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Abstract
Exploring innate and the role of reason and wisdom as the center of this realm in
different schools have different dimensions. Examining these various dimensions, it
appears that the instincts of the realm of perception and cognition constitute the
principles and foundations of human cognition and thought, and that innate
distinguishes nature and instinct, a difference which is of the type of organizational
difference, and due to the difference in the existential levels of beings. Any doubt
about these principles and principles of thought challenges the foundation of human
knowledge. From the Qur'an's point of view, natural knowledge is related to two
areas of human existence - intellect and wisdom, heart and mind - and boils from
these two sources. Hence, the basis of religious tradition is the fixed and common
human foundation - that is, his nature -; That is to say, human life has both a fixed
orbit and is constantly evolving in its fixed orbit. That fixed circuit is his humanity,
which is based on his instincts. This special creation of man calls him to the origin
and source of perfection. The evolutionary movement of man begins with the "self,"
that is, the heavenly, compassionate, and natural self of man, or the divine visit ends.
The necessity of such a movement is substantial evolution, existential poverty,
continuous struggle with carnal desires and complete care, continuous spiritual
renewal, constant recognition and recovery, purposefulness. It is obvious that
moving from oneself to God is in fact the attainment of a superior and evolved self
and the development of one's existential truth, and the perfect moving human being
is a mature and perfected human being.
Keywords: Innate, The creation of man, Indigenous knowledge, Theology,
Morality, The movement of evolution.
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نقش فطرت در حرکت استکمالی انسان
علی اصغر جعفری ولنی

*

استادیار گروه فلسفه و کالم ،دانشگاه شهید مطهری ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1397/11/2 :؛ تاریخ پذیرش)1398/7/10 :

چكیده
کاوش در باب فطرت و نقش عقل و خرد بهعنوان کانون این قلمرو در مکاتب گوناگون ،ابعاد مختلفی دارد .از بررسای
این ابعاد گوناگون چنین برمیاید که فطریات مربوط به حوزۀ ادراک و شناخت ،اصول و مبادی شناخت و تفکر بشار را
تشکیل میدهد و مومب تمایز فطرت از طبیعت و غریزه میشود ،تفااوتی کاه از سانخ اخاتالف تشاکیکی و ناشای از
تفاوت در مراتب ومودی مومودات است .هرگونه تردید در این اصول و مبادی تفکر ،بنای معرفت بشری را به چالش
میکشد .از دیدگاه قران نیز معرفت فطری با دو حوزۀ ومود انسان (عقل و خرد ،دل و روان) ارتبااط دارد و از ایان دو
سرچشمه میموشد .از اینرو اساس سنت دینی را بنیان ثابت و مشترک انساانی (فطارت او) تشاکیل مایدهاد؛ یعنای
حیات انسانی هم مدار ثابتی دارد و هم در مدار ثابت خاود ،پیوساته در تحاول و تکامال اسات .ان مادار ثابات هماناا
انسانیت اوست که بر محور فطریات او استوار است .ایان خلقات ویاژۀ انساان ،او را باهساوی مبادأ و منشاأ کمااالت
فرامیخواند .حرکت تکاملی انسان از «خود» ،یعنی خود ملکوتی ،رحمانی و فطری انسان اغاز میشاود باا دیادار الهای
پایان مییابد .الزمۀ چنین حرکت استکمالی موهری ،فقرشناسی ومودی ،مجاهدۀ مساتمر باا خاواهشهاای نفساانی و
مراقبت کامل ،نوسازی معنوی مداوم ،بازشناسی و بازیابی همیشگی ،هدفشناسی و هدفداری است .بدیهی است حرکت
و شدن از خود بهسوی خدا در حقیقت رسیدن به خود برتر و تکاملیافته و توسعه بخشیدن به حقیقت وماودی خاود
است و انسان متحرکِ متکامل ،انسان به خودرسیده و کمالیافته و سعادتمند است.

واژگان کلیدی
افرینش انسان ،اخالق ،حرکت استکمالی خداشناسی ،فطرت ،معرفت فطری.
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طرح مسئله
فطرت از مسائل مطرح در هساتیشناسای فلسافی و مبنااای مهتگیاری انااسان در ادراک و
گرایش اوست و اثبات یا انکار ان ،اثار و لوازم ومودی و معرفتی زیادی در پی دارد .اهمیت
فطرت ،در نقش اساسی ان در تعیین مایگاه اناسان در هاستی اسات .اثباات و نفی فطارت،
بر تمام ابعاد ومودی انسان تأثیر میگذارد .همۀ مهتگیریهای معرفتیِ اناسان فرع بر بینش و
گرایش فطری و پیشینی اوست .فطرت ویژگی ذاتی انساان محساوب مایشاود کااه زمینااۀ
هدایت تکوینی او را در قلمرو شناخت ما و گرایشها فراهم میکند .از ایانرو ،در فلسافه و
فرهنگ و معارف دینی مایگاه ویژهای دارد و مایتاوان گفاات کااه از حیااتیتارین مساائل
معارف اسالمی است .نقش فطرت برای سایر شائون شخاصیت اناسان بهگونهای بوده کاه از
ان به «امل المسائلِ همۀ معارف» تعبیار شاده اساات (مطهااری،1380 ،

 )63 :2و مایتاوان

گفت که شخصیت و هویت انسانی انسان به فطرتهای اناسانیِ اوساات و نااوع حرکات و
تکامل ومودی انسان به مایۀ اولیۀ ومود او بستگی دارد (مطهری،

.)148 :15

از سوی دیگر خوداگاهی یعنی علم انسان به ومود خود ،برای هر کسی بدیهی اسات و هار
کسی با علم حضوری خود را میشناسد؛ بهعبارت دیگار انساان بالاذات خوداگااه اسات ،یعنای
موهر ذات انسان ،اگاهی خواهد بود .چنین نیست که نخست «من» انسان تکون یابد و در مرحلۀ
بعد ،انسان به این «من» اگاهی یابد .از اینرو پیدایش «من» انسان عین پیادایش اگااهی باه خاود
است .در این مرحله «اگاه»« ،اگاهی» و «بهاگاهی درامده» یکی هستند .پس هار کسای بالضاروره
تشخیص میدهد که «من هستم» و این بر اساس حس مخصوص خوداگاهی بدیهی است و قابل
استدالل نیست 1.خوداگاهی فطری هرچند واقعی است ،اکتسابی و تحصیلی نیست ،بلکاه نحاوۀ
ومود «من» انسانی است؛ از اینرو ان خوداگاهی که انسان باه ان دعاوت شاده ،ایان درماه از
خوداگاهی نیست که بهطور قهری و تکوینی در اثر حرکت موهری طبیعت پدید .قران مجیاد در
اشاره به مراحل مختلا خلقت ،در ایۀ «ثمّ أنشأناه خلقاً آخر» (مؤمنون )14 :باه اخارین مرحلاۀ
خلقت تأکید میکند که در ان ،ماده ناخوداگاه به موهر روحانی خوداگاه تبدیل میشود.
 .1مادیگرایان نیز این شعور به خود در انسان را انکار نمیکنند.
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بر این اساس حرکت موهری اشتدادی ،در استکمال نفس انسانی است و انسان در هار
مرتبهای از حرکت تکاملی و فعلیتیابی ،عین همان مرتبه است .مبدأ حرکت مان انساان و
معادش مانان یا خداسات کاه در واقاع ،مبادأ و معااد ،اوسات .حرکات در بساتر خاود،
فقرشناسی و فقریابی دارد .حرکت ،با عرفان به نفس و مجاهدۀ «فای سابیل الارب» تحقاق
میپذیرد .حرکت ،بر پایۀ عشق و محبت به خداست .این حرکت موهری ،انسان را به مقام
فناء فی اهلل و سپس بقاء باهلل میرساند .همچنانکه حرکت تکاملی انسان ،دارای مبدأ فاعلی
و مبدأ قابلی است ،سیر و سلوک که حقیقت تدریج و تدرل را در خرو نفس از قاوله باه
فعل دارد ،مقدمهای برای فعلیت نهایی در این حرکت بهسوی کمال مطلق است .از ایانرو
خودشناسی پایۀ خداشناسی محسوب میشود و خداشناسی ،همان خودشناسی خواهد
لذا هدف و غایت حرکت تکاملی انسان در درون انسان و فطرتش نهفته

بود.

است.

چیستی و چگونگی فطرت
انسان دارای فطرت است و از ان مهت که فطرت الهای دارد ،ماورد ساتایش قارار گرفتاه
است ،یعنی انسان فطرتی دارد که پشتوانۀ ان روح الهی است.
فطرت بهعنوان فعل الهی به معنای نحوۀ خاصی از افریدن و ایجاد است و در این معناا
خصوصیت ابداع و بیسابقه بودن ملحو خواهد بود ،لذا فطارت معاادل خلقات نیسات،
بلکه معادل ایجاد ،ابداع و به معنای افرینش از عدم است که در قران مجید با تعبیار «کُان»
از ان یاد میشود (العمران .)47 :لذا فطرت به معنای افرینش ویژۀ انساان و اماور فطاری
اقتضای نوع خلقت انسان و مشترک بین همۀ انسانهاست .در فلسفه و عرفان اسالمی نیز با
ظرافت تمام ،بین ایجاد از عدم (ابداع) و افرینش از ماده (خلق) فرق قائل شدهاند؛ بنابراین
فطرت چنین تعریا مایشاود« :ناوعی هادایت تکاوینی انساان در دو قلمارو شاناخت و
احساس» (طباطبایی،1997 ،

.)298 :20

بر مبنای چنین تعریفی است که فطریات مربوط به ادراک و شناخت ،اصول تفکر بشار
را تشکیل میدهند و مومب تمایز فطرت از مفاهیم مشابه (طبیعات و غریازه) مایشاوند.
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تفاوت این مفاهیم از سنخ تفاوت تشکیکی و ناشی از تفاوت در مراتب ومودی اشیاسات،
به این معنا که طبیعت ،همان ویژگی ذاتی اشیای بایماان باوده کاه منشاأ اثاار گونااگون
انهاست و در فلسفه از ان با اصطالح «صور نوعیه» یاد میکنناد؛ غریازه نیاز عبارتسات از
ویژگی ذاتی حیوانات که از نوعی شعور و اگاهی برخوردارناد ،اماا شاعور و اگااهی انهاا
حسی ،خیالی و وهمی است؛ در حالیکه اگاهی فطری ،عقلی و کلیگراست .پاس تفااوت
این دو نوع اخیر در تمایز ادراکی انها خواهد بود.
ویژگیهای فطرت که نحوۀ خاص هستی انسان و صفتی سرشتی و ذاتی اسات ،از تحلیال
خود فطرت بهدست میاید و لذا اثبات انها به «واسطه در اثبات» نیازی ندارد .این ویژگیهاای
عبارتنداز .1 :تحقق بینش فطری به علتی غیر از علت ومود انساان نیازمناد نیسات؛  .2انساان
نسبت به این امور ،درک حضوری و معرفت ویاژهای دارد؛  .3ثابات و تغییرناپاذیر و پایادار و
ماودانهاند؛  .4همگانی و فراگیرند و کلیت و عمومیت دارند؛  .5باا درک و معرفات فکاری و
عقلی همراه هستند؛  .6از ویژگی قداست و ارزش حقیقی برخوردارند( 1مطهری.)241 :1373 ،
 .1امور فطری گرچه محتا به علت ثبوتی نیست ،نیازمند علل اثباتی است؛ از اینرو راههای شناخت امور فطری
شاید تاریخی ،تجربی ،تعقلی ،فلسفی ،عرفانی یا نقلی باشد .بر این اساس روشهای اثبات فطریات عبارتناد از:
 -1روش حسی مستقیم :نزدیکترین راه شناختِ گرایشهای فطری که از نهاد روح و مان انسان منشأ شدهاند،
مطالعۀ کتاب نفس و دقت در حاالت روحی است یا به تعبیری درونکااوی ،پدیادههاای روانای انساان را مای
شناساند؛  -2روش حسی غیرمستقیم (استناد به ارای دانشمندان) :در مورد خواستهها و تمایالت فطری که درک
ان بدیهی است ،تا انجا که اختالفی میان روانشناسان نباشد ،رأی و نظر انان منبۀ طریقی و ارشادی دارد و دلیل
مؤیلد خواهد بود و انجا که اختالفی در کار باشد ،انتخاب یک نظریه ،تابع مومهات و مؤیداتی است و انکار یاا
تردیدپذیر نیستند .در اینصورت رأی برگزیدهشده ارزش برهانی ندارد ،گرچه در محاورات مادلی یاا خطاابی
کارساز است؛  -3روش تحلیل عقلی :مقصود از روش تحلیل عقلی ،این است که بهمای یاافتن دالیال و ذکار
شواهد بر نظریۀ مُثبِت فطرت ،نظریه مخالا مورد بحث قرار گیرد و بطالن و نادرستی ان اثبات شاود .در ایان
صورت با استناد به اصل بدیهی «امتناع رفع نقیضین» درستی نظریۀ فطرت اثبات میشود .برهان تمانع بر اثباات
توحید ،نمونهای از روش مزبور بوده که از راه ابطال نقیض ،اثبات مطلوب حاصل امده است .بهطور کلی یکای
از روشهای استوار منطقی ،استدالل از طریق ابطال نقیض (رفع تالی) است که اگر ایان روش منطقای عقایم و
غیرمنتج باشد ،باب معرفت و دانش بر بشر مسدود خواهد شد؛  .4روش نقلی (استناد به وحی) :بهارهگیاری از
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بر این اساس میتوان گفت که یکی از اوصاف انسان ،خلقت ویژۀ انسان اسات کاه او را
بهسوی مبدأ و منشأ کماالت و نیکیها فرامیخواند .در افرینش انسان دو نوع هدایت تکوینی
و تشریعی از مانب خداوند تحقق یافته و این دو ،تجلی ربوبیت و تبلور رحمت ،حکمات و
دیگر صفات ممال الهی است .هدایت تکوینی انساان از طریاق فطارت و هادایت تشاریعی
توسط وحی و نبوت اعمال میشود ،لذا پیامبران و کتب و شرایع اسمانی ،مظااهر و مصاادیق
هدایت تشریعی خداوند بودهاند .شاریعت و فطارت باا یکادیگر باهطاور کامال منساجم و
هماهنگ هستند و هیچگونه تعارض و ناسازگاری یافت نمیشود .یعنی رابطۀ نبوت و فطرت
از قبیل رابطۀ طولی است نه عرضی و از قبیل مانعۀ الخلو است و نه مانعۀ الجماع ،و هادایت
فطری عقلی مقدم بر هدایت وحیانی است ،چنانکه هدایت وحیاانی ،مکمال هادایت فطاری
محسوب میشود .بنابراین ،با ومود تفاوت میان دین و شریعت ،فطری باودن هار دو مسالّم
است؛ یعنی نه تنها اصل اعتقاد به خدای یکتا فطری انسانهاست ،بلکه مجموعه معارف دیان
1

به نام عقاید ،اخالق و احکام هم امری فطری برای انسان محسوب میشود.

از تأمل در روایات نیز چنین برمیاید که معرفت قلبی در کنار معرفت فطاری ،معرفتای
حضوری و شهودی بوده که ایمان از شرایط الزم ان است ،گرچه شارط کاافی ان نیسات.
این معرفت مخصوص مؤمنانی است که قلب خود را از الودگیها و بهارخوابیهای رذایال
اخالقی پاک کردهاند ،چرا که گناه از مواناع و حجاابهاای حصاول ان اسات .از ایانرو
روش نقلی برای کسانی که ایمان به وحی دارند ،مطمئنترین روش است ،ولی از دیدگاه منطقی تنها در مواردی
میتوان به ان استناد کرد که مستلزم دور یا مصادره به مطلوب نباشد .یعنی در اثبات اصل وحی ،نمیتوان از این
روش استفاده کرد ،ولی پس از اثبات وحی بر پایۀ برهان عقلی ،استناد به ان از منبۀ منطقی پذیرفته خواهد باود
(طباطبایی،1997 ،

.)333 :12

 .1از اینرو فطرت از سنخ هستی است و نه از سنخ ماهیت .فطرت انسانی را میتوان بهنوعی ،در شهود و گرایش
حضوری انسان نسبت به هستی مطلق (خدا) منحصر کرد؛ زیرا ساایر فطریاات انساانی ،درحقیقات تجلیاات و
تعینات همان فطرت خداخواهی انسان است و همۀ انها از سنخ کمالند و سرچشمۀ کماالت ،همانا ذات اقادس
خداوندی است .از طرف دیگر تفکیک اصل فطرت و هدایت فطری از انقیاد و دلسپاری یا پشت پا زدن باه ان
ضروری بهنظر میرسد ،چرا که در غیراینصورت حکم یکی با دیگری مشتبه میشود.
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معرفت و هدایت فطری ،مرکز و خاستگاه دیگری به ناام قلاب و روان انساان دارد ،یعنای
هدایت فطری قبل از انکه از مقولۀ معرفت عقالنی باشد ،از مقولۀ احساس و شهود درونای
و قلبی است .بر این اساس خاستگاه و مایگاه هدایت فطری و معرفت قلبی ،واحد است و
هر دو ،نوعی معرفت احساسی و شهودی هستند؛ با این تفااوت کاه معرفات قلبای ،ویاژۀ
پارسایان و عارفان است ،ولی هدایت و معرفت فطری در همۀ افراد ومود دارد ،گرچاه در
شرایط ویژهای بروز و ظهور میکند.
هدایتمویی انسان از طریق هدایت وحیانی و نباوی از راه هادایتماویی او از هادایت
فطری حاصل و لذا ضارورت نباوت و شاریعت نیاز ،از هادایت فطاری روشان مایشاود.
هماهنگی این دو چنین است که هدایت فطری مدخل هدایت تشریعی و فطرت بساتر نباوت
است .سرمایههای فطری هدایت در دو سط ،خوداگاه و ناخوداگاه تنظیم شدهاناد کاه ساط،
خوداگاه نقش بسترسازی شریعت وحیانی را ایفا میکند و ساط ،ناخوداگااه ان باا نباوت و
وحی به فعلیت میرسند .بنابراین زمانی هدایت تشریعی میتواند راهگشای حیات معناوی و
رشدیابندۀ بشر باشد که با هدایت تکوینی او هماهنگ باشد و عقل و وحی نیاز بار ایان امار
داللت میکنند .لذا پیروی از ایین هماهنگ با فطرت بشری ،پایههای زندگی انسان را اساتوار
و سعادت مطلوب را براورده میکند .باا فارض ایان همااهنگی اوالً دیان و شاریعت الهای،
پاسخگوی همۀ نیازهای اصیل و فطری انسان خواهد بود و چون نیازهای فطری انسان ثابات
و پایدارند ،شریعت الهی نیز استوار و پایدار خواهد بود و فطرت باهعناوان رماز مامعیات و
ماودانگی شریعت ،تفسیر روشنی از ماودانگی قانونهای دینی ارائه میدهد.
بر مبنای چنین تفسیری ،اساس سنت دینی را بنیان ثابت و مشترک انسانی (یعنی فطرت او)
تشکیل میدهد .یعنی حیات انسانی هم مدار ثابتی دارد و هم در مدار ثابات خاود ،پیوساته در
تحول و تکامل خواهد بود .ان مدار ثابت همانا انسانیت اوست که بر قائمۀ فطریات او اساتوار
میشود .دین و شریعت الهی هم بر مبنای این خصلتهای فطری طراحی شاده اسات ،بادین
مهت پایدار و ثابت خواهد بود .یعنی معارف اصلی دین و حقایق دینی در سرشت انسان نهاده
شدهاند ،گرچه شاید مزییات دین در درون و نهاد انسان نباشد.

نقش فطرت در حرکت استکمالی انسان 399 

نقش انسانشناسی صدرایی در تحلیل ابعاد و اقسام فطرت
تومه به نقش وسیع و گستردۀ فطرت در تمام ابعاد ومودی انسان میتوان گفاات کاه فطارت
زیرساخت همۀ معارف اساالمی و راه اثباات و تبیاین اماوزههاای دینای و دفااع از انهاسات
(مطهری،1380 ،

 .)190 :3مطالعۀ فطرت در حوزۀ شناخت و معرفت و بررسی عقل و خرد

بهعنوان کانون این قلمرو ،ابعاد گوناگونی دارد .مفاهیم فطری (تصوری یا تصادیقی) مفااهیمی
هستند که یا بدون واسطه یا باواسطه از خار توسط ذهن انتزاع میشوند و لذا معلوم باه علام
حصولی هستند ،اما حقایق فطری عین ذات ادمی و متن روح اگاه وی محسوب میشوند و هر
1

روح به اندازۀ تجرد خاص خود ،بالفطره از ان حقایق برخوردار است.

از سویی امور فطری (فطریات) دو مقولۀ برمسته دارد که میتوان از انهاا باه «فطارت
ادراکی» و «فطرت احساسی» نام برد .از «فطرت ادراکی» ،به «فطرت شناختی» یا «فطرت در
مقولۀ اگاهی و بینش» نام برده میشود و از «فطارت احساسای» باه «فطارت گرایشای» یاا
«فطرت در مقولۀ خواهش و میل» .در «فطرت ادراکی» از یک سلسله علاوم غیراکتساابی و
امیخته با سرشت انسان سخن گفته میشود و در «فطرت احساسی» از یک سلسله تمایالت
و خواهشهای طبیعی و ذاتی .فطرت ادراکی دو قالب «حضوری» و «حصولی» دارد .منظور
از «فطرت ادراکی حضوری» اگاهی بیواسطه به معلوماتی است که باا طبیعات و سرشات
انسان امیخته شدهاند و مراد از «فطرت ادراکی حصولی» دریافت باواسطۀ معلومااتی اسات
که ذاتاً مورد تصدیق ساختمان ذهن انسانند .یعنی انسان با اتکای به ساختار ذهن و دستگاه
ادراکی خود ،بهمحض دریافت تصور روشن از ظرفیات قضایه ،انهاا را تصادیق

مایکناد.

فطرت احساسی که از ان میتوان به «فطرت تمایلی» نیز نام بارد ،دو شاکل «مسامانی» و
 .1همانگونه که علم دارای هویت ممعی است و گاهی از درون و زمانی از بیرون شناخته میشود ،هویت فطرت
نیز از این قبیل است که گاهی دربارۀ ان از درون سخن بهمیان میاید و زمانی از منظار بیارون باه او نگریساته
میشود .بهعنوان نمونه فطریات معرفتی در کالم افالطون ،هم شامل تصورات میشود و هم شاامل تصادیقات.
فطریات ادراکی در کلمات فالسفۀ مدید غربی (عقلگرایان) بیشتر نااظر باه تصاورات و مفااهیم اسات ،ولای
اصطالح فطری در نظر فالسفۀ اسالمی به تصدیقات ارتباط مییابد ،گرچه اصطالح بدیهی شامل تصاورات نیاز
میشود .لذا نسبت فطری و بدیهی از قبیل عموموخصوص مطلق است (اتین ژیلسون 169 :1392 ،و .)170
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«روحانی» دارد؛ یعنی انسان به حکم ناسوتی و زمینی بودن ،تمایالت و خواهشهای ماادی
و دنیایی و حیوانی دارد و بهسابب ملکاوتی و مبروتای باودن ،تماایالت و گارایشهاای
ملکوتی و انسانی در نهادش تعبیه شده است .تمایالت مادی او را بهساوی دنیاا و زنادگی
حیوانی سوق میدهد و تمایالت ملکوتی او را به عالم باال و برتر متصل میکند .باا وماود
اینکه ماهیت فطرت احساسی و تمایالت و گرایشهای فطری انسان برای او مبهم اسات و
در روان ناخوداگاه انسان قرار دارد ،در علم حضوری انسان به انها شاکی نیسات .چنانکاه
گفته شده است« :انسان به خود میل و خواهشهای فطری و تمایالت سرشتی خاود ،یاک
نوع اگاهی حضوری دارد؛ ولی دربارۀ ان کوچکترین اگاهی ندارد؛ یعنای باه خاود میال،
اگاهی حضوری دارد ،ولی دیگر علم به این علم خودش ندارد ،سرّ این اگاهی خاودش را
نمیداند ،همینقدر بهطور اممال و ابهام این میل در او پیدا میشود ،اما خودش توماه باه
این میل ندارد ،اگاه به این میل است ،ولی تومه ندارد؛ چون تومه داشاتن غیار از اگااهی
بودن و حاضر بودن یک چیز است( 1.مطهری.)38 - 36 :1373 ،
بر مبنای ویژگیهایی فطرت ،فالسفۀ اسالمی (طباطبایی )230 :1362 ،به هایچ معرفات
حصولی که در ذات و سرشت انسان نهااده شاده باشاد ،معتقاد نیساتند و هماۀ مفااهیم و
تصورات را مابعدحسی و پسینی میدانناد ،ولای ادراکاات تصادیقی دو گوناهاناد :برخای
 .1تردیدی ومود ندارد که «کمالخواهی» از مملۀ تمایالتی است که در عمق مان انسان ریشه دارد .یعنی هر انسانی با
مرامعه به درون خود و کاوش فطریات خویشتن ،درمییابد که «کمالخواهی» یکی از «خواهشهای عمیق سرشتی» او
بهشمار میرود .اصوالً هیچ انسانی برای مردن ،به معنای معدوم شدن و از بین رفتن ،زندگی نمی کند ،بلکاه در درون
انسان ندایی ومود دارد که همواره او را به کمالخواهی فرا میخواند و مرگ را همانند پلی ماینمایاناد کاه او را باه
مایگاه ابدی سوق میدهد .حال میتوان گفت سرچشمۀ همۀ تمایالت فطری انسان ،فطارت کماالدوساتی و کماال
خواهی است؛ چرا که تمام تمایالت انسان ،مصادیق و ملوههای کمال ومودی او هستند؛ پس این میل فطری را مای
توان ریشهدارترین عامل تکامل انسان بهشماراورد که از منبۀ علوی و ملکوتی ومود انسان سرچشمه گرفتهاناد و در
راستای کمال ومودی او قرار دارند؛ از اینرو تمایالت فطری نظیر حس شکرگزاری ،ممالپرستی ،نفعطلبی و زیاان
گریزی ،در خداباوری و ایمان فطری ریشه دارد (طباطبایی،1997 ،

 131 :11و  .)132گرچه فطارت انساان اصاالتاً

متمایل به حق و اموری همچون کمال مطلق است ،بالتبع و تحت تأثیر شرایط گوناگون ،گرایشهای دیگری نیاز پیادا
میکند .تمایالت فطری مورد نظر در این بحث هماهنگ با تمایالت عالی انسانی است.
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ماقباال تجرباای و باادیهی ،برخ ای مابعاادتجربی و اکتسااابی هسااتند .تصاادیقات باادیهی و
ماقبل تجربی همان فطریات هستند 1.بر اساس چنین تقریری است که معرفتهاای فطاری،
اصول و مبادی شناخت بشر را تشکیل میدهند و هرگونه تشکیک و تردید در انهاا ،بناای
معرفت بشری را نااستوار و لرزان میکند .مثل اصل امتناع تناقض که ناظر به حقاایق عینای
است یا اصل علیت که از قضایا و احکام تحلیلی عقلی محسوب میشود و بدین مهات از
اصول فطری و بدیهی فلسفی بهشمار میایند.
از دیدگاه صدرای شیرازی ،فطرت بر دو قسم است :فطرت اولیه و فطرت ثانویه.
الا) فطرت اولیه :فطرت اولیه در ومود اصیل انسان همان بعد باطنی ومود اوست که
منجر میشود تمامی انسانها بر حسب این بعد باطنی در ومودشاان ،هرچناد انساانهاایی
شرور و ناهنجار باشند ،ومود گرایشی الهی به خالق خویش را در باطن خود حس کنناد و
در سراسر زندگی خویش بهدنباال یاافتن ان باشاند (شایرازی،1386 ،

 .)797 :2صادرا

معتقد است نه تنها انسان ،بلکه تماامی عاالم دارای فطارت اولیاه اسات .او در ایان زمیناه
مینویسد« :تمام عالم مطیع باریتعالی است به طاعات طبیعیاه و بارای ممیاع امازای ان
عبودیت ذاتیه و دین فطری هست ،و همه بر سنت واحد ماریاناد (وَ لَان تَجِادَ لِسُانه اهللِ
تَبدیالً)» (شیرازی،1381 ،

 .)457 :2در اینجا صدرا فطرت اولیۀ تمام مومودات عاالم را

مطیع بودن و عبادت ذاتی معرفی کرده است که دستخوش هیچ تحول و تغییری نمیشاود.
زنده ماندن همین فطرت اولیه است که زمینه را برای تحقق فطرت ثانویه در انساان فاراهم
میکند .فطرت اولیه زمینه و مقدمۀ انسانِ واقعی شدن را فراهم میکناد .هماۀ انساانهاا در
 .1تفاوت فطری در اصطالح افالطون و حکمای اسالمی در این است که افالطون نفس انسان را از اغاز پیدایش وامد
همه معرفتها میداند ،گرچه با ورود به این مهان انها را فراموش میکند ،ولی فالسفۀ اسالمی به ومود چنین معرفت
هایی اعتقاد ندارند .تفاوت فطرت در فلسفۀ اسالمی و فلسفۀ مدید غرب نیز در این است که فالسفۀ عقلگرای مدید
غربی ،مفاهیم فطری را مزو سرشت و ذات نفس و ذهن انسان ،ولی فالسفۀ اسالمی ان را الزمۀ کار عقل مایدانناد،
یعنی این معرفتها ،گرچه در ساختمان ومودی عقل تعبیه نشده است ،عقل در دریافت انها به اقامۀ برهان نیاز ندارد و
تنها تصور امزای تشکیلدهندۀ انها برای دریافت و تصدیق انها کافی است و لذا ثباوت محماول بارای موضاوع در
قضایای فطری نیازمند دلیلی است که ان دلیل در کنار قضیه و همراه با ان در ذهن مومود خواهد بود.
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فطرت اولیه با هم مشترکند .انسانها بدون هیچ عزم و ارادهای قدم در این دنیا میگذارند و
با عمری که در اختیارشان قرار داده شده است ،باید شروع باه بیدارساازی بااطن خاویش
برای عرو به موطن اصلی

کنند.

از دید صدرا ،فطرت اولیه از دو ومه بررسی میشود :الا) ارتباط انسان با مبدأ افارینش؛
ب) ارتباط انسان با ذات خود .به نظر وی ،فطرت انسان الهی است و از مانب خداوند ایجاد
شده است و از مهت اینکه فعلی از افعال خداوند است ،مشابه ذات خدا باوده و چاون ذات
خداوند بهواسطۀ سعۀ ومودی دارای پاکی و قداست است ،فطرت اولیۀ انساان نیاز پااکی و
قداست خواهد داشت (شیرازی 67 :1389 ،و  .)68از طرف دیگر ،باا توماه باه ذات انساان،
صدرا فطرت اولیۀ انسان را به سبقت عدم بر ومود تفسیر میکند .خداوناد انساان را از عادم
به سوی ومود میکشاند« :وَ قَد خَلَقتُک مِن قَبلُ وَ لَم تَاک شَایئاً» (ماریم .)9 :از نظار صادرا،
انسان از کمال بهسوی نقص و ضعا امده است و از فطرت اولیۀ خویش ،که خداوناد بارای
او خواسته ،به زندگی دنیوی فروافتاده است (شیرازی:1363 ،

.)303

بر مبنای اینکه صدرا افرینش خاصی برای انسان قائل است و فطرت انسانی را مرادف باا
ذات مسبوق به عدم بهکار میبرد ،ایا فطرت انسانی میتواند در تحقق رذایال ،حالات باالقوه
داشته باشد یا اینکه فطرت او پاک و الهی افریده شده است؟ در صورت داشتن حالت باالقوه
برای تحقق رذایل ،چگونه ارادۀ خداوند به احسن بودن نظام عالم ،با همین شکلی کاه هسات
سازگار میشود؟ پاسخ صدرا چنین تبیین میشود کاه خداوناد ذات و فطارت پااک و ساالم
انسانی را اراده کرده است ،اما انسان در بدو تولد ،بر اساس صفات ذاتی که از پدر و مادر باه
ارث برده است ،شاید رفتهرفته از ارادۀ الهی قطع تعلق کند و بهدلیال همراهای باا مادیاات و
ظواهر زندگی ،کمکم با انها خو بگیرد و مسئولیت تحقق ارادۀ الهی را بار عهاده نگیارد و در
مهت فعلیت صفات منفی و رذایل گام بردارد .البته امکان به ارث بردن صفات مثبات پادر و
مادر یا الاقتضا بودن در نسبت با ان صفات نیز ومود دارد که بر اثر محیط و تربیت به فعلیت
میرسد .این دیدگاه ،هم با نظر روانشناسان و قران مبنی بر فقدان معلومات نزد نفس در بادو
تولد و ابتدای کودکی سازگار است و هم با پاک و الهی دانستن فطرت انسانی .صادرا معتقاد
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است که انسان به عالم قدس تعلق دارد و عین ربط باه وماود مساتقل خداوناد اسات .اگار
فطرت اولیۀ انسان دستخوش گرفتاری به گناهان و تومه به امکانات مادی زنادگی دنیاوی و
خواستههای روح حیوانی خویش نشود ،برای او بابی از فطرت دیگر با عنوان فطارت ثانویاه
گشوده میشود و بهواسطۀ این فطرت ،قرار گرفتن خود را در مسیر دریافت حقاایق روحاانی
ثابت میکند و هدایت روحانی شامل حال او میشود (شیرازی،1386 ،

)517 :1؛

ب) فطرت ثانویه :صدرا ایجاد فطارت ثانویاه را در والدت ثانویاۀ نفاس مایداناد .او
میگوید والدت ثانویه یعنی نشئۀ نفس باه نشائۀ روح تبادل و دگرگاونی یاباد (شایرازی،
 .)400 :1366در مای دیگری ،فطرت ثانویه را عبارت میداند از به فعلیت رسااندن قاوای
انسان بر اثر ممارست در اعمالی که منشأ احواالت گوناگون برای قلب میشود؛ اعمالی کاه
برای قلب ،صفا ،پاکی و نور بههمراه دارد و ان را امادۀ پذیرش الهام الهی میکند (شیرازی،
،1386

 37 :1و

.)38

مالصدرا معتقد است که انسان میتواناد در مسایری حرکات کناد کاه ذرهای از پااکی
فطرت اولیه در او باقی نماند .این در حالی است که دستۀ دیگری از انساانهاا ،باا وماود
وسوسههای شیطانی از گناه صرف نظر میکنند و همین مسائله ساراغاز تولاد مجاددی در
انها میشود که از ان به والدت ثانویه تعبیر میکنند (شیرازی .)345 :1366 ،انسان از طریق
تولد دوباره زمینۀ معناداری زندگی را برای خویش فراهم میکناد .زماانی کاه ایان والدت
ثانویه رخ دهد ،تمام افعال و سکنات انسان هدفدار میشود .زیرا حرکت در مسیر شیطان و
وسوسههای او ،نهتنها انسان را به بیهدفی و بیبرنامگی ساوق مایدهاد ،بلکاه در برخای
موضوعات او را به شکست در تحقق هدف ومودیش میرساند که پوچی و بیمعناایی در
زندگی ،یکی از اثار مخرب ان

است.

صدرا نوعی خرو و تحول از فطرت اولیه به فطرت ثانویه برای انسان قائل اسات کاه
این خرو و تحول ،بهواسطۀ والدت ثانویه محقق میشود .به نظر وی ،تا انسان باه والدت
ثانویه متولد نشود ،معرفت به امور اخرت نیز برای او میسر نخواهد شد؛ زیرا دل ساائل در
این حالت به دنیا مشغول و به سحر طبیعت مسحور است .او همچنین دربارۀ والدت ثانویه
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میگوید :نفس انسانی تا زمانیکه به والدت ثانویه متولد نشود و از دنیا و بدن رهاا نگاردد،
به عالم اخارت و ملکاوت اسامانهاا و زماین نمایرساد( .شایرازی،1381 ،

.)723 :2

بهعبارت دیگر ،فطرت عامل اعتدال روح انسان است و همانگونه که با بیماری ،بدن انسان
از حد اعتدال خار میشود ،روح نیز از نظر صفات اخالقی به سمت افراطوتفریط متمایل
میشود که فطر ت محاافظی بارای روح انساان اسات کاه دچاار انحاراف نشاود .از نظار
روانشناسان عصر حاضر ،حفظ تعادل و موازنۀ روح ،از مملۀ عوامل دساتیابی باه ساالمت
روانی و ارامش در زندگی اسات (مطهاری 67 :1360 ،و  .)93کساب اراماش و ساالمت
روانی در نهایت ،به رسیدن انسان به هدف و غایت زندگی منجر میشود.
از منظر صدرا ،این تولد دوباره به دو عامل اساسی فکر و اندیشه در کناار عمال نیااز دارد.
فطرت ثانویه در سایۀ این دو ویژگی پرورش مییابد و رشد مایکناد .از نظار صادرا ،فکار و
اندیشۀ سالم و الهی و فهم حق و باطل ،در حوزۀ حکمت نظری بهدست میاید و عمل شایسته
و صال ،و انجام طاعت و ترک فعل قبی ،نیز ،در حوزۀ حکمت عملی محقق میشود (شیرازی،
،1981

 206 :4و 207؛  .)165 :1366به همین منظور است که صدرا بر توماه باه حکمات

نظری و عملی در تکمیل یکدیگر تأکید کرده و تومه به هر دو حاوزه را ،در تربیات فاردی و
امتماعی انسان مؤثر دانسته است .انسان زمانی که در حوزۀ فکر و اندیشه از اندیشههای منفی و
اشتباه دور باشد و در حوزۀ عمل نیز ،عملی مطابق با شریعت و احکام الهای داشاته باشاد ،باه
معنای اصیل زندگی دست خواهد یافت و از وسوسههایی که مرتب ذهن و موارح او را تهدید
میکند ،دور خواهد بود و ارامش را در سراسر ومود متعالی خویش احساس خواهد کارد .در
این زمینه صدرا از عیسی مسی( ،ع) نقل میکند که میگفت« :لَن یَلِج مَلَکوت السَماوات مَن لَم
یُولد مَرتَین؛ به ملکوت و باطن اسمانها هر کس تا دو بار زاییده نشود ،راه پیدا نمایکناد» .در
واقع رهایی از عالم ظلمات و رسیدن به مهان نور و درخشش ،ناگزیر از تحصیل فطرتی دیگر
(والدتی دوباره) است که بهواسطۀ پاک کردن و پاکیزه کردن [اخالق] بهدست میاید و مقدماۀ
ان طاعت و ترک معصیت و نافرمانی است (شیرازی،1386 ،

.)12 :1

تا زمانیکه انسان از رغبت به نعمت های دنیا رها نشود و حیات طیبه به والدت ثانوی برای
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او حاصل نشود ،منزلتی برای او در نزد خدا در نشئۀ دوم نیست؛ «وَ اِن الدارَ االخِرَه لَهِی الحَیوانُ
لَو کانُوا یعلَمُونَ» ...و این والدت ثانوی و حیات معنوی فقط در متابعت انسان از اداب شرعی و
نوامیس الهی و فراگیری علوم و اخالق و ملکات و خیرات و اعتدال قوای نفس انسانی ،که در
حکم ابزار برای نفس هستند ،و تساوی در براورده کردن نیازهای قوا حاصل میشود .و به این
والدت ثانوی ،بهسبب اعتدال و تساوی قوا در سخن خداوند متعال «فَاِذا سَویتُهُ وَ نَفَخاتُ فیاهِ
مِن رُوحی فَقَعُوا لَهُ سامِدینَ» اشاره شده است (شیرازی.)345 :1366 ،
صدرا دربارۀ شرایط نفس برای تحقق والدت ثانویه در حوزۀ فکر و اندیشه

مینویساد:

نفس در مراحل اولیه ،از تمام علوم خالی است ،و به حسب فطرت و نهاد ،تنها قولۀ خالص
هیوالیی است ،ولی قلب را از طرف خداوند تعالی به حسب فطرت ثانوی ،علومی کماالی
و انواری عقلی حاصل میگردد ،یا ابتدائاً بدون کسب و کوشش یا پس از کسب و استدالل
(شیرازی،1386 ،

 834 :2و

.)833

خداوند در این تولد دوباره ،انسان را به امانتی مجهز میکند کاه هماان اختیاار و اراده اسات.
حال انسان میتواند این اختیار را در مسیر صحی ،رشد اندیشه و عمل خویش قرار دهد یا با سوء
اختیار خویش ،مسیر عکس را بپیماید .در حالت اول ،صعود ارادی افکار و اعمال شایساتۀ انساان
به صعود نفس او منجر میشود و تحقق ومود افزونتری را نصیب او میکند کاه توأماان معناای
اصیل به زندگی انسان بخشیده میشود که بهراحتی مای خود را به یأس و ناامیدی نمیدهد.

1

 .1صدرا در تأیید این مطلب مینویسد« :روح انسان در اصل خود حالتی دارد که خداوند از ان حالت چنین تعبیر
فرموده است" :هر مولودی بر فطرت متولد می شود" .پس تا زمانیکه این لطیفاۀ قدسای بار صافای نخساتین و

حالت اصلی خود پایدار است ،منزلگاه تابشهای انوار هدایت روحانی و در معارض وزش نسایم ساعادتهاای
قدسی خواهد بود  ...و همت خود را فقط بر تکمیل ذات خویش و بهدست اوردن ملکات مایگماارد .و اگار از
فطرت اصلی و سالمت اولی خود انحراف گیرد و به مهت نادرستی عقیده و یا فراگیاری اماراض نفساانی و یاا
ارتکاب اعمال زشت فساد پذیرد ،و به شهوتها و لذتهای باطل و دنیای پست و به سوی زمین گراید ،تا منازل
پست و ریاست این مهان بهدست ارد ... ،بیتومه به اینکه این خانه ،زندان نیکان است و زندانی را باید تا در پی
خالصی از زندان باشد نه پی فرماندهی زندانیان ،در اینجا است که چنین کسی غرق دریاهاای ناادانی مایشاود؛
اموا خواهشهای نفسانی او را فروکوبد و لشکریان وسوسههای شیطانی بر او غلبه کنند .در بیابانهای حیرت و
گمراهی این سو و ان سو شود و در صحرای نفهمی و فریب مضطرب ماند (شیرازی 125 :1371 ،و .)126
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مالصدرا معرفت توأم با عمل صال ،را ،فقط در شاخص حکایم الهای و اماام منحصار
میداند .دیگران به میزان استعدادهایشان از ان دو بهرهمند میشوند و زمیناۀ انساان واقعای
شدن را در خویش فراهم میکنند .وی بر اساس بینشی قرانی به این نکته دست یافته است
و ان را مهمترین معیار برای رسیدن انسان به عمیقترین الیههای معنا در زنادگی مایداناد
(شیرازی .)339 :1389 ،انسان با التفات به این مبنا میتواند به برترین حاد وماود خاویش
برسد و پیوسته نفس خود را از قوله به سمت فعلیت خار کناد؛ یعنای باهواساطۀ تولادی
دوباره فطرت اولیه را رها کند و فطرت ثانویه را بهدست اورد .انسان با کماالت وماودیش
میتواند بسیاری از استعدادهای باطنی خویش را محقاق کناد .شاکوفا شادن اساتعدادهای
باطنی نوعی ارامش خاطر را برای انسان به ارمغان میاورد که در زندگی دنیوی و تألماات
روحی گاه و بیگاه ان ،انسان امروزی را یاری میدهد ،فرصت و زمان فکر کاردن باه اماور
پوچ و ناچیز را از او میگیرد و سبب معناداری زندگی او

میشود.

از اینرو تولد ثانویۀ فکر و عمل انسان باید اختیاری باشد .البته این اختیاری باودن شااید
در مهت سعادت یا شقاوت انسان باشد که با معناداری زندگی او بهطور کامل مارتبط اسات،
به گونه ای که اگر سعادت خویش را بیابد ،به معنای اصیل در زندگی خود دست خواهد یافت
و اگر در راه شقاوت گام بردارد ،شیطانی بالفعل میشود یا صفات حیوانی را در خویش بروز
میدهد و همین مومبات دور شدن او از مسیر یافتن معنا در زندگی او را فراهم میکند؛
ویژگی دوم این است که فکر و عمل در حدود ظاهری محدود نشود .فکر و عمال انساان
وقتی مومب تولد فطرت ثانویه در انسان میشود که ظاهری نباشد؛ زیرا ظاهر در مقابل بااطن
حکم مقدمه را دارد و باید از ان گذر کرد و در ان متوقا نشد .فقط در این حالات اسات کاه
انسان میتواند در مراتب ومودی پیش برود و توأم با ارزش ومودی که پیدا میکند ،به مایگاه
ومودی خویش واقا شود و از پرداختن به اندیشهها و اعماالی کاه ارزش وماودی ندارناد،
ملوگیری کرد .زمانی معنای پایدار و ماندگاری در سراسر زندگی مشهود است که انسان فقاط
به اموری در زندگی بپردازد که در تکامل ومودی او و بیداری فطرت ثانویۀ او مؤثر است.
زندگی ظاهری و بیولوژیکی انسان به یک معنا مانند زندگی حیوانات است ،ولی بهلحاا
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مامعیت ومودی انسان ،زندگی بیولوژیکی او ،با زندگی بیولوژیک حیواناات مقایساهشادنی
نیست .به عبارت دیگر ،نسخۀ مامع ومود بودن و حایز مرتبۀ ممعیت ومودی سبب میشود
انسان حیات معنوی داشته باشد .مراتب اعالی حیات معنوی انسان ،وصول به مقام معرفات و
محبت است که فقط به واسطۀ اکتساب فضایل محققشدنی خواهد بود کاه از دیادگاه دینای،
رأس انها تقوا و محافظت است .از نظر صدرا ،فکر و اندیشه درماات متفااوتی دارناد .او از
پایینترین درمات فکر و اندیشه ،به مهل و از باالترین درمات ان ،به معرفت و حکمت یاد
میکند که از اثار ان بهدست اوردن نور ایمان و یقین است .بهعبارت دیگر ،کمال علم ،ایماان
و یقین شهودی و حقیقی خواهد بود .در حوزۀ عمل نیز ،درمات و مراتاب مختلفای وماود
دارد .باااالترین ان امتناااب از صاافات حیااوانی و انجااام دادن اعمااال برخاسااته از ایمااان و
پایینترین ان ،اعمال برخاسته از قوای حیوانی هستند (شیرازی.)341 :1363 ،
میتوان گفت مالصدرا بر اساس مبانی و پیشفارضهاایی همچاون اصاالت وماود و
وحدت تشکیکی ان ،ضرورت و سنخیت علت و معلول ،حرکت موهری نفس و اتحاد ان
با بدن ،ملکات اخالقی را محصول تکرار اعمال اخالقی رذیله یا فاضله بهشمار مایاورد و
بر این اساس ،نوعیت انسانها را بهلحا فطرت اولیاه ،واحاد و باهلحاا فطارت ثاانوی،
متکثر میداند .از اینرو مالصدرا با تمایز باین دو حیثیات فطارت اولیاه ،و فطارت ثانویاۀ
نفوس همۀ ابنای بشر را بهلحا فطرت اولیۀ افراد نوع واحد به دلیل دارا بودن مبادأ فصال
واحد (نفس ناطقه) محسوب میدارد ،اما بهلحا فطرت ثانویه ،ماواهری مایداناد کاه باا
حرکت در ذات خاود (ناهفقاط در اعاراض و حااالت نفساانی) قابال و پاذیرای صاوری
مختلاالنوع هستند؛ صورهایی که هر یک مسانخ باا اعماال و اخاالق انساانند( .شایرازی،
،1981

 .)19 :9شهید مطهری بر همین اساس قائل به دوگونه انسان است :انسان فطاری

و انسان مکتسب که در سیر صعودی یا نزولای ،صافات و ملکااتی را کساب کارده اسات
(مطهری،1370 ،

.)314 :3

تأثیر انسانشناسی صدرایی در تبیین ابعاد استكمال
اموزۀ استکمال نفس در دین و فلسفه پذیرفته شده است .به این معنا که هم از دیدگاه دینی
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نفس انسان در دنیا ،برزخ و حتی در اخارت از تکامال برخاوردار اسات و هام برخای از
فالسفه ،برای انسان مراحلی از استکمال را تصاویر کاردهاناد و نفاس را مشامول حرکات
اشتدادی میدانند .اما چگونگی استکمال نفس مجرد باه ایان معناسات کاه نفاس انساانی،
چگونه از مراتب ضعیا ومود به مراتب شدید و اشد ومود راه مییابد و در واقع فرایناد
استکمال چیست .یعنی با تومه به اینکه فالسفه از سویی نفس را ذاتاً مجرد مایدانناد و از
سوی دیگر ،مجرد را ثابت میشمارند ،چگونه نفس مجرد حرکت تکاملی دارد؟ تبیین ایان
مساائله در هاار دسااتگاه فلساافی ،باار برخ ای از مبااانی هسااتیشااناختی ،مهااانشااناختی و
انسان شناختی همچون تشکیک ومود ،حرکت موهری و مسمانیه الحادوث باودن نفاس
استوار است .با بررسی فرایند تکامل نفس ،یعنی تبیین فرایناد حرکات و اساتکمال نفاس،
پاسخ یکی از بحثبرانگیزترین مسائل انسانشناسی فلسفی روشن میشود.
حکما کوشیدهاند که اثبات کنند کمال انسان در نیک بودن و باه خیار روی اوردن اسات.
این حس اخالقی در سرشت انسان نهفته است و در ومدان انسان ریشه دارد ،اما این ومدان
(انگونه که فالسفه میپندارند) حسی مستقل نیست ،بلکه از فطارت انساان مایاه مایگیارد.
فالسفۀ استکمال نفس انسانی را از دو طریق علم و عمل تصویر کردهاند ،لذا بررسای فرایناد
استکمال نفس به بررسی نقش علم و عمل در استکمال و چگونگی ان باازمیگاردد .علام از
طریق عقل نظری و عمل در سایۀ عقل عملی حاصل میشود و هر دو در سعادت و استکمال
انسان دخیل هستند .استکمال علمی شاید از طریق اتصال نفس با عقل فعاال ممکان باشاد و
استکمال عملی نفس نیز ،از طریق تأثیر اعمال در تهذیب و پاک ساختن نفس محقق میشود،
و تنزیه و تهذیب حقیقی به این است که شخص هیأتها و حاالت ماادی و مسامی را (کاه
ضد اسباب سعادت است) از خود دور کند (شیرازی،1981 ،

.)332 :8

در انسانشناسی دینی ،بازگشت و رمعت انسان به فطرت و درون ،هادف از بعثاات و
رسالت پیامبران (رک :انبیاء )64 :و تومه به حقایق و استعدادهای عقلی و قلبای ،رسااالت
انسان بیان شده است (رک :مائاده .)105 :تعاالی قاوای ادراکای او در پرتاو هادایتهاای
وحیانی ،از درون او سرچشمه میگیرد (نهجالبالغه :خطبۀ  .)1با توماه باه نقاش وسایع و
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گستردۀ فطرت در تمام ابعاد ومودی انسان ،میتوان گفاات کاه فطارت زیرسااخت هماۀ
معارف اسالمی و راه اثبات و تبیین اموزههای دینی و دفاع از ان ماست (مطهااری،1380 ،
 .)190 :3بهعبارت دیگر ،تمام قواعد تشریع ،منطبق با سااختار وماودی و فطاری بشار
است و سرّ ماودانگی این احکام هم همین محسوب میشاود .هار قااانونی کااه خاالف
فطرت انسانی وضع شود ،در تکامل تاریخی ،حرکت قسری بهحساب میایاد و محکوم به
زوال و نابودی اسات .حرکات باشر بار اسااس فطارت او ،متااصا بااه دوام و صاحت
خواهد بود و در غیر اینصورت ،محکوم به زوال و نابودی (مطهری،

 .)455 :3به دلیال

همین هماهنگی ،بسیاری از متفکران مسلمان ،مباحث گستردۀ دروندیناای و باروندینای و
منبههای گوناگون معرفت دینی و اندیشۀ اساالمی را ،باا اصال فطارت تبیااین و تحلیال
کردهاند (مصباح یزدی50 :1386 ،؛ موسوی خمینی.)153 :1386 ،
در تعلیم و تربیت دینی ،علم مقدمۀ عمال و تعاالی اسات و فطارت درونمایاۀ اولیااۀ
علمی باشر کاه در ادراکاات و شاناختهاای حااضوری و حااصولی و ادراک عقلاای و
احساسی انسان (بر اساس تبیین حکمای اسالمی و نه ادراکات فطاری ذاتاای بااه معنااای
غربی ان) نقش ایفا میکند (مطهاری،1380 ،
انسان بر نهاد الهی او مبتنی است (مطهری،

 .)83 :6در دیادگاه دینای تربیات صاحی،
 77 :15و

 )371 :22کاه از اغااز افارینش

همراه وی بوده و به تعبیر روایات ،از لحا فطرت دینی ،هر نوزادی با فطرت پاک به دنیاا
میاید (کلینی،1362 ،

13 :2؛ مجلسی ،بیتا،

.)187 :58

دامنۀ این ادراکات فطری از بدیهیات عقلی تا مشهودات بااطنی گساترش یافتاه اسات
(مطهری،1380 ،

 .)518 :3همچنین حقیقتمویی فطری که بر اساس ان ،تمایل دینای و

میل بهسوی حاق ،در ومود هر کسی امری فطری اسات ،احااساس اخالقاای ،احااساس
عباادت و پرساتش ،احساس علمدوستی و حقیقتخواهی ،احااساس زیباااییدوسااتی و
بهطور کلای ،همۀ احساسهای انسانی انسان ،ریشاههاایی در فطارت و سرشات او دارناد
(مطهری،

 41 :4و

.)437 :13

بر این اساس ،حرکت تکاملی انسان از «خود» ،یعنی خود ملکاوتی ،رحماانی و فطاری

  410فلسفه دین ،دورة  ،17شمارة  ،3پاییز 1399

انسان اغاز میشود و با خدا یا دیدار الهی پایان مییاباد .الزماۀ چناین حرکات اساتکمالی
موهری ،فقرشناسی ومودی ،بیداری و بینایی ،درک و درد خدا داشتن ،شاریعتمحاوری،
مجاهدۀ مستمر با خواهشهای نفسانی و مراقبت کامل ،حب الهی ،بنادگی خالصاانۀ خادا،
نوسازی معنوی مداوم ،بازشناسی و بازیابی همیشگی ،هدفشناسی و هدفداری است .بدیهی
خواهد بود که حرکت و شدن از خود بهسوی خدا ،در حقیقات رسایدن باه خاود برتار و
تکاملیافته و توسعه بخشیدن به حقیقت ومودی خاود اسات و انساان متحارکِ متکامال،
انسان بهخودرسیده و کمالیافته و سعادتمند است .پس خدای سبحان در درون انسان است
که ادمی با حرکت تکاملی از درون و حجابزدایی به ان دست

مییابد.

صدرالمتألهین معتقد است انسان مومودی کمالجو اسات و باه مقتضاای فطارت خاویش
همواره در پویایی و حرکت بهسر میبرد .سرشت کمالجویی هر انسانی عالوه بر حرکت مبلی
خدادای خویش به مقتضای «و قضی ربک االتعبدوا اال ایاه» میتواند با بهکارگیری عقل نظری و
عملی ،به حرکت استکمالی خویش با مهتگیری بهسوی ومود مطلق و بینهایت در حرکات
بوده ،تا به مقتضای الیه رامعون به معبود حقیقی خویش بازگردد .او در تقریار سایر اساتکمال
نفس بر اساس حرکت موهری ،از مرتبۀ حس به خیال و از خیال به عقال ،انساان را متوقاا
نمیداند و مرتبۀ فوق عقلی نیز ،برای او قائل است و راهیابی به کمال ،بایاد در عقال نظاری و
عملی اشتداد یابد و این استکمال در عقل نظری در مرتبهای متوقا نمیماند و عباور از عقال
مستفاد و رسیدن به مقام فنای فیاهلل راه را برای سلوک در مراتب فنا میگشاید و در مرتبۀ عقل
عملی نیز ،میان قوای علم و غضب و شهوت اعتدال ایجاد میکند ،به مراتب کمالی نائل میاید
و در نهایت عقل عملی و نظری در مرتبۀ وصول به فنای فیاهلل با یکدیگر متحد میشوند.
مالصدرا فرایند ادراک را نیز استکمالی میداند؛ تعالی علم انسانی در گرو استکمال ومودی
نفس انسانی است .ادراک ،حرکت از قوله به فعل و صعود به مرتبۀ وماود اسات کاه طباق ان،
درککننده بر مبنای اصل اتحاد عاقل و معقول ،از مرتبۀ ومودی خود فراتر میرود و باه مرتباۀ
ومودی درکشونده میرسد ،یعنی از نشئهای از ومود به نشئۀ دیگر منتقل میشاود و عقال و
عاقل و معقول با هم متحاد خواهناد شاد (شایرازی،1981 ،

 .)360 :3بارای اینکاه از نظار
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مالصدرا فلسفۀ خلقت بر اساس کمالیابی مومودات است ،تمام مومودات به سمت کمال ذاتی
خود ،سیال و روان هستند و هر مومود به مومود برتر خود تومه دارد.
مهان هستی دارای مراتبی است و انسان به علت قابلیت استکمال ،در تماام اکاوان هساتی
حضور دارد .در حقیقت نفس بهعنوان مومودی سیال در تمام دامنۀ هستی در حاال حرکات و
اشتداد است .او در قوس نزول از مواطن عقل و مثال عبور میکناد و باا وصاا الشایئیت ،در
قوس صعود قرار میگیرد و میتواند با استمداد از عقل عملی و نظری ،خود را کمال بخشد.
در دیدگاه عالمه ،دستگاه تشریع از لوازم ومودی و فطری این موماود مقیااد اساات
کاه به انسان اختصاص دارد و همان هدایت تشریعی است .لذا فطری بودنِ دیان و الهاای
باودن احکام با تکیه بر تناسب میان مراتب ومود در عاالم هاستی تبیاینپاذیر خواهد بود
(طباطبایی،1994 ،

 .)66 :2قانونها و دستورات وحیاانی کاه بارای ادارۀ فارد و مامعاه

امدهاند ،باا فطارت اناسان هماهنگ هستند و مالک کمال و سعادت یا شقاوت هم امارای
همین قانونهای فطری اسات .در حقیقت ،اساس تشریع چیزی ماز لاوازم فطاری نظااام
تکاوین نیاست .شاریعت برنامهای منطبق بر نظام تکوین است ،بلکاه نظاام تکاوین ،ایان
برنامه را با تماام امازا و شارایطش اقتاضا میکند (طباطباایی .)18 :1388 ،بار ایان مبناا،
عالمه هماهنگی نظام تکوین و تشریع و مبتنی بودن احکام بار مصاال ،و مفاساد و فطاری
بودن دین را (که در معاارف دینای مطرح شده) به بهترین نحو تبیین کارده اسات .از دیاد
عالماه ،شاریعت بازتاابِ ومود است که در مراحل مختلا ،ظهور و بروز مییابد و قاران
نیز ان را تأیید میکند« :إنّ القران  ...یدل عی أنّ التشریع یجب أن ینماو مان باذر التکااوین
والوماود» (طباطبایی،1994 ،

63 :1؛

.)285 :16

به باور عالمه ادراک فطری ،ادراک ومود مقید است که بهمحض ادراک این تقید ،به ومود
مطلق در دار هستی اذعان میشود .این ومود مقید ،عین تعلق و ربط و وابااستگی بااه وماود
مطلق است و بدون ان واقعیتی نخواهد داشت .ایان ادراک دامناۀ وساایعی دارد و بااه تنااظرِ
حقیقتِ ومود مقید در عالم طبیعت که امری ذومراتب است ،درماتی دارد؛ از مراتب بسایط و
ضعیا اغاز میشود و در مراحل شدیدتر ،همۀ معارف حقه را دربر مایگیارد .در دامناۀ ایان
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ادراک فطری است که خدامویی ،خداشناسی ،خداپرسااتی ،هاادایت تکااوینی و تشاریعی و
حتی والیت مطلقه و نبوت عامه و در یک کالم برنامۀ تشریع ضرورت مییابد.
انسانشناسی مالصدرا ،در پرتو تفکر فلسفی او ،مبنای یک نظاام تربیتای و اخالقای در
مهان اسالم است .مالصدرا ،قبل از پرداختن به تعریا انسان و تبیین حقیقت وماودی او،
در هستیشناسی خود مبانی مهمی را تبیین کرد که بدون پرداختن به انهاا ،نمایتاوان فهام
درستی از انسانشناسی او بهدست اورد .او با تکیاه بار اصاالت وماود ،تشاکیک وماود،
حرکت موهری و تبیین نظام استکمالی مهان توانست تکاملپذیری و تربیتپذیری انساان
از مرتبۀ مادی تا مقام خالفت الهی را ترسیم کند .یکی از مهمترین مباحث فلسفۀ مالصدرا،
تبیین حقیقت ومودی انسان است .از نظر او ،انسان عالوه بر صبغۀ ناسوتی ،صبغۀ معناوی
و متعالی هام دارد (شایرازی )127 - 126 :1354 ،و باه هماین دلیال ،در تربیات او و در
حکمت عملی ،به هر دو صبغۀ او و رابطۀ ان دو توماه شاده اسات .مالصادرا ،انساان را
حقیقتی ومودی با ابعاد و مراتب متعدد میداند (شیرازی.)22 :1354 ،
یکی از این ابعاد ،فطرت انسان است .گرچه در اموزههاای فلسافی مالصادرا باهطاور
مستقیم دربارۀ فطرت بحث نشده؛ با تومه باه مباحاث زیار ،مایتاوان نظار او را در بااب
فطرت ،انگونه که در تعالیم دین اسالم امده است 1،تلویحاً استنباط کرد:
 .1ریشۀ گرایش به دین را باید در فطرت مست .طرح فطرت ،مخصوص قران کریم است؛ یعنی قران این راه را
فراسوی پویندگان معارف مبدأ و معاد قرار میدهد و میگوید :گرایش به مبدأ مهاان و کشاش درونای باهساوی
حقیقتی که عالم بدان تکیه دارد ،فطری هر انسانی است؛ یعنی هر انسان فطرتاً به هستی محاض و قادرت مطلاق
گرایش ،و به علیم مطلق کشش دارد (طباطبایی،1997 ،

.)197 :12

از دیدگاه قران ،معرفت فطری با دو حوزه وماود انساان (عقال و خارد ،دل و روان) ارتبااط دارد و از ایان دو سرچشامه
میموشد .گاهی معرفت به مقتضای فطرت و سرشت انسان بهصورت بالفعل تحقق دارد که میتوان چنین معرفتهاایی را
سرمایههای افرینشی و درونی انسان نامید .این سرمایههای فطری به دو دستۀ فطریاات نظاری و عملای تقسایم مایشاوند.
بررسی دیدگاه قران دربارۀ این دو بخش از سرمایههای فطری ،شناخت معرفتهای فطری (اعم از نظری و عملی) را بارای
ما میسور میکند که عبارتنداز :الا) انسان و خوداگاهی ،یعنی انسان نسبت به صفات و حاالت خود اگاه است؛ ب) انساان
و خدادوستی :اصیلترین بُعد روح انسان عبارت است از تصور کموبیش مبهمی از مبدأ کل و افرینندۀ مهان ،و این میل باه
خدا و خدادوستی فطرتاً در ضمیر هر یک از افراد بشر نهفته است که نمود ان به دو شکل خواهد بود :دستهای از افراد تنهاا
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خدا را دوست دارند و دستۀ دیگر کسانی که غیر خدا را در حد خدا دوست دارند .نتیجه اینکاه هار دو گاروه در حقیقات
دوستدار خدا هستند و تفاوت انها در مصداق محبوب است ،نه در اصل حب نسبت به کماال بارین .و محبات انساان باه
پروردگار خویش بسبب اینست که سعادت خود را در گرو عنایت و تدبیر او میداند؛ ) درک اصول خوبیهاا و بادیهاا:
نفس انسان بهگونهای افریده شده است که خوبیها و بدیها را درک میکند و این معرفت و ادراک ،مستقیماً از مانب خادا
به او الهام شده است ،نه از طریق حس و تفکر و یا بهواسطۀ تعالیم دینی .تعالیم دینی در این زمینه نقاش تاذکر و یااداوری
دارند .گواه این مطلب ،ایاتی است که فلسفۀ نبوت و اوامر و نواهی دینی را تذکر ،موعظه و اندرز میداند؛ د) فطریاات پانج
گانه از نظرگاه قران کریم از سه اصل اعتقادی اسالم (توحید ،نبوت و معاد) و دو اصل عملی (نماز و انفاق) تشکیل شدهاند،
و در پرتو هدایتهای تشریعی و قران ،بالنده و فزاینده میشوند.
قران همچنین به اسیبها و افات معرفت فطری و محرکها و منبلههای ان اشاره میکند .از دیدگاه قاران اصاول و معاارف
نظری و احکام و اخالق بهعنوان زیربنای شخصیت معنوی و کمال روحی او از فطارت انساانی سرچشامه مایگیرناد .باا
اینهمه فطرت علت تامۀ اعتنا کردن انسان به چنین معرفتهای فطری نیست و این بهعلت انتخابگر بودن انسان اسات کاه
میتواند در برابر پیامهای فطرت دو گونه عکسالعمل مثبت و منفی داشته باشد و لذا دو گونه عوامال در فطارت تأثیرگاذار
هستند .البته این دو تأثیر متضاد در اصل واقعیت فطرت نیست ،بلکه در ترتب اثاار و نتاایج عملای فطارت اسات .عوامال
ویرانگر یا افات و اسیبهای فطرت عبارتند از :احساس بینیازی دروغین ،استکبار و خودبرتربینی ،پیروی از هاوای نفاس،
گمانورزی ،تقلیدهای بیمعیار ،شخصیتگرایی و شتابزدگی در قبول و انکار (طباطبایی.)128 :4 ،1997 ،
بدیهی است که عوامل مؤثر در بارور شدن درخت فطرت اموری هستند که در نقطاۀ مقابال اماور یادشاده قارار
میگیرند و در واقع شرایط ملوۀ نهایی فطر یا عوامل محرک و منبله ان را شکل میدهند.
روح تعلیمات انبیا دربارۀ اصول دین ،همان تومه دادن به فطرت انسانی است و بدین مهت رسالت مهانشامول
پیامبر خاتم (ص) نیز تومه دادن به فطرت است ،چنانکه فرمود« :فذکّر إنّما أنت مذکّر * لست علایهم بمصایطر»
(غاشیه 21 :و  .)22بنابراین اعتقاد به چنین امور فطری در نهاد انسان نهاده شده است و تحمیلی نیست ،چارا کاه
در غیراینصورت خداوند پیامبر گرامی را مذکّر نمیخواند (طباطبایی،1997 ،

.)202 :16

در روایات مربوط به فطرت ،هم فطرت ادراکی و معرفتی و هم معرفت گرایشی و احساسی مورد تومه بودهاند و
بخش ادراکی فطرت ،هم به حوزۀ عقل نظری و مهانبینی مربوط میشود و هم به حوزۀ عقل عملای و بایادها و
نبایدهای اخالقی و رفتاری .هدایت فطری از ان مهت که با سااحت عقالنای و اندیشاهورزی انساان در ارتبااط
است ،از مقولۀ معرفت و اگاهی محسوب میشود و در برخی احادیث ،فطرت به معرفت تفسیر شده است« :کال
مولود یولد علی الفطرۀ» ،و منظور معرفت این است که خداوند افریدگار انسان است .معرفت در چناین تفسایری
گاهی بهصورت مطلق ذکر میشود و گاهی به خلقت یا ربوبیت اضافه خواهد شد .یعنای معرفاتِ باه توحیاد در
خالقیت و ربوبیت ،معرفتی است که از درون انسان سرچشمه میگیارد .عمادهتارین قلمارو فطارت در احادیاث
عترت ،توحید است؛ ولی در برخی روایات از معرفت خداوند ،اسالم ،نبوت ،امامت و  ...بهعنوان امور فطری یااد
شدهاند .ارزشهای اخالقی و رابطۀ فطرت و اخالق ،قلمرو دیگری از هدایت و معرفت فطری را تشکیل میدهد.
فطری بودن توحید ،دربردارندۀ فطری بودن ارزشهای اخالقی و بایستگیهای فعلی است و عقل باهروشانی بار
اصول فضایل و رذایل اخالقی داللت میکند.
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 .1مالصدرا ،قوای حسی را تنها در حد ابزار شناخت دانسته و مدرِک حقیقی در اندیشه
او ،بُعد مثالی و مجرد انسان یا به تعبیر دینی ،روح است؛ امری که مطابق ایات قران ،الهای
و قدسی بهشمار میاید .بنابراین حقیقت انسان مدرِک ،همان بعد الهی یا فطرت الهی است
(شیرازی،1981 ،

 360 ،278 :3و )422؛

 .2مالصدرا ،در نظریۀ معاد مسمانی ،پیرامون بدن مثالی بحث کرده و ان را محملی بارای
روح در عالم برزخ و بعد از ان دانسته است (شیرازی .)324 :1354 ،این نظریاه ،بیاان کننادۀ
تومه او به فطرت غیرمادی انسان ،بهعنوان حقیقت ماودان اوست .بهعبارت دیگر ،چون بدن
مادی با ذات باریتعالی سنخیتی ندارد ،امری عرضی و فناپذیر است ،اما بعد مجرد انسان کاه
مرتبۀ عالی انسان است ،از سنخ عالم قدس محسوب میشود و فناناپذیر است؛
 .3در تبیین ساحات ومودی انسان ،مالصدرا بیشتر بر ساحت مبروتی و قولۀ ناطقۀ نظاری
و عملی تأکید دارد و قوای دیگر را صرفاً مقدمه و عوارض یا ابزاری برای قاولۀ ناطقاه قلماداد
کرده است .به همین دلیل ،او بر کمال علمی تأکید میکند (شیرازی)247 - 241 :1382 ،؛ چون
هر چه کمال علمی در انسان قویتر شود ،کمال عملی نیز بهدنباال ان تحقاق ماییاباد و ایان
نکتهای است که همۀ حکمای مسلمان ،بهویاژه پیاروان مالصادرا ،باه ان اذعاان کاردهاناد .در
کتابهای اخالقی ،بیداری فطرت و خوداگاهی انسان ،در اثر تذکر و کسب معرفات و تربیات
انبیا ،منشأ فضایل اخالقی و غفلت از فطرت و نیز مهل و نادانی ،بهعنوان سرمنشأ رذایل شمرده
شده است .از اینرو نظریۀ اخالقی مالصدرا بهطور کامل با اخالق قرانی (که بر فطارت الهای
مبتنی است) سازگار محسوب میشود (شیرازی،1981 ،

37 :9؛

.)139 :7

از برخی روایات چنین برمیاید که میثاق فطری ،در زمانی قبل از پدیدامادن فرزنادان ادم ،از راه تولاد و تناسال
انجام گرفته است .در این روایات میثاق فطری بهعنوان تفسیر ایۀ ذر بیان شدهاند .انتخاب چنین مدلول ظاهری از
روایات دو دسته اشکال را در پی دارد :یکی اینکه این نظریه با ظاهر ایۀ ذر هماهناگ نیسات؛ دوم اینکاه اصاوالً
چنین قولی معقول بهنظر نمیرسد .تفسیر مقابل نظریۀ یادشده فهم خطاب تکوینی از میثاق فطری است ،باه ایان
معنا که خداوند از همۀ فرزندان ادم بر خالقیت و ربوبیت خود اقرار گرفته ،به اینصورت که قولۀ عقل و تفکر باه
انان عطا کرده و نشانههای توحید را ارائه داده و از انجا که مقتضای تفکر و تعقال در مهاان ،اقارار و اذغاان باه
ربوبیت است ،در حقیقت هیچکس منکر ومود خدا و ربوبیت او نیست.
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شاید مهمترین نکته در ممعبندی مبحث حقیقت وماودی انساان در نگااه مالصادرا،
تلقی ومودشناسانۀ او از انسان و نتیجهگیری معرفتی و تربیتی از ان باشد؛ بهگونهای کاه از
منظر او ،انسان دارای عقل ،اراده و مستعد کسب کمااالت الهای و تربیاتپاذیر اسات .در
نتیجه ،انگیزه و برنامهریزی برای تربیت او و بسترسازی برای کمال او نیاز الزم و ضاروری
خواهد بود .بر همین اساس مالصدرا ،به مسئلۀ خودسازی و تربیت ،تالّه و تفکر برای نیال
به حقیقت تأکید دارد.
پیروان مالصدرا ،در شرح اثار و ارای او به این مدل معرفتی و تربیتی تومه داشتهاند و
هر کدام ،راهکارها و روشهای عملیتری برای استکمال ومودی انسان ،طراحای و تبیاین
کردهاند .امام خمینی بهعنوان یکی از پیروان حکمات متعالیاه ،ضامن فهام عمیاق خاود از
فلسفۀ صدرایی ،بهلحا عملی و با تفکر برگرفته از فلسفۀ صدرایی و معاارف قرانای و باا
تأکید بر فطرت الهی انسان ،و با بنا گذاشتن مدل تربیتی خاص ،به اندیشاههاای مالصادرا
مامۀ عمل پوشاند .او به استکمالپذیری انسان در قوس صعود قائل است که از مرتبۀ مادی
تا خالفت الهی رشد مییابد .ایشان ،بر اساس این مبناای فکاری ،زمیناههاای امتمااعی و
فرهنگی الزم برای رشد و تعالی انسان ،تربیت اخالقای او و بالفعال شادن خالفات الهای
انسان را فراهم میکند .نتیجۀ این سیر ،بروز خوداگااهی و تربیات انساانهاای بزرگای در
مهان حاضر و زمینهساز رشد و تعالی فرد و مامعه است.
امام ،در کتابچهل حدیث(موسوی خمینی )16 :1374 ،همواره تومه انسان را نسبت
به حقیقت ومودی خود معطوف کرده است و در کتابمهاد اکبر(موسوی خمینی:1357 ،
 )23روشهای خودسازی و بالفعل کردن این هویت متعالی را بیاان کاردهاناد .ایشاان ،بار
اساس مایگاه و ویژگیهای انسان ،مصلحت و سعادت حقیقی او را در گرو بهارهگیاری از
همۀ استعدادهای درونی دانسته و منزلت حقیقی او را شکوفا کردن فطرت انسانی و رسیدن
به مقام ارزشمند خالفت الهی قلمداد کرده است .چرا کاه بحاث فطارت را سرمنشاأ هماۀ
فضایل میداند .ایشان ،فطرت را همان حقیقت خاص انسان در مقایسۀ با مومودات دیگار
میداند که ومه تمایز انسان با حیوان نیز بهشمار میاید .انسان باا دارا باودن ویژگایهاایی
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چون عقل ،تفکر ،اراده ،انگیازه و هادف؛ و باه تعبیار اماام ،فضایلتماویی ،کماالطلبای،
ارمانخواهی و میل به ماودانگی ،مفطور به فطرت الهای اسات (موساوی خمینای:1374 ،
 .)180بنابراین ،فطرت هم حقیقت و هویت انسان و هم مجمع فضایل و کمال انسان است.
هرگونه تربیت برای کسب کمااالت ،حرکات در راساتای فطارت؛ و انجاام دادن هرگوناه
معاصی و رذایل ،نوعی مقابله با فطرت تلقی میشود.
امام خمینی ،انسان را ذاتاً خلقشده برای کساب فضایلت خواناده و هادف شاریعت و
اموزههای دینی را نیز ،دقیقاً بالفعل کردن قابلیت فضایلتماویی انساان بارای رسایدن باه
حقیقت فطرت یا خالفت الهای دانساته اسات .از طرفای ،ایشاان عادول از تعاالیم انبیاا و
گرفتاری در مکاتب مادی و الودگی باه گناهاان را مغاایر باا فطارت و تنازل باه مایگااه
حیوانیت معرفی کردهاند.
در واقع او ،بهنوعی حقیقت انسان را فطرت بهعنوان حقیقتی غیرمادی معرفای مایکناد
که از عالم الهوت متجلی شده است (موسوی خمینی)182 :1386 ،؛ و به تعبیر عرفا ،قوس
نزول را طی کرده است و برای بازگشت به وطن قبلی خویش ،باید همان قاوس را صاعود
کند .بر همین اساس ،امام تقریباً در تمام سخنان و اثار خود ،به تربیاتپاذیری و اساتکمال
انسان اشاره دارند .انسان ،در مهت استکمال ومودی خویش ،باید در مسیر صراط مستقیم
گام بردارد و با قیام مستمر در راه ،از استعدادهای خود بهدرستی بهره گیرد.
به هر حال ،امام خمینی برای رسیدن به هدف متعالی و مقام خالفت الهی ،مواناع رشاد
و شااکوفایی فطاارت و معنویاات را کنااار م ایزنااد و سااعی م ایکنااد در عینیاات مامعااه،
نقاشافارینیهای بانایاادیان اناساان کاامل را نشان دهد و بر همین مبنا ،با ورود به عالم
سیاست با پرچم عزت مسلمانان ،زمینۀ زندگی با اراده و اختیار را فراهم میکند.
امام با تبیین ساحات ومودی انسان ،به حقیقت الهی ،مبروتی و ملکوتی او اشاره کرده
(موسوی خمینی،1385 ،

 )432 - 431 :13و بر اساس تعالیم دینی و اموزههای فلسافی

خویش ،ان را به نوعی با ایات و روایات سازگار کرده است .ایشان ،به دلیال برخاورداری
انسان از ازادی و قولۀ ناطقه و عقل ،ادراکات انسان را بهتقریب نامتناهی خواندهاند و به تبع

نقش فطرت در حرکت استکمالی انسان 417 

ان ،اهداف و غایات ادراکات انسان را بیحدل و مرز و خاار از بیاان تصاور کارده اسات
(موسوی خمینی،1378 ،

.)186 :4

تفاوت عمده و ویژگی منحصر بهفرد امام خمینی نسبت به پیروان مالصادرا ،ان اسات
که او توانست نظریههای مالصدرا در مورد انسان را در مقام عمل تحقق و عینیات بخشاد.
در یک نگاه مقایسهای ،روشن است که مالصدرا در مباحث حکمت عملی ،باه روشهاای
خودسازی و زیست اخالقی اشاره دارد؛ اما امام ،در تمام اثار خود ،حتی گاهی بدون طارح
مبانی و مقدمات ،برای شکوفا شدن استعدادهای انسانی و تحققبخشی به انها برنامهریازی
کرده است (موسوی خمینی84 :1386 ،؛ ،1385

.)217 - 213 :15

در نگاه امام خمینی ،با فراهم کردن بستر مناسبی برای رشد و تعاالی انساان ،مایتاوان
برای سیالن ومود انسان و نهایت اساتکمال وماودی او زمیناهساازی کارد و در راساتای
اهداف انبیا ،انسان را از عالم طبیعت باه مااورای طبیعات حرکات داد (موساوی خمینای،
،1385

.)324 :8

در حرکتشناسی تکاملی عرفانی نیاز ،هجارت انفسای و ماوهری از خاود باهساوی
خداست و از بیت نفس ،بهسوی بیت رب خواهد بود .هجرت موهری از کفر به ایمان ،از
شرک به توحید ،از ظلمت به نور ،از نسیان به ذکار ،از مهالات باه معرفات ،از کثارت باه
وحدت ،از عصیان به اطاعت ،از تجری به انقیاد و از تکاثر به کوثر که در حقیقت ،هجارت
و شدن از طبیعت به ماورای طبیعت اسات و ایان حرکات تکااملی ،حرکتای اشاتدادی و
استکمالی خواهد بود؛ یعنی از مرحلهای به مرحلاهای و از طاوری باه طاور دیگار کاه در
اصطالح عرفانی به ان ،مقامات و منازل اطالق میشود و عنوان «سیر و سالوک» در عرفاان
عملی بر ان منطبق است .پس حرکت بهسوی بینهایت کمال و کمال مطلاق اسات کاه در
حقیقت ،حرکت انسان از «خود» بهسوی «خدا» و حرکت از خود به خود یاا خوداگااهی و
خودیابی است؛ چه اینکه تعلق انسان به خدا ،بر طبق اموزههای اسالمی تعلق تکاملی انسان
یا رسیدن به خود برتر و مَنِ فراتر و توسعهبخشی به خود خویشتن

است.

طبق مبانی حکمت متعالیه ،عالم ماده سراسر یک حقیقت گذرا و سیال است که از قاوله
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بهسوی فعلیت در حرکت خواهد بود .مادۀ اولی توسط یاک صاورت نخساتین کاه هماان
صورت مسمیه است ،تحصل مییابد و در ادامۀ سیر استکمالی خود ،این صورت مسامی
خود مادهای برای صورت نباتی میشود ،صورت نباتی نیز بهنوبۀ خود مادهای ثانی میشود
تا صورت حیوانی روی ان قرار بگیرد .این قرار گرفتن صورتهاا روی یکادیگر باه نحاو
لبس بعد لبس است و لذا هر مرتبه از صورت کمالهای صاورت پیشاین را نیاز داراسات
(طباطبایی،1385 ،

 .)279 :2نفس نیز موهری است که در معرض حرکت موهری قرار

دارد و این حرکت ان را کامل و کاملتر میکند .نفوسی که از این صاور حیاوانی و نبااتی
گذشته و از نیمدایرۀ قوس صعود مقداری بیش از انچه سایر نفوس و صور موهریه باه ان
نائل شدهاند ،طی کردهاند ،در این هنگام از مانب حضرت واهبالصور شایستۀ قبول نفسای
به نام نفس ناطقه میشوند که این نفس ناطقه کلیۀ قوای نفس نباتی و قوای نفاس حیاوانی
را به استخدام خویش درمیاورد (شیرازی .)299 :1382 ،نفاس ناطقاه نخساتین اساتخدام
خویش را در درون خود انجام میدهد و قوای نفس نباتی و حیوانی را به تساخیر خاویش
درمیاورد .اما استخدامگری ان مراحل دیگری نیز طی میکند .نفس ناطقه دارای قاولۀ درک
و تصور کلیات است و به این اعتبار ،عقل نظری دارد .همچنین قولۀ دیگری در نفس هست
که با ان اعمال و صنایع خاص انسانی را میسازد یا حسن و قاب ،را انساان مادنی باالطبع
است (شیرازی .)488 :1354 ،اما مطابق نظر عالمه در این مبنا ،به طبع اولیاۀ انساان توماه
نشده؛ در واقع این طبع ،طبع ثانوی اوست و طبع اولیاه اساتخدامگاری اسات (طباطباایی،
،1389

 126 :2و  .)131بااه عبااارت دیگاار ،ماادنیت او نتیجاۀ قهااری اسااتخدامگااری او

محسوب میشود و لذا میتوان گفت انسان مدنی باالضطرار است ،اما نه اضطراری از روی
ترس یا مهل.
عالمه طباطبایی در اینکه اصل فطری استخدام را نقطاۀ شاروع حرکات بشار و هماراه
همیشگی او در مسیر کمال دانسته است ،بیانی ابتکاری دارد؛ اما میتاوان بارای ایان بیاان،
پیشینهای در سخنان ماللالدین دوانی یافت و ان را تکمیل کرد .ماللالدین دوانی مومود
را بر حسب کمال ،دو گونه میداند :موماودی کاه کماالش باا وماودش مقاارن اسات و
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مومودی که کمالش متأخر از ومود ان خواهد بود .نوع دوم همان مومودی است که سیر
استکمالی دارد .چنین مومودی در سیر از نقصان به کمال ،از معونه یاری میگیرد .معونه نیز
یا بالماده است یا باﻵله یا بالخدمه .معونه بالخدمه نیز یا بالذات اسات یاا باالعرض .دوانای
اعتقاد دارد چون انسان اشرف مخلوقات است ،پس بالذات خدمت هیچ مومودی نمیکند.
این مطلب دوانی که بنا بر نظر برخی نویسندگان ،همان سخن عالمه در باب استخدام است
(داوری اردکانی )413 :1389 ،به اصل فطری کمالطلبی اشاره میکند.
نتیجهگیری
هر نظام تربیتی ،اعم از فردی و امتماعی ،مبتنی بر یک مهانبینی و هستیشناسی منسجم و
انسانشناسی نظری است .مالصدرا و پیروان او ،با رویکرد باهتقریاب یکساان باه حقیقات
انسان و تومه به ساحات ومودی و مراتب نفاس و تأکیاد بار فطارت باهعناوان حقیقات
ومودی انسان ،به مسئلۀ تربیت او از حیث فردی و امتماعی پرداختهاند .مهامتارین نماود
انسانشناسی مالصدرا در حوزۀ تربیت ،تومه به نیازهاای ماادی و معناوی و برناماهریازی
برای شکوفایی استعدادهای طبیعی و روحانی بهطور همزمان ،ضروری است .از مملۀ ایان
ضرورتها ،برنامه ریزی برای رشد ،تعالی ،پیشارفت ،خالقیات ،علام ،تفکار و اخالقیاات
خواهد بود .مالصدرا ،با تومه به تحلیلی که از هستی و انساان ارائاه داده ،توانساته اسات
بستری برای یک نظام تربیتی پایهگذاری کند .انسان ماورد نظار در ارای مالصادرا ،مجماع
ممیع کماالت مخلوقات است .بر اساس انساانشناسای مالصادرا ،کماال انساان یاا ساعۀ
ومودی او ،بر اثر تفکر و سیر علمی تحقق مییابد .بهعبارت دیگار ،در فلسافۀ مالصادرا،
علم و دانایی ،دلیلی بر سعۀ ومودی است؛ بنابراین هر چه علم و دانایی در مامعه گسترش
یابد ،به همان میزان ،استکمال ومودی افراد مامعه نیز افازایش ماییاباد .از ایانرو انساان
قابلیت استکمال دارد و در حال حرکت بهساوی کماال اسات؛ یعنای انساان تربیاتپاذیر
محسوب میشود .مهتدهی به این مسیر استعداد و استکمال وماودی ،وظیفاۀ پیاامبران و
امامان و مایگاه انها در میان امت ،هدایت مردم در مسیر رشد ،تعالی و اساتکمال وماودی
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بود .این واقعیتی است که در سیرۀ حکومتی پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) ،با ایجااد
بستر مناسب مهت تربیت و استکمال انسان مشاهده میشود .لذا بر اساس حکمت متعالیاه
در حرکت مبلی و ارادی ،انسان در قوس صعود میتواند همۀ مراتب امکانی را تا فراسوی
بینهایت و مقام الیقفی بپیماید.
پیروان حکمت متعالیه نیز با الهام از ان نظام توانستند نظریۀ مالصدرا درباارۀ انساان را
عملی کنند .مالصدرا ،در شارح و تفسایر برخای از ایاات و روایاات ،حکمات عملای را
بنیانگذاری کرده است که میتوان ان را بهعنوان روش تربیتی او دانست .گرچه او ،به دلیال
شرایط امتماعی روزگار خود ،در مقام عمل نتوانست در مهت تربیت امتماعی و تاأثیر ان
در استکمال انسان متعالی قدمی بردارد؛ پیروان حکمت متعالیه ،به تأسای از انساانشناسای
مالصدرا و تطبیق ان با تعالیم قرانی ،بهویژه در مقولۀ فطرت ،توانستند بسترهای امتمااعی
الزم را برای تحقق حکمت عملی مالصدرا فراهم کنند و ضامن طارح تبیاین مدیادی از
حکمت نظری در اثار اخالقی ،مدلی برای تربیت ابعاد ومودی انسان ارائه دهند .البته تأکید
بر استکمال اختیاری و هدفمند انسان ،در اثار و سخنان انها مشاهده میشود.
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