
 

 

 

 

  

   ∗∗بداشتي                              علي اله∗فرانك بهمني
  

 شناسي داروين براساس حكمت متعاليه نقد و بررسي انسان

  

  چكيده
تبيين چگونگي هستي و ظهور انسان نقشي راهبردي در عملكرد انسان و اعتقاد 

هاي كالمي امروزه شاهد پيامد. او به غايت و هدف نهايي از زندگي و زيستن دارد
شناسي انسان براساس دو رويكرد مشهور  شناسي و غايت ي هستي بسياري در حوزه

 هستيم؛ و ازآنجاكه تمام –ثبات انواع و تبدل انواع–ي ايجاد انسان در مسأله
پذيرد، در اين مقاله عوامل مؤثر بر تبدل تا  مي هاي علوم به مدد عقل صورت استنتاج

شود تا امكان و  مي وين، به مكتب عقلي مالصدرا عرضه ظهور انسان از ديدگاه دار
  .  شود ها با نظام دقيق عقلي او روشن حدود اين تبدل

 مستندات تجربي خود كه از طريقاش را براساس  ي تكاملي نظريهداروين 
به دست بر روي حيوانات اهلي  ها ها و برخي آزمايش  فسيل، در سفرهاشمشاهدات
را به انسان نيز تعميم  هاي عقلي، بنا نهاده و سپس آن فرض  پيشبا استفاده ازآمده و 

ياري انتخاب طبيعي، در تنازع نظر وي، ايجاد انسان از نياي حيواني و بهبه. دهد مي
گرفته  است؛ ايجاد انسان از سر تصادف بوده و سرانجامِ انسان نامعلوم  بقا صورت

 در وجود و حركت جوهري، وجودشناسي حكمت متعاليه با تبيين تشكيك. است
 چگونگي تبدل موجود تا ظهور انسان و ،نموده ي داروين را روشن  هاي مفقوده حلقه

نمايد؛ براساس حكمت متعاليه، گرچه انسان محصول فرايند   مي را مشخص حدود آن
  است و عوامل زيست شدهتعييناي ازپيش تكامل است، اين فرايند تابع برنامه

اي تكامل انسان هستند، حكمت متعاليه ساحت دومي نيز براي  ينهمحيطي، علل زم
انسان قائل است كه منشعب از جسم اوست و استعداد تبدل و تكامل تا باالترين 

تنها هدفمند ايجاد شده، بلكه جاودانه درنتيجه، انسان نه. مراتب وجودي را داراست
  . ه خواهد داداست و در مراتب متفاوتي از وجود، زندگي خود را ادام

 تحليلي است كه با استفاده از منابع اصلي –روش پژوهش در اين مقاله، توصيفي 
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  بيان مسأله. 1
و بررسي حقيقت انسان و چگونگي پيدايش آن، ازجمله مسائل ديرين و باستاني فلسفه 

مبرهن . الهيات است كه هميشه با پيامدهاي اجتماعي و اخالقي بسياري همراه بوده است
ي فلسفه يا علوم ديگر، نقشي  واسطهشناخت انسان و تبيين آغاز و انجام او بهاست كه 

  . راهبردي در عملكرد بشر و انتخاب راه خوشبختي و سعادت وي دارد
تفكيك شكل قطعي از يكديگر قابل گوناگون بههاي  هاي حوزه شناسي انسانكه  آنجا از

گذارند، براي كسب معرفت صحيح، نيازمند   مي نيستند و هريك بر قلمرو ديگري تأثير
  . پذير از انسان هستيم نگرشي توسعه

شناسي تجربي، ناظر بر ايجاد  ي تكامل داروين در انسان كه طرح نظريه به اين توجهبا
خالق و نفي  علوم او با پيامدهاي كالمي متعددي چون نفي تصادفي انسان و سرنوشت نام

شناسي  شناسي، روان هاي ديگر چون جامعه شناسي در حوزه  بوده است و انسان غايت همراه
توجهي پيدا كردند، پژوهشگر بر آن است با تأثير اين نظريه تغييرات قابلو اخالق نيز تحت

شناسي برسد و  يه، به تحليل دقيقي از انسانشناسي داروين به حكمت متعال ي انسان عرضه
شدن را با غايتمندي و نظارت بر اين تبدل منقح گونهطريق گونهراستاييِ ايجاد انسان ازهم

  . نمايد 
فلسفي را بر مبناي علوم تجربي اي شبه  كرد نظريه چارلز داروين كسي است كه سعي

 برخاسته از دل طبيعت و 1كه انسان داروينيداد او با استفاده از علم تجربي نشان. پي نهد
ي تحول تدريجي موجودات از نقص به تمام است، هيچ منزلتي فراتر از موجودات ديگر  ثمره

. معناستكلي بيندارد و آن ساحت قدسي كه در تبارشناسي انسان مطرح است، به
تنوع و گوناگونِ صورت ماند و بهموجودات زنده از موجودي ساده و ابتدايي تحول يافته

هايي خود تغييرات و تفاوتدر ميان فرزندان هر نسلِ موجود زنده، خودبه. اندامروزي درآمده
آن فرزنداني كه . شده است، از ميان اين صفات، بعضي با محيط سازگارتر بودندپيدا مي

ترتيب، اينبهتدريج نابود شدند،   ماندند و بقيه بهداراي صفات سازگار با محيط بودند زنده
ي مهم اين است نكته.  ماند و فرزند آورد كه داراي صفات سازگار با محيط بودنسلي باقي

بود، بلكه در سرشت آنان بود و چون در وجود نياورده ها به كه اين صفات را محيط در آن
 زياد قدرارث به فرزندانشان منتقل شد و در طول زمان، اين تغييرات آنسرشت آنان بود، به

) البّته نه در تمام انواع(است شود مدعي شد كه نوعي به نوع ديگر تبديل شدهشد كه مي
  ).6: رك(

توان بر طبق  ي انسان را مي ي صفات مميزه دهد چگونه همه او كوشيده است نشان
در .  انسان در جريان انتخاب طبيعي توجيه و تعليل كرد2نماي تغيير تدريجي نياكان آدم
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  و شباهت نزديك انسان به ميمون شواهد وداليلي برشمرد و مصرانه 3كيب كالبديمورد تر
هاي رواني انسان با قواي ساير حيوانات تفاوت  بر اين نظريه تأكيد كرد كه اخالق و توانش

اي يعني تفاوت در شدت و ضعف دارد نه تفاوت نوعي، چراكه حيوانات هم از درجات  درجه
  ).19: رك( برخوردارند 4م و تفاهمضعيفي از احساسات و تفهي

اش در بحث حركت جوهري،  ديگر مالصدرا در حكمت متعاليه با ابتكار فلسفيازسوي
توانست بسياري از مشكالت ... تشكيك وجود، حركت جوهري اشتدادي نفس و

. جواب در اين حوزه باشد گوي بسياري از مشكالت بي شناسي را حل كند و پاسخ انسان
كند و معتقد است عوامل  ليت تغيير موجودات را با حركت جوهري تبيين ميمالصدرا قاب

تغييرات انواع براساس استعدادهاي . ايِ تكامل موجودات هستندمحيطي علل زمينهزيست
دروني آنان است و انسان گرچه محصول نوعي تكامل است، تفاوتي مبنايي با حيوانات دارد، 

اي ساحت نفساني است و انسانيت انسان بستگي تام با بر ساحت جسماني، دار چراكه عالوه
. رود در اين ديدگاه، انسان جاودانه است و با مرگ از بين نمي. اش دارد اين ساحت از هستي

تمام اعمال و حتي . زندگي در اين جهان، مقدمه و آغازي است براي زندگي در جهاني ديگر
  . كند انسانيت او را معنادار مياش مؤثر بوده،  نيات او در رشد و تكامل نفساني

شده است، اما  در باب داروين و اثرگذاري نظراتش بر الهيات، مطالب بسياري نوشته 
شناسي باشد نيافته  پژوهشگر مطلبي كه ناظر بر بررسي صدراييِ نظرات داروين در انسان

 تحليل ي مستقيم، بهسير بحث به اين صورت انجام شده است كه ابتدا با مواجهه. است
 شده است و پس از تبيين ديدگاه حكمت متعاليه،  ي داروين پرداخته سيستمي نظريه

-خالصه روش رساله، تحليليطور شده است؛ به درمقام نقد فلسفي، به مباني نظريه پرداخته
  . گرفته است اي انجام  برهاني و تطبيقي است و با استناد به منابع كتابخانه

  

  ي داروين هاي نظريهفرض پيش. 2
سازي و روش استقرايي در جستجوي پاسخ به  علم تجربي علمي است كه با فرضيه

اي  استنتاج استقرايي با مدد اصول متعارف و موضوعه. ي خود است شناسانه سؤاالت هستي
فرض پذيرفته است؛ بنابراين ابتدا  ها را چونان پيش پذيرد كه دانشمند آن انجام مي

  ):19(شود   مي ي تكاملي داروين بر آن استوارند آورده هايي كه فرضيه فرض پيش
  . در دنياي جاندار، هيچ رويدادي بدون علت نيست: اصل عليت. 1
  ). كمي و كيفي(دنياي جاندار پيوسته در حال دگرگوني است : اصل حركت. 2
در دنياي جاندار، تراكم تغييرات كمي منجر به : اصل تبديل تغييرات كمي به كيفي. 3

  . شود ييرات كيفي ميتغ
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دهند  ي عالم را تشكيل مي جان، مجموعه ي جاندار و بي ماده: اصل بقاي ماده و انرژي. 4
چيز از بين  در اين دادوستد هيچ. دهد ها پيوسته تبادل ماده و انرژي روي مي و ميان آن

  .  رفت نخواهد
هستند و سرانجام هر جزء از دنياي جاندار، پيوسته با هم در كشاكش : اصل اضداد. 5

گذارد كه خود،  ي هستي مي از اين ادغام، تركيب نويني پا به دايره. شوند درهم ادغام مي
  . ضدي دارد

واقعيتي است ... هر سيستم، اعم از ارگانيسم فردي، صنف، نوع و: اصل نفي در نفي. 6
يت عيني شد و جايش را واقع عيني كه در طول زمان، در اثر كشاكش اضداد منتفي خواهد 

 شد و به واقعيت عيني ديگري تبديل  گيرد كه آن هم روزگاري منتفي خواهد اي مي تازه
  . حاصلِ نفي در نفي، سير تكاملي است. شود مي

هاي برتر از آحاد ارگانيسم،  هاي بزرگ، يعني دستگاه گرچه تغييرات تكاملي درگروه
آن است؛ يعني براساس تغييرات اي است از تغييرات فردي، ولي درمجموع، غير از  مجموعه

براين  بنا. گيرد كيفيِ ناشي از تجمع تغييرات كمي و براساس اصل نفي در نفي صورت مي
كه تغييرات  حالي شدن ندارد، در تر هر تغيير فردي داللت بر حركت به سوي كامل

ارد؛ هر پديده، داغ گذشته را بر پيشاني د. شدن است تر جمعي قطعاً به سوي كاملدسته
شناسي، و امروزه،  اي، جنين شناسي، تشريح مقايسه جهت، ازطريق زمينهمينبه

  ). 6(شد   مشخص خواهد  شناسي، ريشهمتابليسم
  

  ي تكامل داروين اصول نظريه. 3
دست آورد، به روش استقراء، داروين با استفاده از مشاهدات و تجربيات علمي كه به

  . را ارائه كردآورد و آن   دست اصول زير را به

  قابليت تغييرپذيري. 1. 3
 داد و با بررسي تغييرات  داروين به تغييرات جزئي در ميان انواع توجه زيادي نشان

نخست : كندرسد شرايط زيستي از دو طريق اثر ميمي نظر به«دهد كه ميگونه توضيح  اين
بد، ديگر ازطريق غيرمستقيم ياازطريق مستقيم كه تمام يا فقط بخشي از ارگانيسم را درمي

اثرات مستقيمِ شرايط زيستي، همان ). 23: ، ص6(» گذاردكه بر سيستم توليدمثل اثر مي
ديگر، جهان داراي عبارتطبيعت ارگانيسم جاندار و طبيعت شرايط زيستي است؛ به

همين قابليت ذاتي است كه .  شدن است طبيعتي تغييرپذير است و همه چيز در حال
  . سازدپذيري را در طول زمان ممكن ميتغيير
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است تأثير تغيير شرايط زيستي بر آنچه داروين اثر غيرمستقيمِ شرايط زيستي ناميده 
ي تأثير شرايط زيستي بر توليدمثل بدين جهت اهميت مسأله. روي سيستم توليدمثل است

  . دشوندارد كه تغييرات ارثي ماندگارند و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

  انتخاب جنسي. 2. 3
كه براي  اين نبرد بدون اين. انتخاب جنسي نبردي است بين نرها براي تصاحب ماده

شود كه نر مغلوب نسل كوچكي مهلك باشد، موجب مي) نر مغلوب(طرف مغلوب 
اگرچه انتخاب جنسي . برودمرور از بين باشد يا اصالً نسلي نداشته باشد و به داشته

توانند ازطريق نتخاب طبيعي مؤّثر نيست، اما با انتخاب جنسي، نرهاي غالب ميي ا اندازهبه
  ). 61: ، ص6(توليد نسل بيشتر، نوع خود را گسترش دهند 

  انتخاب طبيعي. 3. 3
نامد، حفظ تغييرات مفيد و مي» بقاي اصلح«در انتخاب طبيعي، كه داروين آن را 

مانند ميسود و زيان، شناور باقي تغييرات بيپذيرد و ميبخش صورت امحاي تغييرات زيان
: ، صص21(شود يا نسبت به طبيعت ارگانيسم موجود و شرايط محيط پيرامون تثبيت مي

  : شود تا به دگرگوني در نوع برسيمدر انتخاب طبيعي سه مرحله طي مي). 202-201
ي است و تخّطي از آن توارث هر صفت مفروض تابع قاعده و قانون: 5تغييرات اّتفاقي) الف

كند براي بسياري ناشناخته است، زيرا قاعده و نظامي كه بر توارث حكومت مي. استثناست
ي ارثي شود خصلت واحدي كه در افراد نوع معيني موجود است، گاهي جنبهمشاهده مي

هاي كودك به اجداد خود شبيه است و يا بعضي از خصيصه. دارد و زماني، ارثي نيست
گيرد كه برخي اي صورت ميمسّلم آن است كه تغييرات، طبق قوانين عديده. يستگاهي ن

   . )32-29: ، صص6(بريم  ميعنوان تغييرات تصادفي نام ها به لذا از آن. براي ما مبهم است
اند، بعضي با محيط از ميان صفات مختلفي كه فرزندان از والدين گرفته: تنازع بقا) ب

آن عده كه داراي . اندر بودند و بعضي اصالً با محيط تناسب نداشتهسازگارتر از بعضي ديگ
جا ماند ترتيب، نسلي بهاينجا ماندند و بقيه نابود شدند، بهصفات سازگار با محيط بودند، به

ي مهم اين است كه نكته). 7: ، ص2(و فرزند آورد كه صفات سازگار با محيط داشت 
يط زيستي بر روي سيستم توليدمثل، اين صفات را سرشتي داروين با قبول تأثير تغيير شرا

 موجود مؤّثر است 6شمارد كه بر ارگانيسم زاياي اي ميدانسته و جزء آن عده صفات مكتسبه
جا ماند كه با محيط جهت توانسته به ارث به نسل بعد منتقل شود و نسلي بههمينو به

  . سازگارتر باشد
د چنين امتيازي هستند ميانگين طول عمرشان بيشتر افرادي كه واج: 7بقاي انسب) ج

تر بر تعدادشان افزوده رو اندكي سريعخواهد بود، فرزندان بيشتري خواهند داشت و ازاين
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شود و در درازمدت، اين روند به انتخاب طبيعي تغييرات مذكور و مطابق آن، به كاهش مي
ا كه دگرگوني تدريجي در نوع شود، تا آنجتغييراتي كه كمتر مطلوب بودند منجر مي

  ). 143: ، ص3(دهد موردنظر رخ مي
- شدن خود پيش مي آيد كه در انتخاب طبيعي و جنسي، نوع، به سمت كاملنظر ميبه

  . ماندميرود و نوع اصلح باقي 

  تغييرات وابسته. 4. 3
  . ود شكند تا دگرگوني نوع در تكامل دارويني روشنكمك مي» تغييرات وابسته«قانون

تغييرات وابسته تغييراتي هستند كه وقتي ارگانيسم جانداري ازطريق انتخاب طبيعي و 
ي ديگر تغييراتي   در حال تحول است، در نقطهدرپي از يك نقطهتجمع تغييرات كوچك پي

اين تغييرات نوظهور، بيانگر وابستگي اعضا و ارگانيسم . آيد كه غيرمنتظره استپديد مي
 هم است و تغيير در يك نقطه و عضو، مختص به همان نقطه و عضو جاندار نسبت به

دهد و روند تغييرات نوعي تأثير خود قرار مينخواهد ماند، بلكه اعضاي ديگر را نيز تحت
درپي، همراه با تغييرات يابد، تا جايي كه تغييرات جزئي و اندك پيسرعت بيشتري مي

كند كه صفات فردي و خوش تغيير مي دستچنانوابسته، در زمان طوالني، نوع را آن
توان سختي ميدهد و بهداده، بروز ميشخصيتي كامالً متفاوتي از آنچه ساليان قبل بروز مي

توان گفت كه اين نوع، از آن نوع نشأت مدعي شد كه اين نوع، همان نوع است و تنها مي
  ). 130: ، ص6(است گرفته 

  تباعد صفات. 5. 3
ي زندگي  يابد و براي ادامه سازگارتر در انتخاب طبيعي تعدادشان افزايش ميانواع برتر و 

كند تا  ناچارند در نقاط مختلف پراكنده شوند، درنتيجه هر دسته در جهت معيني تغيير مي
روز تفاوتش با اصل بهتنها روزرو نهاينبتواند با محيطش سازگاري بيشتري داشته باشد؛ از

اند و  ي ديگر همنوعش كه به محيط ديگري رفته شود، بلكه با دسته ميبيشتر ) والدين(خود 
بنابراين داروين تباعد صفات از اصل را . شود اند نيز بيشتر مي در جهتي ديگر تغيير يافته

  . تواند منجر به تغيير نوع شود شمارد كه مي ي عوامل تغيير مينتيجه

  استعمال و عدم استعمال اعضا. 6. 3
هاي استعمال اعضا سبب تحليل تدريجي قسمتها و عدم ا سبب تقويت آناستعمال اعض

. اعضاي شبيه و يكنواخت هر جاندار تمايل دارند هماهنگ تغيير كنند. شودكاربرد مي بي
توانند بر اعضايي  شوند، مي ي زندگي ظاهر مي هاي اوليه تغييرات ساختماني بدن كه در دوره

، 22(شود  تغييراتي از اين قبيل، ارثي مي. بد تأثيرگذار باشديا كه بعدها در جاندار ظهور مي
  ). 268-267: صص
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  وراثت. 7. 3
شود مانند تأثير مشخص، تغيير شرايط زيستي موجب ايجاد تغيير بر جانداران ميطور به

وفور مواد غذايي بر رشد قد، تأثير نوع ماده غذايي بر رنگ پوست و تأثير شرايط اقليمي بر 
بنابراين . شودهاي بعد منتقل مي تجميع تغييرات با وراثت به نسل... . ست وضخامت پو

داند، اما مدعي است صفات  كند كه دليل اصلي اين انتقال را نمي داروين اگرچه اعتراف مي
داروين ). 24: ، ص6(شوند  اكتسابي در شرايط خاصي ازطريق توارث به اخالف منتقل مي

فرد تعيين جهت تكامل در عامل اصلي، نه منحصربه» انتخاب طبيعي«معتقد بود كه 
شود نتيجه گرفت كه آداپتاسيون  جانداران و تبديل نوعي به نوع ديگر است؛ بنابراين مي

ي داروين  ارگانيسم با محيط و انتخاب طبيعي، نقش مهمي را در نظريه) تطابق و سازش(
  . كنند ايفا مي

 

  شناسي داروين انسان. 4
ي داروين بدان جهت بود كه بتوانيم به شناخت انسان  ها و اصول نظريه فرض بيان پيش

 از يك تغيير اصل انواعداروين در اولين كتابش به نام . يابيم از ديدگاه داروين دست 
اما . آورد ميان نميكند و از تحول انسان سخني به تدريجي يعني تحول جانداران صحبت مي

پردازد و پس از مدتي، نتايج  ي اصل انسان مي ربارهبعد از چندي به تحقيق و مطالعه د
در اين كتاب، فرض . سازد  منتشر ميتبار انسانهايش را در كتاب ديگري به نام  استنباط

كند و معتقد است انسان بر اثر انتخاب  ي نوع انسان نيز جاري مي تبدل انواع را درباره
  ). 95-88: ، صص5(تقاق يافته است شكل اش  كرده و از اجداد ميمون طبيعي، تكامل حاصل

هاي تجربي را در دست ندارد و علت بسياري  ي نمونه البته داروين معترف است كه همه
اما . كند داند و كار بيشتر را به دانشمندان آينده واگذار مي تغييرات را نمياز تغييرات و عدم

 كتابش آورده است او آوري نموده و عوامل و نظرياتي كه در مدعي است شواهدي كه جمع
دارد و اين  هاي متمادي تغيير كرده است وامي را به قبول اين نكته كه نوع در طول نسل

اهميت بوده است و وراثت و  تغيير، در اثر انتخاب طبيعي و تغييرات تدريجي مساعد و كم
  ). 50: ، ص24(اند  استعمال اعضا نقش مهمي در آن ايفا كردهاستعمال و عدم

تقيم محيط زندگي ازنظر ايجاد سازگاري در گذشته يا حال و همچنين اثر اثر مس
افزايش . انكار نيسترسند، قابل نظر ميتغييراتي كه به علت جهل انسان، ناگهاني به

اش انتخاب طبيعي است،  اي كه سبب تنازع شود و نتيجه حساب موجودات به درجه بي
طريق، از بدين. شوداي تكامل كمتر ميرفتن موجودات دار موجب تباعد صفات و ازبين

تصور آيد، تواند به اي كه مي ترين نتيجه جنگ طبيعت و از قحطي و مرگ، عالي
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تر است و در رأس اين هرم، انسان است كه شاهكار طبيعت  وجودآمدن جانوران عاليبه
  ). 165، 130: ، صص4؛ 23: ، ص23: رك(شود  محسوب مي

ي چگونگي بروز تغييرات در انسان موجود  مي كه دربارهي ابها داروين با وجود همه
داند و  عنوان عضوي از طبيعت جاندار را قاطعانه پذيرفتني مي است، تغييرپذيربودنِ انسان به

مدعي است بعد از اثبات تغيير انواع گياهان و جانوران، پذيرفتني است كه وجود قابليت 
شود كه  انسان به مرور زمان است و ثابت ميتغيير در انسان نيز دليلي براي تغيير نوع 

  ). 165: ، ص4؛  118: ، ص20: رك(انسان هميشه وضع و حالت كنوني را نداشته است 
تأثير تنازع بقا قرار نگيرند تا البته اگر نوعي براي بقاي خود نجنگد و افراد آن تحت

ند تغييرات مفيد دائمي توا تنهايي نميبهترينشان براي بقا انتخاب شود، قابليت تغيير به
جهت افزايش سريع جمعيت سبب تالش بيشتر افراد آن جمعيت براي ايناز. وجود آورد به

ها بر  باشند كه پس از آنكه مدت بسا نژادها و قبايلي بوده چه. كسب غذا و امكانات است
علت انقراض . د رفتن  بين همسايگان خود تسلط و فرمانروايي كردند، بر اثر قانون تنازع بقا از

ها نيست، بلكه اين قبايل هنگام تسلط و فرمانروايي   نژادها و قبايل، انحطاط آن گونهاين
هاي مجاور ي زماني، ملت شده، در اين بازه تالششان كمتر شده و در آن وقفه حاصل 

). 16: همان، ص: رك( مرور زمان، بر ديگران تسلط يابند اند ترقي كنند و به توانسته
  . شود براين قابليت تغيير در كنار عوامل ديگر، سبب تعالي و تكامل انسان ميبنا

بودن اصل انسان، كافي است ثابت شود كه انسان  نظر داروين، براي اثبات حيوانبه
گونه صفت مخصوص به خود ندارد و نفسانيات انسان با ازلحاظ اختصاصات جسمي هيچ

ص قاطع انسان نيستند و بايد گفت دقيقاً از سنخ العاده، از خصاي وجود نمو و تكامل فوق
  ). 176:  ، ص4(اند  نفسانيات جانوران عالي

بنابراين بايد نشان داده شود كه اگر اختالفي بين انسان و ساير حيوانات وجود دارد، 
توان بر وفق  ي انسان را مي ي صفات مميزه همه. اختالف در كميت است نه در كيفيت

: رك(نماي انسان در جريان انتخاب طبيعي توجيه و تعليل كرد  ياكان آدم ن8تعديل تدريجيِ
ها و عالئم  بندي، ماهيچه پس براساس اسكلت). 207-178: ، صص4؛ 95-88: ، صص5

اند؛  ها اشتقاق يافته ها نيز از آن جسماني ديگر، منشأ انسان، جانوراني هستند كه ميمون
، اصل و نياي مشتركي قائل است كه هر گروه با ديگر، او براي انسان و ميمون عبارت به

  . ي تكاملي امروز رسيده استگرفتن در محيط متفاوت، به نتيجه قرار
توان  آنچه از فحواي كالم او مي. داروين اشاره صريحي به ابعاد وجود انسان نكرده است

سان برداشت كرد اين است كه او در تمام مطالبش فقط به بعد جسماني حيوانات و ان
پرداخته است و با موشكافي دقيق جسم و توجه به جزئيات آن، درصدد است تا انشعاب 
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كه مشخصاً به انسان  تبار انسان در كتاب. موجودات از يكديگر را اثبات و تبيين كند
و هرجا از . وجود ندارد) روح(ي بعد ديگري از انسان  پرداخته است، هيچ مطلبي درباره

داند و قائل  يش به پرهيزگاري صحبت كرده است، آن را غريزي ميهوش، اخالق و حتي گرا
كه  اين. اند است انتخاب طبيعي و وراثت سبب پيدايش و كمال تدريجي اخالقيات شده

اعتقاد به خدا در آدمي مادرزادي يا غريزي باشد، امري غيرممكن است و اين اعتقاد مشابه 
  ). 25-18: ، صص5 (اطاعت و ترس حيوانات اهلي از صاحبانشان است

پردازي درمورد بنابراين مشكل بتوان گفت كه داروين كه تا اين اندازه تمايل به نكته
ها، به جزئيات، ازنظر خودش، توجه كرده، معتقد به ساحت  حيوانات داشته و در تبدل آن

  . روحاني حيوان يا انسان باشد و درمورد آن سخني نگفته باشد

 شناسي ن درباب انساننتايج نظرات داروي. 1. 4

  : آيد  مي دستي نظرات داروين به شناسي، با مطالعه نتايج زير در انسان
  . هاست و خلقت دفعي و آني ندارد ي تطور گونهانسان نتيجه. 1
  ساحتي استانسان تك. 2
  . ها يكي استانسان داراي نياي حيواني است و اين نيا با نياي ميمون. 3
  

   متعاليه در شناخت انسانهاي حكمت فرض پيش. 5
هايي كه اين  فرض ي تغيير انسان در حكمت متعاليه، پيش براي درك بهتر پروسه

  . شود مي ديدگاه بر آن استوار گشته، به تفصيل آورده 

  تشكيك در وجود. 1. 5
مالصدرا معتقد است آنچه هستي را پر كرده است چيزي به جز وجود نيست و ماهيت 

شود به دليل شدت و ضعف در  تفاوتي كه در هستي مشاهده مي. استتصوير وجود در ذهن 
، 1، ج 12: رك( اصيل است ديگر، مفهوم وجود واحد و حقيقت وجود عبارت وجود است، به

  ).138، 134: ، صص1، ج18 و 340: ص
 شديد و ضعيف است؛ چون شدت اصيل، خارجي و عيني، داراي مراتب مختلف وجود

 االشتراك يك االمتياز و مابهديگر، مابه عبارت ضعف در وجود است؛ بهشدت وجود و ضعف
ي حقايق وجودي و  پس وجود حقيقتي مشكك است و همه. چيز و آن وجود است

ها نيز به سبب  تمايز و تكثر آن. هاي خارجي مشمول تشكيك در وجود هستند واقعيت
  . هاست بودن وجود آن مشكك

  ). 158: ، ص7، ج 12: رك(» الكل متفاوت باألتم و األنقصإنّ الوجود حقيقه واحد في «
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: ، ص16(بنابراين تشكيك در ساحت ذهن، يعني در ماهيات و مفاهيم وجود ندارد 
شود ناشي از تمايز تشكيكي  و تمايزاتي كه در ماهيات و مفاهيم در ذهن منعكس مي) 294

، 267، 186: ، صص6 ، ج12؛ 500: ، ص1همان، ج : رك(حقايق وجودي در خارج است 
272 ،273 ،301 ،334  - 335 .(  

  حركت جوهري. 2. 5
. بودن وجود جوهر يا عرض و سيالن آن در امتداد زمان حركت عبارت است از تدريجي

بنابراين خروج تدريجي شيء از هر چيزي كه نسبت به آن بالقوه است به فعليت، حركت 
لحصول و الخروج من القوة الي الفعل يسيراً فحقيقه الحركه هو الحدوث التدريجي او ا«. است

  ). 22: ، ص3، ج 12(» يسيراً أو بالتدريج أو الدفعة
صدرالمتألهين اعتقاد به حركت در ذات و جوهر موجود دارد و اين تغيير مختص به يك 

. شدن است موجود خاص يا موجودات خاص نيست، بلكه العالم بجميع اجزائه در حال 
زائه، أفالكه و كواكبه و بسائطه و مركباته، حادثة كائنة فاسدة، كلّ ما فيه، العالم بجميع اج«

و تغييرات موجود به ) 298: ، ص7همان، ج (» في كلّ حين موجود آخر و خلق جديد
شود؛ چراكه حركت جوهري عميقاً  جهت ذات موجود است كه با حركت جوهري تبين مي

، ذاتاً همراه و مّتحد با حركت است و به اين معناست كه گوهر و نهاد موجود مادي
  . ناپذير هويت اشياي ماديدگرگوني، بعدي است از ابعاد جدايي

مالصدرا معتقد است وجود جوهر جسماني، وجودي تدريجي و گذرا و متغير است؛ 
صورت كه همچنان كه جوهر مادي داراي مقادير هندسي و ابعاد مكاني است، اينبه

مّتصل ديگري به نام زمان است كه بعد چهارم موجود را تشكيل همچنين داراي كميت 
شمار الحصول آن، اوصاف ذاتي وجودش بههاي دفعي گونه كه امتداددهد و همان مي
الحصول آن، همچنين امتداد تدريجي. روند، وجود منحازي از وجود جوهر مادي ندارند مي

در جوهر جسماني، هيچ هويت . ستناپذير براي وجود جوهر مادي اوصفي ذاتي و انفكاك
پذيرد و  يابد، بدون بعد زماني هم تحّقق نمي شخصي بدون ابعاد هندسي تحقق نمي

كرد كه ثابت و منسلخ از زمان باشد و درنتيجه، نسبت  توان موجودي جسماني را فرض نمي
پس زمان، مقوم وجود هر جوهر جسماني است و . ها يكسان باشد ي زمان آن به همه

ي آن  الحصول باشد و اجزاي بالقوه اش اين است كه وجود هر جوهر جسماني تدريجيزمهال
  ). 126 و 62: ، صص3، ج 12(متوالياً به فعليت برسند 

طول، عرض، (ي غير از سه بعد مكاني پايدار  ي مهم ديگر اين است كه هر موجود نكته
 سيال است و فقط به كمك به سبب پيوستگي و اتصال، بعد چهارمي هم دارد كه) ارتفاع

، با كل آن »آن«درك است و به موجب اين بعد چهارمِ سيال، هرگز در يك عقل قابل
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اساساً مقصود از حركت در جوهر چيزي جز جوهر سيال نيست، . موجود مواجه نيستيم
. طور كه مقصود از حركت در عرض نيز چيزي جز تحقق عرض سيال در جسم نيست همان

بينيم، بلكه  گاه كل يك جسم سيال را كه چهاربعدي است نمي، ما هيچديگر عبارت به
اكنون موجود است، همواره فقط مقطعي فرضي از آن را كه جسم سه بعدي است و هم

آنكه متوجه باشيم، دائماً در  بينيم و نسبت به تمام اجسام همين حال را داريم، يعني بي مي
بينيم كامالً مستقل از آنچه  ي كه هر لحظه ميالبته اجسام. حال ديدن جسمي نو هستيم

ي اين اجسام مقاطع فرضي  ديديم يا بعد خواهيم ديد، نيستند، بلكه همه ي قبل مي لحظه
  9.نام دارد» جسم سيال«اند كه  يك شيء چهار بعدي پيوسته

ي اعراض و صفات آن نيز سيال   مشخص است كه اگر جسمي سيال باشد، ضرورتاً همه
ان «. ي اعراض حال در آن جوهر است ي حركت در جوهر مستلزم حركت در كليهاست؛ يعن

و بهذا ثبت حدوث . . . الهوية و ان كان ثابت الماهيهكل جسم امر متجددالوجود، سيال
  ). 62: همان، ص(» اعراضها، فلكيه كانت او عنصريه] اي جميع[العالم الجسماني و سائر 

  وجود نفس. 3. 5
اگر منشأ آثار نوعي، خود جسم باشد، . هر معلول نيازمند علت استطبق نظام عّلي، 

ي اجسام است، بنابراين هر اثر منبعث از  بودن ويژگي مشترك همه كه جسم جهت اين به
كه اجسام  حالي ها نباشد، در جسم بايد در تمام اجسام ديگر نيز يافت شود و تفاوتي بين آن

ها  نشأ و علت آثار نوعيِ موجودات است جسمِ آنپس آنچه م. داراي آثار متفاوت هستند
ي اولي قابليت محض است و در آن، جهت ي اولي هم نيست؛ زيرا ماده علت آنْ ماده. نيست

علت آنْ صورت جسميه هم نيست، زيرا صورت جسميه بين تمام . فعل و تأثير نيست
يجه، در اجسامي كه اجسام مشترك است و بايد آثار مشترك داشته باشد نه متفاوت؛ درنت

بايد ) هانباتات، حيوانات و انسان(شود  ديده مي... آثار متفاوتي چون حس و حركت و تغذيه
: رك(شود  ي اولي و صورت جسماني باشد، كه در فلسفه نفس ناميده ميعلتي غير از ماده

  ). 6: ، ص8، ج 12؛ 5: ، بحث نفس، ص1
و مبدأ آثار غيرحياتي در اجسام را » نفس«   در فلسفه مبدأ آثار حياتي در اجسام را 

ي  تفاوت در شيوه) الف: توان ترين تفاوت بين نفس و صورت را مي اند و مهمناميده» صورت«
  ). 60: ، ص3، ج9(تفاوت در نوع اختالف آثار دانست ) رفتار ب

 حركت جوهري اشتدادي نفس. 4. 5

كنيم واقعيت جوهري  به آن اشاره مي» من«ي  صدرا واقعيتي كه با واژهازنظر مال
نحو پيوسته و متصل، يكي پس از اين اجزاي فرضي به. ممتدي است كه اجزايي فرضي دارد
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كه حدوث هريك مشروط به زوال قبلي است و همواره طوريشوند، به ديگري حادث مي
  . ي وجودي برتري داردتر از جزء زايل است و درجهجزء حادث، كامل

پذيرد و اجزاي اين واقعيت سيال،  طور پيوسته و مستمر انجام ميتمام اين مراحل به
واقعيت مزبور در آخرين مرحله . فرضي هستند و نسبت به يكديگر تقدم و تأخر زماني دارند

 كامل اش، نوع كاملي از زندگي گياهي است كه فصل مميز آن با ديگر انواعاز مراحل گياهي
شدن و سپس  ديگر، استعداد حيوان عبارت گياه اين است كه بالقوه حيوان است و به

با زوال آخرين . كه گياهان ديگر چنين استعدادي ندارند حالي شدن را دارد، در انسان
بر خواص عنصري و معدني و شود كه افزون ي ديگري حادث مي ي گياهي، مرحله مرحله

ي خودآگاهي است و  ترين مرتبهترين و ضعيفخودآگاهي، پاييناين . گياهي، خودآگاه است
چون هرگونه ادراكي مشروط است به تجرد مدرك آن، پس واقعيت مزبور، در اين مرحله 

  . نوعي تجرد مثالي دارد
شود، اما حركت جوهري  ي حيواني آن آغاز ميبا تحقق اين مرحله، تجرد نفس يا نشئه

ترتيب تا جايي كه افزون بر همينپذيرد، به ي آن پايان نميي حيوان نفس با حدوث مرحله
ي قواي حيواني را داراست و درحقيقت، نوع كاملي  خواص عنصري و معدني و گياهي، همه

. از حيوان است كه فصل مميز آن از ديگر انواع كامل حيوان اين است كه بالقوه انسان است
ي حركت اشتدادي،  سپس با ادامه. گونه استنظر مالصدرا، انسان در ابتداي تولد، اينبه

  ). 305-303: ، صص15(شود  ي نطقي هم مي نفس داراي مرتبه
عمل آيد، با زوال اين مرحله، مراحل ديگري  اگر زمينه فراهم باشد و كوشش الزم به

كه اين مرحله از مورد  اما از جهت اين. هستند... شوند كه مراتب ادراك عقلي و حادث مي
   10.شود اين مقاله خارج است، به آن پرداخته نميپژوهش 

 استعداد. 5. 5

اگرچه عموميت و گستردگي تغيير در ماديات و آنچه وابسته به ماده است انسان را به 
لحاظ عقلي و علمي مسلّم است كه هر چيزي كشاند، اما به پذيرش تبدل موجودات مي

 موجودات مادي قابليت تبديل داشته ي تبديل به چيز ديگري نيست و حتي اگر همهقابل
هايي پيدا كنند تا  پذيرد و بايد دگرگوني باشند، تبديل با طي مراحل خاصي انجام مي

شدن به موجود دوم  كه بايد قابليت تبديل ضمن اين. ي تبديل به موجودات ديگر شوند آماده
ستعد المر مخصوص الجل فال استعداد للهيولي في ذاتها لمطلق الصورة و انما ي«: نيز باشد

تواند تبديل به موجود ديگري  بنابراين موجودي مي). 6: ، ص3، ج 12(» صورة مخصوصه
 . شدن به موجود دوم در او باشد شود كه استعداد تبديل
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القوه و تقاضاي محض است، ديگر، توجه به اين نكته مهم است كه هيولي صرفازسوي
في ان كل حادث «: فرمايد  آنجا كه مالصدرا ميتعيين محور تقاضا، با صورت است، پس

جا، اگر  منظور از ماده در اين) 55: ، ص3همان، ج (» يسبقه قوة الوجود و مادة تحملها
هيوالي محض را پذيرفته باشيم، هيوالي محض نيست، بلكه صورت است در ماده و در 

تعداد كل شيء إذا اس) هيولي(لست أقول فيها «جاي ديگر نيز اين مطلب آورده شده كه 
، )6: همان، ص(» االستعداد كونه قوة قريبه مخصوصه ال يحصل إلّا بسبب صورة مخصوصه

كه ماده تقاضاي چه چيزي را دارد، بايد ديد واجد چه صورتي است،  پس براي فهم اين
  . كند صورت واجد، تقاضاي صورت بعدي را دارد و وصف بعدي را تعيين مي

داند كه امري ذهني باشد، بلكه  ي فلسفي نميو معقوالت ثانيهمالصدرا استعداد را جز
و ). 52: همان، ص(ي وجود است، امر وجودي است  كند كه استعدادي كه قوه تأكيد مي

طوري كه وجود يك مفهوم عام است با مصاديق متعدد، و تفاوت ميان مصاديقش همان
ا مصاديق خارجي كه متواطئ تفاوت تشكيكي است، امكان استعدادي هم مفهومي است ب

  ).همان: رك(» و هو عام عموم التشكيك مثل الوجود المطلق«اند نيستند و مشكك
. در بعضي عبارات مالصدرا از قوه و استعداد به امكان استعدادي تعبير شده است

اما در . شود  است و از تحقق شرايط و ارتفاع موانع، انتزاع مي صورت كه مفهومي عقلياينبه
رود، بلكه صفت و چگونگي وجود شيء  شمار نميجا هم امكان استعدادي جهت قضيه به اين

اين كيفيت استعدادي، وجودي و مربوط به عالم ماده و طبيعت . مستعدّ خارجي است
: ، ص2، ج 14: رك. (ها مربوط به جهت قضيه نيست خارجي است و همچون ديگر امكان

: داند ين است كه مالصدرا قوه را مبدأ تغيير شيء ميصورت، آنچه مهم است ادرهر) 417
و اين » قد علمت أن القوه قد يقال لمبدأ التغير من شيء في شيء آخر من حيث هو آخر«

  11.قوه و استعداد امري وجودي و مشكك است

  تغيير در موجودات. 6. 5
لفعل  اول موجودي كه از هر جهت با:گيرد  مالصدرا سه دسته موجود را مفروض مي

است؛ دوم موجودي كه از هر جهت بالقوه است؛ سوم موجودي كه از جهتي بالفعل و از 
فرمايد در موجود اول كه از هر جهت بالفعل است، حركت و  سپس مي. جهتي بالقوه است

فرض موجود دوم غيرممكن است، زيرا بايد جهت فعليتي . تغيير راه ندارد و بسيط است
اما موجود . ، اگرچه آن فعليت، فعليت قوه باشد؛ مانند هيوليباشد تا موجود، موجود شود

سوم كه از جهتي بالفعل و از جهتي بالقوه است، موجودي است مركب از دو چيز كه فعليت 
اين چنين موجودي تمايل دارد كه به سوي فعليت و كمال برود . كشد و قوه را بر دوش مي
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همان، : رك(، جهات بالقوه خود را بالفعل كند بودن شرايط و علل معده و در صورت مناسب
  ). 22-21: ، صص3ج

اند، بنابراين به سوي در بين موجودات، موجودات مادي هستند كه مركب از فعل و قوه
مقصود از تغيير در اين بحث، تغيير . باشند شدن مرتباً در حال تغيير ميفعليت و كامل

بودن، از مصاديق  سبب تدريجي و متصلتدريجي است؛ خصوصاً تغيير در جوهر كه به 
تغيير در موجودات مادي به اشكال ديگري نيز ممكن است؛ مثل . رود شمار ميحركت به

  .شود لذا به آن پرداخته نمي. كون و فساد كه از محل بحث خارج است
  

  شناسي دارويني نقد و بررسي انسان. 6
وين، انسان با ميمون داراي نياي شناسي داروين گفته شد كه ازنظر دار در مباني انسان

مشتركي است كه فرزندان اين نياي مشترك بنابر شرايط محيطي و انتخاب طبيعي، بعضي 
بنابراين انسان چون ديگر موجودات، فقط جسم است و ... اند و بعضي ميمونانسان شده

يزه يا دهند مربوط به تخيالت يا غر تمام آنچه را اديان به روح و نفس انسان نسبت مي
  . هوش انسان است

  ساحتي دارويني ازمنظر حكمت متعاليه دوساحتي استانسان تك. 1. 6
جهت تكامل او را تكاملي منحصراً همينداند؛ به ساحتي مي  داروين انسان را تك

پندارد و فصل انسان در تعيين نوعش، بايد از خصوصيات جسماني او انتزاع  جسماني مي
  . شود

داند و  پذيرد؛ زيرا انسان را موجودي دوساحتي مي رفاً جسماني را نميمالصدرا تكامل ص
شود، نفس ناطقه  فصل انسان را كه درواقع تفاوت و تمايز انسان با ساير حيوانات را سبب مي

ازنظر مالصدرا انسان موجودي جسماني و نفساني است و . داند او، ساحت ديگر انسان، مي
اين فرايند نفس محصول حركت جوهري . جرد خواهد بودنفس انسان ابتدا مادي و سپس م

ترتيب كه صورت، كه از موجودات جسماني است، طي حركت جوهري است؛ بدين
؛ 396، 17، 6: ، صص8، ج 12(شود  نحو لبس بعد اللبس تبديل به نفس مياشتدادي، به

  ). 212- 211: ، صص10
. ركب از ماده و صورت استدر توضيح بايد گفت هر موجود مادي با تحليل عقلي، م

ي عنصري و صورت عنصري، صورت عنصري طي حركت جوهري اشتدادي  ابتدا عنصر، ماده
ي عنصري نيز به جسم جمادي  شود و همراه با آن ماده صورت جمادي معدني تبديل ميبه

يابد و  نحو لبس بعد اللبس اين حركت ادامه ميبا پيوستگي و به. شودمعدني مبدل مي
توجه به اين نكته مهم است كه مقصود از صورت معدني، . شود ل به نفس نباتي ميتبدي
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يك از انواع بالفعل جماد نيست، بلكه صورتي است كه حافظ تركيب و مزاجِ موجود در هيچ
يك از انواع نطفه است و بالقوه نفس نباتي انسان است و مقصود از نفس نباتي نيز هيچ

سي است كه مبدأ تغذيه و رشد در موجود است و بالقوه، نفس بالفعل گياه نيست، بلكه نف
  ). 9-10: ، صص6 و ج461-330: ، صص3، ج 12(حيواني انسان است 

بنابراين مالصدرا به جهش و طفره به اين معنا كه مراحل وسطي را طي نكرده به 
ترين تبلكه طبيعت سيال در هر موجودي، از پس. ي نهايي و كمال برسد، قائل نيست مرحله

كه حقوق مراتب وسطي را استيفا كرد، به مقامِ  ترين موجودات مادي، بعد از اينتا عالي
  .  حيات انساني← حيات حيواني← حيات نباتي← جماد←عنصر. رسد ي باالتر مي مرتبه

كه نفس  با اين. توان گفت نفس از وجود صورت تكون يافته است طورخالصه ميپس به
فهم ادي و جسماني، اين تحول با دو اصل از اصول صدرايي قابلمجرد است و صورت، م

بر . البقا بودن نفسالحدوث و روحانيةاول حركت جوهري اشتدادي و دوم جسمانية: است
شدن آن به بدن  اثر حركت جوهري اشتدادي، همراه با تكامل تدريجيِ جسمِ عنصر و تبديل

شود  بد و همزمان به نفسي مجرد تبديل مييا تدريج تكامل ميانسان، صورت عنصري نيز به
   ).300-294: ، صص3، ج9: رك(

كه مالصدرا برخالف داروين كه فقط ساحت جسماني را در موجودات پذيرفته  نتيجه اين
داند و تكامل او را نيز تا  و مشمول تكامل دانسته است، انسان را موجودي دوساحتي مي

ي بدن و نفس  ها در دو حوزه رسيدن تمام اندامفعليتي ايجاد بدن انساني و به مرتبه
اش ادامه داده به تجرد تواند به سير تكاملي شمارد كه پس از آن، نفس است كه مي مي

  . عقالني برسد

  تغيير دارويني ازمنظر حكمت متعاليه در انسان. 2. 6
برطبق . ي مالصدراستچنانچه گفته شد، تغيير در جهان مادي از مسلمات فلسفه

جان نيز در سيالن و تغيير مداوم تنها موجودات زنده، بلكه موجودات بيكت جوهري، نهحر
عنوان اصلي قاطع بيان  ي داروين كه تغييرات مادي را بهبنابراين قسمتي از نظريه. هستند

كه موتاسيون در جانداران و عوامل محيطي  كند، با منظر مالصدرا همسويي دارد، اما اين مي
ها به دليل تنازع بقا و انتخاب طبيعي باشد، ازمنظر مالصدرا  غيير و تكامل آنعلت اصلي ت

  . مورداشكال است
و مالصدرا به عامل دروني ) بيرون موجود(داند  داروين علت حركت را عامل بيروني مي

در مورد انسان نيز قانون به همين . معتقد است و عوامل بيروني تنها علل معده هستند
داند كه از جهتي بالفعل و از جهتي  ر است چراكه مالصدرا انسان را موجودي ميمنوال برقرا

بودن  بالقوه است؛ بنابراين تمايل دارد كه به سوي فعليت و كمال برود و در صورت مناسب
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و الذي هو بالفعل من وجه و بالقوه «: ي خود را بالفعل كندشرايط و علل معده، جهات بالقوه
آنجا كه داروين ). 22: همان، ص(» هو بالقوه أن يخرج إلي الفعلمن وجه له من حيث 

عنوان عامل دروني تغيير، علت آن را ناشناخته دانسته و كشف  گويد، به سخن از جهش مي
اش را در تغيير بر  ي نظريه كند، لذا بيشترين سرمايه آن را به محققان آينده واگذار مي

  . سازد عوامل محيطي استوار مي
گر اين است كه انسان ازنظر مالصدرا موجودي دوساحتي است؛ يعني انسان مطلب دي

  ). 332-330: ، صص3همان، ج(بر جسم، داراي ساحت نفساني است  عالوه
شود و ساحت نفساني او نيز با همان  پس تغيير انساني مالصدرا محدود به جسم او نمي

سماني است، پس به جهت در ابتدا، نفس ج. حركت جوهري در حال تغيير و تكامل است
بودن تغيير در آن مسلم است، اما پس از آن، ساحت نفساني به علت وابستگي به ماده،  مادي

  ). 331: همان، ص(دهد  نمي تغييرپذيري را از دست 
توان پرسيد كه طبق نظر داروين، اگر تغيير و تكامل به دليل تنازع بقاست،  اكنون مي

ي بود كه غذا، هوا، مكان، امكان توليدمثل و ساير احتياجات اگونهچنانچه شرايط محيطي به
وفور فراهم بود، ديگر تنازع بقائي نبود؟ درنتيجه تغيير و تكاملي براي موجودات موجودات به

  هاي روده كه تكاملي نداشتند؟ ازجمله انسان وجود نداشت؟ مانند كرم
تغيير . داند مي) و هستي(ان مالصدرا موافق اين نظر نيست، چراكه تغيير را ذاتي انس

هاي جسماني و  شود و انسان براساس استعداد صدرايي در دو ساحت جسم و نفس انجام مي
ي او مهيا  ي خود او و گاه بدون واسطه واسطهنفساني كه دارد، به كمك علل معده كه گاه به

  . دراستي داروين و ص رود و اين تفاوت بارز نظريه شود، به سوي فعليت پيش ميمي
تأمل است، نابودي موجود با تغييرات ي دومي كه در تغيير دارويني قابلمسأله

رونده و تكاملي داشته باشد، مطابق ديدگاه داروين اگر موجود تغييرات پيش. رونده استپس
رونده باشند، موجود محكوم به ماند اما اگر تغييرات، پس در تنازع بقا پيروز گشته، باقي مي

ي شديد عمر  روندهي صدرايي، انسانِ در ساحت جسماني با تغييرات پسدر فلسفه. تفنا اس
اين سخن با مشاهدات تجربي . تري دارد و به تعبيري بايد گفت كه محكوم به فناست كوتاه

ها و  ها مشكالت جدي باشد، يا منگول نيز منطبق است؛ مانند نوزاداني كه در جهاز بدني آن
اما در .  كه نوعاً عمر كوتاهي داشته و شانس توليدمثل هم ندارندهاي ذهني ماندهعقب

كه تقريباً تا رسيدن به (ي ناطقه رسيد ساحت نفساني، پس از اين كه نفس انسان به مرتبه
رفتن جاي حركت تكاملي و پيش، در بعضي افراد نفس به)اين مرتبه اختياري از خود ندارد

، 12(گيرد؛  ي نفوس حيوانات قرار مي ده و در زمرهبه سوي نفس عقالني، دچار انحطاط ش
  . كند اما اين انحطاط، او را محكوم به مرگ سريع نمي) 137: ، ص8ج 
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  انسان با نياي حيواني ازمنظر حكمت متعاليه. 3. 6
. داند نظر از موجودات ديگر، انسان و ميمون را داراي نياي مشترك ميداروين صرف

اند و نابر شرايط محيطي و انتخاب طبيعي، بعضي انسان شدهفرزندان اين نياي مشترك ب
شود، هاي داروين مشاهده مي به آنچه در نظريات و استنباطبنابراين باتوجه. بعضي ميمون

ها سال، با تغيير شرايط محيطي،  توان گفت مشخص نيست انسان پس از گذشت ميليون مي
شود يا نه، نسل انسان  از انسان يافت ميتبديل به چه خواهد شد؟ و آيا در آن موقع اثري 

شود يا بر اثر تكامل به موجود ديگري تبديل خواهد شد و آنچه امروز قابل منقرض مي
دست حدس و فرض از آينده است، با بررسي و پژوهش درمورد محيط، پس از گذر زمان به

  خواهد آمد؟
اين معنا كه قبول ازمنظر مالصدرا موجودات مادي موجوداتي هستند تكويني، به 

نحو لبس بعد از لبس است و متوقف است بر استعدادي كه براي هاي متوالي به صورت
ي ي موجودات مادي از هيوالي اولي كه قوهموجود مادي وجود دارد؛ يعني اگرچه همه

كنند،  الصور دريافت ميشوند، اما براساس اولين صورتي كه از واهب محض است شروع مي
ترتيب، پيوسته تكويني را همينخورد و به ها براي قبول صورت بعدي رقم مي استعداد آن

  ). 271: همان، ص(پذيرد  پس از تكوين ديگري مي
ها دارد و  وار به آنداند و نگاهي طيف درنتيجه مالصدرا اگرچه موجودات را مشكك مي

 مرجان را ، مثالً)87، ص1، ج18(حتي در جايي حد وسط براي موجودات ذكر كرده است 
شمارد،  عنوان حدوسط بين حيوان و انسان برمي حد وسط بين نبات و جماد، و ميمون را به

بودن علل معده، ميمون بتواند انسان  اما اين بدان معني نيست كه با حركت جوهري و فراهم
كند كه هر اشتداد و استكمالي يا هر تضعف و انتقاصي سبب  شود؛ زيرا مالصدرا تأكيد مي

ديگر، الزم نيست انسان با حركت اشتدادي و  عبارت به. شود غيير در نوع و ماهيت نميت
رسيدن به كمال انساني، از نوع و حقيقت انساني خارج شود و به نوع ديگري تبديل شود 

  ). طور در موجودات ديگرهمين(
جود بنابراين تغيير نوعي مالصدرا درواقع تغيير مراتب وجود در حركت جوهري يك مو

كه نوع بالفعلي بتواند به نوع بالفعل ديگري تبديل  خاص است تا به فعليت برسد، نه اين
انقالب الصورة إلي الصورة و النوع المحصل إلي النوع «كند  شود و صراحتاً اعالم مي

اگر در جايي درمورد جنين تعبير نبات بالفعل  محال است و) 143: ، ص1، ج12( »المحصل
همان مقطع فرضي جسم سيال در حركت جوهريِ نطفه به سوي را دارد، منظور 

  . شدن است انسان
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ي انسان در رحم مادر داراي رشد و نمو و تغذيه است اما داراي خصوصيات  نطفه
هاي ديگر  تفاوت آن با نبات. انساني، اراده و نطق نيست؛ بنابراين جنين، نوعي نبات است

شدن سبب تباين صوصيت قوه و استعداد حيواناين است كه حيوان بالقوه است و همين خ
تا باالخره پس از گذشت مدتي به ) 136: ، ص8، ج12(شود اين نبات از ساير نباتات مي

وقتي انسان، بالفعل انسان شد، ديگر تغيير در نوع را حتي در . رسد ي انساني ميمرتبه
  .  نوعي را داردمقاطع فرضي نخواهد داشت، بلكه با حركت جوهري اشتدادي تكامل

ي تواند در نتيجه بنابراين هر موجودي داراي كمال مخصوص به خود است كه مي
همان، (با حركت جوهري به آن كمال برسد؛ ... بودن علل معده چون محيط و مزاج و فراهم

كه در مسير استكمال و تكاملش دچار آفتي شود و به كمال خود  مگر اين) 2: ، ص1ج
  . نرسد

تدريج، نوعي به ديگر اين است كه در تبدل انواع داروين طي فرايند تكامل و بهي   نكته
شود، افراد موجود همچنان در فرايند تكامل هستند و همچنان نوع ديگر تبديل مي

دنيا يافته فرزنداني چون خود بهو انواع تكامل... تأثير انتخاب طبيعي، جنسي وتحت
انسان تبديل شد، فرزندان اين انسان همگي انسان هستند آورند، وقتي آخرين ميمون به  مي

مثال در نوع انسان، . اما تبدل انواع صدرايي فرد به فرد است. شوند تر ميروز هم كاملبهو روز
كند، آنگاه به نوع انسان  اي از زندگي نباتي و سپس حيواني را طي ميهر فرد انساني دوره

  . كنند ن تبدل را تجربه مييابد و فرزندان او هم همي تبدل مي

  نفس موجودات. 4. 6
داند، خصوصاً  ها مي مالصدرا تفاوت بنيادي موجودات با يكديگر را در تفاوت نفساني آن

كند مالصدرا تصريح مي. هاست تفاوت انسان با موجودات ديگر ازجمله حيوان، در نفس آن
ه، مادي و نفس حيوان كه نفس گيا حالي كه نفس انسان مجرد و مدرك كليات است در

: همان، ص(تواند مدرك جزئيات باشد نه كليات داراي تجرد مثالي است و درنهايت مي
تواند حتي با حركت جوهري به سطح مفارقات عقلي  درنتيجه نفس غيرانسان نمي). 232

كلي بايد گفت گاهي ممكن است براي ماهيت واحدي طوركه به ضمن اين. ارتقا پيدا كند
 و مراتبي از وجود باشد كه ازنظر شدت و ضعف، كمال و نقص، متفاوت بوده هاگونه

كه در عقل و تصور، ازنظر تجزيه و تحليل ذهني با ديگري مغاير باشد، اما ذات و نحويبه
است، در تمام مراحل تكامل، ) اشتدادي(ي جوهري كه داراي حركت تكاملي حقيقت نوعيه

ديگر ماهيت اين ذات به سبب  عبارت  صورت خارجي يا بهباقي و محفوظ خواهد بود؛ اگرچه
تطور و طي مراتب شدت و ضعف و انتقال از ضعف به شدت و يا بالعكس، تغيير و تبدل پيدا 

  . كندمي
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كند كه اين نوع تبدل، تغيير و تطور مراتب وجود، صورت نوعيه و صدرا تأكيد مي
  ).98، ص1، ج18(دهد ي جوهر را تغيير نميماهيت ذاتيه

ي انساني است و ماهيت آن  ديگر، نطفه اگرچه وجود نباتي دارد، داراي قوه عبارت به
ي حيواني و  وجود ضعيف نطفه با حركت جوهري اشتدادي به مرحله. ماهيت انساني است

رسد و در تمام اين مراحل، ماهيت آن، انساني و نوع آن ثابت است و  سپس انساني مي
لحاظ نطفه اگرچه داراي نفس نباتي است، اما به. گويد فه نبات نميدرواقع نيز كسي به نط

بردن آن حرام است و فاعل آن ملزم به پرداخت ديه است و  داشتن ماهيت انساني، ازبين
پس در حركت اشتدادي، نوع به آن معنا كه . براي ساير نباتات چنين حكمي وجود ندارد

  . كند داروين قائل است تغيير نمي
 بپذيريم كه چون ماهيت ازنظر مالصدرا تصويرِ وجود شيء است و با تغيير در حتي اگر

يابد، مالصدرا قائل است كه اين تغييرْ سنخ ماهيت را تغيير  وجود، ماهيت هم تغيير مي
بل الحق ان تبدل انحاء وجود نوع واحد هو بالحقيقه تبدل في نفس ذلك النوع و «: دهد نمي

  ). 98: همان، ص(»  الماهيه باقية بحسب حدها و معناهاان كان المفهوم محفوظاً و
ساخته كه مصنوعاً در كه نفس مانند يك موجود ازپيش به اينتوجهديگر، باسوياز

موقعيتي خاص به بدن وصل شود نيست، بلكه موجودي است كه متناسب با جسمي كه در 
هنگام حدوث، در آخرين شود؛ درواقع نفس در حال فعليت است، همراه با او ايجاد مي

ي صورت ادراك قرار دارد و وجودش و اولين مرحله) جسم(ي تكامل صورت مادي مرحله
ديگر، نفس محصول  عبارت به. شوددر اين هنگام وابسته است به جسمي كه با او ايجاد مي

يابد ي بدن است كه نفس پرورش ميحركت جوهري بدن است و بايد گفت در زمينه
و به اين دليل كه هر چيزي كه وابسته به ماده ) البقاءالحدوث است و روحانيةجسمانية(

اش  وجودآمدن نياز به استعداد پيشيني دارد، بايد گفت نفسي كه علت اعدادياست براي به
ي گندم است، گرچه هردو واجد نفس  اش مثالً حبه نطفه است با نفسي كه علت اعدادي

توان نتيجه گرفت وقتي  پس مي.  شدن دارند ي متفاوتي براينباتي هستند اما استعدادها
شود و ديگر قابل تبديل به نوع ديگري نيست، اگرچه نفس ايجاد شد، نوع متعين مي

شود، اما از نوعي به نوع ي ديگر مياي وارد مرتبهتكامل هست، وجود انسان از مرتبهقابل
 نه عرضي، يا استكمال است يا كه حركت جوهري طولي است رود؛ چه اينديگر نمي

  ). 212، 211: ، صص11: رك(انحطاط 
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  گيرينتيجه. 7
بنابراين قبول تغيير و . تغيير در جهان مادي از مسلمات حكمت متعاليه است

. بودنِ ايجاد هويت انسان از ديدگاه داروين، با منظر حكمت متعاليه همسويي داردتدريجي
ها به دليل  اران و عوامل محيطي علت اصلي تغيير و تكامل آنكه موتاسيون در جاند اما اين

  . تنازع بقا و انتخاب طبيعي باشد، ازمنظر حكمت متعاليه مورداشكال است
و آنجا كه داروين ) بيرون موجود(داند  داروين علت تغيير انسان را عامل بيروني مي

داند؛ لذا   ناشناخته ميعنوان عامل دروني تغيير، علت آن را گويد، به سخن از جهش مي
مالصدرا به . سازد اش را در تغيير بر عوامل محيطي استوار مي ي نظريه بيشترين سرمايه

به اين صورت كه انسان را . شمارد عامل دروني معتقد است و عوامل بيروني را علل معده مي
دارد كه به داند كه از جهتي بالفعل و از جهتي بالقوه است؛ بنابراين تمايل  موجودي مي

 خود يبودن شرايط و علل معده، جهات بالقوهسوي فعليت و كمال برود و در صورت مناسب
  . را بالفعل كند

ي انسان را  طورخالصه، نقاط تالقي و تمايز ديدگاه تكامل با حكمت متعاليه در مسألهبه
  : توان چنين برشمرد مي

ت متعاليه موجودي دوساحتي ساحتي و منحصر در جسم داروين، در حكمانسان تك. 1
بنابراين تغيير انسان دارويني، منحصر در جسم و در . ساحت جسماني و نفساني: است

  . ي جسم و نفس است حكمت متعاليه، دربرگيرنده
كه نياي حيواني انسانِ حكمت  انسان دارويني نياي حيواني بالفعل دارد، درحالي. 2

 . متعاليه بالقوه است

دانند؛ اما حكمت متعاليه فرايند حركت و  اد انسان را تدريجي ميدو ديدگاه ايج. 3
ي تغيير  كه پروسه حالي داند؛ در شده و هدفمند مي تعييناي ازپيش تدريج را براساس برنامه

 . در تكامل دارويني براساس تصادف، با غايتي نامعلوم است

 

  ها يادداشت
 

1. subhuman 

2. anthropoid  
anatomical 3. 

4. communication  
 random variations.5 

  .نحوي در توليدمثل جاندار دخالت دارندتمام اعضايي كه به. 6
7. survival of the fittest  
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  .252-246: صص
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