیین در جهت
دستیایب به این غایت اخالیق سود میبرند.)Avice & Ayala, 2007: 330( .
ن
چنی تبییین با نگرش دیین به مفهوم اخالق مغایر میباشد ،ز یرا مطابق این
در نگاه اول شاید بهنظر برسد که
نوع نگرش که البته در بسیاری ادیان مشترک است ،در طبیعت ،ساختاری اخالیق تعبیه گشته و جهان ما
بر یک بنیان اخالیق بنا شدهاست .بهعنوان منونه از دید یک مسیحی مؤمن ،خداوند جهان را با طرحی در
ذهن بهوجود آورده است و جدا از برخی مباحث اخالیق در ماجرای هبوط آدم و حوا ،ایدۀ کیل این است که
خداوند ،عامل را با ساختار اخالیق که ذایت عامل میباشد ،خلق منودهاست .یک شخص دیندار باور دارد که
داستان خلقت به روایت متون مقدس ،ما را از حنوۀ ارتباط درست با خداوند آ گاه میکند .از اینرو ما انسانها
ً
جماز نیستمی در عامل ،نقش خداوند را ایفا کنمی و آن را تغییر دهمی ،ز یرا خداوند با علم و تدبیر خود قبال آن را به
حلاظ برنامهر یزی در جهت سعادت انسان ،نظمدهی و طراحی کردهاست )Pennock,2008: 417,422( .مطابق
انام افعال
نگرش دیین ،حس اخالیق در انسان ،ذایت (بهمعنای فطری) او است ،به این معنا که انسانها به ج
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ن
چنی متاییل در واقع نتیجۀ خلقت خاص آنها است ،خلقیت که بر مبنای
اخالیق و پسندیده متایل دارند و
فطرت است .بنابراین فعل اخالیق یک فعل انساین است ،همچنانکه فعل غیراخالیق نیز انساین است ،ز یرا
انام دهد.
حیوان به دلیل اینکه مهیشه در یک سطح میماند و قابلیت تعایل ندارد ،منیتواند هیچیک را ج
ن
(مطهری )19 :1387،برای ن
است حبیث ممل پیرامون نظر یۀ فطرت داشته باشمی.
چنی نظری ضروری
تبیی
ج

 -2نظریۀ فطرت
ً

در مورد ماهیت انسان معموال سه نوع واژه بهکار میرود:

 .1طبیعت 45:در عرف دیین -سنیت ،طبیعت ،سرشیت است که متام اشیای مادی مطابق آن آفریده شدهاند و بیشتر در
خصوص مجادات و عامل ماده بهکار میرود و زماین که در مورد انسان استعمال میشود به جنبههای مشترک انسان

با ماده اشاره دارد.

 .2غریزه 46:غریزه در مورد صفات حیواین که در انسان و حیوان مشترک هستند ،بهکار میرود .غریزه بر خودخواهی
و بقای نوع استوار است و عامیل است که موجود زنده را در جهت کسب تواناییهای ز یسیت برای بقا و تولید مثل

هدایت میکند.

 .3فطرت 47:فطرت ،سرشیت و یژه و آفر ینیش خاص انسان است .فطرت غیر از طبیعت است که در مهۀ
موجودات جامد یا نبایت و بدون روح حیواین یافت میشود و غیر از غر یزه است که در حیوانات و در ُبعد حیواین
انسان وجود دارد .فطرت ،موهبیت است که بهطور منحصر از سوی خداوند به انسان عطا شده است تا او را به
سوی کمال هدایت مناید( .جوادی آمیل)24 :1392 ،
بهطور کیل میتوان گفت مفهوم فطرت بر امور و حقاییق در آدمی دال لت دارد که دارای مشخصات و و یژگیهای
خایص باشد .از مجله این و یژگیها میتوان این موارد را برمشرد :دربرگیرندۀ قوا و فرایندهای ادراکی ،غیراکتسایب،
و تربه ،مستقل و خودبسنده در معنا و کارکرد ،دارای خاصیت بالقوه ،دارای خاصیت
ناآموخته از طر یق حس ج
غایتمندی و قابلیت شکوفایی (امید.)1378 ،
این مضمون در یک سیر تار خیی در میان فالسفه در طول تار یخ تکو ین یافته است ،چنانچه افالطون در رسالۀ
فایدون ،آ گاهی انسان را شکل گرفته در عامل مثل میداند و معتقد است پس از تولد ،نفس ،موطن آ گاهی است
بنابراین ظرفیت و استعداد نفس به آ گاهی ذایت آن است و از طر یق حواس حاصل منیشود « :شناسایی باید پیش
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از تولد در ما باشد....آ گاهی را پیش از تولد داشته و با آن بهدنیا میآیمی» ( .)457:1،1380افالطون هم ن
چنی در
منون میگو ید«:او چیزهای بسیار میداند....روح او مهیشه دانا بوده است( ».مهان  .)372:بنابراین افالطون،
حقیقت ُمثل است و جوارح ادراکی انسان به
فطرت را ظرفیت نفس میداند که شرط اسایس آ گاهی و در یافت
ِ
فعلیت آ گاهی نفس کمک میکنند .ارسطو نیز نگاهی استعالیی به نفس دارد و آن را مسئول شکلدهی ادراک
میداند .برمبنای فلسفۀ ارسطو دستگاه ادراکی انسان دربرگیرندۀ قوا (حس و خیال و عقل) و فرایندها (احساس
و تخ یل و تعقل) و فرآوردهها (صور حیس ،خیایل و عقیل) است که معرفت و شناخت در نتیجه فعالیت متام
جوانب نفس حاصل میشود( .ارسطو113 :1369 ،ـ 170 ،133 ،114و  )239در واقع نظر یۀ فطرت ارسطو یی
قوایی را دربرمیگیرد که در هنگام تولد انسان بهصورت بالقوه وجود دارند ،بهطوریکه جزء ساختار وجودی
انسان هستند .از دیدگاه ارسطو دربارۀ و یژگیهای امور فطری چند مورد بنیادین وجود دارد .خنست اینکه این
قابلیتهای فطری در وجود انسان موجود هستند و موجودیتشان بالقوه است و نیازمند فعلیت ن
یافت میباشد.
این قابلیتها پس از فعلیت ن
یافت از طر یق تأمل در کارکرد آنها شناخته میشوند( .مهان 100 :و )101
در حمکت متعالیه  ،مالصدرا  واژۀ «فطرت» و «ذات» را به يك معنا به كار مىبرد و در واقع ،آنها را مترادف
مىداند .در اين حالت ،انسان داراى علمى غيراكتساىب و ناخودآ گاه و پهنان است كه مىتواند به تدر يج و بر اثر
ّ
تنبه و تذكر ،به سطح آ گاهى او برسد .مالصدرا آشكارا بر فطرى بودن و غيراكتساىب بودن تصورات و تصديقات
بدهيى و اندراج آنها در خود عقل اذعان كرده است .صدرا بر اين عقیده است كه تصورات و تصديقات بدهيى 
اياد آنها فعاليت كند و از طر يق
در ذهن انسان به حنوی مادرزاد وجود دارند و نيازى نيست كه  ذهن براى ج
ن
آموخت آنها بپردازد .در واقع ذهن براى حصول آنها ،نيازمند اكتساب يا مانند آن
اشياء به انتزاع ،اكتساب يا

ن
تعيي آنها است (مالصدرا26 :1 ،1368 ،ـ.)27
نيست ،بلكه نيازمند تنبيه و يادآورى و تشخيص و
ن
متکلمی اسالمی متأخر از مجله شهید مطهری ،با متسک به برخی آیات قراین فطرتمندی انسان را
فالسفه و
نتیجه میگیرند .واژۀ فطرت بر وزن فعلة بر نوع خایص از بودن دال لت میکند ،مانند اینکه بگو یمی ِجلسة به
ن
نشست است .بنابراین فطرت را میتوان با ابداع یکی گرفت .در عرف سنیت-دیین ،فطرت
معنای نوع خایص از
به این معنا است که هر فردی از انسانها بر نوع خایص از صفات پا به این جهان میگذارد ،بهطوریکه آمادگی
و استعداد پذیرش انواع خایص از مفاهمی و تعالمی را دارا میباشد .از اینرو فطرت با غر یزه و طبیعت فرق دارد.
فطرت در عرف دیین صبغۀ تقدس دارد ،ز یرا اعطای و یژۀ اهلی به انسان است که در یک سیر تدر جیی انسان را
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در جهت رسیدن به سعادت هدایت میکند .در سایۀ رشد عقل ،فطرت نیز تکون مییابد ،یعین در نتیجۀ رشد
و شکوفایی استعدادهای عقیل ،فطرت نیز شکوفا میشود( .مطهری)18-22 :1382،
مطهری بر این باور است که در فلسفۀ اسالمی قائل بودن به فطرت انساین ،معیار انسانیت مشرده میشود ،ز یرا
در سایۀ معیارهای ثابت فطری است که میتوان از تکامل خصلتها و فضایل بشری در طول تار یخ سخن گفت
ن
چنی تقر یری از نظر یۀ فطرت ،انسان دارای دو گرایش متفاوت است و قدرت انتخاب
(مهان 48.)144 :مطابق
و اختیار و اراده دارد .بنابراین یکی از خصوصیات فطری در انسان ،قدرت انتخاب میان خیر و شر میباشد .از
دیگر امور فطری در انسان بر اساس سنت اسالمی ،میتوان موارد ز یر را نام برد :حقیقتجو یی بهعنوان منشأ
حمکت و فلسفه ،گرایش ذایت به خیر و فضیلت که منشأ امور اخالیق است ،گرایش به مجال و ز یبایی بهعنوان
مبدأ پیدایش هنر ،گرایش به خالقیت و ابداع که منشأ صنعت و نوآوری است و گرایش به عشق و پرستش که
سرچشمۀ معنو یت و احساس عرفاین است (مهان.)84 ،82،83 :
عالمه طباطبایی نیز  در تفسیر آیۀ  213سورۀ بقره بسیاری از خصوصیات انساین را فطری میداند:

...انسان موجودی که برحسب فطرتش اجتماعی و تعاو ین است ،در ن
اولی اجتماعی که تشکیل داد یک امت
بود ،آنگاه مهان فطرت وادارش کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود با یکدیگر اختالف کنند ،از اینجا

ن
قوانی لباس دین بهخود گرفت و
به وضع قوانیین که اختالفات پدید آمده را برطرف سازد ،نیاز پیدا شد و این
مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گردید و برای اصالح و تمکیلش الزم شد عبادایت در آن تشر یع شود تا مردم
از آن راه هتذیب گردند و بهمنظور این کار پیامبراین مبعوث شدند و رفته رفته آن اختالفها در دین راه یافت ،بر
سر معارف دین و مبدأ و معادش اختالف کردند و در نتیجه به وحدت دیین هم خلل وارد شد ،شعبهها و حزبها
پیدا شد و به تبع اختالف در دین ،اختالفهایی دیگر نیز درگرفت و این اختال فها بعد از تشر یع دین به جز دمشین
از خود مردم دیندار هیچ علت دیگری نداشت ،چون دین برای حل اختالف آمده بود ،و یل عدهای از در ظلم و
طغیان خود دین را هم با اینکه اصول و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان متام کرده بود ،مایۀ اختالف کردند».
(عالمه طباطبایی)168 :2 ،1383 ،

عالمه طباطبایی براین باور است که اگر عدالتطلیب اقتضای اولیۀ طبیعت انساین میبود ،بایسیت عدالت
ً
اجتماعی در شئون اجتماعات بشری مؤلفهای غالب بود ،در حایلکه دقیقا خالف این امر را شاهد هستمی
و قدرمتندان مهیشه خواستهاند بر ضعیفان حکومت منایند .از آنجاکه گرایش به عدل ،ذایت انسان نیست،
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او نیازمند انبیاء اهلی است تا در زندگی اجتماعی خو یش اخالق را بیاموزد و عدالت را بپذیرد و اجرا مناید.
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بنابراین علت بعثت انبیا مهان سیر بشر به حسب طبع و فطرتش بهسوی اختالف است ،مهانطور که فطرتش
ن
چنی شرایطی الجرم
او را بهسوی تشکیل اجتماع ترغیب میکند ،مهان فطرت نیز او را به اختالف میافکند ،در
باید عامیل خارج از فطرت ،عهدهدار رفع اختالف گردد .خداوند از طر یق بعثت انبیاء و تشر یع دین و نزول کتب
آمساین ،نوع بشر را بهسوی کمال و سعادت دنیوی و اخروی هدایت میمناید( .مهان)195 :2 ،
وجه مشترک نظرایت که پیرامون فطرت مطرح شد تأ کید بر وجود یک وجه خلقت خاص در انسان است که او را
از سایر جانوران متمایز میمناید .آنچه ذایت انسان است در  خلقت خاص او هناده شده است و همچون بذری
است که طی تکو ین عقالنیت و رشد انسان شکوفا میشود.

 :1-2نظریۀ فطرت و اخالق
براساس مباحث مربوط به ز یستشنایس تکامیل و جامعهشنایس تکامیل ،مغز انسان در بدو پیدایش خایل از
معلومات اکتسایب است و بر مبنای رو یکرد تکامیل با گذشت زمان و کارکردهای تکامل فرهنگی ،گرایشهای انساین
از مجله گرایش به دین و اخالق شکل میگیرند 50.این گرایشها در اجتماع انساین معلول توامنندیهای خاص
ایاب میکند انسانها
گونۀ انسان در تطابق با شرایط حمیط و ساختار ز یست اجتماعی است .منافع جامعۀ انساین ج

بهسوی دین گرایش یابند و نظامهای اخالیق را وضع کرده و به آنها پایبند باشند .بهنظر میرسد با این رو یکرد،
ً
اگر بپذیرمی گرایشهای فطری در انسان کامال بالقوه است و تهنا زماین که با رشد عقالنیت به فعلیت برسد ،قادر به
هدایت انسان خواهد بود و پیامبران نقش تربیت و شکوفایی گرایشهای فطری در انسان را برعهده دارند ،رسالت
انبیاء اهلی نیز در راستای حتکمی ساختار اجتماع انساین قابل توجیه خواهد بود .بنابراین با رشد عقالنیت انسان،
راههای منهتی به فعلیت قابلیتهای دروین فطری در انسان آزموده شده و انتخاب میگردد.
با توجه به مباحث عالمه طباطبایی ،در خصوص سایر مفاهمی اخالیق نیز میتوان گفت که هدف انبیاء و رسل
اهلی برقراری کامل نظام اخالیق در جوامع اجتماعی و  هدایت انسان بهسوی فضایل اخالیق و گذار او از یک
موجود حیواین به موجودی انساین و در باال تر ین مرتبه ،موجودی اهلی بوده است .این حبث زماین امهیت
مییابد که با برریس آیات قران درمییابمی که قرآن انسان را واجد صفات رذیلهای از مجله :کفر ،حرص و طمع،
جهالت ،طغیان ،ظلم و ناداین و غیره میداند 51.بنابراین ظرفیتهای فطری نیازمند شکوفایی هستند و این امر
در سایۀ هدایت انبیاء اهلی و رشد عقالنیت بشری امکانپذیر خواهد بود .از طریف برخی از مفسران  انسان را از
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جهیت دارای فطرت و از سوی دیگر دارای طبیعت میدانند .فطرت انسان وابسته به روح اهلی است و طبیعت او
ر یشه در جهان ماده دارد .در این نظر یه ،رذایل به طبیعت انسان و فضایل به فطرت او باز میگردند ،چنانچه
انسان از طبیعت خود تبعیت کند از روح خود غافل میشود و دچار احنطاط اخالیق و انساین میگردد و در این
حال است که مصداق صفات رذیلهای میشود که قران به آنها اشاره کردهاست .اما اگر انسان ُبعد فطری خود
را پرورش دهد ،به مقامی بسیار واال دست مییابد .بنابر این دیدگاه هرجا که در قرآن سخن از مذمت و نکوهش
انسان است ،گفتگو از انساین است که از خاک آفر یده شدهاست و هرجا از کرامت انساین سخین بیان میشود،
گفتگو دربارۀ انساین است که مسجود فرشتگان میباشد( .جوادی آمیل22 :1392،و)23
برخی دیگر از مفسران با توسل به مراتب نفس در فلسفۀ مالصدرا  52بر این باور هستند که فطری بودن برخی
اوصاف در انسان بهمعنای مالزمت آن صفات با خلقت اولیۀ او نیست ،بلکه به آن معنا است که هر انساین
در مسیر تکو یین نفس خود تهنا پس از رسیدن به بلوغ عقیل و در پرتو اعمال نیک است که میتواند از نفحات
ن
فطرت هبرهمند گردد .هم ن
داشت طبعی ظلوم و جهول و کفار و غیره را بیانگر لوازم ذایت
چنی اتصاف انسان به
انسان در مرتبۀ معیین از وجود عنوان میکنند که این مرتبه در طول سایر مراتب نفس انساین واقع میشود و شرط
الزم شکوفایی مراتب بعدی گذر از این مرتبه میباشد( .عالمه طباطبایی)21: 20 ،1383 ،

 -3فطرت و عقالنیت :تبیین دینی و زیستی از ماهیت انسان
مهانگونه که در حبث از نظر یۀ فطرت مطرح شد ،در مواجهه با چرایی تفاوت ماهوی انسان با سایر موجودات،
وجود روح یا فطرت اهلی پاسخ دیین مبتین بر خداشنایس میباشد که بسیاری از افراد با امیان را قانع میکند ،اما
صرفنظر از قائل بودن یا نبودن به وجود روح اهلی ،ز یستشناسان تکامیل همچنان میخواهند بدانند تفاوتهای
ژنتیکی میان انسانها و میمو نها چگونه به پدید آمدن تفاوتهای آناتومیکی و رفتاری میان آنها منجر میشود.
حیت شاید بتوان از دیدگاه افرادی نیز که به وجود روح معتقد هستند ،پذیرفت که ارتباط ز یستشناخیت در
بهوجود آمدن تفاوتهای میان میمون و انسان دخالت دارد  .بهو یژه اگر بپذیرمی که قانو نمندی عامل ،تدبیر
ن
قوانی تغییرناپذیر در کل جهان هسیت ساری و جاری است ،در
اهلی است و مشیت اهلی از طر یق سنتها و

اینصورت اعتقاد به فطرت اهلی مانع پذیرش فرایندهای طبیعی منجر به متایزات انساین خنواهد شد.آنچه
ن
دانست آن هستند ،این است که :کدام و یژگیهای ژنتیکی و غیر ژنتیکی ،گونۀ ما را بهطور
دانشمندان در صدد
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مشخص از میمو نها و سایر جانوران متمایز میکند .دینداران ممکن است اعتقاد داشته باشند روحی که توسط
ً
ن
چنی باوری منکر
عامل آن چیزی است که هر فرد  به آن تبدیل میشود .اما یقینا
خدا در انسان دمیده شده،
ِ
 تخ
این نیست که هر فرد از یک م بارور شده با اطالعات ژنتیکی منحصر بهفرد  بهوجود میآید که در بطن مادر
و با تقسیمات سلویل متعددی رشد و منو مییابد .و این حقیقت را نیز منکر منیشود که از و یژگیهای ژنتیکی
و سایر صفایت که هر فرد را از دیگری متمایز میسازد ،منیتوانمی صرفنظر کنمی و آنها را یباساس بدانمی .با
ً
پیشرفت اطالعات ز یستشناخیت دربارۀ تفاوتهای میان انسانها و میمو نها ،مطمئنا در مورد مسائل و
مباحث خداشنایس ز یادی ،جای تعمق و تأمل فلسیف بسیاری خواهد بود ،بهو یژه اگر بپذیرمی دانش مبتین
بر ز یستشنایس ،باورهای دیین را از معادله خارج منیکند و نادیده منیانگارد بلکه حیت ممکن است اساس و
پایهای برای بینشهای خداشنایس ارائه کند .بنابراین میتوان با حلاظ پیشفرضهای ز یسیت در مورد سرشت
انسان ،فطرتمندی را در معنای واجد بودن استعداد ز یسیت در جهت گذر از آستانۀ تکامیل و رسیدن به مرحلۀ
ن
چنی نظر یهای چالش اصیل میان
انسان هومشند معنا کرد .ظرفییت که تهنا گونۀ انسان از آن برخوردار است .در
تقر یر ز یسیت و دیین از سرشت انسان ،در واقع حنوۀ برخورداری از فطرت است.
مهانطور که گفته شد در نگرش دیین ،فطرت ،موهبیت اهلی برمشرده میشود که از سوی خدای متعال به انسان
ارزاین گشته است در حایلکه در تقر یر ز یسیت این توامنندی در عقالنیت پیشرفته انسان از سوی طبیعت و در
جر یان فرایندهای ز یسیت نصیب انسان شده است .اگر نگاهمان به جر یان تکامل ز یسیت یک نگاه غیرملحدانه
باشد ،حضور مشیت اهلی در عامل خلقت (حداقل در حد هدایت اولیۀ موجودات ) با فرایندهای ز یسیت تناقیض
خنواهد داشت .میتوان باور داشت خداوند جهان را خلق کردهاست و در ن
عی حال پذیرفت که سیارات ،کوهها،
گیاهان و حیوانات ،پس از خلقت اولیه ،توسط فرآیندهای طبیعی به وجود آمدهاند .در اصطالح دیین ،ممکن
است خدا از طر یق «علل ثانو یه» 53عمل کند ( .)Ayala, 2007: 175بنابراین اگر خبواهمی میان نظر یۀ فطرت

(مورد تأ کید ادیان) از یکسو و ن
تبیی تکامیل سرشت انسان از سوی دیگر مجع کرده و به نظر یهای تلفییق دست
یابمی ،باید دو مقدمۀ مهم را بهعنوان پیشفرض حلاظ منایمی:
 .1انسان بهعنوان یک موجود عقالین و به جهت رشد و توسعۀ ظرفیتهای فکری و ذهین خود ،واجد حس اخالیق
است و با برخورداری از تکامل فرهنگی ،نظامهای اخالیق را بنیان هناده است و نظام های اخالیق در جوامع بشری
دارای بنیان عیین هستند .قائل بودن به عینیت هنجارهای اخالیق ،نتیجۀ در نظر ن
گرفت حمور یت عقالنیت انسان در
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ایاد حس اخالیق میباشد و این عقالنیت منحصربهفرد عامل متایز انسان از سایر گونهها است.
ج
ن
دومی پیش فرض در واقع حلاظ حضور ارادۀ اهلی در جریانات طبیعی است که مستلزم نگریش غیرملحدانه به
.2

عامل هسیت میباشد ،حیت اگر ن
چنی حضوری تهنا با حلاظ علل ثانو یه توجیه شود.
با درنظر ن
گرفت دو پیشفرض فوق ،میتوان برای انسان فطریت در نظر گرفت که با ارادۀ اهلی و در جریان فرایندهای
طبیعی در قالب عقالنیت ،واجد آن گشته است .این ظرفیت بارز انساین او را به موجودی دارای اراده و قدرت
انتخاب مبدل کرده است که نتیجۀ آن گرایش به رفتارهای اخالیق و پایهگذاری نظامهای اخالیق میباشد.
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نتیجهگیری

الف -با توجه به مباحیث که دربارۀ ن
تبیی ز یسیت ماهیت انسان از یکسو و نظر یۀ فطرت از سوی دیگر مطرح
شد و با تأ کید بر مؤلفۀ عقالنیت بهعنوان حمور بنیادین در هر دو نظر یه ،میتوان گفت ،چنانچه در تعر یف

مفهوم فطرت ،معنای موسعی را در نظر بگیرمی ،در اینصورت میتوان هم موجودیت و سرشت خاص انساین
را در متایز با سایر موجودات ن
تبیی کرد و هم به نکات مشترک با نظر یۀ ز یسیت دست یافت .به این حنو که
فطرت را مهان طبیعت و ماهیت انساین در مفهوم ز یسیت در نظر بگیرمی که با رشد عقالنیت در گونۀ انسان به
مرور شکوفا میشود .این ماهیت انساین در تقر یر تکامیل در طول فرایند تکامل از سوی طبیعت به انسان داده
در ترد و ارادۀ اهلی دارد .اگر قایل به حضور مشیت اهلی در روند جر یانات طبیعی
میشود و در تلیق دیین ر یشه ج

و بهواسطۀ علل ثانو یه باشمی ،میتوانمی نتیجه بگیرمی فطرت مهان عقالنیت انسان است که بهمرور زمان رشد
میکند و بالنده میشود و اصیلتر ین مؤلفۀ متایز گونۀ انسان با سایر گونههای ز یسیت است .یعین حیت اگر بپذیرمی
که انسان قبل از تولد واجد استعدادهای خایص است که از سوی خداوند به او هبه شده است ،الزم است
این نکته را هم مدنظر داشته باشمی که برای به فعلیت رساندن این استعدادها ،انسان به حلاظ تکامیل باید به
مرحلهای از خردمندی برسد تا قادر باشد قابلیتهای هنفتۀ خود را شکوفا کند .بنابراین عقالنیت رشدیافته
در تلیق تکامیل از سرشت انسان را میتوان معادل استعدادهای فطری در جهانبیین دیین در نظر گرفت .ز یرا
عقالنیت در گونۀ انسان با گذر از آستانۀ تکامیل پدید میآید و در نتیجۀ رشد فرهنگ و تکامل فرهنگی به فعلیت
میرسد و استعدادهای فطری نیز با رشد عقالنیت از یکسو و هدایت رسوالن اهلی از سوی دیگر توامنند شده و
شکوفا میگردند .از اینرو میتوان در هر دو تقر یر سیر تطور از قوه به فعل را تصور کرد که بارزتر ین وجهۀ فعلیت
این توانایی بروز رفتارهای اخالیق در گونۀ انسان میباشد.
ب -مطابق روایت تکامیل  ،رفتار اخالیق یک رفتار عقالین است و این عقالنیت نتیجۀ رشد ظرفیتهای مغز
انسان در اثر گذر از آستانۀ تکامیل میباشد .بنابراین میتوان این پدیده را یک اتفاق منحصربهفرد برای گونۀ
انسان در نظر گرفت .اتفایق که در طی آن ترادییس مغز حیواین (شامپانزه) به عقالنیت انساین اتفاق افتاده است.
از اینرو این و یژگی خاص انساین است که او را از سایر گونهها متمایز کرده و حس اخالیق را سبب شده است.
در واقع این مهان حیس است که در روایت سنیت از آن بهعنوان یک قابلیت فطری منحصربهفرد یاد میشود
و  در ن
تبیی تکامیل ،منود متایز یافتگی گونۀ انسان در مقایسه با گونههای پستتر است .اگر فرایند تکامل ز یسیت
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قوانی و ن
ن
سن اهلی در عامل فرض کنمی ،میتوانمی بپذیرمی که انسان بهعنوان یک گونۀ موفق
را بهعنوان یکی از
در گذار از آستانۀ تکامیل  به قابلیتهای خایص دست مییابد که از مجله میتوان به حس اخالیق و متایل به
قضاوت و پیشبیین پیامد رفتار و افعال اشاره کرد .بنابراین صفات ممتاز انساین که در جهانبیین دیین بر اساس
ن
تبیی تکامیل برمبنای گذار گونۀ انسان از آستانۀ تکامیل و دستیایب به
فطرتمندی انسان توجیه میشود در
ن
متعی میگردد.
قابلیتهای ز یسیت
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پینوشتها

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-7پروتوزوئرهای تکسلویل هستند و در شاخۀ مژکداران و سلسله پروتیستا طبقهبندی میشوند.
زنیرۀ غذایی را تشکیل میدهند.
آنها در آبهای آرام و آبگیرهای راکد زندگی میکنند و خبش اصیل ج
8-Vertebrates
;9- Invertebrates
10- Mammals
11- Reptiles
12- Cerebral Hemispheres

 :neopallium-13نئوکورتکس  neocortexکه ایزوکورتکس  isocortexنیز نامیده میشود .خبیش از مغز پستانداران
است که الیۀ بیروین دو نیمکره مغزی میباشد و خود از شش الیه تشکیل یافته است .این خبش از مغز در عملکرد

اندامهای حیس ،تصممی های حرکیت،خودآ گاهی و زبان نقش دارد .این خبش از مغز در ماهیها و دوز یستان وجود
ندارد.

14- Cerebral Cortex
15- Animal lineages
16- Adaptive
17- Erect posture
18- Large Brain
19- Backbone20- 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

 -48بر اساس حدییث موثق از نظر شیعه و سین سرشت انسان تعر یف شده است« .ان اهلل تعایل خلق امللئکه و
رکب فهیم العقل و خلق الهبامی و رکب فهیم الشهوه و خلق االنسان و رکب فیه العقل و الشهوه ( ».کتاب کایف،
علل الشرایع ،جلد  ،1باب  ،6ص)4
خداوند متعال فرشته را آفر ید و او را عقل حمض ساخت و حیوان را آفر ید و او را شهوت حمض قرار داد و انسان را
آفر ید و ایندو سرشت عقل و شهوت را در هم آمیخت .بنابراین انسان دارای دو گرایش متفاوت است و قدرت
انتخاب و اختیار و اراده دارد
 -49عالمه طباطبایی :2 ،1383 ،ص .176
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 -50البته الزم بهذکر است که به حلاظ ز یسیت اطالعات الزم و اغلب مفید برای بقای موجود زنده در ژ نهای
آنها موجود است .حداقل اینکه تواناییهای غر یزی ،استعداد برخورداری از مهارتهای خاص را در گونۀه
انسان پدید آوردهاند.
 -51انسان موجودی است که نسبت به پروردگارش مغرور است (انفطار ،)6/انسان هرگاه خود را یبنیاز پندارد
طغیان میکند (علق6/و ،)7انسان بسیار عجله کننده است (انبیاء37/؛ اسراء ،)11/انسان دمشن آشکار خدا
است (حنل ،)4/انسان (برای انفاق) خبیل است (اسراء ،)100/چنانچه خداوند روزی بندگان خو یش را افزون
ً
مسلما در ن
زمی به فساد برمیخیزند (شوری )27/انسان ضعیف آفر یده شده است (نساء ،)28/انسان
سازد،
بسیار کفور است (زخرف15/؛ اسراء89/؛ هود9/؛ ابراهمی ،)34/خداوند نسبت به انسانها دارای فضل است
اما اکثر آنها ناسپاس هستند (غافر61/؛ بقره243/؛  منل73/؛ یونس)60/
ن
صدراملتأهلی در مبحث نفس ،بهعنوان حقیقت وجودی انسان ،معتقد است نفس انسان در بدو پیدایش
-52
خایل از کماالت وجودی است .نفس انسان در عامل دنیا دارای مراتب و نشئات متعدد وجودی است .این
مراتب سهگانه عبارتند از مرتبۀ حیس ،مرتبۀ خیایل و مرتبۀ عقیل ،که این مراتب در طول زندگی انسان بهتدر یج
به فعلیت میرسد .نفس در انسان قبل از ورود در دنیا به مراتب عقیل و مثایل موجود است و بعد از دنیا بهوجود
مثایل و عقیل موجود میباشد .صدرا نفس انساین را دارای شئون متعددی میداند که برخی قبل از طبیعت و
برخی دیگر مهراه طبیعت و پارهای از این شئون بعد از طبیعت واقع میشود .این تصو یر از نفس بر خالف سایر
موجودات طبیعی و عقیل است که هر یک از آنها دارای جایگاه و مرتبهای ن
معی در هسیت میباشند .نفس در
وجود انسان یعین کمال اول متعلق به جسم طبیعی آیل دارای حیات بالقوه که در این جهت با نفس نبایت و
انام میدهد ،ویل
نفس حیواین مشترک است و کلیه اعمال و افعال نفس نبایت و نفس حیواین را در بدن انسان ج

انام دهد .از طریف این نفس
بر آنها امتیاز دارد ز یرا قادر است مفاهمی کیل را درک کند و اعمال فکری خاص را ج

انسان است که تصورات و تصدیقات را ادراک میکند و حق و باطل را در این ادراک تشخیص میدهد .صدرا
انام میدهد که مخ تص انسان
این قوه را عقل نظری مینامد .نفس قوه دیگری نیز دارد که با آن اعمال و افعایل ج
است ،از قبیل طراحی و ساخت بناهای پیچیده و استنباط حسن و قبح افعال .با این قوه انسان قادر است

عمل نیک را از عمل زشت تشخیص دهد و به خویب یا بدی عمیل اعتقاد پیدا کند( .مالصدرا)301 :1383 ،
53- Secondary Causes
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