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چکيده

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

از دورة رواج تجربهگرايي ،به فطرت به مثابة کيفيت خلقت انسان با ويژگيهاي فرامادي توجه ج ّدي نشده
است و بيشتر پژوهشهاي انجامشده در باب سرشت نوعي انسان ،يا رويکردي مادي دارد ،به گونهاي که اساس ًا
گرايي آدمي به ابعاد فيزيکي ،ظرفيتهاي
به انکار ذاتمندي انسان انجاميده (سرشتستيز) يا با نوعي تقليل ِ
فرهنگي ـ هو ّيتي انسان به داشتههايي از قبيل ابعاد فيزيولوژيکي و ژنتيکي فروکاسته شده (سرشتپذير مادي)
و بهتدريج ،درک انسان از هو ّيت نوعي خويش و ديگري فرهنگي را با چالش مواجه ساخته است .اين نوشتار
ميکوشد بر پاية انسانشناسي قرآني ،با رويکردي فرامادي و با روش «توصيفي ـ تحليلي» ،ظرفيتهاي
زيستجهان بنيادين و مشترک ميان جهانهاي متک ّثر فرهنگي
فرهنگي ـ هو ّيتي جهان فطري را به مثابة
ْ
بررسي کند .جهان فطري با برخورداري از ثبات ،اشتراک ميان انسانها ،و قوانين عامي همچون «انکارناپذيري
اصل واقعيت» (در حوزة بينشها) و «گرايش به کمال مطلق» (در حوزة گرايشها) ،ميتواند زمينة درکي از
هو ّيت نوعي انسان و ايجاد تعامل ميان جهانهاي فرهنگي متک ّثر را فراهم سازد .برخي از يافتههاي آن عبارت
شناختاري مطلق علم در حوزة «ادراکات حقيقي»؛
است از :قدرت بازدارندگي فوقالعاده باال در برابر انکار بعد
ِ
ظرفيت هدايتگري اعتباريات به سمت گرايشهاي عالي انساني در حوزة «ادراکات اعتباري»؛ قدرت جذب
فرافرهنگي؛ توان ديپلماسي عمومي؛ جلوگيري از شکاف نسلها؛ معنادار کردن بازگشتن به خويشتن.
واژگان كليدي

فطرت ،فرهنگ ،جهان فطري ،جهان فرهنگي.
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 .1مقدّمه

بررسي متون ديني حاکي از آن است که بسياري از ديدگاهها و جهتگيريهاي اسالم در
تمام عرصههاي انساني ،به ويژه فرهنگ ،ريشه در انسانشناسي آن دارد .همانگونه که بسياري از
مکاتب علوم انساني غرب نيز ريشة در انسانشناسي خاص خود دارند .براي نمونه ،اين تلقّي خاص
از انسان و فطرت بود که براي دکارت و کانت به عنوان دو تن از فيلسوفان مطرح و اثرگذار بر
معرفتشناسي و فلسفه در غرب ،بستر بحثهايي مانند قضاياي پيشيني و تحليلي و بعدها زمينة
بحثهاي گستردهتري در زمينة زبان را فراهم کرد ،و حتي موجب توسعه در مباحث «سوژه» و
«ابژه» گرديد؛ بحثهايي که بهتدريج ،زمينة ظهور نوکانتيها و شکّاکيت مضاعف و ديدگاههاي
نسبيت فرهنگي را بهدنبال آورد .آنان حتي حقيقت را امري بيناالذهاني و محصول تصميم يا
ي و ارادة ما هويّتي ندارد ،و رهاورد «نسبيتگرايي
توافق جامعة علمي انگاشتند که خارج از آگاه 
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فرهنگي» 1را ارج نهادن به تفاوتها و حرکت به سوي صلحي اجتماعي و پايان بخشيدن به
منازعات بيپايان ،بر سر حق و باطل بودن اين يا آن فرهنگ معرفي کردند .غافل از اينکه اين نگاه
خودشکن بوده و امکان درک «ديگران فرهنگي» در ديگر نظامهاي معنايي را با چالش مواجه
کرده ،بر تقابلها و تضادها ميافزايد و در نتيجه ،بهجاي صلح و تعامل ،اختالف و تعاند به بار
ميآورد )Fay, 1996, pp.4&7( .براي نمونه ،اگر قرار باشد ما به فرهنگها احترام بگذاريم ،آيا
بايد نسبت به پاکسازي قومي در بوسني ،و زندهبهگور کردن دختران در هند و چين نيز احترام
بگذاريم؟ ( )Macklin, 1999, p.69افزون بر اين ،هنگام بروز جنگ نظامي ميان دو کشوري که
در اثر تضاد در اليههاي بنيادين فرهنگي خود ،به منازعه و ستيز با يکديگر برخاستهاند ،آيا ميتوان
فرهنگ هر دو کشور را محترم شمرد؟
از سوي ديگر ،ظهور نسبيتگرايي فرهنگي در قرن نوزدهم ،موجب بحران هويّت انسان گرديد؛
زيرا حقيقت را تابعي از فرهنگهاي متنوّع و هويّت انسان را تاريخي و سيال ميانگاشت و درپي
آن ،وقوع دو عامل ديگر ،اين بحران را تشديد کرد :عامل نخست «انقالب ارتباطات» 2به ويژه در
1. Cultural Relativism.
2. Communication Revolution.
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حوزة فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ICTبود که به عنوان ابزاري ميداني در خدمت نسبيتگرايي
فرهنگي در آمد و به سرعت ،دست به تکثير منابع معناساز هويّتي زد که اثر آن وقوع عامل دوم،
يعني رويداد «از جايکندگي» 1شد« .انقالب ارتباطات» زمينة انتقال سريع معارف اکتسابي از
جهان ذهني افراد به جهان فرهنگي يا از يک جهان فرهنگي به ديگر جهانهاي فرهنگي را فراهم
آورد و در پي آن ،رويداد «از جايکندگي» موجب بسترزدايي روابط اجتماعي از مکانهاي محلي
همکنش با آن گرديد ( گيدنز ،1991،ص  .)21ازاينرو ،تالش براي يافتن دستاويزي محکم و ثابت
در ميان جهانهاي متکثّر فرهنگي ،که زمينة بازگشت به هويّت و خويشتن حقيقي انسان و درک
ديگر نظامهاي فرهنگي براي کاستن از منازعات را ممکن سازد ،امري ضروري است ضروري .اين
نوشتار با روش «توصيفي– تحليلي» (استناد به آيات قرآن و توصيف و تحليل فطرت) .با عطف
توجه به همين مطلب ،پرسش اساسي خود را تعمّ ق و کاوش در ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي
نهفته در فطرت انسان قرار داده است تا پاسخ را از درون خود انسان استخراج کند.
 .2پيشينة بحث

بحث درباره چيستي فطرت انسان ،از ديرباز محل بحث و گفتوگو ميان انديشمندان بوده است.
اما به نظر ميرسد در ميان انديشمندان غربي ،از دورة رواج تجربهگرايي تا امروز ،به فطرت به مثابة
کيفيت خلقت انسان با ويژگيهاي قدسي و فرامادي توجه جدّ ي نشده است؛ آنچه ريشه در مباني
انسانشناختي و معرفتشناختي آنان دارد .نهايت اينکه انسانشناسان و مردمشناسان به عوامل
انسانشناختي دخيل در فرهنگ ،با استناد به تحقيقات زيستشناسي ،عصبشناسي ،رفتارشناسي
و روانشناختي پرداخته ،غرايز و سوائق بدني را به عنوان علت تشابه رفتارهاي اجتماعي مطالعه
کرده و از اين منظر ،درصدد بررسي تأثير آن بر روي رفتار انسانها و پيامدها و نتايج آن در جامعه
و فرهنگ بر آمدهاند (رفيعپور ،1377 ،ص)102-93؛ ولي سخن از بينشها و گرايشهاي عالي
انساني به ميان نياوردهاند .برخي هم در اين ميان ،از اساس ،سرشتمندي انسان را انکار کرده و کفة
فرهنگ و تاريخيت يا وجودگرايي يا جامعهگرايي افراطي را برجسته ساختهاند .اين در حالي است که
1. Disembedding.
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«انكار ذاتمندي و همذاتي آدميان اساساً امكان علوم انساني را ناممكن ميکند؛ زيرا با نفي ذاتمندي و
همذاتي انسانها ،صدور هرگونه قاعدة علمي عام و ثابت دربارة كنش آحاد و جوامع بشري منتفي و
محال ميگردد (رشاد ،1384 ،ص .)17ازاينرو ،ميتوان گفت :از دورة رواج تجربهگرايي به بعد ،بيشتر
پژوهشهاي انجام شده در باب سرشت نوعي انسان يا اساساً منجر به انکار ذاتمندي انسان گرديده
(سرشتستيز) يا گرفتار نوعي تقليلگرايي انسان به ابعاد فيزيکي او شده است (سرشتپذير مادي)
که در نتيجه ،اين تقليلگرايي ،ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي انسان به رابطة داشتههاي فيزيولوژيکي
و ژنتيکي انسان با فرهنگ شناخته ميشود .براي نمونه ،در برخي رويکردهاي عصبشناسانه و
ژنتيکي استعداد تجربة ديني انسان ،مانند قدرت برقراري ارتباط با خداوند به فرهنگ و دستگاههاي
پيچيده عصبيِ انسان فروکاسته ميشود )Murphy, 2006, pp.5&6( .در بعضي از رويکردهاي
جامعهشناسي (نظام شخصيتي تالکوت ـ پارسونز) ،کششها و گرايشهاي فطري همان انرژيهاي
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جسماني محسوب ميشود که کنش را امکانپذير ميسازد (ريتزر ،1374 ،ص  )139و در رويکرد
روانشناختي ،ديدگاه وحدتگراييِ روانفيزيکي (اينهماني روان و تن) با غلبه بر ديدگاه دوگانهگرايي
روانفيزيکي (نااينهماني روان و تن) .هرگونه ويژگي نوعي انسان را مادي ميانگارد (ماريو و همکار،
 ،1388ص  .)28در اين نگاه ،حسهاي فراتني آدمي( 1حسهايي که بهوسيلة آن ،آدمي چيزهايي
را ادراک ميکند که گرچه در جهان مادي احساس ميشوند ،ولي ماهيت غير مادي دارند( ،بهزاد،
1372ص )63از قبيل حس کنجکاوي ،زيبايي ،پرستش و مانند آن ،بايد به جنبههاي زيستي و
فيزيکي آدمي تقليل يابد .البته در اين ميان ،برخي از روانشناسان مانند فرانکل 2با ارائة وجودي
متعالي (خدا) در سطح ناهوشيار آدمي (فرانکل ،2000،ص)70؛ راجرز 3با طرح نظرية «خويشتن» و
«خودشکوفايي»؛ مازلو 4با تالش براي تقسيمبندي ديگري براي نيازهاي انسان مانند عدالتخواهي،
نيکي ،زيبايي ،نظم و اتحاد؛ و فروم 5در پي کشف نيازها و مبدا انگيزش رفتارهاي آدمي ،به نيازهاي
قدسي و معنوي به عنوان نيازهاي اساساً نهفته در سرشت انسان ،مانند نياز با پيوستگي به ديگران،
1. Supersomatic.
2. Victor E. Frankl.
3. Carl Rogers.
4. Abraham. Maslow.
5. Erich Fromm.
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نياز به بزرگي و ارجمندي ،نياز به هويّت و نيز نياز به چارچوبي براي هدايت رفتار خويشتن ،توجه
کردهاند (نجاتي ،1391 ،ص .)56-54
با وجود اين ،ميتوان در پيشينهيابي سرشت نوعي انسان ،رويکرد سومي هم تحت عنوان
«سرشتگرايي فرامادي» يافت .اين رويکرد ضمن پذيرش سرشت نوعي انسان ،آن را به ابعاد
مادي انسان فرو نميکاهد ،بلکه متأثر از مباني هستيشناختي و معرفتي خود ،به ابعاد قدسي و
متافيزکي انسان به مثابة اموري که نحوة خلقت انسان و متمايز از حيوان است ،ميپردازد و با اين
نگاه فراگير ،درصدد واکاوي خدمات فطرت به فرهنگ و ارائة ظرفيتهاي هويّتي آن برميآيد.
اين نگاه را ميتوان در ميان انديشمندان مسلمان با تأثيرپذيري از کتاب الهي قرآن ،به وضوح
مشاهده کرد .هرچند در اين رويکرد ،فطرت بيشتر در مباحث عرفاني ،کالمي و فلسفي مطمح
نظر قرار گرفته است ،اما در سدة اخير ،بهتدريج توجه به ظرفيتهاي هويّتي ـ فرهنگي فطرت در
قالب نظرية «فطرت» در ميان انديشمندان مسلمان پررنگتر شد .نظرية «فطرت» در سادهترين
تقرير ،عبارت است از اينکه انسانها نوع واحدي با ماهيت مشترك هستند .ماهيت مشترك انساني
داراي ويژگيهايي پيشين و غير اكتسابي است كه به دو دستة دانشها و گرايشها تقسيم ميشود

(مطهّري ،1387 ،ج ،4ص  /171-170همچنین ن.ک :غفورينژاد .)1389 ،آيةاهلل ميرزا محمّ دعلي
شاهآبادي را ميتوان از بنيانگذاران نظرية «فطرت» در قرن اخير به شمار آورد .شاهآبادي با
تمسّ ک به مقتضيات فطرت انساني ،از راههاي متعددي به اثبات خداوند و صفات کمالي او پرداخته
است .تمسّ ک به فطرت عشق به کمال مطلق ،فطرت افتقار ،فطرت امکان ،فطرت انقياد ،فطرت
خوفيه ،فطرت اميد ،فطرت ّ
حب اصل و بغض نقص ،از جمله راههايي است که شاهآبادي بدين
منظور پيموده است (ن.ک :شاهآبادي .)1360،هرچند اهتمام حکيم شاهآبادي در نظريهپردازي،
به اثبات خداوند و صفات کمالي او معطوف است ،اما از رهگذر نيل به اين هدف ،ابعاد متنوّعي
از ظرفيتهاي فطرت را بر روي مخاطب ميگشايد که ميتوان آنها را در عرصة مباحث هويّت و
فرهنگ نيز دستماية تحليل قرار داد (ن.ک :پيرمرادي )1386 ،بعد از شاهآبادي ،استادان علوم
معقولِ تأثيرگذار بر حوزة علمية قم ،امام خميني و علاّ مه طباطبائي بودند که اين نظريه در انديشة
هر دو جايگاه ممتازي دارد.
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امام خميني تمام معارف حقة اسالمي را فطري ميداند و تصريح ميکند که در اين مسئله،

از محضر شيخ عارف کامل شاهآبادي -که در اين ميدان منفرد است ـ استفاده کرده است .علاّ مه
طباطبائي نيز در تفسير آية  53سورة نحل ،در استدالل به اضافي بودن رجا ،اراده ،محبت و مانند
آن ،استداللي شبيه حکيم شاه آبادي اقامه ميکند (طباطبائي ،1371 ،ج ،12ص 272؛ ج،8
ص .)307همچنين استاد مطهري ،که مسئلة فطرت را «اصل مادر» در معارف اسالمي ميداند
(مطهّري ،1389 ،ص  ،)100سالها شاگرد حضرت امام و علاّ مه در فلسفه بوده است .ازاينرو ،وي
نيز در نظرية «فطرت» خود ،از آراء آيةاهلل شاهآبادي متأثر بوده است( .ن.ک :پيرمرادي.)1386 ،
همين اثرپذيري زمينههاي مساعدي براي بسط نظرية «فطرت» در انديشة استاد مطهّري و
توجه به ظرفيتهاي آن در حوزههاي گوناگوني مانند معرفتشناسي ،وجودشناسي ،فلسفة دين،
کالم ،روانشناسي ،اخالق ،فلسفة تعليم و تربيت ،فلسفة تاريخ ،جامعهشناسي و فرهنگ فراهم
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آورد (شيرواني ،1376 ،ص / 222-219همچنین ن.ک :قراملکي .)1383 ،1382 ،نويسنده نيز
با دستمايه قراردادن اين پيشينه ،ميکوشد در قالب رويکرد سوم (سرشتگرايي فرامادي) و با
روش «توصيفي– تحليلي» (استناد به آيات قرآن و توصيف و تحليل فطرت) ،گامي کوچک در
ارائه ظرفيتهاي هويّتي ـ فرهنگي فطرت بردارد.
 .3بررسي مفاهيم
 .3-1فرهنگ

«فرهنگ» به آن بخش از معرفت انساني اطالق ميشود که از قلمرو معرفت فردي با نگرشي
تقريباً همسو و عادتيافته به قلمرو معرفت جمعي راه يافته است ،اعم از اينکه معرفت فردي راهيافته
معرفتي بشري باشد يا الهي .هرگاه افراد انساني بر اثر زندگي اجتماعي واجد يک سلسله باورها،
ارزشها ،هنجارها ،احساسات ،شيوههاي قومي ،رسوم اخالقي ،تشريفات ،ميثاقهاي اجتماعي و
شعائ ِر مشترک و همسو و عادتيافته شوند ،به گونهاي که برونْدا ِد اين همسويي معرفتي ،ظهور
سبک و شيوة خاصي از زيستن گردد ،فرهنگ رخ ميدهد (پارسانيا ،1390 ،ص  42-41با تصرف)

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

 .3-2فطرت

«ف ط ر» در لغت ،به لحاظ ماده ،معناي شکافتن ،شکافتن از طول ،آفرينش آغازين و نوين
(بدون پيشينه) دارد( .راغب اصفهاني 1412ق ،ابن منظور1414 ،ق ،واژه «ف ط ر») ،اما به لحاظ
هيأت ،بر وزن «فِعْلت» است و بر خلقت و آفرينش خاصي داللت دارد .اما هيأت فطرت به تنهايي
آفرينش خاص ،نيازمند شناسايي مضافاليه آن در
ِ
کيفيت آفرينش را نميفهماند و براي فهمِ اين
ال آشکار مضافاليه آن «اهلل»
متون ديني هستيم .در آية سيام از سورة مبارکة روم ،به طور کام ً
معرفي شده است« .فِطْ رَت اهلل» در مجمو ِع واژة «فطرت» با توجه به معناي ماده و هيأت مضافِ
آن در اين آيه ،به سرشت خاص و آفرينش ويژه انسان از سوي خداوند تعريف ميشود و امور
فطري ،يعني آنچه نوع خلقت و آفرينش انسان اقتضاي آن را داشته و مشترک بين همة انسانها
باشد (جوادي آملي ،1390،ص( .)27در ادامه بيشتر بدان خواهيم پرداخت).
 .3-3هويّت

از منظر هستيشناسي فلسفة اسالمي ،چون وجود انسان عين فقر و تعلّق به مبدأ کماالت و
هستيبخش محض است (فاطر ،)15 :پس اين وجود به همراه کيفيت خاص 1و تمايزبخش آن
ال زوالناپذير ،فراتاريخي و براي همة انسانهاست و از اين
از ديگر موجودات (فطرت الهي) ،عق ً
منظر ،بدان «هويّت فطري» انسان گفته ميشود .اما هويّت فطري ،فرجا ِم هويّت انساني نيست،
بلکه از منظر هستيشناسي انسان فرهنگی ،هويّت انساني در جريان ورود ارادي انسان به نظام
معنايي و تاريخي و فرهنگي خود تکوّن و تعيّن مييابد( .رعد / 11 :اسراء )84 :که از آن ميتوان
به هويّت فرهنگي ياد کرد .هرگاه خروجي هويّت فرهنگي انکار يا نسيان يا غفلت از هويّت فطري
انسان گردد ،زمينة نوعي انحراف در مسير شناخت هويّت انسان رخ ميدهد؛ زيرا چنين انساني
از خودش تصوري دارد كه واقعيت ندارد .او خود را موجودي مستقل در وجود و مالك كماالت
ظهور يافته در خويش و خودکفا در تدبير امور خود ميپندارد كه با استمداد از اسباب طبيعي،
خود را اداره ميكند (طباطبائي ،1371 ،ج ،19ص .)220-219
 .1اين کيفيت خاص وجود انساني در اصطالح ادبي ،مفعول مطلق نوعي ،و در اصطالح فلسفة اسالمی در
اينجا ،معقول ثاني فلسفي گفته ميشود .ويژگي معقول ثاني فلسفي آن است که از اوصاف خود وجود خارجي
است و موجود به همان وجود موصوفش است.
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 .3-4جهان فطري

کارل ريموند پوپر ،از فيلسوفان علم در قرن بيستم ،از سه جهان سخن ميگويد .از نظر
او ،جهان نخست جهان «اشياي فيزيکي» 1و جهان دوم جهان «تجربههاي ذهني» 2و جهان
سوم جهان «گزارهها به اعتبار خود گزارهها» 3يعني محتواي آنهاست (پوپر ،2005 ،ص .)211
جهان «اشياي فيزيکي» همان جهان طبيعت و واقع است .اما انحصار اين جهان به عالم طبيعت،
در ديدگاه پوپر به واقعگرايي سکوالر وي برميگردد که برهان علمي بر آن وجود ندارد .نزد
متفکران مسلمان ،عالم واقع (نفس االمر) اعم از عالم طبيعت است و عوالم غيرمادي را نيز شامل
ميشود (پارسانيا ،1391 ،ص )195-194و از اين رهگذر ،ميتوان جهان ديگري را تصور کرد
که غير از عالم مادي است ،و از سوي ديگر ،گرفتار شکّاکيت ساختاري کانتي و نوکانتي نيست
که واقعيتي فراسوي ادراک فردي يا جمعي انسانها را نپذيرد و منطقاً منجر به نفي جهان اول
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مادي پوپر گردد .اين جهان را به سبب برخورداري از ثبات ،اشتراک ميان انسانها و قوانين
عامي همچون «انکارناپذيري اصل واقعيت» (در حوزة بينشها) و «گرايش به کمال مطلق»
(در حوزه گرايشها) ،جهان فطري ميناميم که به مثابة زيستْجهان بنيادين و مشترک ميان
جهانهاي متکثّر فرهنگي است و ميتواند امکان تفاهم و درک ديگران فرهنگي را فراهم سازد.
(در ادامه بيشتر بدان خواهيم پرداخت ).ويژگيهاي جهان فطري را در دو بخش ميتـوان ارائـه
کرد :ويژگيهاي مشترک ابعاد شناختي و گرايشيِ جهان فطري و ويژگيهاي مختص به ابعـاد
شنـاختي و گرايشيِ جهان فطري
 .3-4-1ويژگيهاي مشترک جهان فطري

الف .فطرت در اصطالح قرآني ،يک حالت وجودي است که مقتضي شناختهاي حضوري
و حصولي و گرايشهاي خاصي در انسانهاست .به ديگر سخن ،فطرت از سنخ هستي است ،نه
از سنخ چيستي ،و داراي مفهوم بلکه از قبيل معقول ثاني فلسفي است (جوادي آملي،1390،
ص)26؛ يعني موجود به جعل بسيط (موجود به همان وجود انسان) است و تحقق آن به علتي
1. physical objects.
2. subjective experiences.
3. statements in themselves.

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

غير از علت وجود انسان نياز ندارد؛ زيرا فرض اين است كه آفرينشي و سرشتي انسان است .پس
اگر انسان هست ،فطريات او هم با او همراهند و عوامل محيطي (اعم از محيط رحمي ،اقليمي و
فرهنگي) تنها در رشد يا انحطاط آن مؤثرند.
ب .فطريات انسان (امور منسوب به آفرينش انسان) در همة افراد انسان يافت ميشود ،هرچند
کيفيت آنها از نظر ضعف و شدت ،متفاوت باشد.
ج .امور فطري همواره در طول تاريخ ثابت است و چنان نيست که فطرت انسان در برههاي
از تاريخ اقتضاي خاصي داشته باشد و در برهة ديگر ،اقتضايي ديگر.
د .امور فطري از آن نظر که مقتضاي آفرينش انسان است ،نيازي به تعليم و تعلّم ندارد ،هرچند
تقويت يا جهت دادن به آنها نيازمند به آموزش باشد( .مصباح ،1378 ،ص)39-38
ه .فطرت ويژگي جسم مادي انسان نيست ،بلکه ويژگي روح آدمي است که به نحو تشريفي،
«اهلل» به آن اضافه شده است( .فطرت اهلل) ،بهويژه آنکه در آية فطرت (روم ،)30:دين را ،که نزد
خدا ثابت است (آل عمران / 19 :نحل ،)96 :همان فطرت دانسته است .پس فطرت انسان ،که
همآوا با دين است ،آن نيز ثابت است و الزمة ثبات فطرت ،تجرّد فطرت و تنزّه آن از خصوصيات
ماده نظير زمان و مکان است( .جوادي آملي ،1390،ص.)58
و .چون بينش و گرايش انسان متوجه هستي محض و كمال مطلق است (فطرت اهلل) ،از ارزش
حقيقي و عقالني و نوعي قداست برخوردار است و مالك تعالي اوست ،و از اين رهگذر ،تفاوت بين
انسان و ساير جانداران شناخته ميشود (همان ،ص  26و .)27
 .3-4-2ويژگيهاي مختص ابعاد شناختي و گرايشي جهان فطري

براي سهولت ،ويژگيهاي هر يک از ابعاد شناختي و گرايشي جهان فطري در جدول ذيل
قرار داده شده است
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جدول ( :)1ويژگيهاي مختص ابعاد شناختي و گرايشي جهان فطري

بعد حضوري

ابعاد شناختي :يگانه
راه ارزشمندي
علوم بشري پذيرش
فطري بودن اصول
اوليه تفکر است .

شناخت
حضوري

انسان بدون وساطت مفاهيم
ذهني ،تنها با نوعي شهود دروني،
به چيزي علم پيدا کند :مانند علم
حضوري نفس به خودش ،و علم
حضوري به وجود گرايش به بقا و
کمال و لذت در وجود خويش

شناخت
تصوري

شناخت مفهومي که تصور آن
وامدار مفاهيم ديگر نباشد :مانند
مفهوم وجود

شناخت
تصديقي

بعد حصولي

58
ويژگي اين بعد

ويژگيهاي ابعاد
شناختي و گرايشي
جهان فطري

ابعاد گرايشي در
سه شاخة اصلي
گرايش به بقا،
کمال و لذت:

شناختي که تصديق به آن نيازمند
کسب و نظر و ديگر عمليات
پژوهشي نباشد؛ مانند بديهي ا ّولي
«اجتماع نقيضين محال است» ،و
«هر معلولي نيازمند علت است».
تصور اجزاي قضيه ،مانند موضوع و
محمول امري اکتسابي و فرهنگي
است ،اما خود تصديق فرافرهنگي
و مستغني از آموزش است و در
رشد علوم و دانشهاي بشر ،که
بخشي از فرهنگ است ،نقش
انکارناپذيري دارد ،بهگونهاي که
تصديق به درستي گزارههاي
حسي ،که به وفور در علوم تجربي
به کار ميرود ،وامدار ادراک فطري
و پيشتجربي «امتناع اجتماع
نقيضين» است.

اصيل بودن

اصل اين کششها و گرايشها معلول علل خارجي و
فرهنگي نيست .عوامل بيروني و فرهنگي زمينهساز
شکوفايي يا سرکوب آن هستند.

گرايش به امور
حسنو واگرايي از
امور قبيح

فطرت به اوصاف کمال ،تمام ،سالم و حسن ،مانند
صداقت ،امانت و احسان گرايش دارد و نسبت به
اوصاف نقص ،عيب و قبيح ،مانند دروغ و انواع خالف
و ظلم واگرايي و واکنش سلبي دارد (جوادي آملي،
 ،1384ص )170

امتداد شعاع
گرايشهاي فطري

شعاع گرايشهاي فطري بي حد و حصر است
(بينهايتطلبي اين گرايشها)

پيوستگي در نقطة
وابستگي به موجود
بينهايت کامل

اين گرايشها با وجود تعلّق به امور مختلف ،سرانجام،
همه در نقطة ارتباط با سرچشمة بينهايت حيات ،علم،
قدرت و جمال ،يعني کمال مطلق ،بههم ميپيوندند و
مطلوب همه يکي بيش نيست و آن گرايش به مبدا
کماالت و هستي محض است (مصباح يزدي،1391 ،
ص .)43
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در اينجا ،سه نمونه از آيات قرآن کريم را ذکر ميکنيم که زمينة درک بهتر ظرفيتهاي
شناختي و گرايشي فطرت انسان به مبدأ اصيل کماالت را نشان ميدهد .اين آيات امکان برونرفت
از ساختارهاي حاکم بر انسان را براي او مقدور و تحليلهاي ساختارگرايانه از فرهنگ ،که نقش
عامل و غايت بيروني و واقعي را ناديده ميانگارد ،مخدوش ميسازد و کنشگران را افرادي غايتگرا
و پيوسته خواهان تحصيل کمال مطلق به عنوان يک واقعيت بيروني ،نه برساخت ذهني ترسيم
ميکند .ازاينرو ،همة غايات انساني بافته و ساختة خودش نيست ،بلکه غايت بيروني واقعي هم
وجود دارد (ر.ک .محدّ ث ،1393 ،ص)95-72
ي َأ ْنفُسِ هِمْ َأ
ُّك مِنْ بَنِي آ َد َم مِنْ ظُ هُورِ هِمْ ُذرِّي َتهُمْ وَ أَشْ هَدَ هُمْ عَل 
الف .آية ميثاق( :وَ ِإ ْذ أَخَ ذَ رَ ب َ
رَك آباؤُنا
ي شَ هِدْ نا أَنْ َتقُولُوا يوْ َم الْقِيامَةِ ِإنَّا ُكنَّا عَنْ هذا غا ِفلِينَ أَوْ َتقُولُوا ِإنَّما أَشْ َ
لَسْ ُت بِرَ بِّكُ مْ قالُوا بَل 
مِنْ َقبْلُ وَ ُكنَّا ُذرِّيةً مِنْ بَعْدِ هِمْ َأ َف ُت ْهلِكُ نا بِما َفعَلَ الْ ُمبْطِ لُون)(اعراف 172 :و)173
و هنگامي كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ،ذرّية آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان
گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم ،گفتند« :چرا ،گواهي داديم» تا مبادا روز قيامت بگوييد:
از اين [امر] غافل بوديم .يا بگوييد :پدران ما پيش از اين مشرك بودند و ما فرزنداني پس از ايشان
بوديم؛ آيا ما را به خاطر آنچه باطلانديشان انجام دادهاند هالك ميكني؟
اين آيه به وضوح بر جبر و تع ّينيافتگي ساختارهاي فرهنگي خط بطالن ميکشد؛ به اين معنا
که ذريّة بنيآدم نسل به نسل بگويند :پيش از آنکه ما به دنيا بياييم ،ساختار شرک مستقل از وجود
ما موجود بوده و در رفتار و کنش پدرانمان بروز و ظهور يافته است و ما همچون عروسکهاي
ي ساختارهاي شرک آلوديم و چارهاي جز کنش در چارچوب
خيمهشببازي محصول جهتگير 
اين ساختارها را نداريم .پروردگار با اخذ اين پيمان ،توان برونرفت از جبر فرهنگي ساختارهاي
شرکآلود و پيش از اتولد را به انسانها عطا کرده و اين حاکي از امکان غلبة عامليت انساني بر
ساختارهاي شرک آلود است.
الض ُّر
ب .آيات پناه بردن به خدا هنگام احساس خطر( :وَ ما بِكُ مْ مِنْ ِن ْعمَةٍ َفمِنَ اللهَّ ِ ثُمَّ إِذا مَسَّ كُ مُ ُّ
َف ِإلَيهِ تَجْ ئَرُو ن) (نحل)53 :؛
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و هر نعمتي كه داريد از خداست ،سپس چون آسيبي به شما رسد به سوي او روي ميآوريد
[و ميناليد] (نيز ر.ک .عنکبوت / 65 :انعام 40 :و )41
در وجود هر انسان فرهنگي ،يک انسان فطري نهفته است که هيچگاه از بين نميرود هرچند
فرد در يک ساختار فرهنگي شرکآلود رشد يافته باشد و اين انسان فطري ،خود را در وقت
خطرها ،از درون انسان فرهنگي متضاد با خود بيرون ميکشد و مخلصانه خدا را ميخواند .پس
فطرت انساني قدرت برونرفت از انسان فرهنگي متضاد با خود را دارد ،ولي خوگرفتن با اسباب
ظاهري و شاکلة انساني (شخصيت اکتسابي انسان که از مجموعة غرايز و عوامل تربيتي و اجتماعي
حاصل ميشود) (جوادي آملي ،1390،ص  )189موجب افول دوبارة انسان فطري در درون انسان
فرهنگي ميشود و البته در اين ميان ،برخي نيز قدرت باقي ماندن در انسان فطري را دارند و بر
انسان فرهنگي سابق خويش غلبه ميکنند (لقمان.)32 :
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هلل
ّاس َعلَيها التَبديلَ لِخَ لْقِ ا ِ
هلل الَتّي فَطَ رَ الن َ
َك لِلدّ ينِ حَ نيفاً ،فِطْ رَت ا ِ
ج .آيه فطرتَ ( :ف َأقِمْ وَجْ ه َ
ّاس الي ْع َلمُون) (روم)30 :
ِك الدّ ينُ الْقَيمُ وَلكِ نَّ اَكْ ثَرَ الن ِ
ذل َ
پس روي خود را به سوي اين دين كن ،حقگرا و يکتاپرست ،با همان سرشتي كه خدا مردم
را بر آن آفريده است .آفرينش خدا تغييرپذير نيست .اين همان دين پايدار است ،ولي بيشتر مردم
نميدانند.
َك .)...از سوي
آية فطرت متفرّع بر اثبات عقالني مبدأ و معاد در آيات قبلي است ( َف َأقِمْ وَجْ ه َ
ديگر ،اساس دين بر پاية توحيد و معاد قرار دارد .پس تا وقتي انسان به مرحلة درک عقالني از
دين نرسد ،نميتواند دين را آگاهانه مطابق گرايش تکويني خويش بيابد .البته خود اين گرايش
از آغاز تولد به حکم آيات فطرت ،تذکر ،نسيان ،ميثاق و الهام به فجور و تقوا ،در انسان موجود
است؛ اما وقتي او به مرحلة تعقّل دين (درک استداللي مبدأ و معاد) ميرسد به اين گرايش علم
هم پيدا ميکند ،نه آنکه در پي بلوغ عقالني ،گرايش فطري هم موجود شود (جوادي آملي،1390،
ص )150اين تحليل نتايج ذيل را به دنبال ميآورد که ميتواند درکي از ظرفيتهاي فرهنگي-
هويّتي جهان فطري بهدست دهد.

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

 .1گرايش به مبدا متعال به صورت ناخودآگاه و مبهم در سرشت انسان وجود دارد و انسان از
همان بدو تولد در ساحت وجودي خويش ،از يک بعد ناخودآگاه متعالي برخوردار است؛ «به اين
معنا که انسان در درون خود داراي درک حضوري مبهمي نسبت به وابستگي خود به موجودي
است که نياز او را برطرف ميکند .گرچه ممکن است نتواند بگويد که اين چه موجودي است،
اما در نهاد و فطرت او احساس تعلّق و نياز به خدا ،به شکل مبهم نهفته است( ».مصباح،1391 ،
ص )98-97و همانگونه که برخي از يافتههاي روانشناختي نيز تصريح ميکند ،نبايد ناآگاهي
به اين بعد متعالي را برابر با نبود آن تلقّي کرد .براي نمونه ،فرانکل ،روانشناس معنادرمانگرا
مينويسد« :ناهوشيار (ناخودآگاه) متعالي معنايي جز اين ندارد که انسان هميشه در يک رابطة
قصدي با وجود متعالي است ،حتي اگر فقط در سطحي ناهوشيار باشد .اگر کسي مرجعِ قصدي
چنين رابطة ناهوشياري را «خدا» بخواند ،بجاست است که از يک خداي [در] ناهوشيار سخن به
ميان آورد» (فرانکل ،1393 ،ص78؛  )Frankl, 2000, p.70که در نهاد و سرشت همة انسانها
وجود دارد و انسان پيوندي عميق و ناگسستني با آن دارد .جالب توجه آنکه اين بع ِد ناخودآگاه
ب ُعدي بينهايتخواه است (مطهّري ،ج ،1384 ،13ص / 443-433همو ،ج ،26ص / 526همو،
ج  ،27ص .)355
 .2اين بعد ناخودآگا ِه وجودي براي آنکه مورد توجه آگاهانة انسان قرار گيرد ،نيازمند بلوغ
عقالني است.
 .3رسيدن به درک و شکوفايي عقالني مربوط به تجربه و نيازمند اکتساب و يادگيري است.
پس در قلمرو فرهنگ قرار ميگيرد.
 .4اگر فرهنگ شرايط اين شکوفايي و آگاهي به گرايش فطري را فراهم نياورد ،انسانها به
طور ناخودآگاه به مبدا هستي و کمال مطلق گرايش دارند؛ اما به سبب فقدان آگاهي کافي ،از
خطاي در تطبيق مصون نميمانند (طباطبائي ،ج ،6ص)189
 .5خطاي در تطبيق در مرحلة گرايش ناخودآگاه به مبدأ کماالت ،به گرايش خودآگاه به اين
مبدأ رخ ميدهد و چون در بدو تولد ،اين درک و گرايش حضوري به لحاظ بعد خودآگاهي انسان،
ضعيف و مبهم است ،در فرايند رشد انسان ،آسيبپذيري آن از ناحية خطاي در تطبيق بسيار باالست.
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 .6خطرناکترين حالت خطاي در تطبيق ،آن است که انسان تجليات و نمودهاي مبدا کماالت
(مانند علم و قدرت) را به خود نسبت دهد (طباطبائي ،ج ،19ص  .)220-219در اين وضعيت،
انسان دچار «از خودبيگانگي» و «خودفراموشي» ميشود و به دنبال آن ،خدا (مبدأ اصيل کماالت)
را هم فراموش ميکند و زمينة تحريف ،طغيان و بحران هويّت و گسست ميان هويّت فطري و
فرهنگي او هم فراهم ميشود.
 .7به بهانة خطاي در تطبيق ،نميتوان اين ب ُعد را انکار کرد .بلکه بايد موانع رشد و شکوفايي
آن را از سر راه برداشت.
 .8بزرگترين رسالت فرهنگ فراهم ساختن بسترهاي الزم براي انتقال اکتسابي افراد از
مرحلة گرايش ناخودآگاه به مبدأ کماالت ،به گرايش خودآگاه ،و سرانجام ،در بهترين وضعيت،
فرهنگپذيريِ توحيدمحور است که در بعد کالن ،به جايگاه نظام آموزش و پرورش در فرهنگ و
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اهتمام ويژه به تربيت کودکان بازميگردد.
 .9به هر ميزان ،فرهنگ زمينة رشد و بالندگي فطرت و انتقال درست آن از مرحلة گرايش
ناخودآگاه به گرايش خودآگاه را فراهم کند ،فطرت نيز زمينة ارتقاي فرهنگ را فراهم ميکند؛
يعني خدمات متقابل و ارتباط دو سويه و ديالکتيک ميان اين دو وجود دارد.
 .10اين نگاه به فرهنگ ،فرهنگ را به دو بخش «فرهنگ موجود» و «فرهنگ مطلوب» تقسيم
ميکند ،که با عطف توجه به فرهنگ مطلوب و برخاسته از فطرت ،ميتوان به نقد فرهنگهاي
موجود رفت و از فرهنگ حق و باطل ،ناقص و کامل ،خوب و بد ،فرهنگ واحد جهاني و مانند آن
سخن به ميان آورد (فراهم ساختن ظرفيت انتقادي)
 .11گرايش به هستي محض و مبدأ کماالت داراي نمودها و تجليّاتي است که خود را در قالب
آنها بهتر مينماياند و زمينههاي تحريک انسان به سوي امور متعالي را فراهم ميکند؛ مانند گرايش
به بقا ،کمال و لذتطلبي به همراه فروع و زيرشاخههاي فراوان خود که در قالب افکار ،حاالت
و رفتار متشابه و جهانگست ِر انساني ظاهر و در ميان تمام فرهنگها يافت ميشود و داللتهاي
فطرت در تمام فرهنگها را نمايان و بدينسان ،زمينة تقريب و تفاهمپذيري آنها را فراهم سازد.

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

 .12آنچه در ساحت ميداني و واقعيت فرهنگي و اجتماعي حايز اهميت است چگونگي هدايت،
کنترل و مهندسي سرشاخههاي تجليات فطري (گرايش به بقا ،کمال بقا و لذتطلبي) به همراه
فروع فراوان آن به سوي مبدأ کماالت است؛ امري که تمايز و فاصله ميان فرهنگ مطلوب و موجود
را مشخص ميکند و معيار سنجش را فراهم ميآورد و در فرايند جامعهپذيري و فرهنگپذيري به
سمت گرايش به مبدأ کماالت نقش انکارناپذيري دارد .در قالب جدول ذيل مروري گذرا و فشرده
بر آن شده است .تا دستکم الگويي از روش پژوهش در اين زمينه را نيز فراهم آورد.
جدول ( :)2تجليّات سهگانة فطري ب بقا ،کمال بقا و لذت
تجليّات سهگانة فطري بقا ،کمال بقا و لذت
حب
منشأ پيدايش تجليّات سهگانهّ :
ذات (مصباحيزدي ،1376 ،ص)41

حب ذات به عنوان امري فطري و غير فرهنگي منش��أ تالش براي بقا و
ّ
افزايش کماالت به نحو لذتبخش در آدمي است (طباطبائي ،ج  ،5ص
 / 184همان ،ج ،2ص .)69

حب ذات (همان)
ويژگيهاي ّ

الف .چون حقيقت ذات بر اس��اس آية ميثاق (اعراف )172 :عين فقر و
حب
ح��ب ذات در تحليل نهايي ،به ّ
ّ
تعلّ��ق به مبدأ کماالت اس��ت ،پس
هستيبخش ذات برميگردد.
حب ذات داراي مراتب تش��کيکي بوده و در پايينترين حالت خود،
بّ .
ناخودآگاه و مستتر است
ج .ميتواند دستخوش خطاي در تطبيق گردد.

ويژگيهاي مشترک هر سه (همان)

ال��ف .حرکت ذاتي نفس از مجراي اين س��ه گراي��ش جلوه ميکند که
تعيينکنندة واقعي رفتارهاست.
ب .گرايشه��اي فرعيتر و اعمال متن��وّع و پيچيدة التذاذي ،مصلحتي،
عاطفي ،و فردي ،اجتماعي ،و مادي و معنوي قابل ارجاع به آنهاست.
ج .هر سه به طور آگاهانه مطمح نظر انسان است.
د .به لحاظ تحليل عقلي ،گرايش به بقا و استمرار حيات از لحاظ رتبه،
بر دو گرايش ديگر مقدّ م اس��ت( .آدمي در س��اية بقا ،خواهان کمال بقا
به طور لذتبخش است).
ه .ه��ر س��ه گرايش ب��ه نحو ديالکتي��ک ،برهم اثر گذارن��د و با يکديگر
همپوشاني دارند.
و .هر س��ه گرايش نيز نمودها و زيرشاخههاي فراواني دارند که اسالم به
آنها توجه کرده است.
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جدول ( :)3ويژگي تجليّات سهگانه با بيان برخي از فروع و زيرشاخههاي آنها
ويژگي

برخي از فروع آن
الف .گرايش به بقا

رابطة آن با فرهنگ
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ب .گرايش به
کمال بقا

بنياديترين گرايش هوشيار و آگاهانة انسان که عامل بقاي انسان است.
الف .از راه ظهور در تشويقهاي فراوان انسان به آخرت (قصص)60 :؛
ب .از راه ظهور در ترجيح آخرت بر دنيا (اعلي16 :و)17؛
ج .تعبير از قيامت به يوم الخلود (ق)3 :؛
د .آرزوي هزار سال عمر طوالني اهل کتاب (بقره)94 :؛
ه .ترس از مردن ،مرده ،محتضر ،قبرستان و بيماريهاي صعب العالج .راهکار
شناخت درماني است (شجاعي ،1386 ،ص-124
قرآن دربارة مرگهراسي،
ْ
)125
چون جاودانگرايي اصيلترين گرايش کام ً
ال هوشيار در آدمي است ،به
گونهايکه انسان بقية کماالت را در زير چتر حمايتي آن طلب ميکند،
از اينرو ،نهادينه بيناذهني کردن بينشهاي متضاد با اين ميل تکويني،
افراد را با واکنش منفي فطرت مواجه ميکند که در قالب ترس از مرگ،
ف زندگي ،خود را نمايان ميسازد .بنابراين
اضطراب ،يأس و پوچانگاري هد 
رابطه فرهنگ با گرايش به جاودانگي به طور خاص ،و با فطرت به طور عام
رابطة زنداني و زندانبان نيست که تسليم محض فشارهاي فرهنگ باشد و از
خود هيچ واکنش منفي نشان ندهد.

ويژگي

گرايشي که موجب ميشود تا آدمي به طور فطري در ظرف بقا ،خواهان
کاملتر شدن خويش گردد و عامل سعي و تالش بيشتر در زمينههاي علمي،
اخالقي و حتي کار و فعاليت اقتصادي باشد ،بهگونهاي که اگر نبود بشر تنها
به يکسلسله فعاليتهاي ساده و در حد پاسخگويي به نيازهاي زيستي،
مانند خوردن و آشاميدن و رفتارهاي دفاعي براي بقا و گريز از مرگ اکتفا
ميکرد( .شجاعي ،1386 ،ص / 138مصباح يزدي ،ج ،2ص )108

برخي از فروع آن

الف .گرايش به کنجکاوي و حقيقتجويي و شناخت به سوي احاطه علمي
کامل و همهجانبه بر جهان هستي (تأکيد فراوان قرآن بر حق و حقيقت)؛
ب .گرايش به قدرت و استقاللطلبي (تأکيد قرآن بر ع ّزت) (همان).

رابطة آن با فرهنگ

نوع جهانبيني انسان موجب مهندسي گرايشهاي حقيقتياب فطري
خواهد شد؛ مث ً
ال ،در فرهنگي که معرفت انسان از «خودش» در قالب يک
موجود مادي ،نهادينه ميگردد ،گرايش به حقيقتجويي بر کشف جنبههاي
مادي انسان متمرکز ميشود و راهبرد کالن در عرصة پژوهش ،به سمت
کمي و رشد ديوانهوار آمار سوق داده ميشود و بدينسان،
روشهاي مادي و ّ
اين گرايش با رشدي ناموزون و ناشکوفا در ابعاد معنوي و نيز در ناحية قدرت
مواجه ميگردد.

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

ويژگي

انسان در کنار بقا و کمال ،دوست دارد و ميخواهد هميشه شاد باشد و با
خوشي زندگي خود را سپري کند.

برخي از فروع آن:

الف .نمودهاي مادي :برخي ضامن حيات مادي بشر است؛ مانند گرايش به
تغذيه .بعضي ديگر ضامن بقاي نوع انسان است؛ مانند غريزه جنسي .دستهاي
ديگر تأمينکنندة سالمتي و دوام حيات انسان است؛ مانند لباس و مسکن.
برخي هم موجب رفاه و آسايش آدمي در زمينة توسعه و رشد فناوري است؛
مانند وسايل نقليه.
ب .نمودهاي غير مادي :گرايش به زيبايي و جمال که هم به زيبايي ظاهري
تعلّق ميگيرد و هم به زيبابي معنوي (شجاعي ،1386 ،ص )179-178

رابطة آن با فرهنگ

فرهنگ از طريق تعليم و تع ّلم ،ميتواند به اين ميل انسان ،به هرسو که
بخواهد جهت دهد .فرهنگ ميتواند به هنر ،که معلول گرايش زيبادوستي
انسان است ،جهت متعالي يا متداني بدهد .هنر متعالي متأثر از جهانبيني
توحيدي ،انسان را به خالق زيباييها و جمال محض ميکشاند؛ اما هنر
متداني در جهت عکس ،انسان را از مبدأ زيباييها دور ميکند .تحريک
گرايشهاي جنسي از راه تشديد گرايش به زيبانمايي در زنان و زيباييبيني
در مردان ،از نمونههاي بارز انحراف در رشد درست اين ميل فطري است.
توسعه و رونق صنعت گردشگري نيز يکي ديگر از نشانههاي گرايش انسان
به زيباگرايي است ،هرچند به طور همزمان ،به ارضاي حس حقيقتجويي و
کنجکاوي بشر و يا ديگر اميال نيز ميانجامد.

ج .گرايش به لذت

 .4فرهنگ فطري و ظرفيت غايتنمايي آن

همانگونه که گفته شد ،آدمي به طور فطري ،به کمال نامحدود گرايش دارد .ازاينرو ،به طور
فطري ،موجودي غايتگرا و پيوسته خواهان تحصيل کمال به عنوان يک واقعيت بيروني نه يک
برساخت ذهني است ،هرچند در اين راه ،دستخوش خطاي در تطبيق ميگردد (طباطبائي،
ج ،6ص .)189بنابراين ،ارائة هرگونه تحليلي از فرهنگ ،که منشا پيدايش نظام معاني و معارف
اندوخته شده و هويّتساز فرهنگي را ساختارهاي جبري اجتماعي و پيشاتولد کنشگران بداند ،مانند
نظرية «ساختارگراي وجدان جمعي» دورکيم« ،جبرگرايي اقتصادي» مارکس« ،ساختارگرايي»
مارکسيستي آلتوسر ،و «ساختارگرايي معرفتشناختي» سوسور ،از نگاه قرآن کريم مردود است؛
زيرا هر يک به گونهاي نقش عامل و کنشگر را ناديده ميانگارند و سهمي براي مقايسه ،بازبيني،
اصالح و تکامل معارف مکتسب و دروني شده (فرهنگ) ميان کنشگران باقي نميگذارند (ر.ک.
غايت آرماني امري است بيروني و واقعي که انسان تالش
ِ
محدّ ث ،1393 ،ص .)124-121همواره
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ميکند خود را بدان نزديک سازد و نه يک قراداد ساختة انساني (مطهّري ،1384 ،ج ،25ص.)535
بر اين اساس ،فرهنگ در تحليلهاي ساختارگرايانه و فردگرايانة برساختي ،يا توسط ساختارها
تعيّن مييابد يا توسط خود کنشگران ساخته ميشود .اما برداشت قرآني آن است که هويّت انسان
هرگز به ساختار اجتماعي او تقليل پيدا نميکند و انسان گرچه از مسير اراده و عمل وارد مجموعه
معاني گوناگون در عرصة جهان اجتماعي ميشود و از اين طريق ،در تحقق بخشيدن به آنها سهيم
ال تاريخي سازد.
ميگردد ،اما همة اين معاني بافتهها و ساختههاي انساني نيست تا هويّت او را کام ً
انسان به حسب حقيقت و فطرت خود ،پيش از آنکه با پديدههاي تاريخي ارتباط داشته باشد .که
از مسير عمل و ارادة او شکل گرفتهاند و پيش از آنکه با موجودات مقيّد و محدود ارتباط و تعامل
داشته باشد ،با هستي نامحدود ارتباط دارد و برخي از معاني و گرايشها و تمايالت را از طريق
ارتباط با مبدأ کماالت به دست ميآورد (پارسانيا ،1391 ،ص )176-175و ازاينرو ،فرهنگ در
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نگاه قرآني ،غايتگرا بوده و حرکت کالن آن به سوي مبدأ کماالت است.
 .4-1تکويني بودن

گرايشهاي جهان فطري تکويني است .از اينرو ،تابع قرارداد انسانها نيست ،بلکه جزو
وجودشان است .همانگونه که اعضاي فيزيکي جزء وجود تکويني انسانهاست ،خصلتهاي
فطري نيز جزء وجود انسان است؛ اما به سرشت روحي آدمي مربوط ميشود .و از همين روست
که انسان به حسب ساختمان وجودي خويش ،در برابر احسان ديگران ،احساس وظيفه ميکند،
نه آنکه اين احساس را حاصل يک قرارداد اجتماعي بداند .در قرآن ،اين جنبة وجودي و فطري،
به گونهاي ظريف ،در قالب استفهام انکاري (طباطبائي ،ج  ،1371 ،19ص  )110تحريک شده
است( :هَلْ جَ زا ُء الإْ ِحْ سانِ إِلاَّ الإْ ِحْ سانُ ) (الرحمن.)60 :
 .4-2جهانشمولبودن

همانگونه که همة انسانهاي ساکن در پنج قاره داراي قلب و کبد هستند ،همگي داراي
شناختها و گرايشهاي فطري هم هستند و از اين منظر ،فطرت اساس تشکيل جهان مشترک
و بنياديني براي جهانهاي فرهنگي است و منشأ گرايشهاي متشابه جهانگستر نيز به فطرت
بازميگردد.

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

 .4-3فراجنسيتي بودن

ويژگي ديگر جهان فطري «ناديدهانگاري جنسيتي» است؛ زيرا «فطرت» وصف بعد روحي
انسان است و روح ،جنسيتبردار نيست ،و از همينرو ،اجازة «ابژه» شدن زن به دست مردان را
نميدهد و موجب اين تصورات نميشود که فرهنگ است که زن را زن و بيبهره از کماالت واالي
انساني ،و مرد را مرد و صاحب آن کماالت ميکند و بدينسان ،اين ظرفيت را فراهم ميآورد که
از بروز بحثهاي جنجالي و دامنهدار فمينيستي در «انسانشناسي فمينيستي» 1،که از دهة 70
قرن بيستم برجستگي زيادي يافت (فکوهي ،1381،ص  ،)230جلوگيري به عمل آورد.
 .4-4واکنش سلبي

ق است و اين غايت را هدف گرفته ،در
چون جهت خصلتهاي فطري به سوي کمال مطل 
صورت انحراف از اين مسير ،از خود واکنش سلبي نشان ميدهد و در قالب اموري مانند بيهدفي
و پوچي و اضطراب در زندگي انسان ظهور ميکند؛ چنانکه اينکه اگر رفتار درستي با اعضاي بدن
نشود ،واکنش نشان ميدهد .براي مثال ،همانگونه که چربي باال سبب واکنش قلب و زمينهساز
سکتة قلبي ميشود ،به کارگيري نادرست ويژگيهاي فطري نيز در يک جهان فرهنگي با واکنش
جهان فطري همراه است .فرهنگي که احترام را در داشتن کاالهاي شيک تعريف کند و احساس
و ارضاي نياز را در اين وادي بيندازد به سبب آنکه مصاديق «عزت»« ،احترام» و «ارزش» زايل
شدني است ،سبب اضطراب خواهد شد .بر اساس انسانشناسي قرآني ،اين اضطراب را بايد در
ناکام شدن و ارضا نگرديدن بعد فطري انسان دانست.
 .4-5قدرت بازدارندگي در ادراکات حقيقي

گزاره «واقعيتي هست» ،به صورت ضرورت ازلي (پارسانيا ،1385 ،ص ،)78-77غير اکتسابي
و بديهي است؛ به گونهاي که هرکس با گزارش از دريافت فطري خودش از اين گزاره ،آن را وارد
ت ْجهان فرهنگي و عرصة شناخت عمومي ميکند؛ اما خود گزاره دستاورد فرهنگ نيست.
زيس 
پس بنيان و خميرماية برهان «صديقين» از جهانِ فطري است ،نه از جهانِ فرهنگي؛ بنياني که
ميتواند سنگ زيرين فرهنگ توحيدي قرار گيرد؛ زيرا مصداق اين قضيه تنها در واجبالوجود
1. Feminist anthropology.
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بالذات و نامحدود منحصر ميگردد (همان ،ص  .)134عالوه براين ،جهان فطري اجازه نميدهد بعد
شناختاري علم مطلقاً در همه جا انکار شود؛ اصلي که انکا ِر واقعنمايياش سبب اثباتش ميشود و
همواره همچون سدي استوار در برابر موج شکّاکيتهاي برخاسته از جهانهاي فرهنگي و تاريخي
مقاومت کرده ،آنها را شکسته است.
ت اعتباري
 .4-6ظرفيت هدايتگري در ادراکا 

ال متأثر
اعتباريات (ادراکات اعتباري) واسطة انديشهاي ميان نيازهاي انسان و عالم خارج و کام ً
از نيازهاي انساني است (طباطبائي ،ج ،1382 ،2ص ،)167و نيازهاي انسان نيز در ارتباط مستقيم
با انسانشناسي و تابعي از نوع نگاهش به انسان است .پس اينکه ما انسان را تهي از فطرت و فاقد
سعادت نوعي و غايت واقعيِ بيروني بدانيم يا ندانيم ،در نوع نگاه به نيازها و جهتدهي بدان و
اعتباريات برساخته از آن ،نيازها ،مؤثر است.
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 .4-7زمينهساز وحدت در سعادت نوعي بشر

از منظر انسانشناسي قرآني ،انسان از داشتة فطري و پيشفرهنگي «ميل به کمال مطلق» و
به دور از هر عيب و نقصي برخوردار است که به نحو فراتاريخي و فرازماني بروز ميکند .از اينرو،
الزمهاش وجود تنها يک سعادت براي نوع بشر است و خود همين ظرفيت يگانهانديشي و همسويي
در عرصة فرهنگ ،امکان طرح فرهنگ واحد جهاني را نيز فراهم ميکند و از همين منظر ،ميتوان
نْانديشي در عين توجه به زمينههاي فرهنگي -تاريخيِ رشد فطرت است.
گفت :اقتضاي فطرت جها 
 .4-8قدرت باالي درگير کردن بنيان فرهنگها

زندگي و مرگ فرهنگها به زندگي و مرگ باورهاي بنيادين آن جامعه گره خورده است و
ريشهايترين باورها ،که سبب رواج و وضع ارزشها ،هنجارها و سنن اجتماعي خاصي در هر فرهنگي
ميشود ،طرز تفكر افراد هر جامعه در برابر سه پرسش از «حقيقت زندگي انسان در دنيا» و «آغاز
جهان» و «انجام جهان» ،به ويژه آغاز و انجام خود انسان است (طباطبائي ،ج ،16ص .)192اين
سه پرسش ،فطري و از زيستْجهانِ فرهنگي افراد سرچشمه نگرفته است هرچند پاسخها متغير و
درون فرهنگي است پس فطرت ظرفيت بااليي در طرح پرسشهاي جهاني مشترک و درگيرکردن
انسانها نسبت به عميقترين اليههاي فرهنگيشان دارد.

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

 .4-9قدرت معنابخشي

جهان فرهنگي نميتواند سه پرسش فطري و جانخيز پيشگفته را بهطور کلي ،از ميان
کنشگران خود حذف کند و اگر پاسخهاي فرهنگي ،بيتفاوت يا در ستيز با کششهاي فطري
انسان ،همچون ابدگرايي باشد ،جهان فرهنگي با واکنش جهان فطري مواجه خواهد شد .بر خالف
فطرت ،اخالق منهاي فطرت ،قدرت معنابخشي به زندگي انسان را ندارد ،بلکه تحميلکنندة
ال تاريخي و متغير و بيپشتوانه به انسان است« .به علت تسلط نظامهاي انتزاعي پولي
هويّتي کام ً
و تخصصي بر زندگي اجتماعي بشر ،معناي شخصي زندگي از بيشتر عرصههاي وجودي رخت
بربسته و زندگي خالي از هدف و معنا و ارزش شده است .بازگشت نظام اخالقي ،که ايجادکنندة
معنا براي زندگي شخصي است ،راه برونرفت از اين بحران وجودي و معنايي است» (گیدنز ،به
نقل از ریتزر،۱۳۷۴ ،ص ،)۷۸۱و روشن است که بازگرداندن اخالق به حيات اجتماعي بشر ،جز
ال تاريخي و
بر بنيان ثابت فطرت امکانپذير نيست؛ زيرا اخالق منهاي فطرت ،اعطاگر هويّتي کام ً
متغيّر و بيپشتوانه به انسان است که سرانجام ،در تحليل نهايي ،يا به ساختهها و بافتههاي انساني
در تعامالت اجتماعي ميان کنشگران فروکاسته ميشود ،يا به عنوان جبر ساختارها« ،ايدئولوژي
کاذب» و مانند آن خوانده ميشود .اين نشانگر نقش فعّال و نه منفعل فطرت در فرهنگهاست.
 .4-10قدرت جذب فرافرهنگي

جهان فطري ظرفيت بااليي براي جذب جهانهاي فرهنگي به سمت خود دارد ،و در عرصة
ديپلماسي فرهنگي نيز استفاده از ظرفيتهاي اين جهان بسيار جذّاب است و ظرفيت ايجاد نقاط
مشترک و تفاهمات را بهتر فراهم ميکند .البته ميتوان آن را به صورت فريبکارانه نيز به کار برد؛
يعني با مهندسي واژههاي فطرتگريز ،بلکه فطرتستيز ،فرهنگ مدّ نظر خود را نهادينه و فرهنگ
مزاحم را تضعيف کرد .روزانه تمام مردم و دولتمردان در روابط کوچک و بزرگ خود ،به ميزان غيرقابل
شمارشي ،واژههاي فطرتنواز در جهت تثبيت اهداف خود و نيز فطرتستيز در جهت ر ّد منطقي
يا تخريب شخصي و حزبي طرف مقابل بهکار ميگيرند .اين همان راهبردي است که امروز دنياي
استکبار به زعم خويش در زمينة حذف اسالم بهکار بسته و اجراي آن را بر عهدة رسانههاي غولپيکر
خود نهاده است ،و ميکوشد از طريق جهتدهي به نمودهاي فطري ،بشريت را از اسالم گريزان سازد.
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 .4-11توان ديپلماسي عمومي

انسانها با وجود ناهمگونيهاي نژادي و زباني و فرهنگي ،فطرت همساني دارند كه آنها را به
پاكي و عدالت و نيكوكاري و همدردي و همكاري فراميخواند و ميتواند شالودهريز همکاريهاي
برادرانة ملتهايي باشد که از نظر شکل ظاهري و سابقة تاريخي و منطقة جغرافيايي ،شباهتي به
يکديگر ندارند .همکاريهاي بينالمللي هرگاه بر چنين شالودهاي استوار باشد ،دولتها ارتباطات
ميان خود را بر پاية منافع سالم و مشترک و برتر از آن ،منافع انسانيت بنا ميکنند (آیتاهلل
خامنهاي ،شانزدهمین اجالس غیرمتعهدها .)1391/6/9 ،نمونة بهکارگيري اين ظرفيت فطري
در گسترة بينالملل ،نامة امام خميني به گورباچف ،رهبر شوروي سابق ،است که به خوبي
نشان ميدهد چگونه تعامل از درون جهان فطري ،آغازي مشترک و قابل تفاهم براي دو فرد
ال متضاد را فراهم ميآورد .در يکسو ،گورباچف به عنوان رهبر
از دو زيستجهان فرهنگي کام ً
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سياسي کمونيسم ،در اليههاي بنيادين فرهنگ خود ،جايي براي توحيد نميشناسد و همه چيز
به روابط توليدي برميگرداند و در سوي ديگر ،امام خميني رهبر موحدگرايي که همه چيز را در

عالم وابسته به مشيّت و ارادة خداوند ميداند .اما با وجود اين ،ابتناي کنش فکري امام خميني
در نامهاش بر جهان فطري ،ظرفيت تفاهم و درک متقابل را فراهمآورد .عبارتي از نامة ايشان به
گورباچف که شاهدي بر اين ادعاست:
انسان در فطرت خود ،هر كمالي را به طور مطلق ميخواهد و شما خوب ميدانيد كه انسان
ميخواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هيچ قدرتي كه ناقص است ،دل نبسته است .اگر
عالم را در اختيار داشته باشد و گفته شود جهان ديگري هم هست ،فطرتاً مايل است آن
جهان را در اختيار داشته باشد .انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم ديگري
هم هست ،فطرتاً مايل است آن علوم را هم بياموزد (موسوي خميني ،ج  ،۲۱ص .)223

نمونة ديگر نامة مقام معظّ م رهبري به جوانان اروپا و آمريکاي شمالي است (1393/11/1
 ) http://www.leader.irکه با وجود تکثرات نظام معنايي و فرهنگي مخاطبان نامه ،کنش فکري
و ارتباطي از درون جهان فطري و تحريک حس حقيقتجويي و ديگر تمايالت فرافرهنگي جوانان
اروپايي انجام پذيرفت.

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

 .4-12جلوگيري از شکاف نسلها

بشر براي حفظ يکپارچگي و پرکردن شکاف ميان نسلها (که گفته ميشود :بين  20تا 35
سال اختالف سنّي ميان نسل گذشته با نسل بعدي وجود دارد) نيازمند آويزگاه محکمي است.
ال هرمنوتيکي قرار دهد ،به سبب سرعت تحوّالت هر
اگر آويزگاه را اموري مانند فناوري يا علم کام ً
دو و تأثيرگذاري آن بر سبک زندگي ،شکاف نسلها عميقتر ميگردد .اما اگر براي انسان فطرتي
قايل شويم و مالک ارزشگذاري را مبتني بر فطرت بدانيم ،به سبب ثبات و فراگيري فطرت ،براي
همة نسلها ،ظرفيت ايجاد تفاهم و بازدارندگي از شکاف نسلها را دارد.
 .4-13معنادار کردن بازگشت به خويشتن

با انسانشناسي فطرتمدار ،ميتوان در فضاي از خودبيگانگي بشر ،به هر دليلي سخن از
بازگشت به خويشتن را مطرح کرد .اصوالً بدون خو ِد باثبات ،بازگشت به خويشتن بيمعناست.
اگر انسان هويّتش يکسره تاريخي باشد ،حتي در فرضي که عامل و کنشگر را مقهور و مغلوب
ساختارها ندانيم ،هويّتي ندارد تا بخواهيم بگوييم به خودش برگردد .حقيقتاً اين فطرت است که
معناي درستي از بازگشت به خويشتن را به دست ميدهد .بدون فطرت .هويّتي باقي نميماند؛ زيرا
ارجاع به هويّت سيّال تاريخي امکانپذير نيست و سخني بس ابهامانگيز است (جعفري،1376 ،
ج ،1ص .) 136از اينرو ،از خودبيگانگي مارکس و لوکاچ ،و بهطورکلي ،بازگشت به خويشتن – که
از سخنان جذّ اب مکتب فرانکفورت است -همگي با اين چالش مواجه است.
 .4-14منضبط کردن آرزوها

وقتي فطرت فرهنگ را غايتگرا کند ،نه غايتساز ،و فرهنگ نيز در جهت آگاهانه و نهادينه
کردن حرکت به سوي مبدأ کماالت سوق داده شود ،آرزوها نيز منضبطتر و با واقعيت همسوتر
فرهنگ غايتساز که دايم در حال توليد آرزوهاي جديد و بيپايان براي
ِ
ميگردد ،برخالف
انسانهاست و البته در ساية اين توليد ،بر مصرفگرايي بيحد و حصر نيز ميافزايد و دايم حس
فقر و نيازمندي را در انسان تقويت ميکند.
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 .4-15ممانعت از تغييرات هويّتي

بر اساس اينکه فطرت امري ثابت و مجرّد است ،با دستکاريهاي ژنتيکي اين ب ُعد انسان،
انسانيت انسان هم به همين ب ُعد است
ِ
يعني روح از بين نميرود (مطهّري ،1385 ،ص )98-95و
و اصل فطرت با تجلّيات آن نيز محفوظ ميماند .پس نميتوان گفت :انسانهاي توليده شدة در
ال هويّت فرهنگي و تاريخي پيدا
آينده  -هرچند بهطور کامل در يک فرايند آزمايشگاهي -کام ً
ميکنند ،تا آنجا که ديگر سرشت نوعي مشترکي هم بينشان نخواهد بود و بدينسان آيندة
ارزشها به خطر ميافتد.
 .4-16کاستن از خشونت دولتها در ايجاد نظم اجتماعي

فطرت زمينة داشتن واعظ دروني به عنوان يک ابزار خودکنترلي قوي در انسانها را فراهم
ميکند ،و فرهنگي که در صدد حذف اين واعظ دروني برآيد ،در حقيقت زمينههاي مستبدکردن
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دولت و حکومت جهت برقراري نظم به عنوان يک امر اجتنابناپذير و جلوگيري از تالشي پيکرة
اجتماع را فراهم ميسازد و روابط بر پاية سود مادي و حذف اخالق در کنشها مبتني ميگردد.
نظير اين سخن در ديدگاههاي آگوست کنت دربارة قدرت معنوي دين ـ البته با مباني سکوالري
ـ ديده ميشود (ر.ک .باربيه ،1384 ،بخش چهارم) .در واقع ،جهان فطري ظرفيت بااليي براي
تقويت يکپارچگي اجتماعي (ايجاد همدلي دروني) و تعديل يکپارچگي نظام (ايجاد هماهنگي از
راه کنترلهاي بيروني) فراهم ميسازد.
 .4-17ظرفيت ايجاد نظم درونزا و جلوگيري از سلطة افراطي نظم برونزا

ميتوان نوعي رابطة معنادار بين فاصله گرفتن فرهنگها از خصلتهاي فطري و تکثير و تشديد
نظارتها و کنترلهاي بيروني مشاهده کرد .در يک فرهنگ ،به هر ميزان که ارزشها ،هنجارها و
رفتارها بر اساس باورهاي متضاد با خصلتهاي متعالي و فطري انسان شکل گرفته باشد -بهويژه
در تضاد با ميل به جاودانگي ،که زمينة مناسبي براي توجه به چرايي زيستن و معناداري زندگي
ايجاد ميکند -به همان ميزان ،آن فرهنگ براي پاسداشت ارزشها و هنجارهاي خود ،از اهرمهاي
کنترلي درونزا و سرشته شده در وجود افراد بيبهره است و براي حفاظت از آنها و برقراري نظم
و امنيت ،به ناچار بايد به اهرمهاي کنترلي بيروني متوسّ ل شود و بر تعداد دوربينهاي مخفي

ظرفيتهاي فرهنگي ـ هويّتي جهان فطري

و آشکار و تجهيزات پليس و هزينههاي امنيتي-انتظامي خود بيفزايد (طباطبائي ،1387 ،ج،1
ص .)88نظم مشهود در اين جوامع ،نظمي خشک و بيروني و «براي ديگري» است ،و از اينرو،
در «غياب ديگري» هيچگونه تضميني براي امنيت وجود ندارد .اينکه در آموزههاي ديني« ،تقوا»
ُوصيكُ مَا وَ جَ مِيعَ وَ لَدِ ي وَ َأ ْهلِي وَ مَنْ بَ َلغَهُ كِ تَابِي بِ َتقْوَ ى اهلل وَ
مقدم بر «نظم» ذکر شده است« ،أ ِ
نَظْ مِ َأمْرِ كُم » (ابن ابىالحديد ،1404 ،ج ،17ص )5زمينة اين برداشت را فراهم ميکند که نظم
ال همسو با خصلتهاي فطري است ،نظمي است ممدوح و شکوفاکننده
برخاسته از تقوا ،که کام ً
آن خصلتها ،نه نظم صرفاً برساخته از کنترلهاي بيروني .البته مقصود اين نيست که همانند
ال حذف شود .چنين
طرز تفکر مکتب آنارشيزم صرفاً با بيان اخالقي ،عوامل نظارتي و بيروني ک ً
چيزي عملي نيست؛ زيرا در هر جامعهاي ،همواره عدهاي متخلف بودهاند .که بدون فشار و کنترل
بيروني بر آنها ،نميتوان نظم جامعه را تأمين کرد ،بلکه سخن در پيامدهاي امنيتي ِفرهنگهاي
تهيفطرت است که با بياعتنايي به ظرفيتهاي فطري انسانها ،بلکه له کردن آنها ،همچون گرايش
به راستگويي ،عدالت و تنفّر از کذب ،ظلم و مانند آن ،از اين ظرفيتهاي عالي براي ايجاد امنيت،
خود را بيبهره ميسازند و تمام تالششان تشديد نظارتهاي بيروني است.
 .5جمعبندي و نتيجهگیری

به نظر ميرسد فطرت انساني بر پاية انسانشناسي قرآني ،با داشتن ويژگيهاي فراتاريخي ،ظرفيت
ايجاد يک نظام معنايي مشترک و هويّتي غيرتاريخي و کاستن از آثار منفي از جايکندگي روابط
را داراست ،به گونهاي که ميتوان آن را به مثابة جهان مستقلي(جهان فطري) در نظر گرفت ،و از
همين بعد استقاللي ،ظرفيتهاي فرهنگي -هويتي آن را بررسي کرد .دستکم ميتوان اشتراک در
خصلتهاي فطري را به عنوان سرنخهاي عميق انسانشناختي و منبع نيازهاي اصيل معنوي و فراگير
تلقّي کرد و آن را علت بروز گرايشهاي مشابه فرافرهنگي در رفتارهاي اجتماعي جوامع با وجود
تنوّع فرهنگيشان دانست؛ گرايشهايي همچون ابدخواهي ،کمالجويي ،حقيقتيابي ،ع ّزتطلبي،
ظلمستيزي ،احترامخواهي و صلحدوستي ،و بر اين اساس ،فطرت را آغازين پايگاه همگاني و به عنوان
زيستْجهان بنيادين براي تعامل با جهانهاي فرهنگي با همة تمايزاتشان قرار داد.
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