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ظرفیت هاي فرهنگي ـ هوّیتي جهان فطري
چکیده

از دورة رواج تجربه گرایي، به فطرت به مثابة کیفیت خلقت انسان با ویژگي هاي فرامادي توجه جّدي نشده 
است و بیشتر پژوهش هاي انجام شده در باب سرشت نوعي انسان، یا رویکردي مادي دارد، به گونه اي که اساسًا 
فیزیکي، ظرفیت هاي  ابعاد  به  آدمي  تقلیل گرایِي  نوعي  با  یا  انجامیده )سرشت ستیز(  انسان  ذاتمندي  انکار  به 
فرهنگي ـ هویّتي انسان به داشته هایي از قبیل ابعاد فیزیولوژیکي و ژنتیکي فروکاسته شده )سرشت پذیر مادي( 
و به تدریج، درک انسان از هویّت نوعي خویش و دیگري فرهنگي را با چالش مواجه ساخته است. این نوشتار 
ظرفیت هاي  تحلیلي«،  ـ  »توصیفي  روش  با  و  فرامادي  رویکردي  با  قرآني،  انسان شناسي  پایة  بر  مي کوشد 
فرهنگي ـ هویّتي جهان فطري را به مثابة زیسْت جهان بنیادین و مشترک میان جهان هاي متکّثر فرهنگي 
بررسي کند. جهان فطري با برخورداري از ثبات ، اشتراک میان انسان ها، و قوانین عامي همچون »انکارناپذیري 
اصل واقعیت« )در حوزة بینش ها( و »گرایش به کمال مطلق« )در حوزة گرایش ها(، مي تواند زمینة درکي از 
هویّت نوعي انسان و ایجاد تعامل میان جهان هاي فرهنگي متکّثر را فراهم سازد. برخي از یافته هاي آن عبارت 
است از: قدرت بازدارندگي فوق العاده باال در برابر انکار بعد شناختارِي مطلق علم در حوزة »ادراکات حقیقي«؛ 
ظرفیت هدایت گري اعتباریات به سمت گرایش هاي عالي انساني در حوزة »ادراکات اعتباري«؛ قدرت جذب 

فرافرهنگي؛ توان دیپلماسي عمومي؛ جلوگیري از شکاف نسل ها؛ معنادار کردن بازگشتن به خویشتن.
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1. مقّدمه

بررسي متون دیني حاکي از آن است که بسیاري از دیدگاه ها و جهت گیري هاي اسالم در 

تمام عرصه هاي انساني، به ویژه فرهنگ، ریشه در انسان شناسي آن دارد. همان گونه که بسیاري از 

مکاتب علوم انساني غرب نیز ریشة در انسان شناسي خاص خود دارند. براي نمونه، این تلّقي خاص 

از انسان و فطرت بود که براي دکارت و کانت به عنوان دو تن از فیلسوفان مطرح و اثرگذار بر 

معرفت شناسي و فلسفه در غرب، بستر بحث هایي مانند قضایاي پیشیني و تحلیلي و بعدها زمینة 

بحث هاي گسترده تري در زمینة زبان را فراهم کرد، و حتي موجب توسعه در مباحث »سوژه« و 

»ابژه« گردید؛ بحث هایي که به تدریج، زمینة ظهور نوکانتي ها و شّکاکیت مضاعف و دیدگاه هاي 

نسبیت فرهنگي را به دنبال آورد. آنان حتي حقیقت را امري بین االذهاني و محصول تصمیم یا 

توافق جامعة علمي انگاشتند که خارج از آگاهي  و ارادة ما هویّتي ندارد، و رهاورد »نسبیت گرایي 

فرهنگي«1 را ارج  نهادن به تفاوت ها و حرکت به سوي صلحي اجتماعي و پایان بخشیدن به 

منازعات بي پایان، بر سر حق و باطل بودن این یا آن فرهنگ معرفي کردند. غافل از اینکه این نگاه 

خودشکن بوده و امکان درک »دیگران فرهنگي« در دیگر نظام هاي معنایي را با چالش مواجه 

کرده، بر تقابل ها و تضادها مي افزاید و در نتیجه، به جاي صلح و تعامل، اختالف و تعاند به بار 

مي آورد. )Fay, 1996, pp.4&7( براي نمونه، اگر قرار باشد ما به فرهنگ ها احترام بگذاریم، آیا 

باید نسبت به پاک سازي قومي در بوسني، و زنده به گور کردن دختران در هند و چین نیز احترام 

بگذاریم؟ )Macklin, 1999, p.69( افزون بر این، هنگام بروز جنگ نظامي میان دو کشوري که 

در اثر تضاد در الیه هاي بنیادین فرهنگي خود، به منازعه و ستیز با یکدیگر برخاسته اند، آیا مي توان 

فرهنگ هر دو کشور را محترم شمرد؟ 

از سوي دیگر، ظهور نسبیت گرایي فرهنگي در قرن نوزدهم، موجب بحران هویّت انسان گردید؛ 

زیرا حقیقت را تابعي از فرهنگ هاي متنّوع و هویّت انسان را تاریخي و سیال مي انگاشت و درپي 

آن، وقوع دو عامل دیگر، این بحران را تشدید کرد: عامل نخست »انقالب ارتباطات«2 به ویژه در 

1. Cultural Relativism.
2. Communication Revolution.
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حوزة فناوري اطالعات و ارتباطات )ICT( بود که به عنوان ابزاري میداني در خدمت نسبیت گرایي 

فرهنگي در آمد و به سرعت، دست به تکثیر منابع معناساز هویّتي زد که اثر آن وقوع عامل دوم، 

یعني رویداد »از جاي کندگي«1 شد. »انقالب ارتباطات« زمینة انتقال سریع معارف اکتسابي از 

جهان ذهني افراد به جهان فرهنگي یا از یک جهان فرهنگي به دیگر جهان هاي فرهنگي را فراهم 

 آورد و در پي آن، رویداد »از جاي کندگي« موجب بسترزدایي روابط اجتماعي از مکان هاي محلي 

همکنش با آن گردید ) گیدنز،1991، ص 21(. ازاین رو، تالش براي یافتن دستاویزي محکم و ثابت 

در میان جهان هاي متکّثر فرهنگي، که زمینة بازگشت به هویّت و خویشتن حقیقي انسان و درک 

دیگر نظام هاي فرهنگي براي کاستن از منازعات را ممکن سازد، امري ضروري است ضروري. این 

نوشتار با روش »توصیفي– تحلیلي« )استناد به آیات قرآن و توصیف و تحلیل فطرت(. با عطف 

توجه به همین مطلب، پرسش اساسي خود را تعّمق و کاوش در ظرفیت هاي فرهنگي ـ هویّتي 

نهفته در فطرت انسان قرار داده است تا پاسخ را از درون خود انسان استخراج کند. 

2. پیشینة بحث

بحث درباره چیستي فطرت انسان، از دیرباز محل بحث و گفت وگو میان اندیشمندان بوده است. 

اما به نظر مي رسد در میان اندیشمندان غربي، از دورة رواج تجربه گرایي تا امروز، به فطرت به مثابة 

کیفیت خلقت انسان با ویژگي هاي قدسي و فرامادي توجه جّدي نشده است؛ آنچه ریشه در مباني 

انسان شناختي و معرفت شناختي آنان دارد. نهایت اینکه انسان شناسان و مردم شناسان به عوامل 

انسان شناختي دخیل در فرهنگ، با استناد به تحقیقات زیست شناسي، عصب شناسي، رفتارشناسي 

و روان شناختي پرداخته، غرایز و سوائق بدني را به عنوان علت تشابه رفتارهاي اجتماعي مطالعه 

کرده و از این منظر، درصدد بررسي تأثیر آن بر روي رفتار انسان ها و پیامدها و نتایج آن در جامعه 

و فرهنگ بر آمده اند )رفیع پور، 1377، ص93-102(؛ ولي سخن از بینش ها و گرایش هاي عالي 

انساني به میان نیاورده اند. برخي هم در این میان، از اساس، سرشتمندي انسان را انکار کرده و کفة 

فرهنگ و تاریخیت یا وجودگرایي یا جامعه گرایي افراطي را برجسته ساخته اند. این در حالي است که 

1. Disembedding.
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»انکار ذاتمندي و هم ذاتي آدمیان اساساً امکان علوم انساني را ناممکن مي کند؛ زیرا با نفي ذاتمندي و 

هم ذاتي انسان ها، صدور هرگونه قاعدة علمي عام و ثابت دربارة کنش آحاد و جوامع بشري منتفي و 

محال مي گردد )رشاد، 1384، ص17(. ازاین رو، مي توان گفت: از دورة رواج تجربه گرایي به بعد، بیشتر 

پژوهش هاي انجام شده در باب سرشت نوعي انسان یا اساساً منجر به انکار ذاتمندي انسان گردیده 

)سرشت ستیز( یا گرفتار نوعي تقلیل گرایي انسان به ابعاد فیزیکي او شده است )سرشت پذیر مادي( 

که در نتیجه، این تقلیل گرایي، ظرفیت هاي فرهنگيـ  هویّتي انسان به رابطة داشته هاي فیزیولوژیکي 

و ژنتیکي انسان با فرهنگ شناخته مي شود. براي نمونه، در برخي رویکردهاي عصب شناسانه و 

ژنتیکي استعداد تجربة دیني انسان، مانند قدرت برقراري ارتباط با خداوند به فرهنگ و دستگاه هاي 

پیچیده عصبيِ  انسان فروکاسته مي شود. )Murphy, 2006, pp.5&6( در بعضي از رویکردهاي 

جامعه شناسي )نظام شخصیتي تالکوتـ  پارسونز(، کشش ها و گرایش هاي فطري همان انرژي هاي 

جسماني محسوب مي شود که کنش را امکان پذیر مي سازد )ریتزر، 1374، ص 139( و در رویکرد 

روان شناختي، دیدگاه وحدت گرایِي روان فیزیکي )این هماني روان و تن( با غلبه بر دیدگاه دوگانه گرایي 

روان فیزیکي )نااین هماني روان و تن(. هرگونه ویژگي نوعي انسان را مادي مي انگارد )ماریو و همکار، 

1388، ص 28(. در این نگاه، حس هاي فراتني آدمي1 )حس هایي که به وسیلة آن، آدمي چیزهایي 

را ادراک مي کند که گرچه در جهان مادي احساس مي شوند، ولي ماهیت غیر مادي دارند، )بهزاد، 

1372ص63( از قبیل حس کنجکاوي، زیبایي، پرستش و مانند آن، باید به جنبه هاي زیستي و 

فیزیکي آدمي تقلیل یابد. البته در این میان، برخي از روان شناسان مانند فرانکل2 با ارائة وجودي 

متعالي )خدا( در سطح ناهوشیار آدمي )فرانکل،2000، ص70(؛ راجرز3 با طرح نظریة »خویشتن« و 

»خودشکوفایي«؛ مازلو4 با تالش براي تقسیم بندي دیگري براي نیازهاي انسان مانند عدالت خواهي، 

نیکي، زیبایي، نظم و اتحاد؛ و فروم5 در پي کشف نیازها و مبدا انگیزش رفتارهاي آدمي، به نیازهاي 

قدسي و معنوي به عنوان نیازهاي اساساً نهفته در سرشت انسان، مانند نیاز با پیوستگي به دیگران، 

1. Supersomatic.
2. Victor E. Frankl.
3. Carl Rogers.
4. Abraham. Maslow.
5. Erich Fromm.
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نیاز به بزرگي و ارجمندي، نیاز به هویّت و نیز نیاز به چارچوبي براي هدایت رفتار خویشتن، توجه 

کرده اند )نجاتي، 1391، ص 56-54(. 

با وجود این، مي توان در پیشینه یابي سرشت نوعي انسان، رویکرد سومي هم تحت عنوان 

»سرشت گرایي فرامادي« یافت. این رویکرد ضمن پذیرش سرشت نوعي انسان، آن را به ابعاد 

مادي انسان فرو نمي کاهد، بلکه متأثر از مباني هستي شناختي و معرفتي خود، به ابعاد قدسي و  

متافیزکي انسان به مثابة اموري که نحوة خلقت انسان و متمایز از حیوان است، مي پردازد و با این 

نگاه فراگیر، درصدد واکاوي خدمات فطرت به فرهنگ و ارائة ظرفیت هاي هویّتي آن برمي آید. 

این نگاه را مي توان در میان اندیشمندان مسلمان با تأثیرپذیري از کتاب الهي قرآن، به وضوح 

مشاهده کرد. هرچند در این رویکرد، فطرت بیشتر در مباحث عرفاني، کالمي و فلسفي مطمح 

نظر قرار گرفته است، اما در سدة اخیر، به تدریج توجه به ظرفیت هاي هویّتيـ  فرهنگي فطرت در 

قالب نظریة »فطرت« در میان اندیشمندان مسلمان پررنگ تر شد. نظریة »فطرت« در ساده ترین 

تقریر، عبارت است از اینکه انسان ها نوع واحدي با ماهیت مشترک هستند. ماهیت مشترک انساني 

داراي ویژگي هایي پیشین و غیر اکتسابي است که به دو دستة دانش ها و گرایش ها تقسیم مي شود 

)مطّهري، 1387، ج4، ص 170-171/ همچنین ن.ک: غفوري نژاد، 1389(. آية الل میرزا محّمدعلي 

شاه آبادي را مي توان از بنیان گذاران نظریة »فطرت« در قرن اخیر به شمار آورد. شاه آبادي با 

تمّسک به مقتضیات فطرت انساني، از راه هاي متعددي به اثبات خداوند و صفات کمالي او پرداخته 

است. تمّسک به فطرت عشق به کمال مطلق، فطرت افتقار، فطرت امکان، فطرت انقیاد، فطرت 

خوفیه، فطرت امید، فطرت حّب اصل و بغض نقص، از جمله راه هایي است که شاه آبادي بدین 

منظور پیموده است )ن.ک: شاه آبادي،1360(. هرچند اهتمام حکیم شاه آبادي در نظریه پردازي، 

به اثبات خداوند و صفات کمالي او معطوف است، اما از رهگذر نیل به این هدف، ابعاد متنّوعي 

از ظرفیت هاي فطرت را بر روي مخاطب مي گشاید که مي توان آنها را در عرصة مباحث هویّت و 

فرهنگ نیز دست مایة تحلیل قرار داد )ن.ک: پیرمرادي، 1386( بعد از شاه آبادي، استادان علوم 

معقوِل تأثیرگذار بر حوزة علمیة قم، امام خمیني و عاّلمه طباطبائي بودند که این نظریه در اندیشة 

هر دو جایگاه ممتازي دارد. 



54

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره پنجم/ پاییز و زمستان1394

امام خمیني تمام معارف حقة اسالمي را فطري مي داند و تصریح مي کند که در این مسئله، 

از محضر شیخ عارف کامل شاه آبادي- که در این میدان منفرد است ـ استفاده کرده است. عاّلمه 

طباطبائي نیز در تفسیر آیة 53 سورة نحل، در استدالل به اضافي بودن رجا، اراده، محبت و مانند 

آن، استداللي شبیه حکیم شاه آبادي اقامه مي کند )طباطبائي، 1371، ج12، ص 272؛ ج 8، 

ص307(. همچنین استاد مطهري، که مسئلة فطرت را »اصل مادر« در معارف اسالمي مي داند 

)مطّهري، 1389، ص 100(، سال ها شاگرد حضرت امام و عاّلمه در فلسفه بوده است. ازاین رو، وي 

نیز در نظریة »فطرت« خود، از آراء آية الل شاه آبادي متأثر بوده است. )ن.ک: پیرمرادي، 1386(. 

اندیشة استاد مطّهري و  اثرپذیري زمینه هاي مساعدي براي بسط نظریة »فطرت« در  همین 

توجه به ظرفیت هاي آن در حوزه هاي گوناگوني مانند معرفت شناسي، وجودشناسي، فلسفة دین، 

کالم، روان شناسي، اخالق، فلسفة تعلیم و تربیت، فلسفة تاریخ، جامعه شناسي و فرهنگ فراهم 

آورد )شیرواني، 1376، ص219-222 / همچنین ن.ک: قراملکي، 1382، 1383(. نویسنده نیز 

با دست مایه قراردادن این پیشینه، مي کوشد در قالب رویکرد سوم )سرشت گرایي فرامادي( و با 

روش »توصیفي– تحلیلي« )استناد به آیات قرآن و توصیف و تحلیل فطرت(، گامي کوچک در 

ارائه ظرفیت هاي هویّتي ـ فرهنگي فطرت بردارد.

3. بررسي مفاهیم

1-3. فرهنگ

»فرهنگ« به آن بخش از معرفت انساني اطالق مي شود که از قلمرو معرفت فردي با نگرشي 

تقریباً همسو و عادت یافته به قلمرو معرفت جمعي راه یافته است، اعم از اینکه معرفت فردي راه یافته 

معرفتي بشري باشد یا الهي. هرگاه افراد انساني بر اثر زندگي اجتماعي واجد یک سلسله باورها، 

ارزش ها، هنجارها، احساسات، شیوه هاي قومي، رسوم اخالقي، تشریفات، میثاق هاي اجتماعي و 

شعائِر مشترک و همسو و عادت یافته شوند، به گونه اي که برونْ داِد این همسویي معرفتي، ظهور 

سبک و شیوة خاصي از زیستن گردد، فرهنگ رخ مي دهد )پارسانیا، 1390، ص 41-42 با تصرف(
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2-3. فطرت 

»ف ط ر« در لغت، به لحاظ ماده، معناي شکافتن، شکافتن از طول، آفرینش آغازین و نوین 

)بدون پیشینه( دارد. )راغب اصفهاني 1412ق، ابن منظور، 1414ق، واژه »ف ط ر«(، اما به لحاظ 

هیأت، بر وزن »فِْعلت« است و بر خلقت و آفرینش خاصي داللت دارد. اما هیأت فطرت به تنهایي 

کیفیت آفرینش را نمي فهماند و براي فهِم این آفرینِش خاص، نیازمند شناسایي مضاف الیه آن در 

متون دیني هستیم. در آیة سي ام از سورة مبارکة روم، به طور کاماًل آشکار مضاف الیه آن »اهلل« 

معرفي شده است. »فِْطَرت اهلل« در مجموِع واژة »فطرت« با توجه به معناي ماده و هیأت مضاِف 

آن در این آیه، به سرشت خاص و آفرینش ویژه انسان از سوي خداوند تعریف مي شود و امور 

فطري، یعني آنچه نوع خلقت و آفرینش انسان اقتضاي آن را داشته و مشترک بین همة انسان ها 

باشد )جوادي آملي،1390، ص27(. )در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت.(

3-3. هویّت

از منظر هستي شناسي فلسفة اسالمي، چون وجود انسان عین فقر و تعلّق به مبدأ کماالت و 

هستي بخش محض است )فاطر: 15(، پس این وجود به همراه کیفیت خاص1 و تمایزبخش آن 

از دیگر موجودات )فطرت الهي(، عقاًل زوال نا پذیر، فراتاریخي و براي همة انسان هاست و از این 

منظر، بدان »هویّت فطري« انسان گفته مي شود. اما هویّت فطري، فرجاِم هویّت انساني نیست، 

بلکه از منظر هستي شناسي انسان فرهنگی، هویّت انساني در جریان ورود ارادي انسان به نظام 

معنایي و تاریخي و فرهنگي خود تکّون و تعّین مي یابد. )رعد: 11 / اسراء: 84( که از آن مي توان 

به هویّت فرهنگي یاد کرد. هرگاه خروجي هویّت فرهنگي انکار یا نسیان یا غفلت از هویّت فطري 

انسان گردد، زمینة نوعي انحراف در مسیر شناخت هویّت انسان رخ مي دهد؛ زیرا چنین انساني 

از خودش تصوري دارد که واقعیت ندارد. او خود را موجودي مستقل در وجود و مالک کماالت 

ظهور یافته در خویش و خودکفا در تدبیر امور خود مي پندارد که با استمداد از اسباب طبیعي، 

خود را اداره مي کند )طباطبائي، 1371، ج19، ص 220-219(.

1. این کیفیت خاص وجود انساني در اصطالح ادبي، مفعول مطلق نوعي، و در اصطالح فلسفة اسالمی در 
اینجا، معقول ثاني فلسفي گفته مي شود. ویژگي معقول ثاني فلسفي آن است که از اوصاف خود وجود خارجي 

است و موجود به همان وجود موصوفش است.
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4-3. جهان فطري

کارل ریموند پوپر، از فیلسوفان علم در قرن بیستم، از سه جهان سخن مي گوید. از نظر 

او، جهان نخست جهان »اشیاي فیزیکي«1 و جهان دوم  جهان  »تجربه هاي ذهني«2 و جهان 

سوم جهان »گزاره ها به اعتبار خود گزاره ها«3 یعني محتواي آنهاست )پوپر، 2005، ص 211(. 

جهان »اشیاي فیزیکي« همان جهان طبیعت و واقع است. اما انحصار این جهان به عالم طبیعت، 

در دیدگاه پوپر به واقع گرایي سکوالر وي برمي گردد که برهان علمي بر آن وجود ندارد. نزد 

متفکران مسلمان، عالم واقع )نفس االمر( اعم از عالم طبیعت است و عوالم غیرمادي را نیز شامل 

مي شود )پارسانیا، 1391، ص194-195( و از این رهگذر، مي توان جهان دیگري را تصور کرد 

که غیر از عالم مادي است،  و از سوي دیگر، گرفتار شّکاکیت ساختاري کانتي و نوکانتي نیست 

که واقعیتي فراسوي ادراک فردي یا جمعي انسان ها را نپذیرد و منطقاً منجر به نفي جهان اول 

مادي پوپر گردد. این جهان را به سبب برخورداري از ثبات ، اشتراک میان انسان ها و قوانین 

عامي همچون »انکارناپذیري اصل واقعیت« )در حوزة بینش ها( و »گرایش به کمال مطلق« 

)در حوزه گرایش ها(، جهان فطري مي نامیم که به مثابة زیستْ جهان بنیادین و مشترک میان 

جهان هاي متکّثر فرهنگي است و مي تواند امکان تفاهم و درک دیگران فرهنگي را فراهم سازد. 

)در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت.( ویژگي هاي جهان فطري را در دو بخش مي تـوان ارائـه 

کرد: ویژگي هاي مشترک ابعاد شناختي و گرایشِي جهان فطري و ویژگي هاي مختص به ابعـاد 

شنـاختي و گرایشِي جهان فطري

1-4-3. ویژگي هاي مشترک جهان فطري

 الف. فطرت در اصطالح قرآني، یک حالت وجودي است که مقتضي شناخت هاي حضوري 

و حصولي و گرایش هاي خاصي در انسان هاست. به دیگر سخن، فطرت از سنخ هستي است، نه 

از سنخ چیستي، و داراي مفهوم بلکه از قبیل معقول ثاني فلسفي است )جوادي آملي،1390، 

ص26(؛ یعني موجود به جعل بسیط )موجود به همان وجود انسان( است و تحقق آن به علتي 

1. physical objects.
2. subjective experiences.
3. statements in themselves.
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غیر از علت وجود انسان نیاز ندارد؛ زیرا فرض این است که آفرینشي و سرشتي انسان است. پس 

اگر انسان هست، فطریات او هم با او همراهند و عوامل محیطي )اعم از محیط رحمي، اقلیمي و 

فرهنگي( تنها در رشد یا انحطاط آن مؤثرند. 

ب. فطریات انسان )امور منسوب به آفرینش انسان( در همة افراد انسان یافت مي شود، هرچند 

کیفیت آنها از نظر ضعف و شدت، متفاوت باشد. 

ج. امور فطري همواره در طول تاریخ ثابت است و چنان نیست که فطرت انسان در برهه اي 

از تاریخ اقتضاي خاصي داشته باشد و در برهة دیگر، اقتضایي دیگر. 

د. امور فطري از آن نظر که مقتضاي آفرینش انسان است، نیازي به تعلیم و تعلّم ندارد، هرچند 

تقویت یا جهت دادن به آنها نیازمند به آموزش باشد. )مصباح، 1378، ص39-38( 

ه . فطرت ویژگي جسم مادي انسان نیست، بلکه ویژگي روح آدمي است که به نحو تشریفي، 

»اهلل« به آن اضافه شده است. )فطرت اهلل(، به ویژه آنکه در آیة فطرت )روم:30(، دین را، که نزد 

خدا ثابت است )آل عمران: 19 / نحل: 96(، همان فطرت دانسته است. پس فطرت انسان، که 

هم آوا با دین است، آن نیز ثابت است و الزمة ثبات فطرت، تجّرد فطرت و تنّزه آن از خصوصیات 

ماده نظیر زمان و مکان است. )جوادي آملي،1390، ص58(. 

و. چون بینش و گرایش انسان متوجه هستي محض و کمال مطلق است )فطرت اهلل(، از ارزش 

حقیقي و عقالني و نوعي قداست برخوردار است و مالک تعالي اوست، و از این رهگذر، تفاوت بین 

انسان و سایر جان داران شناخته مي شود )همان، ص 26 و 27(.

2-4-3. ویژگي هاي مختص ابعاد شناختي و گرایشي جهان فطري

براي سهولت، ویژگي هاي هر یک از ابعاد شناختي و گرایشي جهان فطري در جدول ذیل 

قرار داده شده است
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جدول )1(: ویژگي هاي مختص ابعاد شناختي و گرایشي جهان فطري

ویژگي هاي ابعاد 
شناختي و گرایشي 

جهان فطري

ابعاد شناختي: یگانه 
راه ارزشمندي 

علوم بشري پذیرش 
فطري بودن اصول 
اولیه تفکر است .

شناخت بعد حضوري 
حضوري

انسان بدون وساطت مفاهیم 
ذهني، تنها با نوعي شهود دروني، 
به چیزي علم پیدا کند: مانند علم 
حضوري نفس به خودش، و علم 
حضوري به وجود گرایش   به بقا و 

کمال و لذت در وجود خویش

بعد حصولي

شناخت 
تصوري

شناخت مفهومي که  تصور آن 
وامدار مفاهیم دیگر نباشد: مانند 

مفهوم وجود

شناخت 
تصدیقي

شناختي که تصدیق به آن نیازمند 
کسب و نظر و دیگر عملیات 

پژوهشي نباشد؛ مانند بدیهي اّولي 
»اجتماع نقیضین محال است«، و 
»هر معلولي نیازمند علت است.«

ویژگي این بعد

تصور اجزاي قضیه، مانند موضوع و 
محمول امري اکتسابي و فرهنگي 
است، اما خود تصدیق فرافرهنگي 
و مستغني از آموزش است و در 
رشد علوم و دانش هاي بشر، که 
بخشي از فرهنگ است، نقش 

انکارناپذیري دارد، به گونه اي که 
تصدیق به درستي گزاره هاي 

حسي، که به وفور در علوم تجربي 
به کار مي رود، وامدار ادراک فطري 

و پیش تجربي »امتناع اجتماع 
نقیضین« است.

ابعاد گرایشي در 
سه شاخة اصلي 
گرایش به بقا، 
کمال و لذت:

اصیل بودن
این کشش ها و گرایش ها معلول علل خارجي و  اصل 
زمینه ساز  فرهنگي  و  بیروني  عوامل  نیست.  فرهنگي 

شکوفایي یا سرکوب آن هستند.

گرایش به امور 
حسن  و واگرایي از 

امور قبیح

فطرت به اوصاف کمال، تمام، سالم  و حسن، مانند 
صداقت، امانت  و احسان گرایش دارد و نسبت به 

اوصاف نقص، عیب و قبیح، مانند دروغ و انواع خالف 
و ظلم واگرایي و واکنش سلبي دارد )جوادي آملي، 

1384، ص 170(

امتداد شعاع 
گرایش هاي فطري

شعاع گرایش هاي فطري بي حد و حصر است 
)بي نهایت طلبي این گرایش ها(

پیوستگي در نقطة 
وابستگي به موجود 

بي نهایت کامل

این گرایش ها با وجود تعلّق به امور مختلف، سرانجام، 
همه در نقطة ارتباط با سرچشمة بي نهایت حیات، علم، 
قدرت و جمال، یعني کمال مطلق، به هم مي پیوندند و 
مبدا  به  گرایش  آن  و  نیست  بیش  یکي  مطلوب همه 
کماالت  و هستي محض است )مصباح یزدي، 1391، 

ص 43(.
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در اینجا، سه نمونه از آیات قرآن کریم را ذکر مي کنیم که زمینة درک بهتر ظرفیت هاي 

شناختي و گرایشي فطرت انسان به مبدأ اصیل کماالت را نشان مي دهد. این آیات امکان برون رفت 

از ساختارهاي حاکم بر انسان را براي او مقدور و تحلیل هاي ساختارگرایانه از فرهنگ، که نقش 

عامل و غایت بیروني و واقعي را نادیده مي انگارد، مخدوش مي سازد و کنشگران را افرادي غایتگرا 

و پیوسته خواهان تحصیل کمال مطلق به عنوان یک واقعیت بیروني، نه برساخت ذهني ترسیم 

مي کند. ازاین رو، همة غایات انساني بافته و ساختة خودش نیست، بلکه غایت بیروني واقعي هم 

وجود دارد )ر.ک. محّدث، 1393، ص95-72(

يَتُهْم َو َأْشَهَدُهْم َعلي  َأْنُفِسِهْم َأ  الف. آیۀ میثاق: )َو ِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن بَِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

لَْسُت بَِربُِّکْم قالُوا بَلي  َشِهْدنا َأْن َتُقولُوا يْوَم الِْقياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن هذا غاِفِليَن َأْو َتُقولُوا ِإنَّما َأْشَرَك آباُؤنا 

يًة ِمْن بَْعِدِهْم َأ َفُتْهِلُکنا بِما َفَعَل الُْمْبِطُلون(  )اعراف: 172 و173( ِمْن َقْبُل َو ُكنَّا ُذرِّ

و هنگامي که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذّریة آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان 

گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم، گفتند: »چرا، گواهي دادیم« تا مبادا روز قیامت بگویید: 

از این ]امر[ غافل بودیم. یا بگویید: پدران ما پیش از این مشرک بودند و ما فرزنداني پس از ایشان 

بودیم؛ آیا ما را به خاطر آنچه باطل اندیشان انجام داده اند هالک مي کني؟ 

این آیه به وضوح بر جبر و تعّین یافتگي ساختارهاي فرهنگي خط بطالن مي کشد؛ به این معنا 

که ذریّة بني آدم نسل به نسل بگویند: پیش از آنکه ما به دنیا بیاییم، ساختار شرک مستقل از وجود 

ما موجود بوده و در رفتار و کنش پدرانمان بروز و ظهور یافته است و ما همچون عروسک هاي 

خیمه شب بازي محصول جهت گیري  ساختارهاي شرک آلودیم و چاره اي جز کنش در چارچوب 

این ساختارها را نداریم. پروردگار با اخذ این پیمان، توان برون رفت از جبر فرهنگي ساختارهاي 

شرک آلود و پیش از اتولد را به انسان ها عطا کرده و این حاکي از امکان غلبة عاملیت انساني بر 

ساختارهاي شرک آلود است.

رُّ  ُکُم الضُّ ِ ُثمَّ ِإذا َمسَّ ب. آیات پناه بردن به خدا هنگام احساس خطر: )َو ما بُِکْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اللَّ

َفِإلَيِه َتْجَئُرون ( )نحل: 53(؛
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و هر نعمتي که دارید از خداست، سپس چون آسیبي به شما رسد به سوي او روي مي آورید 

]و مي نالید[ )نیز ر.ک. عنکبوت: 65 / انعام: 40 و 41(

در وجود هر انسان فرهنگي، یک انسان فطري نهفته است که هیچ گاه از بین نمي رود هرچند 

فرد در یک ساختار فرهنگي شرک آلود رشد یافته باشد و این انسان فطري، خود را در وقت 

خطرها، از درون انسان فرهنگي متضاد با خود بیرون مي کشد و مخلصانه خدا را مي خواند. پس 

فطرت انساني قدرت برون رفت از انسان فرهنگي متضاد با خود را دارد، ولي خوگرفتن با اسباب 

ظاهري و شاکلة انساني )شخصیت اکتسابي انسان که از مجموعة غرایز و عوامل تربیتي و اجتماعي 

حاصل مي شود( )جوادي آملي،1390، ص 189( موجب افول دوبارة انسان فطري در درون انسان 

فرهنگي مي شود و البته در این میان، برخي نیز قدرت باقي ماندن در انسان فطري را دارند و بر 

انسان فرهنگي سابق خویش غلبه مي کنند )لقمان: 32(.

ج. آیه فطرت: )َفَأِقْم َوْجَهَك لِلّديِن َحنيفًا، ِفْطَرت الِل الَّتي َفَطَر الّناَس َعَليها الَتبديَل لَِخْلِق الِل 

ذلَِك الّديُن الَْقيُم َولِکنَّ اَْكَثَر الّناِس اليْعَلُمون( )روم: 30( 

پس روي خود را به سوي این دین کن، حق گرا و یکتاپرست، با همان سرشتي که خدا مردم 

را بر آن آفریده است. آفرینش خدا تغییرپذیر نیست. این همان دین پایدار است، ولي بیشتر مردم 

نمي دانند.  

آیة فطرت متفّرع بر اثبات عقالني مبدأ و معاد در آیات قبلي است )َفَأقِْم َوْجَهَک...(. از سوي 

دیگر، اساس دین بر پایة توحید و معاد قرار دارد. پس تا وقتي انسان به مرحلة درک عقالني از 

دین نرسد، نمي تواند دین را آگاهانه مطابق گرایش تکویني خویش بیابد. البته خود این گرایش 

از آغاز تولد به حکم آیات فطرت، تذکر، نسیان، میثاق و الهام به فجور و تقوا، در انسان موجود 

است؛ اما وقتي او به مرحلة تعّقل دین )درک استداللي مبدأ و معاد( مي رسد به این گرایش علم 

هم پیدا مي کند، نه آنکه در پي بلوغ عقالني، گرایش فطري هم موجود شود )جوادي آملي،1390، 

ص150( این تحلیل نتایج ذیل را به دنبال مي آورد که مي تواند درکي از ظرفیت هاي فرهنگي- 

هویّتي جهان فطري به دست دهد.
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1. گرایش به مبدا متعال به صورت ناخودآگاه و مبهم در سرشت انسان وجود دارد و انسان از 

همان بدو تولد در ساحت وجودي خویش، از یک بعد ناخودآگاه متعالي برخوردار است؛ »به این 

معنا که انسان در درون خود داراي درک حضوري مبهمي نسبت به وابستگي خود به موجودي 

است که نیاز او را برطرف مي کند. گرچه ممکن است نتواند بگوید که این چه موجودي است، 

اما در نهاد و فطرت او احساس تعلّق و نیاز به خدا، به شکل مبهم نهفته است.« )مصباح، 1391، 

ص97-98( و همان گونه که برخي از یافته هاي روان شناختي نیز تصریح مي کند، نباید ناآگاهي 

به این بعد متعالي را برابر با نبود آن تلّقي کرد. براي نمونه، فرانکل، روان شناس معنادرمان گرا 

مي نویسد: »ناهوشیار )ناخودآگاه( متعالي معنایي جز این ندارد که انسان همیشه در یک رابطة 

قصدي با وجود متعالي است، حتي اگر فقط در سطحي ناهوشیار باشد. اگر کسي مرجِع قصدي 

چنین رابطة ناهوشیاري را »خدا« بخواند، بجاست است که از یک خداي ]در[ ناهوشیار سخن به 

میان آورد« )فرانکل، 1393، ص78؛ Frankl, 2000, p.70( که در نهاد و سرشت همة انسان ها 

وجود دارد و انسان پیوندي عمیق و ناگسستني با آن دارد. جالب توجه آنکه این بعِد ناخودآگاه 

بُعدي بي نهایت خواه است )مطّهري، ج13، 1384، ص433-443 / همو، ج26، ص526 / همو، 

ج 27، ص 355(.

2. این بعد ناخودآگاهِ وجودي براي آنکه مورد توجه آگاهانة انسان قرار گیرد، نیازمند بلوغ 

عقالني است. 

3. رسیدن به درک و شکوفایي عقالني مربوط به تجربه و نیازمند اکتساب و یادگیري است. 

پس در قلمرو فرهنگ قرار مي گیرد.

4. اگر فرهنگ شرایط این شکوفایي و آگاهي به گرایش فطري را فراهم نیاورد، انسان ها به 

طور ناخودآگاه به مبدا هستي و کمال مطلق گرایش دارند؛ اما به سبب فقدان آگاهي کافي، از 

خطاي در تطبیق مصون نمي مانند )طباطبائي، ج 6، ص189(

5. خطاي در تطبیق در مرحلة گرایش ناخودآگاه به مبدأ کماالت، به گرایش خودآگاه به این 

مبدأ رخ مي دهد و چون در بدو تولد، این درک و گرایش حضوري به لحاظ بعد خودآگاهي انسان، 

ضعیف و مبهم است، در فرایند رشد انسان، آسیب پذیري آن از ناحیة خطاي در تطبیق بسیار باالست. 
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6. خطرناک ترین حالت خطاي در تطبیق، آن است که انسان تجلیات و نمودهاي مبدا کماالت 

)مانند علم و قدرت( را به خود نسبت دهد )طباطبائي، ج19، ص 219-220(. در این وضعیت، 

انسان دچار »از خودبیگانگي« و »خودفراموشي« مي شود و به دنبال آن، خدا )مبدأ اصیل کماالت( 

را هم فراموش مي کند و زمینة تحریف، طغیان و بحران هویّت و گسست میان هویّت فطري و 

فرهنگي او هم فراهم مي شود. 

7. به بهانة خطاي در تطبیق، نمي توان این بُعد را انکار کرد. بلکه باید موانع رشد و شکوفایي 

آن را از سر راه برداشت. 

از  افراد  انتقال اکتسابي  براي  8. بزرگ ترین رسالت فرهنگ فراهم ساختن بسترهاي الزم 

مرحلة گرایش ناخودآگاه به مبدأ کماالت، به گرایش خودآگاه، و سرانجام، در بهترین وضعیت، 

فرهنگ پذیرِي توحیدمحور است که در بعد کالن، به جایگاه نظام آموزش و پرورش در فرهنگ و 

اهتمام ویژه به تربیت کودکان بازمي گردد. 

9. به هر میزان، فرهنگ زمینة رشد و بالندگي فطرت و انتقال درست آن از مرحلة گرایش 

ناخودآگاه به گرایش خودآگاه را فراهم کند، فطرت نیز زمینة ارتقاي فرهنگ را فراهم مي کند؛ 

یعني خدمات متقابل و ارتباط دو سویه و دیالکتیک میان این دو وجود دارد. 

10. این نگاه به فرهنگ، فرهنگ را به دو بخش »فرهنگ موجود« و »فرهنگ مطلوب« تقسیم 

مي کند، که با عطف توجه به فرهنگ مطلوب و برخاسته از فطرت، مي توان به نقد فرهنگ هاي 

موجود رفت و از فرهنگ حق و باطل، ناقص و کامل، خوب و بد، فرهنگ واحد جهاني و مانند آن 

سخن به میان آورد )فراهم ساختن ظرفیت انتقادي(

11. گرایش به هستي محض و مبدأ کماالت داراي نمودها و تجلّیاتي است که خود را در قالب 

آنها بهتر مي نمایاند و زمینه هاي تحریک انسان به سوي امور متعالي را فراهم مي کند؛ مانند گرایش 

به بقا، کمال و لذت طلبي به همراه فروع و زیرشاخه هاي فراوان خود که در قالب افکار، حاالت 

و رفتار متشابه و جهان گستِر انساني ظاهر و در میان تمام فرهنگ ها یافت مي شود و داللت هاي 

فطرت در تمام فرهنگ ها را نمایان و بدین سان، زمینة تقریب و تفاهم پذیري آنها را فراهم سازد.
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12. آنچه در ساحت میداني و واقعیت فرهنگي و اجتماعي حایز اهمیت است چگونگي هدایت، 

کنترل و مهندسي سرشاخه هاي تجلیات فطري )گرایش به بقا، کمال بقا و لذت طلبي( به همراه 

فروع فراوان آن به سوي مبدأ کماالت است؛ امري که تمایز و فاصله میان فرهنگ مطلوب و موجود 

را مشخص مي کند و معیار سنجش را فراهم مي آورد و در فرایند جامعه پذیري و فرهنگ پذیري به 

سمت گرایش به مبدأ کماالت نقش انکارناپذیري دارد. در قالب جدول ذیل مروري گذرا و فشرده 

بر آن شده است. تا دست کم الگویي از روش پژوهش در این زمینه را نیز فراهم آورد.

جدول )2(: تجلّیات سه گانۀ فطري ب بقا، کمال بقا و لذت

تجلّیات سه گانۀ فطري بقا، کمال بقا و لذت

منشأ  پیدایش تجلّیات سه گانه: حّب 
ذات )مصباح یزدي، 1376، ص41(

ــأ تالش براي بقا و  حّب ذات به عنوان امري فطري و غیر فرهنگي منش
افزایش کماالت به نحو لذت بخش در آدمي است )طباطبائي، ج 5، ص 

184 / همان، ج2، ص 69(.

ویژگي هاي حّب ذات )همان(

ــاس آیة میثاق )اعراف: 172( عین فقر و  الف. چون حقیقت ذات بر اس
ــّب ذات در تحلیل نهایي، به حّب  ــت، پس ح ــق به مبدأ کماالت اس تعلّ

هستي بخش ذات برمي گردد.
ــکیکي بوده و در پایین ترین حالت خود،  ب. حّب ذات داراي مراتب تش

ناخودآگاه و مستتر است
ج. مي تواند دست خوش خطاي در تطبیق گردد.

ویژگي هاي مشترک هر سه )همان(

ــش جلوه مي کند که  ــه گرای ــف. حرکت ذاتي نفس از مجراي این س ال
تعیین کنندة واقعي رفتارهاست.

ــّوع و پیچیدة التذاذي، مصلحتي،  ــاي فرعي تر و اعمال متن ب. گرایش ه
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 تحلیل عقلي، گرایش به بقا و استمرار حیات از لحاظ رتبه، 
ــایة بقا، خواهان کمال بقا  ــت. )آدمي در س بر دو گرایش دیگر مقّدم اس

به طور لذت بخش است.(
ــد و با یکدیگر  ــک، برهم اثر گذارن ــه نحو دیالکتی ــه گرایش ب ــر س ه . ه

هم پوشاني دارند.
ــه گرایش نیز نمودها و زیرشاخه هاي فراواني دارند که اسالم به  و. هر س

آنها توجه کرده است.
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جدول )3(: ویژگي تجلّیات سه گانه با بیان برخي از فروع و زیرشاخه هاي آنها

الف. گرایش به بقا

بنیادي ترین گرایش هوشیار و آگاهانة انسان که عامل بقاي انسان است.ویژگي

برخي از فروع آن

الف. از راه ظهور در تشویق هاي فراوان انسان به آخرت )قصص: 60(؛
ب. از راه ظهور در ترجیح آخرت بر دنیا )اعلي: 16و17(؛

ج. تعبیر از قیامت به یوم الخلود )ق: 3(؛
د. آرزوي هزار سال عمر طوالني اهل کتاب )بقره: 94(؛

ه . ترس از مردن، مرده، محتضر، قبرستان و بیماري هاي صعب العالج. راه کار 
قرآن دربارة مرگ هراسي، شناخْت درماني است )شجاعي، 1386، ص124-

)125

رابطة آن با فرهنگ

به  است،  آدمي  در  هوشیار  کاماًل  گرایش  اصیل ترین  جاودان گرایي  چون 
مي کند،  طلب  آن  حمایتي  چتر  زیر  در  را  کماالت  بقیة  انسان  گونه اي که 
تکویني،  میل  این  با  متضاد  بینش هاي  کردن  بیناذهني  نهادینه  این رو،  از 
از مرگ،  قالب ترس  با واکنش منفي فطرت مواجه مي کند که در  را  افراد 
اضطراب، یأس و پوچ انگاري هدف  زندگي، خود را نمایان مي سازد. بنابراین 
رابطه فرهنگ با گرایش به جاودانگي به طور خاص، و با فطرت به طور عام 
رابطة زنداني و زندانبان نیست که تسلیم محض فشارهاي فرهنگ باشد و از 

خود هیچ واکنش منفي نشان ندهد.

ب. گرایش به 
کمال بقا

ویژگي

بقا، خواهان  در ظرف  فطري  به طور  آدمي  تا  گرایشي که موجب مي شود 
کامل تر شدن خویش گردد و عامل سعي و تالش بیشتر در زمینه هاي علمي، 
اخالقي و حتي کار و فعالیت اقتصادي باشد، به گونه اي که اگر نبود بشر تنها 
زیستي،  نیازهاي  به  پاسخ گویي  حد  در  و  ساده  فعالیت هاي  یک سلسله  به 
مانند خوردن و آشامیدن و رفتارهاي دفاعي براي بقا و گریز از مرگ اکتفا 

مي کرد. )شجاعي، 1386، ص138 / مصباح یزدي، ج2، ص 108(

برخي از فروع آن
الف. گرایش به کنجکاوي و حقیقت جویي و شناخت به سوي احاطه علمي 

کامل و همه جانبه بر جهان هستي )تأکید فراوان قرآن بر حق و حقیقت(؛
ب. گرایش به قدرت و استقالل طلبي )تأکید قرآن بر عّزت( )همان(.

رابطة آن با فرهنگ

فطري  حقیقت یاب  گرایش هاي  مهندسي  موجب  انسان  جهان بیني  نوع 
خواهد شد؛ مثاًل، در فرهنگي که معرفت انسان از »خودش« در قالب یک 
موجود مادي، نهادینه مي گردد، گرایش  به حقیقت جویي بر کشف جنبه هاي 
به سمت  پژوهش،  عرصة  در  راهبرد کالن  و  متمرکز مي شود  انسان  مادي 
روش هاي مادي و کّمي و رشد دیوانه وار آمار سوق داده مي شود و بدین سان، 
این گرایش با رشدي ناموزون و ناشکوفا در ابعاد معنوي و نیز در ناحیة قدرت 

مواجه مي گردد.
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ج. گرایش به لذت

انسان در کنار بقا و کمال، دوست دارد و مي خواهد همیشه شاد باشد و با ویژگي
خوشي زندگي خود را سپري کند.

برخي از فروع آن:

الف. نمودهاي مادي: برخي ضامن حیات مادي بشر است؛ مانند گرایش به 
تغذیه. بعضي دیگر ضامن بقاي نوع انسان است؛ مانند غریزه جنسي. دسته اي 
دیگر تأمین کنندة سالمتي و دوام حیات انسان است؛ مانند لباس و مسکن. 
برخي هم موجب رفاه و آسایش آدمي در زمینة توسعه و رشد فناوري است؛ 

مانند وسایل نقلیه.
ب. نمودهاي غیر مادي: گرایش به زیبایي و جمال که هم به زیبایي ظاهري 

تعلّق مي گیرد و هم به زیبابي معنوي )شجاعي، 1386، ص 179-178(

رابطة آن با فرهنگ

که  هرسو  به  انسان،  میل  این  به  مي تواند  تعلّم،  و  تعلیم  طریق  از  فرهنگ 
بخواهد جهت دهد. فرهنگ مي تواند به هنر، که معلول گرایش زیبادوستي 
انسان است، جهت متعالي یا متداني بدهد. هنر متعالي متأثر از جهان بیني 
هنر  اما  مي کشاند؛  محض  جمال  و  زیبایي ها  خالق  به  را  انسان  توحیدي، 
تحریک  مي کند.  دور  زیبایي ها  مبدأ  از  را  انسان  عکس،  جهت  در  متداني 
گرایش هاي جنسي از راه تشدید گرایش به زیبانمایي در زنان و زیبایي بیني 
در مردان، از نمونه هاي بارز انحراف در رشد درست این میل فطري است. 
توسعه و رونق صنعت گردشگري نیز یکي دیگر از نشانه هاي گرایش انسان 
به زیباگرایي است، هرچند به طور همزمان، به ارضاي حس حقیقت جویي و 

کنجکاوي بشر و یا دیگر امیال نیز مي انجامد.

4. فرهنگ فطري و ظرفیت غایت نمایي آن

همان گونه که گفته شد، آدمي به طور فطري، به کمال نامحدود گرایش دارد. ازاین رو، به طور 

فطري، موجودي غایت گرا و پیوسته خواهان تحصیل کمال به عنوان یک واقعیت بیروني نه یک 

برساخت ذهني است، هرچند در این راه، دست خوش خطاي در تطبیق مي گردد )طباطبائي، 

ج 6، ص189(. بنابراین، ارائة هرگونه تحلیلي از فرهنگ، که منشا پیدایش نظام معاني و معارف 

اندوخته شده و هویّت ساز فرهنگي را ساختارهاي جبري اجتماعي و پیشاتولد کنشگران بداند، مانند 

نظریة »ساختارگراي وجدان جمعي« دورکیم، »جبرگرایي اقتصادي « مارکس، »ساختارگرایي« 

مارکسیستي آلتوسر، و »ساختارگرایي معرفت شناختي« سوسور، از نگاه قرآن کریم مردود است؛ 

زیرا هر یک به گونه اي نقش عامل و کنشگر را نادیده مي انگارند و سهمي براي مقایسه، بازبیني، 

اصالح و تکامل معارف مکتسب و دروني شده )فرهنگ( میان کنشگران باقي نمي گذارند )ر.ک. 

محّدث، 1393، ص121-124(. همواره غایِت آرماني امري است بیروني و واقعي که انسان تالش 
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مي کند خود را بدان نزدیک سازد و نه یک قراداد ساختة انساني )مطّهري، 1384، ج25، ص535(. 

بر این اساس، فرهنگ در تحلیل هاي ساختارگرایانه و فردگرایانة برساختي، یا توسط ساختارها 

تعّین مي یابد یا توسط خود کنشگران ساخته مي شود. اما برداشت قرآني آن است که هویّت انسان 

هرگز به ساختار اجتماعي او تقلیل پیدا نمي کند و انسان گرچه از مسیر اراده و عمل وارد مجموعه 

معاني گوناگون در عرصة جهان اجتماعي مي شود و از این طریق، در تحقق بخشیدن به آنها سهیم 

مي گردد، اما همة این معاني بافته ها و ساخته هاي انساني نیست تا هویّت او را کاماًل تاریخي سازد. 

انسان به حسب حقیقت و فطرت خود، پیش از آنکه با پدیده هاي تاریخي ارتباط داشته باشد. که 

از مسیر عمل و ارادة او شکل گرفته اند و پیش از آنکه با موجودات مقّید و محدود ارتباط و تعامل 

داشته باشد، با هستي نامحدود ارتباط دارد و برخي از معاني و گرایش ها و تمایالت را از طریق 

ارتباط با مبدأ کماالت به دست مي آورد )پارسانیا، 1391، ص175-176( و از این رو، فرهنگ در 

نگاه قرآني، غایت گرا بوده و حرکت کالن آن به سوي مبدأ کماالت است.

1-4. تکویني بودن 

بلکه جزو  نیست،  انسان ها  قرارداد  تابع  این رو،  از  است.  تکویني  گرایش هاي جهان فطري 

انسان هاست، خصلت هاي  تکویني  وجود  فیزیکي جزء  اعضاي  که  است. همان گونه  وجودشان 

فطري نیز جزء وجود انسان است؛ اما به سرشت روحي آدمي مربوط مي شود. و از همین روست 

که انسان به حسب ساختمان وجودي خویش، در برابر احسان دیگران، احساس وظیفه مي کند، 

نه آنکه این احساس را حاصل یک قرارداد اجتماعي بداند. در قرآن، این جنبة وجودي و فطري، 

به گونه اي ظریف، در قالب استفهام انکاري )طباطبائي، ج 19، 1371، ص 110( تحریک شده 

است: )َهْل َجزاُء اإْلِْحساِن إاِلَّ اإْلِْحساُن( )الرحمن: 60(.

2-4. جهان شمول  بودن 

همان گونه که همة انسان هاي ساکن در پنج قاره داراي قلب و کبد هستند، همگي داراي 

شناخت ها و گرایش هاي فطري هم هستند و از این منظر، فطرت اساس تشکیل جهان مشترک 

و بنیادیني براي جهان هاي فرهنگي است و منشأ گرایش هاي متشابه جهان گستر نیز به فطرت 

بازمي گردد. 
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3-4. فراجنسیتي بودن 

ویژگي دیگر جهان فطري »نادیده انگاري جنسیتي« است؛ زیرا »فطرت« وصف بعد روحي 

انسان است و روح، جنسیت بردار نیست، و از همین رو، اجازة »ابژه« شدن زن به دست مردان را 

نمي دهد و موجب این تصورات نمي شود که فرهنگ است که زن را زن و بي بهره از کماالت واالي 

انساني، و مرد را مرد  و صاحب آن کماالت مي کند و بدین سان، این ظرفیت را فراهم مي آورد که 

از بروز بحث هاي جنجالي و دامنه دار فمینیستي در »انسان شناسي فمینیستي«،1 که از دهة 70 

قرن بیستم برجستگي زیادي یافت )فکوهي،1381، ص 230(، جلوگیري به عمل آورد.

4-4. واکنش سلبي

چون جهت خصلت هاي فطري به سوي کمال مطلق  است و این غایت را هدف گرفته، در 

صورت انحراف از این مسیر، از خود واکنش سلبي نشان مي دهد و در قالب اموري مانند بي هدفي 

و پوچي و اضطراب در زندگي انسان ظهور مي کند؛ چنان که اینکه اگر رفتار درستي با اعضاي بدن 

نشود، واکنش نشان مي دهد. براي مثال، همان گونه که چربي باال سبب واکنش قلب و زمینه ساز 

سکتة قلبي مي شود، به کارگیري نادرست ویژگي هاي فطري نیز در یک جهان فرهنگي با واکنش 

جهان فطري همراه است. فرهنگي که احترام را در داشتن کاالهاي شیک تعریف کند و احساس 

و ارضاي نیاز را در این وادي بیندازد به سبب آنکه مصادیق »عزت«، »احترام« و »ارزش« زایل 

شدني است، سبب اضطراب خواهد شد. بر اساس انسان شناسي قرآني، این اضطراب را باید در 

ناکام شدن و ارضا نگردیدن بعد فطري انسان دانست.

5-4. قدرت بازدارندگي در ادراکات حقیقي

گزاره »واقعیتي هست«، به صورت ضرورت ازلي )پارسانیا، 1385، ص77-78(، غیر اکتسابي 

و بدیهي است؛ به گونه اي که هرکس با گزارش از دریافت فطري خودش از این گزاره، آن را وارد 

زیست ْجهان فرهنگي و عرصة شناخت عمومي مي کند؛ اما خود گزاره دستاورد فرهنگ نیست. 

پس بنیان و خمیرمایة برهان »صدیقین« از جهاِن فطري است، نه از جهاِن فرهنگي؛ بنیاني که 

مي تواند سنگ زیرین فرهنگ توحیدي قرار گیرد؛ زیرا مصداق این قضیه تنها در واجب الوجود 

1. Feminist anthropology.
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بالذات و نامحدود منحصر مي گردد )همان، ص 134(. عالوه براین، جهان فطري اجازه نمي دهد بعد 

شناختاري علم مطلقاً در همه جا انکار شود؛ اصلي که انکاِر واقع نمایي اش سبب اثباتش مي شود و 

همواره همچون سدي استوار در برابر موج شّکاکیت هاي برخاسته از جهان هاي فرهنگي و تاریخي 

مقاومت کرده، آنها را شکسته است.

6-4. ظرفیت هدایتگري در ادراکات  اعتباري

اعتباریات )ادراکات اعتباري( واسطة اندیشه اي میان نیازهاي انسان و عالم خارج و کاماًل متأثر 

از نیازهاي انساني است )طباطبائي، ج2، 1382، ص167(، و نیازهاي انسان نیز در ارتباط مستقیم 

با انسان شناسي و تابعي از نوع نگاهش به انسان است. پس اینکه ما انسان را تهي از فطرت و فاقد 

سعادت نوعي و غایت واقعِي بیروني بدانیم یا ندانیم، در نوع نگاه به نیازها و جهت دهي بدان و 

اعتباریات برساخته از آن، نیازها، مؤثر است. 

7-4. زمینه ساز وحدت در سعادت نوعي بشر

از منظر انسان شناسي قرآني، انسان از داشتة فطري و پیش فرهنگي »میل به کمال مطلق« و 

به دور از هر عیب و نقصي برخوردار است که به نحو فراتاریخي و فرازماني بروز مي کند. از این رو، 

الزمه اش وجود تنها یک سعادت براي نوع بشر است و خود همین ظرفیت یگانه اندیشي و همسویي 

در عرصة فرهنگ، امکان طرح فرهنگ واحد جهاني را نیز فراهم مي کند و از همین منظر، مي توان 

گفت: اقتضاي فطرت جهان ْاندیشي در عین توجه به زمینه هاي فرهنگي- تاریخِي رشد فطرت است.

8-4. قدرت باالي درگیر کردن بنیان فرهنگ ها 

زندگي و مرگ فرهنگ ها به زندگي و مرگ باورهاي بنیادین آن جامعه گره خورده است و 

ریشه اي ترین باورها، که سبب رواج و وضع ارزش ها، هنجارها و سنن اجتماعي خاصي در هر فرهنگي 

مي شود، طرز تفکر افراد هر جامعه در برابر سه پرسش از »حقیقت زندگي انسان در دنیا« و »آغاز 

جهان« و »انجام جهان«، به ویژه آغاز و انجام خود انسان است )طباطبائي، ج 16، ص192(. این 

سه پرسش، فطري و از زیستْ جهاِن فرهنگي افراد سرچشمه نگرفته است هرچند پاسخ ها متغیر و 

درون فرهنگي است پس فطرت ظرفیت باالیي در طرح پرسش هاي جهاني مشترک و درگیرکردن 

انسان ها نسبت به عمیق ترین الیه هاي فرهنگي شان دارد.
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9-4. قدرت معنابخشي 

جهان فرهنگي نمي تواند سه پرسش فطري و جان خیز پیش گفته را به طور کلي، از میان 

کنشگران خود حذف کند و اگر پاسخ هاي فرهنگي، بي تفاوت یا در ستیز با کشش هاي فطري 

انسان، همچون ابدگرایي باشد، جهان فرهنگي با واکنش جهان فطري مواجه خواهد شد. بر خالف 

فطرت، اخالق منهاي فطرت، قدرت معنابخشي به زندگي انسان را ندارد، بلکه تحمیل کنندة 

هویّتي کاماًل تاریخي و متغیر و بي پشتوانه به انسان است. »به علت تسلط نظام هاي انتزاعي پولي 

و تخصصي بر زندگي اجتماعي بشر، معناي شخصي زندگي از بیشتر عرصه هاي وجودي رخت 

بربسته و زندگي خالي از هدف و معنا و ارزش شده است. بازگشت نظام اخالقي، که ایجادکنندة 

معنا براي زندگي شخصي است، راه برون رفت از این بحران وجودي و معنایي است« )گیدنز، به 

نقل از ریتزر، 1374،ص781(، و روشن است که بازگرداندن اخالق به حیات اجتماعي بشر، جز 

بر بنیان ثابت فطرت امکان پذیر نیست؛ زیرا اخالق منهاي فطرت، اعطاگر هویّتي کاماًل تاریخي و 

متغّیر و بي پشتوانه به انسان است که سرانجام، در تحلیل نهایي، یا به ساخته ها و بافته هاي انساني 

در تعامالت اجتماعي میان کنشگران فروکاسته مي شود، یا به عنوان جبر ساختارها، »ایدئولوژي 

کاذب« و مانند آن خوانده مي شود. این نشانگر نقش فّعال و نه منفعل فطرت در فرهنگ هاست. 

10-4. قدرت جذب فرافرهنگي 

جهان فطري ظرفیت باالیي براي جذب جهان هاي فرهنگي به سمت خود دارد، و در عرصة 

دیپلماسي فرهنگي نیز استفاده از ظرفیت هاي این جهان بسیار جّذاب است و ظرفیت ایجاد نقاط 

مشترک و تفاهمات را بهتر فراهم مي کند. البته مي توان آن را به صورت فریب کارانه نیز به کار برد؛ 

یعني با مهندسي واژه هاي فطرت گریز، بلکه فطرت ستیز، فرهنگ مّد نظر خود را نهادینه و فرهنگ 

مزاحم را تضعیف کرد. روزانه تمام مردم و دولت مردان در روابط کوچک و بزرگ خود، به میزان غیرقابل 

شمارشي، واژه هاي فطرت نواز در جهت تثبیت اهداف خود و نیز فطرت ستیز در جهت رّد منطقي 

یا تخریب شخصي و حزبي طرف مقابل به کار مي گیرند. این همان راهبردي است که امروز دنیاي 

استکبار به زعم خویش در زمینة حذف اسالم به کار بسته و اجراي آن را بر عهدة رسانه هاي غول پیکر 

خود نهاده است، و مي کوشد از طریق جهت دهي به نمودهاي فطري، بشریت را از اسالم گریزان سازد.
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11-4. توان دیپلماسي عمومي

انسان ها با وجود ناهمگوني هاي نژادي و زباني و فرهنگي، فطرت همساني دارند که آنها را به 

پاکي و عدالت و نیکوکاري و همدردي و همکاري فرامي خواند و مي تواند شالوده ریز همکاري هاي 

برادرانة ملت هایي باشد که از نظر شکل ظاهري و سابقة تاریخي و منطقة جغرافیایي، شباهتي به 

یکدیگر ندارند. همکاري هاي بین المللي هرگاه بر چنین شالوده اي استوار باشد، دولت ها ارتباطات 

میان خود را بر پایة منافع سالم و مشترک و برتر از آن، منافع انسانیت بنا مي کنند )آیت اهلل 

خامنه اي، شانزدهمین اجالس غیرمتعهدها، 1391/6/9(. نمونة به کارگیري این ظرفیت فطري 

در گسترة بین الملل، نامة امام خمیني به گورباچف، رهبر شوروي سابق، است که به خوبي 

نشان مي دهد چگونه تعامل از درون جهان فطري، آغازي مشترک و قابل تفاهم براي دو فرد 

از دو زیست جهان فرهنگي کاماًل متضاد را فراهم مي آورد. در یک سو، گورباچف به عنوان رهبر 

سیاسي کمونیسم، در الیه هاي بنیادین فرهنگ خود، جایي براي توحید نمي شناسد و همه چیز 

به روابط تولیدي برمي گرداند و در سوي دیگر، امام خمیني رهبر موحدگرایي که همه چیز را در 

عالم وابسته به مشّیت و ارادة خداوند مي داند. اما با وجود این، ابتناي کنش فکري امام خمیني 

در نامه اش بر جهان فطري، ظرفیت تفاهم و درک متقابل را فراهم  آورد. عبارتي از نامة ایشان به 

گورباچف که شاهدي بر این ادعاست:

انسان در فطرت خود، هر کمالي را به طور مطلق مي خواهد و شما خوب مي دانید که انسان 
مي خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هیچ قدرتي که ناقص است، دل نبسته است. اگر 
عالم را در اختیار داشته باشد و گفته شود جهان دیگري هم هست، فطرتاً مایل است آن 
جهان را در اختیار داشته باشد. انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم دیگري 
هم هست، فطرتاً مایل است آن علوم را هم بیاموزد )موسوي خمیني، ج 21، ص 223(.

نمونة دیگر نامة مقام معّظم رهبري به جوانان اروپا و آمریکاي شمالي است )1393/11/1 

http://www.leader.ir ( که با وجود تکثرات نظام معنایي و فرهنگي مخاطبان نامه، کنش فکري 

و ارتباطي از درون جهان فطري و تحریک حس حقیقت جویي و دیگر تمایالت فرافرهنگي جوانان 

اروپایي انجام پذیرفت. 
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12-4. جلوگیري از شکاف نسل ها

بشر براي حفظ یکپارچگي و پرکردن شکاف میان نسل ها )که گفته مي شود: بین 20 تا 35 

سال اختالف سّني میان نسل گذشته با نسل بعدي وجود دارد( نیازمند آویزگاه محکمي است. 

اگر آویزگاه را اموري مانند فناوري یا علم کاماًل هرمنوتیکي قرار دهد، به سبب سرعت تحّوالت هر 

دو و تأثیرگذاري آن بر سبک زندگي، شکاف نسل ها عمیق تر مي گردد. اما اگر براي انسان فطرتي 

قایل شویم و مالک ارزش گذاري را مبتني بر فطرت بدانیم، به سبب ثبات و فراگیري فطرت، براي 

همة نسل ها، ظرفیت ایجاد تفاهم و بازدارندگي از شکاف نسل ها را دارد. 

13-4. معنادار کردن بازگشت به خویشتن

با انسان شناسي فطرت مدار، مي توان در فضاي از خودبیگانگي بشر، به هر دلیلي سخن از 

بازگشت به خویشتن را مطرح کرد. اصوالً بدون خوِد باثبات، بازگشت به خویشتن بي معناست. 

اگر انسان هویّتش یکسره تاریخي باشد، حتي در فرضي که عامل و کنشگر را مقهور و مغلوب 

ساختارها ندانیم، هویّتي ندارد تا بخواهیم بگوییم به خودش برگردد. حقیقتاً این فطرت است که 

معناي درستي از بازگشت به خویشتن را به دست مي دهد. بدون فطرت. هویّتي باقي نمي ماند؛ زیرا 

ارجاع به هویّت سّیال تاریخي امکان پذیر نیست و سخني بس ابهام انگیز است )جعفري، 1376، 

ج1، ص136 (. از این رو، از خودبیگانگي مارکس و لوکاچ، و به طور کلي، بازگشت به خویشتن – که 

از سخنان جّذاب مکتب فرانکفورت است-  همگي با این چالش مواجه است.

14-4. منضبط کردن آرزوها 

وقتي فطرت فرهنگ را غایت گرا کند، نه غایت ساز، و فرهنگ نیز در جهت آگاهانه و نهادینه 

کردن حرکت به سوي مبدأ کماالت سوق داده شود، آرزوها نیز منضبط تر و با واقعیت همسو تر 

براي  بي پایان  و  آرزوهاي جدید  تولید  حال  در  دایم  که  غایت ساز  فرهنِگ  برخالف  مي گردد، 

انسان هاست و البته در سایة این تولید، بر مصرف گرایي بي حد و حصر نیز مي افزاید و دایم حس 

فقر و نیازمندي را در انسان تقویت مي کند. 
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15-4. ممانعت از تغییرات هویّتي

بر اساس اینکه فطرت امري ثابت و مجّرد است، با دست کاري هاي ژنتیکي این بُعد انسان، 

یعني روح از بین نمي رود )مطّهري، 1385، ص95-98( و انسانیِت انسان هم به همین بُعد است 

و اصل فطرت با تجلّیات آن نیز محفوظ مي ماند. پس نمي توان گفت: انسان هاي تولیده شدة در 

آینده - هرچند به طور کامل در یک فرایند آزمایشگاهي- کاماًل هویّت فرهنگي و تاریخي پیدا 

مي کنند، تا آنجا که دیگر سرشت نوعي مشترکي هم بینشان نخواهد بود و بدین سان آیندة 

ارزش ها به خطر مي افتد. 

16-4. کاستن از خشونت دولت ها در ایجاد نظم اجتماعي 

فطرت زمینة داشتن واعظ دروني به عنوان یک ابزار خودکنترلي قوي در انسان ها را فراهم 

مي کند، و فرهنگي که در صدد حذف این واعظ دروني برآید، در حقیقت زمینه هاي مستبدکردن 

دولت و حکومت جهت برقراري نظم به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر و جلوگیري از تالشي پیکرة 

اجتماع را فراهم مي سازد و روابط بر پایة سود مادي و حذف اخالق در کنش ها مبتني مي گردد. 

نظیر این سخن در دیدگاه هاي آگوست کنت دربارة قدرت معنوي دینـ  البته با مباني سکوالري 

ـ دیده مي شود )ر.ک. باربیه، 1384، بخش چهارم(. در واقع، جهان فطري ظرفیت باالیي براي 

تقویت یکپارچگي اجتماعي )ایجاد همدلي دروني( و تعدیل یکپارچگي نظام )ایجاد هماهنگي از 

راه کنترل هاي بیروني( فراهم مي سازد. 

17-4. ظرفیت ایجاد نظم درون زا و جلوگیري از سلطة افراطي نظم برون زا

مي توان نوعي رابطة معنادار بین فاصله گرفتن فرهنگ ها از خصلت هاي فطري و تکثیر و تشدید 

نظارت ها و کنترل هاي بیروني مشاهده کرد. در یک فرهنگ، به هر میزان که ارزش ها، هنجارها و 

رفتارها بر اساس باورهاي متضاد با خصلت هاي متعالي و فطري انسان شکل گرفته باشد- به ویژه 

در تضاد با میل به جاودانگي، که زمینة مناسبي براي توجه به چرایي زیستن و معنا داري زندگي 

ایجاد مي کند- به همان میزان، آن فرهنگ براي پاسداشت ارزش ها و هنجارهاي خود، از اهرم هاي 

کنترلي درون زا و سرشته شده در وجود افراد بي بهره است و براي حفاظت از آنها و برقراري نظم 

و امنیت، به ناچار باید به اهرم هاي کنترلي بیروني متوّسل شود و بر تعداد دوربین هاي مخفي 
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و آشکار و تجهیزات پلیس و هزینه هاي امنیتي-  انتظامي خود بیفزاید )طباطبائي، 1387، ج1، 

ص88(. نظم مشهود در این جوامع، نظمي خشک و بیروني و »براي دیگري« است، و از این رو، 

در »غیاب دیگري« هیچ گونه تضمیني براي امنیت وجود ندارد. اینکه در آموزه هاي دیني، »تقوا« 

مقدم بر »نظم« ذکر شده است، »ُأوِصيُکَما َو َجِميَع َولَِدي َو َأْهِلي َو َمْن بََلَغُه ِكَتابِي بَِتْقَوى الل َو 

نَْظمِ  َأْمِرُكم«  )ابن ابی الحدید، 1404، ج 17، ص5( زمینة این برداشت را فراهم مي کند که نظم 

برخاسته از تقوا، که کاماًل همسو با خصلت هاي فطري است، نظمي است ممدوح و شکوفاکننده 

آن خصلت ها، نه نظم صرفاً برساخته از کنترل هاي بیروني. البته مقصود این نیست که همانند 

طرز تفکر مکتب آنارشیزم صرفاً با بیان اخالقي، عوامل نظارتي و بیروني کاًل حذف شود. چنین 

چیزي عملي نیست؛ زیرا در هر جامعه اي، همواره عده اي متخلف بوده اند. که بدون فشار و کنترل 

بیروني بر آنها، نمي توان نظم جامعه را تأمین کرد، بلکه سخن در پیامدهاي امنیتي ِفرهنگ هاي 

تهي فطرت است که با بي اعتنایي به ظرفیت هاي فطري انسان ها، بلکه له کردن آنها، همچون گرایش 

به راست گویي، عدالت و تنّفر از کذب، ظلم و مانند آن، از این ظرفیت هاي عالي براي ایجاد امنیت، 

خود را بي بهره مي سازند و تمام تالششان تشدید نظارت هاي بیروني است.

5. جمع بندي و نتیجه گیری

به نظر مي رسد فطرت انساني بر پایة انسان شناسي قرآني، با داشتن ویژگي هاي فراتاریخي، ظرفیت 

ایجاد یک نظام معنایي مشترک و هویّتي غیرتاریخي و کاستن از آثار منفي از جاي کندگي روابط 

را داراست، به گونه اي که مي توان آن را به مثابة جهان مستقلي)جهان فطري( در نظر گرفت، و از 

همین بعد استقاللي، ظرفیت هاي فرهنگي- هویتي آن را بررسي کرد. دست کم مي توان اشتراک در 

خصلت هاي فطري را به عنوان سرنخ هاي عمیق انسان شناختي و منبع نیازهاي اصیل معنوي و فراگیر 

تلّقي کرد و آن را علت بروز گرایش هاي مشابه فرافرهنگي در رفتارهاي اجتماعي جوامع با وجود 

تنّوع فرهنگي شان دانست؛ گرایش هایي همچون ابدخواهي، کمال جویي، حقیقت یابي، عّزت طلبي، 

ظلم ستیزي، احترام خواهي و صلح دوستي، و بر این اساس، فطرت را آغازین پایگاه همگاني و به عنوان 

زیستْ جهان بنیادین براي تعامل با جهان هاي فرهنگي با همة تمایزاتشان قرار داد. 
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