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نظریۀ فطرت؛ بهمثابه مبنای معرفتشناختی علوم انسانی

تاريخ دريافت5931/6/6 :

تاريخ تأييد5931/1/15 :

قاسم ترخان *

*

بر اساس دیدگاه اندیشمندان اسالمی ،انسان موجودی فطرتمند است؛ به این
معنا که جنبة ثابتی دارد که دین الهی با آن هماهنگ بوده ،بر اساس آن نازل شده
است .ازاینرو ،فطرت به آفرینش ویژة انسان اشاره دارد که در سه بعد شناختی،
گرایشی و توانشی قابل دستهبندی است.
پ ذ یرش مسذذه ه فطذذرت بذذه نذذوان یک ذی از مه ذ تذذرین پ ذیشفذذر

هذذای

انسانشناختی در وم انسانیِ اسالمی ،آثار فراوانی از خود به جذای مذیگذ ارد.
نوشتار حاضر تالش کرده اسذت براینذد ایذن مبنذا را از حیذث معرفذتشذناختی
بررسی کند .اینکه فطرت میتواند چونان منبعی بذرای معرفذت و معیذاری بذرای
توجیه و سنجش آن ،و تنها راه حل چالش نسبیت در وم توصیفی و هنجذاری
به شمار آید ،از جم ه دستاوردهای پژوهش حاضر ت قی میشود.

واژگان کلیدی :فطرت ،خداشناسی ،ارزشهای اخالقی ،روش وم انسذانی،
نسبیت ،معیار ام توجیه.

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی (.)tarkhan86@gmail.com
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 .1درآمد

فطرت از جم ه موضو اتی است که اندیشمندان اسالمی آثار مهمی در تبیذین آن
نگاشتهاند ،اما تا کنون اثری که تأثیر نظریة فطرت را در وم انسانی واکاوی کند
و به بیان ک یات بسنده نکند ،مشاهده نشده است .نوشتار حاضر در تذالش اسذت
تا به کارکرد معرفتشناختی نظریه فطرت در وم انسانی بپذردازد .از ایذن نظذر،
ضروری میداند از سه موضوع زیر به نوان درآمد بحث ذکری به میان آورد:
 .1-1چیستی فطرت و فطریات

اندیشمندان اسالمی نو اً با پ یرش ذاتگرایی 1،انسان را موجذودی فطرتمنذد
میدانند .فطرت از ماده «فطر» است ،به معنای شکافتن (واسطی ،بیتا ،ج،)123 :31
گشودن شیء و ابراز آن (ابنفارس3141 ،ق ،ج ،)334 :1ابتذدا و اختذراع (جوهري،،

ب ویتووا ،ج )183 :2و شذذکافتن از لذذول ،ایجذذاد و ابذذداع (راغ و 3132 ،ق ،)193 :و
ازآنجاکه آفرینش و خ قت الهی به منزله شکافتن پرده تاریك دم و اظهار هستی
امکانی است ،یکی از معانی این ک مه ،آفرینش و خ قت است؛ البته آفرینشی کذه
ابدا ی و ابتدایی باشد .ک مه «فطرت» بر وزن «فع ه» است که بر نوع ویژه داللت
میکند و از این نظر ،فطرت به معنای سرشت خاص و آفرینش ویژة انسان است
و امور فطری ،یعنی آنچه اوالً مقتضای آفرینش انسان است و اکتسابی نیست .ثانیاً
در موم افراد وجود دارد و همه انسانها از آن برخوردارند .ثالثاً ثابذت و پایذدار
است و تبدیل یا تحویلپ یر نیسذت؛ گرچذه شذدت و ضذعي مذیپذ یرد (نو :

طباطبائی3131 ،ق ،ج391-318 :33؛ جهاد ،آملی.)21-21 :3181 ،
 .1نظریۀ ذاتگرایی ،صفات و ویژگیهای انسان را به ذاتی و عرضی تقسیم کرده ،ویژگیهاایی را کاه
مقتضای ذات انسان است و از او جداناشدنی است ،ذاتی میداند.
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برایناساس ،فطرت به معنای خاص آن ،که در مقابل لبیعت و غریزه اسذت،

1

به ویژگی خاص روح انسان اشاره دارد کذه در درون او نهفتذه اسذت و اکتسذابی
نیست .این معنا میتواند از سنخ حقیقت تکوینی ،مانند شذناخت شذهودی کذه از
سنخ

حضوری است (ن  :جهاد ،آملی )21 :3181 ،یذا مفذاهی تصذوری و یذا

تصدیقی باشد که مع وم به وم حصولی هستند .مالك فطری بذودن مفذاهی یذا
قضایا در مسائل مربوط به حکمت نظذری اادراك بذود و نبودهذا و هسذتهذا و
نیست هذا و حکمذت م ذی اادراك بایذدها و نبایذدها  ،بذدیهی و اولذی بذودن
آنهاست؛ یعنی ذهن بشر آنگاه که به مرح ه ادراك رسید ،در فه آنها به فراگیری
از غیر نیازمند نیست .بیگمان امتناع تناقض در حکمت نظذری و حسذن ذدل و
قبح ظ

در حکمت م ی را میتوان از اصول بدیهی برشمرد (نو  :رموا -28 :

.)12
نکته قابل توجه آن است که انسان در کنار ادراکات و گرایشهذای فطذری ،از
برخی توانشها برخوردار است .این تواناییها از آن نظر که به انسذان اختصذاص
دارد و بهرغ تنوع چشمگیر افراد بشر از نظر ویژگیهای مادی و معنوی ،در همة
انسان ها ثابت و تغییرناپ یر هستند ،فطری دانسته شذدهانذد (نو  :گياموی)3181 :؛
مانند توانایی غ به بذر نفذ

و خذواهش هذای درونذی و سذاختارهای بیرونذی و

اجتما ی؛ توانایی قرب ربوبی یا توانایی ایجاد ارتباط و تقرب بذه خذدا؛ توانذایی
سخنگویی ،تفهی و تفاه ؛ توانایی ا تبارسازی در رفذ نیازهذا؛ یذا برخذورداری
انسان از قوة تعقل و توان درك ک یات .البته آنگونه که اشاره شد ،محصذول ایذن
 .1فطرت به معنای عام ،شامل طبیعت و غریزه میشود (برای توضایح بیشاتر ،نا :جاوادی1831 ،
.)72
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قوه در دو حوزه نظر و مذل در احکذام بذدیهی بذه دلیذل بذدیهی بذودن فطذری
محسوب شده 1و احکام او حتی در قضایای غیربدیهی نیز ازآنرو کذه تشذخیص
حق از بالل و خیر از شر احرکت در مسیر فطرت از کارکردهای اوست ،احکام
فطری شمرده میشوند (ن  :طباطبائی3131 ،ق ،ج.)234-211 :2
برایناساس ،میتوان فهرستی از امور فطری را در حوزه های سهگانه ادراکات،
گرایشهذا (نو  :جوهاد ،آملوی34-31 :3181 ،؛ مطهوي ،3182 ،،ج )313 -113 :1و
توانشها ارائه کرد که از جم ه مه ترین آنها بارت خواهند بود از :شناخت خدا
(اعياف312 :؛ روم ،)14 :امور اخالقی (شوم )8-1 ::و قذوانین اولیذة تفکذر ،ماننذد
قا دة امتناع تناقض (مطهي ،3182 ،،ج )182 :1در بعد ادراکات ،و گرایش به خذدا
(زخيف )11 :و امور اخالقی و شق به خیر در بعد گرایشها ،و توان ا تبارسازی
در رف نیازها و ...در بعد توانشها.
 .1-2مباحث معرفتشناختی

معرفت در معنای ام بارت است از باور صادق موجّه 2.مقصذود از «بذاور»،
یقین یا ظن المینانی است کذه در برابذر شذکاکیت قذرار دارد .واهه «صذادق» بذه
مطابقت اندیشه با واق اشاره دارد که مربذوط بذه معنذا و چیسذتی صذدق اسذت.
منظور از «موجّه» بودن ه توجیه معرفت است .برایناساس ،باور ،ناظر به حالت
فا ل شناسا ،و صدق ،ناظر به واقعیت خارجی ،و توجیه ،ناظر به نحوة اثبذات یذا
روش اسذت .از منظذذری دیگذذر ،در معرفذذتشناسذی پذ

از فذذر

معنذذاداری و

 .1برای توضیح بیشتر در خصوص فطری بودن اصول اولیه تفکر ن :مطهری ،1837 ،ج.137 8
 .7در این نوشتار اگرچه تعریف یادشده مبنای بحث قرار گرفته است ،تذکر این نکته ضروری است کاه
چنین تعریفی برگرفته از نگاه معرفتشناسان غربی است؛ وگرنه ،در نگاه معرفتشناسی اسالمی ،معرفت باه
گزاره اختصاص ندارد و شامل مطلق آگاهی میشود؛ چه به علم حضوری باشد یا حصولی.
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واق نمایی گزارهها ،از صدق و ک ب گزارهها بحث میشذود .نذاظر بذه صذدق و
ک ب گزارهها ،بحث از معیار ثبوتی امطابقت ،انسجام یذا ...و اثبذاتی اتوجیذه =
تعیین مناب  +روش +سنجش گزارهها از مباحذث کذالن ایذن حذوزه بذه شذمار
میآیند:
الي دربارة معیار ثبوتی یا تعریي صدق
مطابقذذذت

اcorrespondence theory

اpragmatic theory

پیشفر

اtruth

 ،انسذذذجام

دیدگاههذای متفذاوتی ماننذد

اcoherence

و مذذذلگرایذذذی

وجود دارد (ن  :جوهاد .)33-18 :3111 ،،بذیگمذان یکذی از

های بنیادین وم انسانی اسالمی آن است که در باب صدق گزارههذا،

نظریة مطابقت با واق را بپ یرد و این خود مست زم پ یرش اصل وجود واقعیذت
و نفی شکاکیت ام است.
ب ناظر به جنبة اثباتی ،از قالنیت

1

اrationality

دربردارندة دو بحث مه روش و معیار توجیه

گزارهها بحث میشود کذه

اjustification

و ذام یذا خذاص

بودن آن است .در بحث اول دو رویکرد اساسذی مبنذاگروی

،

اfoundationalism

انسجام گروی ا coherentismمطرح است و در بحث دوم ،تذاکنون دیذدگاه هذای
قالنیت مط ق و قالنیت نسبی ارائه شده است؛ البته قالنیت مط ق خود شامل
رویکردهای قلگرایی

اrationalism

 ،تجربهگرایی

اempiricism

و قذلگرایذی

انتقادی میشود.
در اندیشة فی سوفان مس مان ،مبناگروی قلگرایانه اص ی مسذ

ت قذی شذده

است (بيا ،آگاری بیشتي ،ن  :بستا و رمکارا  ،3181 ،ج ،)11-32 :3اگرچذه برخذی

 .1عقالنیت در اینجا وصف باورها و گزارهها بوده ،به معنای دلیل یا دالیلی معتبر بر پذیرش ی :بااور
است؛ یعنی معنای توصیفی دارد.
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در معیار صدق افزون بر مبناگروی ،انسجام و کارکرد را ه مطرح کرده اند؛ یعنی
معنای صدق را صرفاً مطابقت با واق دانستهاند ،نه انسجام و ملگرایی ،امذا در
معیار اثباتی صدق و توجیه معرفت ،از نظریه ترکیبی (تيکیبی از بواار ،،انسومام و

کارکيد) دفاع کيدهانا (ن  :خسيوپناه و رمکارا  ،3192 ،ج.)342-343 :3
بر اساس توضیحات دادهشده ،نوشتار حاضر در صدد اسذت نذاظر بذه بحذث
توجیذه صذذدق و کذ ب گذذزارههذذا ،بذذه ایذن پرسذذشهذذای اساسذی و ک یذدی در
معرفت شناسی پاسخ دهد که :آیا فطرت میتواند منبعی برای حصول معرفذت در
وم انسانی به شمار آید و همچنین در نقش معیار ظاهر شود و بذا آن صذدق و
ک ب قضایا ارزیابی گردد و آیا اساساً حل چالش نسبیت در وم انسذانی بذدون
باورمندی به فطرت امکانپ یر است؟
 .1-3چیستی علوم انسانی

از « وم انسانی» بسته به توسعه و تضییقی که در موضوع ،روش و هدف این
وم داده میشود ،تعریيهای گوناگونی ارائه شده است که تفصذیل آن را بایذد
در جایی دیگر جست ،اما به لور خالصه میتوان گفت گاهی مذراد از آن ،ذوم
اجتما ی است که رفتارهای اجتما ی انسان را صرفاً با روش تجربی مورد بحذث
قرار میدهد ،و زمانی مجمو ه مباحث درباره رفتارهای انسانها و مناسبات میذان
آنها اا

از فردی و اجتمذا ی و ارادی و غیذرارادی یذا افذزون بذر آن ،مطالعذه

بینشها ،منشها و کششها ،وم انسانی دانسذته مذیشذود و در نهایذت اینکذه،
برخی هر آنچه را درباره انسان یا مرتبط با انسان است ،وم انسانی میدانند.
بررسی نقش فطرت بر وم انسانی اگرچه میتواند هریك از معذانی اخذص،
خاص ،ام و ا

پیشگفته را دربرگیرد ،اما سه معنای ام ،خذاص و اخذص بذه

دلیل اهمیت و کاربرد فراوان ،میتواند محور پژوهش این نوشتار باشد.
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 .2نقش معرفتشناختی باورمندی به فطرت

با نگاهی به تعریي ارائهشده از فطرت و آنچه در مباحذث معرفذتشناسذی بیذان
شد ،نوشتار حاضر بر این نکته تأکید میورزد که نصر فطرت میتواند به نذوان
مبنای معرفت ،منب معرفت ،ابزار حصول معرفذت از دیگذر منذاب  ،ابذزار توجیذه
معرفت و ابزار سنجش معرفت ،نقش معرفتشناختی در وم انسانی ایفا کند.
 .2-1فطرت چونان منبعی برای معرفت

اندیشمندان اسالمی از چهار منب بنیادی ا قل ،وحی ،لبیعت و دل شناخت
و معرفت نام میبرند .پرسش اساسی آن است که :فطرت چه جایگذاهی در ایذن
میان دارد و آیا میتواند منبعی برای معرفت باشد یا نه؟ پاسخ به این پرسش خود
درخور مقاله ای مستقل است ،اما با دقت در دو نکته مذیتذوان تبیذین روشذنی از
مسه ه ارائه کرد:
الي

وم و تصدیقات انسان از آن نظر که گاه به رفتار انسانها ربطی نذدارد

و تنها واقعیاتی را در خارج کشي میکند و از آنها خبر میدهد ،و زمانی تنها بذه
رفتار و وسی ة به دست آوردن کمال یا مزایاى زندگى مربوط است و به کشي از
خارج نظر ندارد ،به «نظری» و « م ی» تقسی میشود.
ب منب بودن فطرت در ادراکات م ی بذه بحذث جذدی نیذاز نذدارد؛ زیذرا
شواهدی از متون دینی بر این نکته گواهاند که اینگونذه از ادراکذات برخاسذته از
احساسات بالنى اند و به الهام فطری و الهذی حاصذل شذده انذد (نو  :طباطبوائی،

3131ق ،ج :3ص 131 – 148و ج ،)333-331 :2اما دربارة ادراکات مربوط به حذوزة
نظر باید گفت که به ادراك حضوری و حصولی تقسی شدهاند .ادراکات حصولی
نظری ،شامل دو دسته از ادراکات هستند :ا 1دستهای که از لریق حذ

و فکذر

کردن دربارة آنها حاصل میشوند ا وم تجربی ؛ ا 2دسته دیگری کذه خداونذد
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آنها را به نحو تسخیر و ا طا به انسانها میدهد ا وم ک ی از جم ذه بذدیهیات
(ن  :رما  ،ج 333-331 :2و ج.)132-133 :3
برایناساس ،میتوان گفت افزون بر منب بودن لبیعت در وم انسانی که بذه
واسطه ابزار ح

دستیافتنی است ،به دلیل اشتمال این وم بر ادراکات نظذری

و گرایشهای انسانی ،از منابعی مانند قل و دل نیز در این وم استفاده میشود.
بنا بر توضیحات پیش از این درباره جایگاه قذل و اینکذه ایذن نیذرو ،بخشذی از
ساختار وجودی و سرشت انسان است و احکام آن ،احکام فطری اسذت و اینکذه
شناخت فطری به شناخت حضوری اختصاص ندارد ،منبذ بذودن فطذرت بذرای
ادراکات حصولی از توضیح بیش از این بینیاز است.
 .2-2فطرت معیاری برای توجیه و سنجش معرفت
1

فطرت معیاری برای توجیه و سنجش معرفت به شمار میآید؛ به این معنا که
با فطرت میتوان به توجیه گزارهها پرداخت و به نوان سنجهای صدق و کذ ب
گزاره ها را ارزیابی کرد .ازاینرو ،با ارجاع قضایا به امور فطری ،اگر گذزارهای در
تقابل با امر فطری ت قی شد ،میتوان به کذ ب آن حکذ کذرد یذا آن را ناموجذه
دانست .تفصیل این بحث را باید در جای دیگر جست ،ولی مناسب است اشذاره
کنی که غالب دانشمندان اسالمی ،از سویی در چیستی صدق قائذل بذه مطابقذت
هستند و از سوی دیگر ،در معیار اثباتی صدق مبنذاگرا شذمرده مذیشذوند؛ یعنذی
 .1تفاوت مرحله توجیه با سنجش این است که مرحله توجیه ،پیش از تولید معرفت و سنجش ،مربوط
به مرحله پس از تولید است .همچنین ممکن است ی :ابزار ،در توجیه کارایی نداشاته باشاد ،اماا در مقاام
سنجش معرفت تولیدشده ،کارایی داشته باشد؛ مثالً معیار انسجام ،در مقام توجیه کاارایی نادارد ،چاون باه
نسبیت میرسد؛ در حالیکه در مقام سنجش معارف تولیدشده ،میتوان با مشاهده عدم انساجام ،باه نقا
یکی از مراحل تولید معرفت حکم کرد.

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

11

سبب توجیه را ابتنای گزارهها بر بنیادهای بدیهی میداننذد (نو  :فوارابی3143 ،ق:

84؛ جهاد .)33-18 :3111 ،،در این صورت ،معیار پ یرش گزاره ها این است کذه
یا باید بدیهی و خودبهخود آشکار باشذند ،بذه لذوری کذه انسذان مجذالی بذرای
تشکیك در مطابقت آنها با خارج و واق نداشته باشد ذ مگذر اینکذه بذه گونذهای
بیمار باشد ذ و یا باید در قالب برهان صحیح منطقی بر بدیهیات مبتنی باشند .بذه
بیانی دیگر ،ادراکات نظری برگرفته از واقعیتهای خارجی و حاکی از آنهاست و
به همین سبب می توان آنها را به صدق و حقانیت توصذیي کذرد .بذرایناسذاس،
برای آنکه انسان گزارهای را تأیید و تصدیق کند ،باید به مطابقت آن با واقذ پذی
برده باشد .فه مطابقت با واق در «بدیهیات» مشک ی نذدارد و انسذان بذا تصذور
درست لرفینِ گزاره ،بیدرنگ آن را مطابق با واق مییابد و تصدیق میکند ،امذا
فه مطابقت «گزارههای اکتسابی» با واق  ،در روند استدالل برهانی اتفاق میافتد.
در هر حال ،سیر منطقی و قوا د استدالل و استنتاج امری است که هر انسانی
بالفطره با آن آشناست و به آن مل میکند و از ویژگیهای ثابت انسذانی اسذت.
این مط ب با نگاهی به توضیح المه لبالبائی ذیل آیة  212از سورة بقره اکَذلَِ:
یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ که قل انسان را بخشی از سذاختار وجذودی و
سرشت انسان میداند و اینکه اگر قوایی مانند شهوت و خش غ به نکنذد ،چشذ
قل مىتواند حقیقت را درك کند (طباطبوائی3131 ،ق ،ج 234-211 :2و ج-332 :1

 331و ج239-238 :3؛ رمه3181 ،الف )91 :وضوح بیشتری مییابد.
 .2-3فطرت معیاری عام برای معرفت

یکی از چالشهایی که وم انسانی با آن درگیر است ،مشکل نسبیت و نبذود
معیار ام است .بر اساس قالنیت نسبی ،معیار مومی و ثذابتی بذرای داوری در
ادراکات نظری و م ی وجود ندارد .به نظر میرسد حذل ایذن مشذکل ،تنهذا بذا

نظریۀ فطرت؛ بهمثابه مبنای معرفتشناختی علوم انسانی

11

ارجاع گزارهای هستانی و بایدی به فطرت امکانپ یر باشد .بذرایناسذاس ،از آن
نظر که ادراکات و بالتب گزاره های می به نظری انذاظر بذه واقذ و خذارج و
م ی اا تباری قابل تقسی است ،باید مشکل نسبیت را در دو حذوزة ادراکذات
نظری و م ی پی گرفت.
 .2-3-1نفی نسبیت در ادراکات نظری

در ادراکات نظری اد ا شده است که مؤلفههای غیرمعرفتی در فرایند شناخت،
اثرگ ار هستند و همچنذین بذدون توجذه بذه بسذترهای زمذانی و مکذانی ،تبیذین
پدیده های انسانی امکان پ یر نیست .بیگمان انکار معیذار مشذترك بذرای توجیذه
گزاره ها ا قالنیت نسبی و گرایش مط ق به بسذترگرایی بذه نذوان یذك مبنذای
معرفتشناختی به نسبیت میانجامد.
برای درمان نسبیت ،پیش از هر چیز مروری به سه نوع از رئالیسذ

ارئالیسذ

هسذذتیشذذناختی ،معرفذذتشذذناختی و روششذذناختی مذیتوانذذد راهگشذذا باشذذد.
اندیشمندان مس مان در وه ة اول ،رئالیس هستیشناختی را در مقابذل ایدئالیسذ
مطرح کرده ،بر این باورند که واقعیتی در خارج از ذهن وجود دارد.
در مرح ة دوم با لرح رئالیس معرفتشناختی ،معرفت و شذناخت مطذابق بذا
واق را ممکن میدانند و در بحث صدق انسجامگرایی ،پراگماتیس اسودگرایی و
فایدهگرایی را انکار میکنند و مالك صدق را مطابقت با واق برمیشذمارند ،امذا
اینکه چه مقدار از واق دریافت میشود ،برخی مانند سروش ،م کیذان و پایذا بذا
نفی رئالیس خام ،از رئالیس پیچیده دفاع کردهاند .اینان با پ یرش دیدگاه پوپر در
ف سفه

 ،گمان کردهاند خروج از معرفتشناسی اثباتگرایی و ابطالگرایذی ،و

ردّ رئالیس خام و رئالیس پیچیده ،مست زم غ تیدن در نسذبیگرایذی و ایدئالیسذ
است .این دیدگاه با نقدهایی مواجه شده و بر آن اساس ،با یك مفهوم نمذیتذوان
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تمام یك واقعیت را درك کرد ،ولی یك مفهوم مذیتوانذد حیثیتذی از واقعیذت را
بهدرستی نشان دهد و مفهوم دیگر ،حیثیت دیگر و مفهوم سوم ،حیثیت دیگر را و
همینلور .ل ا دیگر نزدیك شدن به واق مطرح نیست؛ بنابراین ،نه رئالیس خذام
قابل دفاع است ،نه رئالیس پیچیده (نو  :خسويوپناه و رمکوارا  ،3192 ،ج-324 :3

.)312
در مرح ة سوم ،غالب اندیشمندان مسذ مان از حیذث روششذناختی بذر ایذن
باورند که چنین معرفتی با روش مبناگروی استداللپ یر است اامکان مدللسازی
معرفت مطابق با واق

و معیار امی نیز برای توجیه معرفذت وجذود دارد انفذی

قالنیت نسبی ،جانبداری از قلگرایی .
توضیح دیدگاه آنان این است که در وم تجربی فیالجم ه میتوان بذه یقذین
رسید؛ زیرا وصول به یقین و نیز اثبات ک یت گزاره های تجربذی فقذط بذه اسذتناد
قل امکان پ یر است 1،آن ه با ارجاع تصورات و تصدیقات نظری به بدیهی ،و
اینکه بدیهیات معیار براى نظریاتاند و

مقیاس

است (بيا ،تهضیح بیشوتي

ن  :مطهي ،3194 ،،ج)124-139 :33؛ یعنی روش تجربی و یافتههای برآمده از آن،
ا تبار مستقل ندارد و ا تبار آنها به یك س س ه گزارههای ق ی به نذوان اصذول
متعارفه و بدیهیات وابسته است .با این بیان که اگر

حضوری باشذد ،خطذایی

در آن راه ندارد و همیشه درست است و اگر ذ حصذولی باشذد ،ذ نظذری
 .1آنچه مسلّم است اینکه ،استقراء هیچگاه نمیتواند یقین منطقی به باار آورد؛ باه گوناهای کاه تحقاق
نقیض گزارۀ استقرایی از نظر عقل محال باشد ،اما میتواند به یقین روانشناختی بینجامد ،بلکه بار پایۀۀ راه
حل شهید صدر ،میتواند نوع خاصی از یقین را افاده کند که وی عنوان «یقین موضوعی» را دربارۀ آن باه
کار میبرد (ن :صدر1147 ،ق .)883-877
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منتهی به

بدیهی میشود .ریشة همة بدیهیات ،اصل امتناع و استحاله اجتمذاع

نقیضین است و حتی پ یرش روش وحی به نوان یك روش معرفتزا از لریذق
قل اثبات میشود؛ با این توجیه که ح

و قل بهتنهایی نمیتوانند کذل هسذتی

را برای ما بشناسانند.
در هر حال به نظر میرسد راه نجات از نسبیت در گونذة اول از ادراکذات ،بذا
ارجاع قضایا به بدیهیات امکان پ یر باشد .ارتباط این بحث به فطرت به نکاتی که
پیش از این بیان شد برمیگردد که اوالً ،فطری بودن در مفاهی حصولی به معنای
بدیهی بودن است و ثانیاً ،سیر منطقی و قوا د استدالل و استنتاج امری است کذه
هر انسانی بالفطره با آن آشناست و به آن مل مذیکنذد و از ویژگذیهذای ثابذت
انسانی است.
اما آیا میتوان بذه نذو ی از بسذترگرایی معتقذد شذد کذه در ذین توجذه بذه
نظریههای اجتما ی بومی ،واق گرایانه باشد و مسه ه فطرت خدشهدار نشذود؟ در
پاسخ باید گفت با لحاظ دو دسته از ویژگیهای مومی و اختصاصذی جوامذ و
افراد ،باید بین صورت گرایی و بسترگرایی ت فیق کرد و در این صورت است کذه
از نسبیت گرایی در امان خواهی ماند .توضیح اینکه ،اگرچه دین بر اساس فطرت
الهی نو ی از انسانشناسی اانسان شناسذی مذومی را ارائذه و انسذان بایسذته و
شایسته را توصیي و توصیه میکند ،امذا در ذوم انسذانی رفتذاری و اجتمذا ی،
انسان تحققیافته مورد بررسی قرار میگیرد و انسانهای تحقذق یافتذه در جوامذ
مخت ي ،متنوعاند (ن  :خسيوپناه و رمکارا  ،3192 ،ج .)341-341 :3به بیانی دیگر،
اگرچه وجود فطرت به نوان ویژگی مشترك انسانها امری مسذ

اسذت ،نبایذد

شاک ه و فطرت ثانویه آنان نادیده انگاشته شود .مقصود از شاک ه بر اسذاس بیذان
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المه لبالبائی در تفسیر آیة  81سوره اسراء اکل یعمل علی شاکلته؛ هذر انسذانی
بر اساس شخصیت روحی خود مل میکند آن شخصیتی است که با توجذه بذه
غرایز ،مزاج و م کات خود ،و نیز وامل خارجی مانند آداب و سذنن و رسذوم و
ادتهاى تق یدى در انسان شکل میگیرد (ن  :طباطبائی3131 ،ق ،ج391-394 :31

و ج .)338 :2بنابراین ،انسانها با اینکه از ویژگیهای ثابت و همسان برخوردارند،
ابعاد ناهمسان و تحولپ یر فراوانی نیز دارند .به نظر میرسذد بذر اسذاس مبنذای
حرکت جوهری و استکمالی انسان ،میتوان ایذن اختالفذات را بذا حفذو هویذت
واحد به درجات انسانیت و انتقال به صورت جدید با حفو صورت قب ی الذب
پ

از لب

 ،نه زوال صورتی و جذایگزینی صذورتی دیگذر ارجذاع داد .در ایذن

صورت ،تبدلی در ماهیت پدید نمیآید؛ همچنانکه حرکت تکام ی نطفه و بذور
از مراحل مخت ي ا قه ،مضغه ،ظ و ...تا رسیدن به مرح ذة انسذان شذدن از
باب انقالب ماهیت نیست .ازاینرو ،میتوان در ین پ یرش فطرت ،خصوصیات
ویژهای را نیز پ یرفت که هر انسانی برای خود دارد؛ خصوصیاتی کذه مذیتوانذد
ناشی از جامعه یا امور دیگر باشد و شاک ة جدیدی را برای وی رق زند .تفاوت
این نگاه با دیدگاه اگزیستانسیالیس آن است کذه آنهذا هذیچگونذه سرشذت اولیذه
مشترك را برای انسان نمیپ یرند؛ حال آنکه بر اساس توضیحاتی که بیذان شذد،
چنین سرشتی وجود دارد .در ین حال ،ا مال و م کات انسانی در نفذ

انسذان

جای گرفته است و موجب تعیین ماهیت او میگذردد و در واقذ معیذار ثذواب و
قاب انسان در قیامت ،مرتبة وجودی همین ماهیتی است که خودش شذکل داده
است؛ ل ا نفوس انسانی اگرچه بهحسب فطذرت اولیذه از یذك نذوع هسذتند ،بذه
حسب فطرت ثانویه انواع و اجناس مخت ي خواهند شد (بيا ،تهضیح بیشوتي نو :
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صارالاین شویياز3983 ،،م ،ج 93 :1و ج 344 :9و ص 23-39و 293-291؛ طباطبوائی،

3133ق343 :و .)234-241
به هر حال اکنون میتوانی تصویر روشنی از این مط ب به دسذت آوریذ کذه
وم دینی با اینکه بسترگرا هستند و ناصر غیرمعرفتی را در نظر مذیگیرنذد ،بذه
دلیل بهره مندی از پیش فر

های مدلل و مطابق با فطرت ،مانند استحاله اجتمذاع

نقیضین و ...از ینیت ا ینیت به معنای مطابقت با واق  1برخوردارند.
 .2-3-2نفی نسبیت در ادراکات عملی

در بحث نسبیّت گرایی ارزشی و برخورداری

از ویژگی ینیت ا ینیت به

معنای بیلرفی ارزشی  ،نگاه حاک بر نظریههذای ذوم انسذانی و اجتمذا ی در
مکاتذذب گونذذاگون قابذذل بررس ذی اسذذت .بس ذیاری از لرفذذداران اثبذذاتگرایذذی و
اندیشمندان متأثر از پسامدرنیس  ،با پیشفر

نسذبیتگرایذی ارزشذی یذا انکذار

قالنیت ارزشها به بررسی مسه ة رابطذة ذ و ارزش پرداختذهانذد و دخالذت
ارزش ها را در

 ،انکار کرده یذا آن را پ یرفتذه انذد .بذرای نمونذه ،در پذارادای

تفسیری ،از آن نظر که نظریهها باید در خالل فرایند تحقیق و بذر اسذاس تفاسذیر
کنشگران از واقعیت و رفتارهای خویش ساخته شذوند ،بذه نسذبیت مذیانجامذد.
اگرچه دیدگاههایی در تقابل بذا دیذدگاههذای یادشذده ارائذه شذده اسذت ،ماننذد
دیدگاهی که وجود مبانی ارزشی ام ،مثل انسانیت لبیعی را مفرو

گرفته و آن

را مبتنی بر قیده به وحدت سرشت انسانی دانسته است (تيیوگ )338 :3181 ،یذا
دیدگاه هابرماس که تالش کرده است با بهکارگیری هنجار به جای ارزش ،بذرای
 .1عینیت بهعنوان ویژگی علم در یکی از معانی مطابقت با واقع ،بیطرفی ارزشی و آزمون همگانی باه
کار میرود.
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اشاره به اندیشهها ،انتظارات و قوا د مشترك میان امالن اجتما ی بر این مشکل
فایق آید ( ،)Bohman ,1994: p.190اما به نظر میرسد تنها راه نجات از نسبیت
ارزشی ،مفرو گرفتن ارزشهای فطریِ مورد تأکید ادیان الهی است.
متک مان شیعی اگرچه در بحث حُسن و قبح ق ی ،در مقابل متک مان اشعری،
احکام را تاب مصالح و مفاسد میدانند ،دربارة ادراك فطری ارزشها ،دو دیذدگاه
اساسی را لرح کرده اند :برخی مانند شیخالرئی  ،خواجذه نصذیرالدین لوسذی و
غرویاصفهانی ،بر این باورند که قضایای ارزشی راج به حسن دل و قبح ظ ،
نه از سنخ یقینیات ،ب که از سنخ مشهورات اند؛ یعنی واقعیتی جز توافذق و تطذابق
آرای قال ندارند و در نتیجه ،کذاربرد جذدلی خواهنذد داشذت و نمذیتواننذد در
مقدمات برهان به کار روند .این قضایا از سوی قالی ال بذرای تنظذی روابذط
اجتما ی و حفو مصالح مومی وض شده و از لریق تربیت اجتما ی از نسذ ی
به نسل بعد انتقال یافته و اگر چنین تربیتی در کار نبود ،انسانها بذهخذودیخذود
آنها را درك نمیکردند (طهسى ،3113 ،ج224 :3؛ غويو،اصوههانی ،3113 ،ج-133 :2

 .)131برایناساس ،برخی بین ارزشهای اخالقی و حقوقی فذرق گ اشذته ،ادراك
فطری ارزشها را به ارزشهذای اخالقذی ،ماننذد حسذن شذجا ت و قذبح بخذل
اختصاص داده و آن را در ارزشهای حقذوقی ،ماننذد حسذن ذدل و قذبح ظ ذ
جاری ندانستهاند (ن  :مظهي3144 ،ق291-291 :؛ رمه ،3183 ،ج.)229-223 :3
برخی افزون بر فطری بودن ارزشهای اخالقذی ،قضذایای ارزشذی راجذ بذه
حسن دل و قبح ظ را ه از سنخ قضایای فطذری و یقینذی مذیداننذد کذه بذا
قط نظر از اینکه تحت تربیت اجتما ی قرار گرفته باشد ،به آنها حک میکند؛ ل ا
میتوان از آنها در مقدمات برهان بهره گرفت (سبحانی3124ق13 :؛ خياز3138 ،،ق،
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ج .)333-333 :3برایناساس ،قالی ال اگرچه در مصادیق دل و ظ
دارند ،درباره قضایای ک یِ مربوط به دل و ظ

اختالف

توافق دارند .تأثیر امل تربیذت

نیز منافاتی با فطری بودن آنها ندارد؛ زیرا وامل تربیتی ،نه در اصل پیدایش ایذن
ارزشها ،ب که در گسترش و تعمیق آنها ایفای نقش کردهاند.
در این میان ،برخی از اندیشمندان ماننذد المذه لبالبذائی ،اگرچذه ادراکذات
فطری را در حوزة هست و نیستها پ یرفتهاند ،به نظر میرسد در حوزة بایذد و
نبایدها ذ بر اساس تفسیری که المه از ا تباریات ارائه کرده است 1ذ تا حذدودی
به دیدگاه نخست اسنخ قضایای راج به حسن دل و قبح ظ

فطری و یقینذی

نیست؛ ل ا نمیتوان از آنها در مقدمات برهان بهره گرفت نزدیك شدهانذد (نو :

بستا  ،3194 ،ج ،)33 :2اما این سخن ایشان به معنذای نفذی فطذری بذودن احکذام
ارزشی نیست .بیگمان برخی از سخنان المه صراحت دارد که بایدهای اخالقی
به فطذرت ارجذاع داده مذیشذوند؛ زیذرا بذر اسذاس توضذیحات وی در فطذرت
اخالق شناسی ذیل آیة دهذ سذوره شذم
میشود که خداوند در نف

(طباطبوائی3131 ،ق ،ج )11 :9اسذتفاده

همة انسانها ،حسی درونی تعبیه کرده کذه زشذتی و

زیبایی افعال را درك میکند .این ح

که از آن با ناوینی همچون « قل م ی»،

«وجدان» و «فطرت اخالقی» یاد میشود ،اگرچه موهبتی الهذی اسذت ،مذیتوانذد
دچار شدت و ضعي شود .بر اساس این ح

درونی ،اختالفاتی در قوا د ک ذی

 .1عالمه بر اساس تفسیری که از اعتباریات ارائه داده ،بر این باور است که مدنیت و عدالت اجتماعی،
حکمی است که از باب اضطرار به آن حکم میشود و اگر این اضطرار نبود ،انسانها هرگز به حسن عدل و
قبح ظلم حکم نمیکردند .بر اساس این تفسیر ،برخی از اشکاالت وارد بر دیدگاه نخست متوجه این تفسایر
نیز خواهد بود.
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ارزشها پیدا نمیشود؛ اگرچه ممکن است به دلیل دخالذت ذادتهذا ،والذي
گوناگون آدمیان و ...اختالفاتی در مصادیق پیدا شود .اینجاست که نقذش اساسذی
دین در شناسایی ،شفاف کردن و بارور ساختن ارزشهای فطری آشکار میگردد.
ب ه ،در برخی دیگر از سخنان المه لبالبائی نمذیتذوان چنذین صذراحتی را
مشاهده کرد ،اما به نظر میرسد لبق مبنای ایشان در بحث ا تباریات نیز میتوان
از نسبیت نجات یافت؛ زیرا ا تباریات در منظر المه لبالبائی اگرچه برگرفته از
حقایق خارجی و حذاکی از آنهذا نیسذتند ،ب کذه محصذول جعذل و ا تبذار ذهذن
انساناند ،برای تحصیل کمال واقعی جعل و انشاء می شوند و به لحاظ آثاری کذه
در مقام مل به بار میآورند ،واقعیت مییابند .برایناساس ،انسان با وض احکام
و ادراکات ا تباری ذ که دسته ای از آنها دربارة مقاصد مومی بشر اسذت؛ ماننذد
وجوب تشکیل اجتماع ،خوبی دالت ،بدی ظ

و مانند آن ،و از این نظر محذل

اختالف نیست ذ با خارج ارتباط برقرار کرده ،درصدد برلرف کذردن کمبودهذا و
کاستیهای خود و پیش رفتن در مسیر کمال وجذودی و حقیقذی خذویش اسذت
(رما  ،ج .)33-31 :8این دسته از ادراکات ،اگرچه به دلیل دم حکایت از خارج،
برهانپ یر نیستند ،استداللهای مربوط به آنها ،این است که واجد اثر شایسذتهای
در غایت مدنظر باشند امص حت و غایت صحیحی که هماهنگ با فطذرت سذال
است  ،در زندگی باشند ،لغو و بالل نباشند و یا در تضاد با کمذال اصذیل انسذان
قرار نگیرند (طباطبائی3133 ،ق.)239 :
به نظر میرسد توضیح المه جوادی آم ی از سخنان اسذتاد خذود ،مذیتوانذد
پاسخ مناسبی به اشکاالت مطرحشده باشد .ایشان با بیان اینکه حسن دل و قبح
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گاهی در حکمت نظری ،مانند

کالم 1و گاهی در حکمت م ذی ،ماننذد

اخالق ،حقوق و فقه مطرح میشود ،حسن و قبح در حکمت م ذی را بذر مذدار
تالئ و تنافر با نظام هماهنگ فطرت مشترك انسانی معنا میکنذد .بذرایناسذاس،
ا تبارهای حکمت م ی پشتوانه حقیقی خواهند داشت و بذه ا تضذاد آن مبذادی
حقیقی ،قابل اثبات یا س ب برهانیاند 2.وی بر اساس توضیح المه لبالبذائی در
اصول ف سفه (ج ،2ص )393نتیجه میگیرد که محور بحث المه در نسبی بودن و
مط ق نبودن حسن و قبح ،خصوص محسوسات است که مورد اشتراك انسذان و
حیوان می باشد؛ ل ا با تفاوت س س ه ا صاب حسّی ،ممکن است زشتی و زیبایی
درباره آنها تفاوت کند ،و نسبی بودن زشتی و زیبایی حسّی یا شخصی و فذردی،
مست زم نسبی بودن حسن و قبح اخالقی نخواهد بود و نباید بذین حسذن و قذبح
حسّی با ق ی ،و حسن و قبح فردی با نذو ی خ ذط کذرد .معیذار حسذن امذری
اخالقی ،مالیمت آن با غر

نوع انسان است و چون ایذن تالیذ بذرای وصذفی

مانند دل دائمی است ،تصریح فرمودهاند (ن  :طباطبائی3131 ،ق ،ج )33-9 :3دل
همیشه با اغرا

اجتما ی هماهنگ است (ن  :جهاد ،آملی.)121-292 :3183 ،

 .1حسن و قبحی که در کالم مورد بحث قرار می گیرد ،به کمال وجود حقیقی و نق

1

آن برمیگاردد و

باید و نباید آن هم به ضرورت و امتناع فلسفی بازمیگردد که امری تکوینی و تخلّفناپذیر است ،نه وجوب
و حرمت اعتباری.
 .7لذا وی رخنه کردن اختالف را در مقام اثبات حسن و قبح در حکمت عملی (اینکه چاه چیازی باا
نظام فطری هماهنگ است و چه چیزی نیست) ممکن میشمرد؛ زیرا معیار تشخی

بر اساس تفاوتهاایی

که در جهانبینی (حکمت نظری) وجود دارد ،مختلف خواهد بود.

 . 8بیان دیگر استدالل فوق ،استدالل از طریق مالك اطاالق و نسابیت ارزشهاسات (بارای توضایح
بیشتر ،ن :مصباح یزدی.)733 1834 ،
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در هر حال ،اگرچه در «نظریه ا تباریات» المه لبالبائی رابطة تولیدی میذان
بایدها و هستها نفی شده 1،اصل وجود رابطه میان گزارههای ا تباری با واقعیت
پ یرفته شده اسذت (ن  :مطهي ،3181 ،،ج )133-114 :3و بذرایناسذاس ،مرزهذای
دانش و ارزش فرومیریزد و دیگر نمیتوان گفذت ارزشهذایی داریذ کذه از آنِ
خودمان است و دیگران ارزشهایی دیگر که مذال خودشذان اسذت و هذیچکذدام
ارزش معرفتی ندارند؛ زیرا ارزشها ه به دلیل امکان ارجا شان به امری ینذی،
قابل بررسی می و معرفتی هستند و میتذوان بذر اسذاس آن برهذان سذاخت و
خاستگاه نهایی ارزشهای اخالقی را در نسبت بودیت انسان با حقیقذت مط ذق
الهی دید و درك توحید را به نوان مبنذاییتذرین آمذوزه و بیذنش کذه در هویذت
وجودی انسان ریشه دارد ،مبنای اخالق دانست و اینجاست که میتوان گفذت بذا
اشراب ارزشهای دینی وم انسانی هنجاری ،گونة دیگذری از آن ذوم تولیذد
خواهد شد که با وم هنجاری متداول متفاوت است.
اما دربارة ینیت به معنای آزمون همگانی باید گفت مه ترین مشکل معرفتذی
در باب

دینی بنا بر اد ای برخی ،مشکل حجیت است .این اشکال از فقذدان

ینیت به معنای آزمون پ یری همگذانی ناشذی مذیشذود (ملکیوا .)32-33 :3184 ،
مدافعان

دینی در پاسذخ بذه ایذن اشذکال معمذوالً بذر ینیذت ذیاالصذولِ

گزارههای دینی که به بحث ف سفی قالنیت دین بازمیگردد ،تأکید میکنند (ن :

رجبی)34 :3118 ،؛ یعنی با پ یرش این پیشفر

که قالنیت و حقانیت دیذن بذا

براهین ق ذی قابذل اثبذات اسذت ،مذیتذوان گذزارههذای ذ دینذی یادشذده را

 .1عالمه طباطبائی میگوید این ادراکات و معانى (ادراکات اعتباری) چون زاییاده عوامال احساساى
هستند ،دیگر ارتباط تولیدى با ادراکات و علوم حقیقى ندارند (طباطبائی1832 ،ب .)111
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یاالصول ینی و برای همگان معتبر دانست .در هر حال ،معرفت حاصل برای
دانشمند ـ با فر
پیش فر

مطابقت با فطرت و به دلیل روشمندبودن و نیز امکذان انتقذال

ها به دیگران ذ ینیتپ یر بوده ،قابل انتقال به دیگران نیز مذیباشذد و

میتوان به ذهنیتی بیناالذهانی رسید و پدیدهها را پیشبینی کرد.
برخی با پیشنهاد مرزبندی میان دو سذطح تجربذی و فراتجربذی ،کوشذیدهانذد
مصالحهای میان دو دسته از دیدگاه پدید آوردند :دیذدگاهی کذه بذه معیذار بذودن
تجربه در مقام داوری پایبند است و دیدگاهی که این را قبذول نذدارد و در کنذار
تجربه ،روشهذای ق ذی و وحیذانی را نیذز بذه رسذمیت مذیشناسذد .در سذطح
فراتجربی

دینی ،گزارههای معتبر دینی یا ق ی که ذاتذاً تجربذهپذ یر نیسذتند؛

مانند گزارههای متافیزیکی ف سفی و ارزشی اشامل شناخت آرمانهای اجتمذا ی،
قوا د و احکام شریعت و مبانی انسانشناختی غیرتجربذی کذه معمذوالً بذه نذوان
اصول موضو ه و پیشفر

های وم اجتما ی ق مداد میشذوند یذا بذا وجذود

تجربهپ یر بودن ،هنوز بالفعل تجربه نشدهاند و قرار است بدون استناد به تجربه و
صرفاً بر پایة ایمان دینی پ یرفته شوند ،مطرح مذیگردنذد .معیذار داوری در ایذن
سطح ،قل و وحی خواهد بود که برای شناخت آرمانها و مبانی انسذانشذناختی
از دو روش ق ی اف سفی و نق ی افقهی ذ تفسیری  ،و برای شذناخت قوا ذد و
احکام شریعت ،تنها از روش دوم استفاده میشود .در سطح تجربی که فقط شامل
گزارههای آزمونپ یر و مستند بذه روش تجربذی اسذت ،تفکیذك مقذام داوری و
گردآوری پ یرفته ،و مشکل فقدان ینیت در

دینی با این توجیه کذه در ایذن

سطح معیار داوری ،تجربه است و برایناساس ،قابل آزمون همگانی اسذت ،حذل
میشود .ب ذه ،در سذطح فراتجربذی بذرای حذل مشذکل ینیذت بایذد بذه ینیذت

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

27

یاالصولِ گزارههای دینی تمسك جسذت (نو  :بسوتا و رمکوارا  ،3181 ،ج:3

338-314؛ بستا  ،3194 ،ج.)32-18 :2
نکته قابل توجه آن است که تصویر ارائهشذده از ذ دینذی در ایذن دیذدگاه
ااستخراج فرضیهها و نظریههذا از متذون دینذی و معیذار بذودن تجربذه در سذطح
تجربی  ،در خصوص نفی تالزم منطقی میان اصل معیذار بذودن تجربذه در مقذام
داوری ،نه گردآوری و نفی

دینی و تحقق اصل آزمونپ یری همگانی ا ینیت

به معنای سوم راهگشاست ،ولی ناظر به بیلرفی ارزشذی امعنذای دوم ینیذت
چندان کارساز نیست؛ زیرا دیدگاه یادشده با وجود تأکید بر ج وگیری از دخالت
ارزشها در توصیي و تبیین واقعیتهذای ینذی ،امکذان آن را بذا تردیذد جذدی
مواجه میداند (رما  ،ج .)38 :2در این صورت ،بر تفکیك یادشذده چذه اثذری در
حل مشکل نسبیت ارزشی مترتب است؟! حل مشکل آنگونذه کذه بیذان شذد ،بذا
تفکیك ارزشهای حقیقی و کاذب و ارجاع ارزشهای حقیقی به واقعیت و امور
فطری میسر است؛ چه تفکیك مقام داوری را از گردآوری بپ یری یا نپ یری .
نتیجهگیری

حاصل و آوردة پژوهش دربارة برونداد معرفت شناختی فطرت در وم انسانی به
شرح زیر است:
 .1انسان موجودی فطرتمند و به بیانی دیگر ،برخوردار از جنبة ثابت است که
دین الهی با آن هماهنگ بوده ،بر اساس آن نذازل شذده اسذت .بذا نگذاهی دقیذق
میتوان آفرینش ویژة انسان را در سه بعد شناختی ،گرایشی و توانشی دستهبندی
کرد.
 .2در ادراکات نظری و م ی ،فطرت چونان منبعی بذرای معرفذت بذه شذمار
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 .1فطرت معیاری برای توجیه و سنجش مع ومذات اسذت و بذا آن مذیتذوان
صدق و ک ب گزارهها را ارزیابی نمود.
 .1حل مشکل نسبیت در وم انسانی ،ا

از توصذیفی و هنجذاری ،در گذرو

باورمندی به فطرت است و بدون آن نمیتوان مبنای محکذ و ثذابتی بذرای حذل
چالش یادشده یافت؛ زیرا در گزاره های مذیِ نذاظر بذه واقعیذت و خذارج ،راه
نجات از نسبیت ،با ارجاع قضایا به بدیهیاتی مانند اولیذات و فطریذات اقیاسذاتها
معها است و در گزارههای ناظر به باید و نباید ،در گزارههای اخالقی و ارزشذی
اختالفی نیست که به فطرت ارجاع داده میشوند ،اما در بایدهای حقوقی اگرچذه
بحث هایی وجود دارد ،باید توجه داشت که بایدها اگر بذر اسذاس نیذاز مذادی و
حسی جعل شده باشند ،نسبیاند و اشکالی نیز بر چنین نسبیتی وارد نیست ،ولذی
اگر در نیازهای قالنی ریشه داشته باشند ،به دلیل مشترك بودن در همة انسانها
و فطری بودن ،از نسبیت خالصی پیذدا مذیکننذد .در هذر حذال بذرای رهذایی از
نسبیت ،اگر کسی ضرورت بالقیاس و رابطة تولیدی میذان بایذدها و هسذتهذا را
پ یرا باشد ،چندان زحمتی برای نجات از نسبیت ندارد ،اما اگر رابطة تولیدی نفی
شد ،این نفی به معنای نفی هر نوع رابطهای نیست .برایناساس ،اگر «بایذد»ی بذر
اساس یك نیاز فطری و مومی «بایدی» جعل شده باشد ،به نسبیت نمیانجامد.

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04
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