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فطرت به مثابه یک نظریه انسانشناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن

تاريخ دريافت89/21/12 :

تاريخ تأييد88/3/12 :

حسین سوزنچی *

امروزه به نظر میرسد که دیدگاه داروین دربارۀ ماهیت انسان ،به نحوی زیربنای
انسانشناسی اومانیستیِ مدرن قرار گرفته است و تماامی مساال انساان در اد
یک یوان تکام یافته و در افا رریازه تحلیا مایشاود .در مقابا  ،ننهاه در
معارف اسالمی ،انسان را موجود ویژه میکند ،بهرهمندی او از قیقتی متعالی باه
نام «روح» یا «فطرت انساانی» اسات .باا اینکاه برخای از متفکاران در فرهنا
اسالمی ،فطرت را «امالمعارف» دانستهاند ،اما

این است که تاکنون «فطارت»

به عنوان یک نظریه منسجم که بتواند در مقایسه با دیدگاههای رقیاب در عرصاه
علوم انسانی و اجتماعی لوازم خود را بروز دهد ،اراله نشده است .در این مقالاه
تالش شده است ایده «فطرت» ،در قبال برخی از دوگانههای مهم اندیشه رربای،
در اف یک نظریه بازسازی شود ،و برخی از زوایاای نن ،باه نحاو اناامامی در
سا ت انسانشناسی نشان داده شود؛ نوعی انسانشناسی که از کلیگاویی فراتار
رود و بتواند باه عناوان مبناایی در ساا ت علاوم انساانی و اجتمااعی در قباال
نظریههای رربی به کار گرفته شود.

* دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

(.)souzanchi@boc.ac.ir
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واژگان کلیدی :فطرت ،نظریه تکام  ،انسان ،علوم انساانی ،علاوم اجتمااعی،
داروین.
مقدمه

به نظر میرسد که امروزه دیدگاه داروین درباره ماهیت انسان ،به نحوی زیربناای
انسانشناسی اومانیستیِ مدرن قرار گرفته است تا جایی که در کتابهای نکادمیک
رشته انسانشناسی (ننتروپولوژی) ،بحث مفصلی را به سیر تطور داروینیای که به
انسان امروزین انجامید ،اختصاص میدهند (برای مثال ،نک :کتکا-621 6831 ،،

272؛ عسکری خانقاه و کمالی)631-02 6873 ،؛ یعنای در ایان گوناه نراار انساان
مدرن را کامالً و تنها در نن خط سیر معرفی میکنند .از این منظر ،هماان ییازی
که به نام رریزه در یوانات یافت میشود ،با انادکی ارتقاا در انساان نیاز یافات
میشود و از این جهت ،نمیتوان از یک تفاوت بنیادین بین انسان و یوان سخن
گفت؛ به بیان دیگر ،همه امور موجود در انسان را میتوان با بازگرداندن ننهاا باه
ابعاد فیزیکی و زیستشناسی یوانی توضیح داد 1و این مسائلهای اسات کاه در
 .1فروید از سه ضربه کاری بر جایگاه انسان در جهان سخن گفته است .دومین ضربهای که او برر
میشمارد همین ادعای ماست .از نظر وی ،ضربه اول ،ضربه کيهانشناسانۀ کپرنیک بود که انسان را
از مرکز عالم ساقط کرد؛ ضربه دوم ،ضربه زیستشناسانه داروین بود که تفاوت سرشرت انسران و
جانداران دیگر را زیر سؤال برد و انسان را در در ردیف حیوانات نشاند؛ و سومین ضرربه ،ضرربۀ
روانکاوانرره اسررت کرره حقومررت عدررب و اراده بررر انسرران را زیررر سرؤال برررد و انسرران را اسرریر
لجامگسیختگیِ غریزۀ جنسی و فرایندهای ذهنی و فقری ناخودآگاه و اعتمادناپذیر معرفی کررد و
نشان داد انسان در درون خانه خود نیز فایق و سرور نیست( .فروید ،1591 ،ج099-093 :4؛ بره
ندب از بومر)373-371 :1033 ،
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بیشتر نظریههای وزههای علوم انسانی مدرن اعم از روانشناسی ،جامعهشناسای
و تی اقتصاد و  ...قاب ردیابی است.
این درست نقطه مقاب نگاه قرننی به انسان است که ضامن پاریرش گارر از
پیشینه خاکی و پیمودن تطور زیست شناختیِ نطفه ،علقه و  ،..به نفرینش نشائهای
دیگر در انسان اشاره میکند (مؤمنون  )61-62و افزون بر اذعان به پیشینه خااکی
و یوانی انسان ،از وجود قیقتی به نام روح در متن خلقت او سخن مایگویاد
(سجده  .)1-7قرنن کریم اساساً سجدهکردن فرشتگان بار ندم (یعنای ارزشامندی
خاص انسان که او را برتر از دیگر موجودات میکند) را به دمیادن ایان روح در
وی منوط کرده است (حجر  21و ص )72؛ به گونهای کاه اگار ایان روح نادیاده
گرفته شود ،طبیعی است که جایی برای ارزشمندتر دانستن انساان از موجاودات
ماوراییای مانند فرشتگان و تی ابلیس 1باقی نمیماند .در قیقت از یاک منظار
عمی به نظر میرسد درگیری اصلی و بنیادین ما باا دیادگاه دارویان باه عناوان
زیربنای انسانشناسی مادرن ،در ایان نیسات کاه نیاا پیشاین انساان باه میماون
برمی گردد یا خیر؛ زیرا قرنن شروع نفرینش انسان از خاک ،یعنی برگشت نهااییِ
این پیشینه به خاک (آلعمکران 01؛ کهک87 :؛ حک0 :؛ فکارر 66؛ غکافر  )17و یاا
ترکیبی از نب و خاک را قبول دارد (رین ،صلصال آلعمران 01؛ که87 :؛ حک0 :؛
فارر 66؛ غافر )17؛ بلکه نزاع اصلی این است که نیا سابقه وجودی انسان صارفاً
همین سابقه مادی است یا اینکه وجود او ،افزون بر این پیشینه خاکی ،پیشاینهای
 .1این مطلب بهخوبی از گفتگوی ابلیس با خداوند آشقار میگردد .خداوند ضرمن اینقره شررو
آفرینش آدم از گِب (پيشينۀ کامالً مادی انسان) را میپذیرد (حجر 61 :و  ،)63تأکید مریکنرد کره
وقتی او را سر و سامان دادم و روحم را در او از دمیدم ،بر او سجده کنید (حجر)65 :؛ اما ابلریس
برای اینقه سجدهنقردنش را توجیه کند ،اصب دمیدن روح در آدمی را انقار میکند« :من بر چیزی
که از «گِب» آفریدهای ،سجده نمیکنم( ».حجر.)00 :
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رو انی و ماورایی هم دارد که ارزشمندی انسان به سبب نن است 1.مادعای ماا
این است که با نادیدهگرفتن خلقت خاص انسان به سبب بهرهمندی از روح الهی
و فروکاستن قیقت انسان به یک یوان تکام یافته 2،نهتنها ارزشمندی خاصای
را برای انسان نمیتوان پریرفت و از « قوق بشر» نمیتوان دم زد؛ 3بلکه به فهام
صحیحی از زوایای مختلف رفتاری او نیز نمیتوان دست یافت.
در مقولهبندی ارسطویی در خصوص موجودات ،او موجاودات (جاواهر) عاالم
طبیعت را با فص ِ [ممیازه «برخاورداری از ساه بدعاد مکاانی» (ذوابعااد رالراه) ،از
موجودات ماورایی (جواهر مجرد) متمایز کرد؛ سپس سراغ نباتات و یوانات رفات
 .1کسانی مانند فروید نیز به این مطلب تصریح کردهاند که بنمایه دیدگاه دارویرن ایرن اسرت کره
«انسان موجودی متفاوت با حیوانات و یا برتر از آنها نیست؛ بلقه خود ریشه در نو حیروان دارد
و با برخی از اعضای آن رابطهای نزدیکتر و با برخی رابطهای دورترر دارد»؛ و ایرن فرضریه بره
«باور به تفاوت سرشت انسان و سایر جانداران ،و روحی جاویدان برای انسان قائبشدن و او را از
تبار خدایان شمردن» پایان دارد( .فروید091 :1591 ،؛ به ندب از بومر)377 :1033 ،
 .6خود داروین تصریح می کند که هرکس اصب کلی تقامب را بپذیرد ،تداوت عظیم قدرت فقری و
گرایش اخالقی انسان با حیوانات را بهراحتی میتواند توجیه کند؛ زیرا به همین سان ،فاصله میران
قوای فقری یقی از میمونهای پیشرفته و ماهیان ،و یا میان قوای فقرری مورچگران و حشررات
فلسدار نیز بسیار عظیم است( .داروین1373 ،؛ به ندب از بومر)714 :1033 ،
 .0چرا ما از حدوق خاص انسان و «حدوق بشر» سخن میگوییم ،درحالیکه این حدروق را بررای
حیوانات به رسمیت نمی شناسریم؛ و بره خرود اجرازه خروردن و اصرالح نر.اد و  ...حیوانرات را
می دهیم؟! اگر معیار برتری انسان بر حیوان ،صرفاً تقامب داروینیِ او برر حیوانرات اسرت ،آنگراه
انسانهایی که به لحاظ ژنتیقی برتر از دیگران هستند ،به همان ترتیب ،حق بیشرتری دارنرد! ایرن
همان منطدی است که سالها توجیهگر استعمار ملب دیگر توسط اروپاییان بود (اریقسن و نیلسرن،
93 :1037؛ فقوهی.)111 :1036 ،
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و نخست با فص ِ «رشاد و تولیاد م ا » (نماو) ،موجاودات زناده را از موجاودات
ریرزنده ،و با فص ِ «نگاهی و رکت ارادی» ( ساس و متحرک باإلراده) ،یوانات
را از دیگر موجودات زنده متماایز کارد و البتاه انساان را هام باه عناوان ناوعی از
یوانات قرار داد و با فص «ناط » ،او را از دیگر یوانات متمایز ساخت.
اگریه طبقهبندی ارسطو در دوره مدرن دستخوش دگرگونیهای بسایار شاد،
اما شالوده نن عوض نشد .هنوز تمایز موجودات زنده از ریرزنده در گرو رشد و
تولید م قلمداد میشود؛ پس گیاهان و یوانات در دو دسته کالن قرار گرفتهاند
و انسان هم به عنوان گونهای از گونههای یواناات قارار گرفتاه اسات( .شااخه
طنابااداران ،زیرشاااخه مهاارهداران ،رده پسااتانداران ،راسااته نخسااتیهااا ،خااانواده
انساننماها)( .عسکری خانقاه و کمالی)02 6873 ،
اما اگر به وجود سا تی مااورایی باه ناام روح در انساان اذعاان شاود ،ایان
طبقهبندی دستخوش تغییرات اساسی میگردد .در معارف اسالمی ،شاید مهمترین
کلیدواژه ای که بتواند به مقابله با این مبنا برود ،کلیدواژه قرننایِ «فطارت» اسات.
واژۀ «فطرت» به معنای نوع خاصی از خلقت است که بدیع و بیسابقه میباشد1و
 .1ماده «فطر» در اصب بر گشودن و شقافتن چیزی همراه با ابراز و آشقارکردن داللت مریکنرد.
(ابنفارس )913/4 :1434 ،یعنی آفریدن ابتدایی چیزی بردون سرابده کره امرر خاصری را در آن
ریشهدارنمودن است( .فراهیدی )413/7 :1435 ،چنانقه در نزاعی میان دو عرب بادیهنشین ،وقتی
یقی خواست اثبات کند که این چاه مال اوست ،گفت« :أنا فَطَرْتُها»؛ یعنی این هیچ سابدهای نداشت
و من اول بار آن را پدید آوردم (ابن درید)799 /6 :1533 ،؛ گویی شقافتنی است که چیزی را که
اصالً نبوده ،از عدم به وجود میآورد (عسرقری :1433 ،ص .)167برر همرین اسراس« ،فطررت»
(فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها» (روم )03 :به معنای آن چیزی است که خداوند به طور خراص
در نهاد انسانها ایجاد کرده است( .راغب اصفهانی )143 :1416 ،البته مراده «فطرر» منحصرر بره
آفرینش انسان نیست و به هر آفرینش بیسابدهای اطالق میشود (مثالً «فَطَرَ السَّماواتِ وَالْرأَرْ »
(انعام)75 :؛ اما کاربرد آن در متون دینی به صورت «فطره» که این وزن بر نو خاصی از «فطرر»
داللت دارد ،جز برای انسان یافت نشد.
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شهید مطهری با به کارگیری کلیدواژه فطرت ،این کار را تا ادودی پایش بارده
است (مطهکری .)221 6872 ،وی در قبال سه کلیدواژۀ «ذوابعاد رالره» « ،ساس و
متحرک باإلراده» و «ناط » که به ترتیب فص ِ (مقوم ذاتی مساوی) جسم ،یاوان
و انسان را بیان می کرد ،از سه اصطالح «طبیعت»« ،1رریزه» 2و «فطرت» بهره برد
و این سه را مای تمایز ذاتی و قیقیِ اجسام و یوانات و انسانها معرفی کارد.
طبیعت نن امر ذاتیای است که بین اشایای جسامانی مشاترک اسات؛ رریازه نن
ذاتیای است که تنها در یوانات یافت میشود ،و «فطرت» نن ذاتیای است کاه
مقوم قیقت انسان و ویژه انسان و مابه االمتیاز او میباشد( .مطهکری-82 6872 ،
 .)80درواقع ادعا این است که تمایز انسان از یوانات ،تنها از جنس تماایز یاک
یوان از یوان دیگر نیست؛ بلکه در انسان افزون بر سا ت رریزه که مشترک با
یوان است و می تواند در هر یوانی ابعاد اختصاصی هم داشته باشاد ،ساا تی
به نام فطرت هم وجود دارد که تحلی قیقت انساان بایاد مبتنای بار فهام ایان
سا ت انجام شود .تی ابعادی را که در یوان نام رریزه دارد و بهظاهر شبیه نن
در انسان هست ،باید به نحوی در پرتوی فطرت بازشناخت تا شناخت معتبری از
انسان به دست نید .بدین ترتیب ،نهتنها برتریهای ویژۀ انسانی که او را تای از
فرشتگان برتر میکند؛ بلکه یاه بساا شادیدترین رذایا شایطانی کاه تای در
 .1واژۀ «طبیعت» در اصطالح فلسفی به آن قوه ذاتی و درونی شیء گفته میشود که موجرب مریشرود
فعب و تغییرات غیرارادی یقسان از شیء جسمانی صادر شود( .صدرا)693-645 /9 ،1053 ،
« .6لغت «غریزه» بیشتر در مورد حیوانات به کار برده میشود و کمترر در مرورد انسران بره کرار
می رود؛ ولی در مورد جماد و نبات به هیچ وجه به کار برده نمیشود .هنوز ماهیت غریرزه روشرن
نیست؛ ولی اینقدر [میدانیم] که حیوانات از وی.گیهای مخصوص درونیای برخوردار هستند کره
راهنمای زندگی آنهاست و یک حالت نیمهآگاهانهای در حیوانات وجود دارد که بره موجرب ایرن
حالت مسیر را تشخیص میدهند و این حالت ،اکتسرابی هرم نیسرت؛ یرک حالرت غیراکتسرابی و
سرشتی است( ».مطهری)06 :1073 ،
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یوانات هم یافت نمیشود ،نیز به دلی ظرفیتهای نهفته در این سا ت باشد.
تاکنون درباره «فطرت» سخنان فراوانی گفته شده اسات؛ اماا کمتار کسای باه
کارایی نن در قبال نظریههای رقیب پرداخته است؛ ازایانرو ماا در اینجاا تاالش
میکنیم این ایده با برخی از مواضاع اساسای در نرای مدرنیتاه مواجاه شاود تاا
ظرفیتهای نن در قبال نظریهپردازیهای رربی نشکار گردد.
 .1فطرت ،در قبال فهم ارسطویی و اگزیستانسیالیستی از انسان :تعیّن بالقوه

در اف تحلی ارسطویی ،مفهوم «ناط » به عنوان فص و ممیازۀ ذاتایِ انساان ،در
عرض مفاهیمی همهون «ناه » (فص االغ)« ،صاه » (فصا اساب)« ،مفتارس»
(فص شیر) و «خالر» (فص گاو) بوده است که هر یک از این مفااهیم« ،فصا »
برای «نوع اخیر» است؛ و این نوع را در عرض انواع دیگار ،و در ذیا « یاوان»
قرار میدهد .این نگااه کاامالً هامراساتا باا نگااه داروینایای اسات کاه مبناای
طبقهبندیهای زیست شناسی معاصر ،و پیش فرض علوم انساانی مادرن اسات و
انسان را یوانی در امتداد یوانات قبلی می انگارد .اما در کمت متعالیاه ارباات
میشود که انسان با توجه به قیقت نفسانی خود ،نوع اخیار نیسات؛ بلکاه ناوع
متوسط (جنس) است (صدرالمتألهین )12 6811 ،که میتواند خود را به هر یک از
این ماهیّات یوانی متعین سازد (همان  )12یاا تماامی ایان مراتاب را درناوردد.
(صدرالمتألهین ،6136 ،ج )11 1این امر نشانِ نفرینشی کامالً ویژه برای انسان است
که در ادبیات دینی با کلیدواژۀ «فطرت» از نن تعبیر شده است« :فطْرَتَ اللَّاه الَّتای
فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدی َ لخَلْ ِ اللَّه» (روم .)82
البته قیقت «فطرت» در ندمی ،شاید در ادبیات ارسطویی ،به «قوه» در مقابا
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«فع » (در معنای ماده رانیه ،نه هیوالی اولی) 1نزدیکتار باشاد تاا باه ییازی از
جنس «ماهیت» و «فص ماهوی» که نوعی فعلیت و ربات اجتنابناپریر در خاود
دارد :ننهه ندمی را ندمی و متفاوت از دیگر انواع یوانات کرده ،یاک قابلیات و
ظرفیت بسیار عظیمی است که البته جهتگیری معینی را در ندمی رقام مایزناد؛
ولی تعیّنبخشیدن به این جهتگیری و به فعلیت درنوردنِ نن ،در اختیار خود هر
شخصی است و تنها موجودی که این ظرفیات و قابلیات خااص را دارد ،انساان
است (صدرالمتالهین.)11-12 /8 6811 ،
توضیح اینکه هر یوانی از نراز تا انجام همان است که هست .اسب از نرااز
اسب است و س  ،س

و تغییر ماهیت در ننها بیمعناست؛ اما انساان موجاودی

است که به قول اگزیستانسیالیستها ،وجودش بر ماهیتش مقدم است؛ یعنی تعیّن
وی دست خودش است و ازپیشتعیینشده نیست؛ یک انسان مایتواناد مسایری
برای خود برگزیند که خودش را همهون گرگ (درندهخو) یا خوک (شاهوتران)
یا  ...و یا تلفیقی از اینها و  ...بسازد .درواقع اگر بخواهیم با زبان ارسطویی سخن
 .1مفهوم «قوه» در دو معنا به کار میرود :یقی در معنای قابلیت بریجهرت (ماننرد اینقره کاغرذ
قابلیت اینقه بر رویش با مداد نوشته شود دارد ،ولی سماور چنرین قروهای نردارد) و دوم قابلیرت
جهتدار (؛ مانند اینقه دانه سیب قابلیرت درخرتشردن را دارد؛ هرچنرد ممقرن اسرت بسروزد و
خاکستر شود)؛ (مطهری )41-05 :1053 ،اما حتی در این قوه جهتدار ارسطویی ،مهم این اسرت
که اگر شیء برخوردار از این قوه به فعلیت متناسب خود نمیرسد ،تنها عامرب آن ،مران خرارجی
است و اگر شرایط مناسب باشد و هیچ مان خارجی نباشد ،بهضرورت این قوه به فعلیت میرسرد؛
درحالیکه در انسان باز حدیدتی به نام «اراده» باقی است؛ یعنی اگر شرایط کامالً مهیا باشد و هریچ
مان خارجی نباشد ،این گونه نیست که باز انسان مجبور باشد و بهضرورت بره غایرت قروه خرود
برسد؛ ازاینرو گفتیم به «قوه» ارسطویی نزدیک است و خود آن نیست.
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بگوییم این انسان میتواند هر ماهیتی را برای خود رقم بزند و باه تعبیار قرننای،
دامنهای از بدترین نفریدگان (شَرُّ الْبَرِیَّة) تا بهترین مخلوقات (خَیْرُ الْبَرِیَّة) را در بر
گیرد (بینه )7-1؛ ییزی که با درک عمومی ما از مااهیتی کاه در هماه یواناات
میشناسیم ،تفاوت بنیادین دارد.
اما بر خالف نظر اگزیستانسیالیستها ،انساان بایتعایّن محا

هام نیسات؛

همینکه همه ما می دانیم که یاک گوناه خاصای از موجاودات اسات کاه انساان
میباشد و ممتاز از اسب و میمون و  ...است ،نشان میدهد با یاک تعایّن خااص
مواجهیم .در واقع گویی ما در یک دوگانه گرفتار نمدهایام )0( :همهاون ارساطو
ذات و ماهیت متعین خاص برای انسان قال شویم؛ ننگاه این تنوع عظیم رفتارها
و هویت های انسانی که با اراده و اعمال خود انسانها رقم میخاورد و انساان را
به تعبیر مالصدرا ،به م ابه یک جنس (نه یک نوع) میگرداند ،تببینناپریر بماناد؛
( )1همهون اگزیستانسیالیستها قید هرگوناه ماهیات را بارای انساان بازنیم؛ و
نزادی اراده (و اینکه او هرگونه دلش بخواهد خاود را رقام مایزناد) را ضاابطه
اصلی انسان قلمداد کنیم که با یشمپوشای از نسابیگرایای اخالقایای کاه ایان
دیدگاه به همراه دارد ،با این معا فلسفی هم مواجه است که باالخره اگر بهواقع
ماهیتی به نام انسان که متمایز از س  ،گاو و  ...است در کار نیست ،دربااره یاه
نوع موجودی سخن میگوییم که وجودش بر ماهیتش مقدم است؟!
اگر کلیدواژۀ «رریزه» را برای نن یث یوانیِ مشترک در همه یواناات کاه
ننان را از اشیای طبیعی و جسامانی محا

متماایز کارده ،و البتاه باه اقتااای

یوانات خاص ،تفاوتی نوعی را هم در ننها رقم زده در نظر بگیریم ،بایاد بارای
انسان از نفرینشی بسیار خاص ،یعنی «فطرت»ی متفاوت با سا ت «رریزه» سخن
گفت .این فطرت دو ویژگی بهظاهر متااد را در خود جمع کرده است :از سویی
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برای انواعی از تعینها ،ظرفیت بینهایت دارد که البته به صورت بالفع  ،خودش
هیچیک از نن تعینها نیست؛ و از سوی دیگر ،یک نحاوه تعایّن خاصای (ناوعی
جهتگیری وجودی همراه با اختیار برای محق کردن یاا نکاردنِ نن) در او رقام
خورده است که نشکارا او را از همان ابتدای تولاد متفااوت از دیگار موجاودات
زمینی و نسمانی کرده است.
بدین ترتیب ،با اینکه در نظری فطارت از طرفای انساان باه نحاو ارساطویی
تعریف نمیشود که انقالب ماهیت در او محال باشد ،و به این ظرفیت خاص در
انسان اذعان میگردد که – مانند دیدگاه اگزیستانسایالیتهاا -وجاود انساان بار
ماهیتش مقدم است؛ اما از سوی دیگر ،به دلی اینکه دستنخر « قیقت اصایلی»
باارای انسااان پریرفتااه اساات ،در دام نساابیگرایاای ناشاای از ایاان رویکاارد
اگزیستانسیالیستی نمیافتد؛ بلکه میتواند بهررم انکار یک وضعیت ماهوی بالفع
برای انسان ،از یک جهتگیری ذاتی و واقعیاتداشاتن نرماان معاین انساانی ،و
مسیری معین برای رسیدن به نن وضاعیت اصای ساخن بگویاد .جماع ایان دو
ی یت در انسان است که قیقت و ماهیت انسان را از دیگر موجاودات متماایز
کرده و برخورداری از «اختیار» و «اراده» در معنای دقی کلمه را باه عناوان یاک
ویژگی خاص انسان معنادار کرده است .در او یک ظرفیت بینهایات و نیاز یاک
جهت گیریِ قیقی وجود دارد که البته همهون می و قوه در یوانات نیست که
تنها عام خارجی بتواند او را از رسایدن باه فعلیاتش بااز دارد؛ بلکاه ایان قاوۀ
جهتدار با اختیار او به فعلیات مایرساد .اگار در نن جهات رکات کارد ،باه
خودشکوفایی میرسد؛ اما این امکان هم در او نهاده شده که در نن جهت رکت
نکند و خود را در وضعیتی شیطانی که بهمراتب پستتر و خطرناکتر از هر گونه
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وضعیت یوانی است گرفتار سازد« :أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَبْ هُمْ أَضَرب» (اعکرا671 :؛

فرقان )11؛ « ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُقُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجرارَۀِ أَوْ أَشَردق قَسْروَۀً» (بقاره:
.)71

1

بدین ترتیب ،نهتنها از دوگانه ارسطویی -اگزیستانسیالیستی خارج مایشاویم؛
بلکه نیاز نیست که تمام بدی های انسان را صرفاً با استناد به ساا ت یاوانیِ او
تحلی کنیم؛ بهویژه بدیهایی که در هیچ یوانی یافت نمیشود و یه بسا امکان
وقوع هم نداشته باشد.

2

 .2فطرت ،در قبال دوگانهانگاری دکارتی و کانتی؛ و نزاع پوزیتیویسم و
هرمنوتیک :ترکیب اتحادی نفس و بدن

مسئله نسبت نفس و بدن که با دکارت به صورت دوگانهانگاری «ذهن» و «جسم»
 .1مالصدرا با اینقه این ظرفیت بسیار مناسب را برای تحلیرب انسران گشروده اسرت و بارهرا در
آثارش در کنار وضعیت سَبُعی و بهیمی (اشاره به حیوانات درنرده و حیوانرات اهلری) از وضرعیت
شیطانی هم برای انسان سخن گفته است (صدرالمتألهین13 :1011 ،؛  )50 /5:1531با این حرال،
در مدام تحلیب بدی های انسان ،بهتب تحلیب ارسطویی ،درنهایت غلبه حیوانیت (شهوت ،غضرب و
وهم) بر ابعاد ملقوتی (عدب) را مبنای تحلیب قرار میدهد و همه بدیهای انسان را به همین ابعراد
حیوانی او بر می گرداند و همان نظریه اعتدال در قوای ارسطویی را محور اخالق میگرداند (همان:
 .)51-37 /5اشقال این تحلیب آن است که با این تحلیب ،بدتربودن برخی انسانهرا از حیوانرات،
نوعی مجازگویی به شمار میآید؛ درحالیکه بهواق انسانهای بد کارهایی میکنند که هیچ حیوانی
امقان انجام آن را ندارد.
 .6گواه اینقه بدیهای انسان را هم باید در افق فطرت فهم کرد ،این است که در سوره اعراف ،افررادی
از همان انسانی را که در آغاز مسجود فرشتگان میخواند (اعراف ،)13 :در ادامه «کسانی کره جهرنم را
با آنها پر میکند» معرفی مینماید (اعراف)13 :؛ بنابراین این نحروه خراص آفررینش انسران اسرت کره
موجب میشود گسترهای داشته باشد که از مسجود فرشتگان تا پرکننده جهنم را شامب شود.
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اندیشه رربی را به خود مشغول کرد و با کانت به اوج خود رسید ،پس از کانات
دو رویکرد رلالیستی و ایدلالیستی 1را در مقاب هم رقم زد که اولی به شک گیاری
جریانهای پوزیتیویستی انجامید و دومی ،زمیناه سااز مواجهاه هاای هرمنوتیکاال و
تفسیری با انسان شد و دوگان نشتیناپریر فلسفههای قاره ای و تحلیلی ،و به تبع نن
دوگان رویکردهای پوزیتیویستی و تفسیری در فهم قیقت انسان را پدید نورد.
ازننجاکه سوار شدن فطرت بر بساتر رریازه و طبیعات (یاا باه تعبیار قرننای،
دمیدهشدن روح الهی در کالبد جسمانی) به نحو ترکیب اتحادی است؛ نه ترکیب
انامامی ،تحلی سا ت فطرت و اقتاالات نن ،باید اکم بر تحلی های سا ت
رریزه و طبیعت در انسان ،و نه در عرض نن قرار گیرد؛ ازاینرو تحلی هاایی کاه
میکوشند بین روح و جسم تفاوتی بنیادین بگرارند و به بهان ظرفیتهای عظایمِ
معناییِ وجود انسانی ،تکلیف شاناخت پدیاده هاای انساانی را یکساره از روناد
شناخت مادیت او جدا کنناد و تای مسایر شاکوفایی روح را در مقابا مسایر
شکوفایی جسم قرار دهند (اعم از رویکردهای هندی و مسیحیت تحریفیافته که
اساااس را باار رهبانیاات و تعااارض عااالم ماااده و عااالم معنااا قاارار ماایدهنااد؛ و
رویکردهای هرمنوتیکی رایج در مکتبهای قارهایِ ضدّ پوزیتیویستی) ،باه هماان
اندازه به بیراهه رفتهاند که تحلی هایی که همه رفتارهای انسان را به نحاوی باه
سا ت رریزه برمیگردانند (یعنی رویکردهای پوزیتیویستی و پساپوزیتیویستی در
علوم انسانی و اجتماعی مدرن در فاای رویکردهای تحلیلی انگلوساکسون).
 .1دو کليدواژۀ رئالیسم و ایدئالیسم ،اساساً در فضای سروب.کتیویته دکرارتی معنرا دارد (هایردگر،
 )477-417 :1051و تطبیق آن بر «واق گرایی» و «سوفسطاییگری» تطبیق دقیدی نیست .در این
مداله ،به این دو واژه در همان معنای دقیق غربیاش توجه شده است.
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به نظر میرسد هر دو موضع در این جهت همداستاناند که نسبت روح و بدن
(و به تبع نن ،نسبت فطرت و رریزه) را به نحاو ترکیاب اناامامی مایفهمناد و
یون به لحاظ مبنایی گرفتار نوعی دوگانهانگاری شدهاند ،یارهای نمایبینناد کاه
یکی را به نفع دیگری رف یا انکار نمایند؛ امری که بهشدت رهزن فهم صحیح
و جامع از قیقت انسان ،باورها ،گرایشها و رفتارهای انسان است.
به منظاور فهام بهتار مسائله ،بحاث را از افا انتزاعای فلسافی باه ساا ت
انامامیتر علوم مینورم:
پدر علم جامعهشناسای را نگوسات کنات مایدانناد و در تصاور او ،ناهتنهاا
زیست شناسی ،بلکه علومِ ناظر به رفتارهای اجتماعی و فرهنگی انسان نیز باید از
جنس همان علوم طبیعی باشد (وی برای اشاره به جامعهشناسای در نرااز تعبیار
«فیزیک اجتماعی» را به کار میبرد) و این شروع رویکرد پوزیتیویستی به عرصاه
علوم انسانی و اجتماعی باود کاه انساان را در اد یاک سلساله واقعیاتهاای
پیشبینیپریرِ فیزیکی و درنهایت زیستشناختی فارو مایکاسات و مایکوشاید
همانگونه که کشف قوانین علّی مکانیکی در عرصههای فیزیک و زیستشناسی،
امکان پیشبینی را در عرصههای جسمانی و یوانیِ عاالَم مهیاا کارده اسات ،در
سا ت علوم اجتماعی نیز قوانین علّی پیشبینیکنندۀ رفتاار انساان را باه دسات
نورد؛ ییزی که نشکارا در نرار دورکیم نیز مشاهده مایشاود .وقتای کسای م ا
کانت ،تنها علم واقعشناس ممکن را «فیزیک» (طبیعیات) معرفی میکند و سا ت
فلسفه را از هرگونه اظهار نظر درباره واقعیت عینی ناتوان میداند ،طبیعای اسات
که ینین رویکردهاای پوزیتیویساتیای تای در عرصاه علاوم اجتمااعی – کاه
میخواهند خود را همهون علوم طبیعی« ،علم» معرفی کنند -پدید نید.
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در قبال ینین رویکردی ،دیلتای باه عناوان یکای از برجساتهتارین افاراد در
جریان تاریخگرا 0که زمینه ورود رویکردهای هرمنوتیکال به سا ت علوم انسانی
را مهیا کرد ،پا به صحنه گراشت .وی که کانات را فیلساوف فیزیاک و خاود را
فیلسوف علوم انسانی میدانست ،بهصرا ت با مواجهاه پوزیتیویساتی در اوزه
شناخت انسان مخالفت کرد و از تفاوت شادید میاان «علاوم طبیعای»( 2اعام از
فیزیک و زیستشناسی) با ننهه خودش «علوم رو ای» 1ماینامیاد و در جواماع
انگلیسیزبان با تعبیر «علوم اجتماعی» 1یا «علوم انسانی» 1از نن یااد شاد ،ساخن
گفت .در واقع دیلتای و جریان هرمنوتیک پس از وی ،توجه کردند که رفتارهای
انسان به سبب برخورداری از سا ت «معنا» در کنشهاایش ،تفااوتی بنیاادین باا
رفتارهای اشیای طبیعی و یوانات ،ولی افقی ورای فهم داروینی از انسان دارد و
در نتیجه تببین معقولی از یرایی ورود «معنا» به بستر زندگی انسان نداشتند .پس
رمره قبول این تفاوت ،بهررم تالشهای ام اال مااکس وبار و زیما  ،درنهایات
افتادن در دام نسبی گرایی و برساختگرایای شاد( .کنکوبخ 661-662 6816 ،،و
)211-281
 .1جریان تاریخگرای آلمانی خود را در مدابب دو جریان می دید :یقی جریان هگلی که معتدد بود
وی اگرچه میخواست به تاریخ توجه کند ،در افق انتزا های خرود غررق شرد و تراریخ عینری و
ملموس بشر را نادیده گرفت؛ و دومی جریانهای پوزیتیویستی که تاریخیرت و فردیرت انسران را
قربانی قوانین علیای کرده است که اینان آن را نیز از جنس انتزا های ذهنی میدانستند( .کنوبالخ،
)116-111 :1051
2. Naturwissenschaften.
3. Geisteswissenschaften.
4. Social Science.
5. Humanities Human Sciences.
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اما تفکیک سا ت فطرت از سا ت رریزه و توجاه باه اقتااالات خااص نن
برای تحلی های ناظر به انسان ،ناشی از درکی از قیقات عاالَم و ندم اسات کاه
نه تنها با توجه به مبانی فلسفی کمت متعالیه ،فهم عمی تری از وضعیت انسان را
پیش روی ما می نهد که مانع لغزیدن در معا فوق میشود؛ 1بلکه پیشرفتهاای
علمی امروز نیز ریرمستقیم بر نن درک از انسان مهار صاحت ماینهناد .در تلقای
ارسطویی (که جریان پوزیتیویستی ،بهررم مخالفاتهاای ظااهریاش باا ارساطو،
بهشدت بر نن تلقی استوار بود) ،در عرصه شناسایی واقعیت های عینیِ برخاوردار
از جسم ،تنها با یک رشته علمی باه ناام «طبیعیاات» ( )Physicsماواجهیم کاه تاا
قرنها ،هم درباره اشیای صرفاً جسمانی و هام دربااره موجاودات زناده و دارای
نفس سخن میگفت .با رشد علم ،نخست «زیست شناسی» از «فیزیک» ()Physics
جدا شد؛ و در گام بعد «علوم انسانی و اجتماعی» از نن دو متمایز گردید .درواقاع
با پیشرفت های علمی ،تمایز رشتههای وزۀ جسامانی محا (اعام از فیزیاک،
شیمی ،زمینشناسی ،نجوم و  ،)...از رشتههای وزۀ موجودات دارای یات (اعم
از زیستشناسی ،پزشکی ،تحقیقات کشاورزی ،دامپزشکی و  ،)...و تمایز ایان دو
از رشته های ناظر باه انساان (علاوم انساانی و اجتمااعی اعام از جامعاهشناسای،
روان شناسی ،اقتصاد ،مدیریت ،قوق و  )...و اقتاالات متفاوت تحقیقای در ایان
عرصهها (به ررم وجود اشتراکاتی بین همه) ،برای همگاان اماری واضاح گردیاده
است؛ هریند مبنای معرفت شناختی این تمایز ،هنوز واضح نشده باشد.
مدعای ما در این نوشتار نن است که رمره مهم درپیشگارفتن ادبیاات جدیاد
«طبیعت -رریزه -فطرت» نن است که نمیتاوان در افا شاناخت فیزیکای و یاا
 .1بر اساس مبنایی که در حقمت متعالیه اثبات می شود ،قبول صورت نوعیه برای یک موجرود بعرد از
صورت نوعیه قبلی ،با ترکیب اتحادیای است که به نحو «لبس بعد لبس» (و نه «خل و لبس») حاصب
میشود (سبزواری439 :1030 ،؛ آشتیانی .)637 :1031 ،ثمره این مبنا در ادامه روشن شده است.
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شناخت داروینی و زیست شناسی جانوریِ مح

از انسان توقف کارد؛ توضایح

اینکه همان گونه که امروزه روشن شاده اسات کاه هریناد قاوانین فیزیاک بار
موجودات زنده هم کمفرماست ،برای شناخت عمی و دقی

یاات و موجاود

زنده نمیتوان به بحثهای فیزیک بسنده کرد؛ بلکه نیازمند رشتهای دیگر باه ناام
زیست شناسی (که با موجود زنده سر و کار دارد ،تی اگر ماهیت یاات هناوز
برایش نامعلوم باشد) هستیم که البته به قوانین فیزیکی اکم بر موجودات زنده نیز
در همین سا ت زیستشناسی توجه دارد؛ یعنی تای تبیاین « رکات» کاه شااید
مهمترین مسئل ه فیزیک باشد ،وقتی در خصوص موجودات زناده مطارح مایشاود،
یکسره به زیستشناسی واگرار میشود و زیستشناس در تبیین رکتهای گیاهان
و یوانات ،در عین توجه به قوانین فیزیکیِ اکم بر اجسام (م ا نیاروی جاذباه)،
هرگز به ننها بسنده نمی کناد و ننهاا را تنهاا بخاش کاویکی ،و بلکاه بیشاتر تاابعِ
تحلی های زیستشناسانه خود از « رکت گیاه یا یوان» قرار میدهد.
به همین ترتیب ،در بحثهای ناظر به قیقت انساان هام نمایتاوان در افا
شناخت فیزیکی و یا شناخت داروینی و زیست شناسی جانوریِ مح از انساان
توقف کرد و فطرت انسانی ینان بر ررایز او رالب است که تمامی رفتارهاای او،
تی رفتارهای بهاصطالح رریزی را با عنایت به همین سا ت باید بررسی کارد.
این مسئلهای است که ام ال دیلتای ناخودنگااه بادان پای بردناد؛ هریناد تبیاین
وجودشناختی مناسبی از نن نداشتند.
 .3فطرت ،در قبال دوگانۀ جبر و تفویض (دترمینیسم و آزادی اراده) :تبیین اختیار
در انسان

فهمی که از زمان ارسطو درباره ماهیت «اراده» بشر وجود داشته ،یه بسا تفااوت
بنیااادینی میااان اراده و می ا نماایگراشاات؛ زیاارا درنهایاات اراده را بااه لحاااظ
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یوان تحلی میکرد؛ 1از این جهات هماواره مکتابهاای

فلسفی با مسئله اختیار انسان مواجه بوده و خود را در دوگانا جبار و تفاوی

2

گرفتار میدیدهاند.
برای دستیابی به فهم روشنی از مسئله فطرت و یگونگی نقاشنفرینای نن در
تبیین جایگاه اراده انسان ،مناسب اسات از یاک گاام پایش از فطارت ،یعنای از
جایگاه رریزه در نظام نفرینش نراز کنیم .بنا بر تبیاین عالماه طباطباایی ،برتاری
اصلی یوان بر گیااه ایان اسات کاه در وجاودش ،افازون بار دساتگاه طبیعای،
دستگاهی نفسانی هم تعبیه شده است که به طور ناخودنگاه هدف دستگاه طبیعی
در یوان را برنورده میسازد (رباربایی .)673-676 /2 6878 ،نکته مهم در ایان
بحث نن است که این دستگاه نفسانی (خواه در یوان ،خواه در انسان) ،به روش
«اعتبار کردن» کار خود را پیش میبرد؛ یعنی می رریزی و در پیِ لارت رریازی
بودن ،یک اعتبارِ« 3باید» را در ذهن و ضمیرِ یوان و انسان پدید ماینورد؛ و نن
«باید» ذهنی و روانی ،محرک او به سوی انجام کار میشاود؛ بارای م اال رریازه
گرسنگی است که «باید ررا بخورم» را در ذهان و روان انساان یاا یاوان رقام
 .1شاید اشقال شود که در تفقر ارسطویی ،بهوی.ه در بحثهای علم اخالق ،اراده را همران عدرب
عملی و در مدابب شهوت و غضب قرار میدادهاند و آن را برتر از میب میدیدهاند .پاسخ این اسرت
که مدام بحث ما تبیین وجودشناختی اراده است؛ نه حیطه قضاوت ارزشی.
 .6جبرگرایی و در عو  ،قبول علیت و امقان تبیین های جهان شرمول از رفتارهرای انسران؛ و از
سویی دیگر ،تفویضگرایی و دفا از «اراده آزاد» و در عرو  ،انقرار علیرت و قرانونمنردی در
ساحت وجود انسانی.
 .0مسئله اعتباریات از مسائلی است که اگرچه به طور ضمنی در برخی کتابهرای فدره و اصرول
مطرح شده است ،به عنوان یک مبنای مهرم در فهرم عرصره ای از جهران و در مدرام یرک تبیرین
انسانشناختی بهظاهر نخستینبار از سوی عالمه طباطبایی مطرح شد( .سوزنچی)1059 ،
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میزند؛ ازاینرو اگر م الً رریزه گرسنگی به نحو ریرطبیعی تحریک شود ،با اینکه
بدن فرد نیازی به ررا ندارد ،باز به ررا خاوردن روی مایکناد و یاا اگار اساسااً
تحریک نشود ،یه بساا از گرسانگی بمیارد؛ اماا باه رارا خاوردن اقادام نکناد.
(رباربایی)06-13 6123 ،
این گونه طرح بحث ،هریند در نرای ارسطو نیست ،مسئله به گونهای اسات
که نه تنها منافاتی با مبانی ارسطویی (تحلی انسان در افا

یاوان) نادارد؛ بلکاه

تی با نرای هیوم درباره یگونگی شک گیری اعتبارات نیز سازگار اسات؛ زیارا
هنوز «اعتبار» صرفاً در سا ت قوۀ وهم و مخیله شرح داده شده است که یاوان
هم از نن بهره مند است .اما نسبتی که «وهم» در انساان باا «فطارت» (و باهویاژه
سا ت «عق » ،به عنوان یکی از بارزترین تجلیات فطرت) برقارار مایکناد و در
اف فطرت به کار مینید ،سبب میشود مسئله اختیار و اراده در انساان از میا و
اراده در یوان ممتاز شود و ظرفیتهایی از اعتبارکردن را در زندگی انسان رقام
بزند که به رلبه نظام اعتباری بر کلیت زندگی انسان منجر شود.
در واقع وجود قوه وهم و خیال در یواناات ،اصا اعتباارکاردن را در ننهاا
ممکن ساخته است؛ اما این «وهم» تنها با قوۀ « س» تجهیز میشود ،ولی نسابتی
که این قوه با قاوه عقا و درواقاع باا فطارت برقارار مایکناد ،پیهیادگیهاا و
ظرافت های بسیاری به زندگی انسانی می دهد که سنخ این زنادگی را از زنادگی
یوانی متمایز می سازد؛ یعنی «فرهن » و «تمادن» را پدیاد مای نورد کاه در بار
دارندۀ برسااختهاای بشاری اسات؛ خاواه از ناوع فیزیکای و ماادی باشاد یاا
برساختهای فرهنگی و اجتماعی .همهنین اگر پدیده بسیار پیهیاده زباان را در
ارتباطات انسانی بیفزاییم -که مایه تمایزی بنیادین با ارتباطات یوانی میشاود و
فروکاستن نن به کاربرد زبان در ارتباطات رودررو خطایی راهبردی است؛ بهویژه
که خداوند مهمترین نکتاه در اعطاای مقاام خلیفرةاللهری باه ندم و تفاوق او بار
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فرشتگان را «تعلیم اسماء» (بقره )11-11 :و بلکه مهمترین ویژگی در ک ّ نفرینش
انسان را «تعلیم بیان» خَلَ َ الْإِنْسانَ عَلَّمَهد الْبَیان (الرحمن  )1-8معرفی کارده اسات،
یه اندازه سا ت اعتبارات پر و بال میگیارد .ننگااه بایاد زنادگی انساان را در
پرتوی پیهیدگیهای این برساختها به گونهای تحلی کرد که نه همه به سا ت
ررایز فروکاسته شود و انسان صرفاً یوان ابزارساز معرفی گاردد و ناه باه بهانا
قیقت متعالی انسان ،بدعد برسااختی و تای ظرفیاتهاای او در انحطااطهاای
پیهیدۀ انسانی نادیده گرفته شود.
توضیح اینکه هریند یوان به دلی برخورداری از ساا تی باه ناام رریازه و
دستگاه نفسانیات ،افزون بر سا ت طبیعت ،امکاان اعتباارکاردن پیادا مایکناد،
ازننجاکه ظرفیت وجودیاش به همین اف رریزه محدود است و وهم او تنها باه
س تکیه دارد ،اعتباراتش بسیار محدود است؛ به بیان دیگر رریازه باه اقتااای
اولیه خود در متن نفرینش ،در راستای همان نیازهای طبیعی عم میکند؛ هریند
به همان اندازه که لرت ،محرک اوست و قوۀ وهم نیز مداخله میکند ،مایتواناد
اندک اعتبارات پیهیدهتری هم داشته باشد؛ اما یون وهم انسان ذی عق اوسات
و با برخورداری از پدیدهای به نام زبان ،این وهم گسترهای برای تاخت و تاز پیدا
میکند ،این اعتبارات بسیار پیهیده میشود 1و تی در سادهترین نیازهای انساان
که بهظاهر با یوان مشترک است ،میتوان به تفاوتهای عظیم انسانهاا در رفاع
 .1مثالً انسان به دلیب ورود در زندگی اجتماعی ،مفهوم «مالقیت» را اعتبار کرد ترا حردود منراف
افراد از همدیگر مشخص شود .مفهوم مالقیت در پی خود ،اعتبارهرایی ماننرد خریرد و فرروش و
«معامله» را آورد و بهتدریج امری به نام «پول» اعتبار شد .این امر کامالً اعتبراری کره قررار برود
ابزاری برای رف نیازها شود ،خصلتی واقعی به نام خسیسبودن را رقم میزند و چنان برر زنردگی
برخی از انسانها سایه می افقند که همه چیزشان را فدای «پول»ی میکنند که هیچگاه آن را حتی
به عنوان ابزار رف نیازهای اولیه خود هم به کار نمیگیرند.
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این نیازها پی برد؛ به گونهای که امروزه تنها با همین سه عرص بهظااهر مشاترک
با یوان ،میتوان تنوع عظیم فرهن های انسانی را که به دلی تنوع اعتبارات ننها
و نه تنوع بیولوژیکی ننهاست ،شرح داد 1.بدین ترتیاب ،ایان نیازهاای پیهیاده،
اعتبارهایی را پدید می نورد که گاه فاصله نن اعتبارها با نیازی کاه زمیناهسااز نن
بوده ،ینان زیاد می شود که بهرا تی دستیافتنی نیست و زندگی انسان ینان در
این اعتبارات فرو رفته است که همواره واقعیت نیازها و لرتهای طبیعی او کامالً
تحتالشعاع این اعتبارات قرار میگیرد؛ ینانکه گاه تنها از بااب جااهطلبای و یاا
شهرتطلبی ،سختیهای فراوانی را متحم شود .نمونه بارز این امر را میتوان در
تولید نیازهای هر روزه در «جامعه مصرفی مدرن» دید که پس از مادتی ،زنادگی
انسان بدون ننها تصورناشدنی ،و تأمین ننها از ررای شب واجبتر میشود؛ مانند
نیاز بشر امروز به اینترنت!
به بیان دیگر ،نیازی در یوان [و نیز انسان هسات کاه دساتگاه نفساانی باا
محرکی به نام لرت ،در عم نن نیاز را بر نورده میسازد و البته ممکن است کاه
یون رافع نیاز ،لرت بوده است ،این لرت به سمتی بارود کاه لزومااً باه نیااز او
مرتبط نباشد .درنتیجه این لرتها و اعتبارات متناسب با ننها مایتواناد از یاث
کارکرد طبیعت تا دودی به انحراف نیز کشیده شود و برساختهای نامعقولی را
 .1شاید بتوان تبیین تفاوتهای انسان را مهمترین مسئله آنتروپولوژی دانست ،تا جایی که عنروان
فرعی یقی از مهمترین متون درسی ( )text bookاین رشته ،پس از عنوان اصلیِ «انسانشناسی»،
«کشف تفاوتهای انسانی» است (کتاک .)1031 ،آنها بهتب فضای داروینی ،در آغاز کوشیدند این
تفاوتها را به پیشرفت تقاملی و یا تفاوت ن.ادی برگردانند؛ اما امروزه تصریح میکننرد کره اینهرا
راههای ناموفدی بوده است و باید تفاوتها را در ابعاد غیربیولوژیقی پی گرفرت( .کتراک:1031 ،
)674-671
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رقم زند .دایرۀ ینین انحرافی در یوانات اوالً بسیار انادک اسات و رانیااً قاانون
بقای اصلح داروین این انحرافات را بهتدریج رف میکند؛1ولای در انساان باه
دلی وجود سا تی گستردهتر به نام فطرت و درنتیجاه پیهیادهتارشادن دساتگاه
نفسانیات و گسترش عرص اعتبارات ،امکاان انحاراف نن نیاز بسایار متفااوت و
پیهیدهتر میشود.
 .4فطرت ،در قبال دوگانه حقوق طبیعی و قراردادی :حق آزادی یا حق رشد؟

روشن شد که اوالً مسئله فطرت در ننِ وا د ،هم با عقا و فهامِ فاوق یاوانیِ
انسان و هم با ارادۀ فوق می ِ رریازی او گاره خاورده اسات؛ یعنای انساان هام
میتواند

متعالی را تشخیص دهد و هم میتواند بهررم می و لارت خاویش

عم کند؛ رانیاً نیازهای واقعی انسان بر خالف یوان ،نه کامالً بالفع است؛ و نه
به عرصه زندگی دنیوی و مادی محدود است.
اکنون میافزاییم که وجود همین نیازهای واقعی که جهتگیاری واقعای را در
او رقم میزند ،به ما اجازه میدهد کاه برخای اعتباارات را موجاه و در راساتای
سعادت واقعی انسان ،و برخی را ناموجه و در راستای هالکت نهاایی او بادانیم؛
ازاینرو مسئله « قوق بشر» و توجیه نن را نیز باید در ضمن توجیه این اعتبارات
در نظر گرفت( .سوزنچی)6813 ،
 .1مثالً امروزه مدعیاند در برخی حیوانات ،نوعی رفتارهای همجنسگرایانه گزارش شرده اسرت؛
اما همه می دانیم که این رفتار در حیوانات هیچگاه نمی تواند محور اصلی ارضای غریزه قرار گیرد؛
بر خالف انسان که به دلیب برخورداری از فطرت ،اعتباریات او میتوانند تمام زندگی وی را تحت
الشعا قرار دهند و چون با مداخله مصنوعی ،زیستجهان خود را عو
طبیعی بدای اصلح نمیتواند این انحراف را حذف کند.

مریکنرد ،دیگرر قرانون
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درواقع وجود یک لرت و می  ،بهتنهایی دلی کافی برای اذعان به یک « ا »
برای بشر نیست .وقتی میخواهیم مدجاز بودن یک اعتبار انسانی را بررسی کنایم،
باید توجه کنیم که این لرتها اگر هم بهایی مییابند ،نباید به سامتی بروناد کاه
خالف مسیر رفع نیاز اصلی واقع شاوند .درواقاع در یواناات ،یاون اعتباارات
بسیط در کار است ،خود نظام نفرینش ،لرت را در مسیر رایت طبیعت قارار داده
است و اگر انحرافی هم رخ دهد ،ناییز و گرراست و باه قاول دارویان ،قاانون
بقای اصلح ،نن امر زایاد و انحرافای را دور مایریازد؛ اماا در انساان ،باه دلیا
پیهیدگی اعتبارات ،انسانها هریند میتوانند اعتباراتی صرفاً برای لرت سای و
تی لرت وهمی داشته باشند ،اگر تنها لرت ،معیار اعتبارکاردن و ذی ا شادن
باشد ،یه بسا اعتباراتی در پی نورد کاه اساسااً باه ناابودی خاود اعتبارکننادگان
بینجامد (مانند ننهه در لرت استفاده از مواد مخدر شاهدیم).
اینجاست که مفهوم «سعادت» (خوشبختی) به عنوان یاک مفهاوم کلیادی در
زندگی انسان رخ می نماید .هر کس درصدد است با مجموع اعمال و رفتار خود،
به بهترین وضعیتی که برای او ممکن اسات دسات یاباد؛ ازایانرو باا توجاه باه
تزا مهایی که در رسیدن به نیازها و برنوردهکردن لارتهاا پایش رو دارد ،بایاد
نظام اعتباریای را در نظر گیرد که بیشاترین بهاره را درمجماوع بارای او داشاته
باشد .مهم این است که به سبب گستردگی فوقالعاده عرصه اعتبارهایی که وهامِ
در سا ت عق و فطرت (نه وهم و خیالِ محصور در سا ت رریازه و طبیعات)
می تواند جع کند ،کار به جایی می رسد که توصیف برساختگرایاناه از تماامی
قای زندگی انسانی محم پیدا میکند و قوق بشر کاه قارار اسات باه طاور
جهانشمول ارزشمند باشد ،تنها تابع قراردادهاای باین افاراد قلماداد مای شاود؛
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در الیکه اگر قوق بشر صارفاً یاک قارارداد باشاد ،یگوناه از ارزشامندی و
قداست نن می توان دم زد و همگان (از جمله مخالفانش) را به لحااظ اخالقای و
قوقی به پریرش نن ملزم شمرد؟!
در نگاه اومانیستی ،انسان کرامت ویژهای ندارد ،جاز برتاری داروینای؛ یعنای
همین که نسبت به دیگر یوانات ،توان زندگی اجتماعیِ مبتنی بار قارارداد پیادا
کرده است،
مهمترین

او صارفاً تاابع قراردادهاسات ،و ناه بیشاتر؛ پاس « ا نزادی»
اعتباری بشری میشود و اگزیستانسالیساتهاا و لیبرالیساتهاا در

اینجا به یک نقطه میرسند :انسان نزاد است که هر تعیّنی را که خود مایپساندد،
برای خویش برگزیند؛ در الیکه توجیهی ندارند که یرا این نزادی را باه عناوان
قی از قوق بشر ،و امری مطلوب و متعالی قلماداد مایکنناد و بارای یاوان
ینین قی قال نیستند؟!

1

بنابراین با یک نگاه عمی روشن میشود که بدون اذعان به واقعیتای مااورایی
در انسان به نام فطرت ،نمیتوان از « قاوق بشار» دم زد .در منطا خداباوراناه،
انسان یون فطرت و روح الهی دارد ،پیش از ورود در صحنه دنیا با خادا پیماان
بسته و «

» خلیفةاللهی به او داده شده است؛ پس در درجه اول در پیشگاه خدا

مسئول است و ازاینروست که در پیشاگاه خاود ،دیگاران و عاالم طبیعات هام
 .1برخی از مدافعان لیبرالیسم تصریح کردهاند که گوهرۀ لیبرالیسم بهرسمیتشناختن «حرق نراحق
بودن» است (نراقی )57 :1057 ،و ضمن اذعان به تناقضنمابودن این تعبیر ،کوشیدهاند آن را حرب
کنند (نراقی .)1059 ،در جای دیگر ،نشان دادهام که درحالیکه تدریر آنها از این تناقضنمرا کرامالً
درست است؛ ولی در حب آن کامالً ناتوان بودهاند و بهواق دفا لیبرالیستی از حدروق بشرر ،یرک
دفا کامالً تناقضنمایانه و ناموجه است (سوزنچی.)1057 ،
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مسئول است .در ینین فاایی ،نهتنها سخن از « قوق بشار» باه عناوان قاوق
دیگران ،بلکه دفاع از « قوق محیط زیست» و « قوق خود» نیز معقول میگردد.
اگر در ررب ،ییزی به اسام اعالمیاه قاوق بشار هسات کاه بار مبناای نگااه

اومانیستیاش پشتوان موجهی هم ندارد (مطهری ،)672 6811 ،در اسالم ما رسال
قوق امام سجاد

را داریم (ابن بابویه )072-011 /2 6812 ،کاه باا پشاتوان

باور تو یدی و فطری انسان ،مطرحشدن قوق طبیعت در کنار قاوق بشار در
نن ،هرگز شعارگونه نمیشود و با مبانی معرفتیاش کامالً هماهن

است.

شاید مهمترین رمرۀ نظریه فطرت در سا ت امور ارزشی و مسال
است که بر خالف نگاه لیبرالیستی ،که «

نزادی» را مهمترین

قوقی نن
بشر قلماداد

میکند و درعم موضع نامعقولی را مبنای قوق بشر قارار مایدهاد (سکوزنچی،

« ،)6832
«

رشد» را مهمترین

می داند .این سخن هرگاز باه معناای انکاار

نزادی» به عنوان یکی از قوق بشر نیست؛ ولی رمرهاش این است که «

نزادی» را در اف انسانیت انسان مطرح میکند که درواقع قاب دفااع باشاد .البتاه
این ینین طر ی ،اقتاالات خود را دارد:

نزادی ،اگر بر کرامت انسان مبتنای

است ،نه به معنای جاواز انجاامدادن هار کااری دیگار؛ بلکاه صارفاً باه معناای
«مجازبودن» برای ارتکاب اشتباه است؛ یعنی اگر در انتخاب خود اشتباه کارد ،باه
خاطر این اشتباه مؤاخره نمیشود؛ نه اینکه رمرۀ اشتباه او روا قلمداد شود و ایان
اشتباه،

ویژهای برای او پدید نورد! و نه اینکه اک ریت بهدلخاواه خاود اجاازه

ت بیت و قانونیکردن هرگونه «انحراف» و «گناه» و امر ناروایی را داشاته باشاد ،و
تی نه اینکه اگر اشتباهش در عم عوارض بدی داشت ،در قباال نن مسائولیتی
نداشته باشد!
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با این توضیح ،قبول فطرت مواجهه ما با مسائله نزادی بشار را رنگای دیگار
خواهد بخشید؛ نه همه ییز برای او مجااز اسات و مارز نزادی ،تنهاا تازا م باا
دیگران است؛ و نه میتوان او را بهاجبار در مسیر خوبیها پیش برد و به بهانه راه
درست ،مانع هرگونه انتخابگریِ او شد.
اگر از وزۀ امور سلیقه ای (که

و باط در نن معنا ندارد) یشم بپوشیم و

به عرصههایی بپردازیم که انجامدادن این یا نن عم در زنادگی ماادی و معناوی
انسان ،بهجد و بهواقع تأریرگرار است و عم شایسته و ناشایسته در نن معنا دارد،
بدون تردید انسانها در این عرصهها نیز اختیار دارند .الزم اختیارداشتن نن است
که در هنگام انجامدادن یک کار ،رالباً دو راه پیش روی ننان هست که یکای ارار
مطلوب و دیگری ارر نامطلوب میگرارد .درعین ال بهادادن باه عقا و اختیاار
شخص ،در گرو این است که بگراریم خودش «تشاخیص» دهاد و «راه بهتار» را
برگزیند .همینکه از «تشخیص» ساخن مایگاوییم ،وارد عرصاه «تصامیمگیاری
عقالنی مبتنی بر ادراک» شاده ایام ،ناه «تصامیم گیاریِ ا ساسااتی» و یاا صارفاً
سلیقهای؛ باه بیاان دیگار اگار دلیا موجاه بارای اختیااردادن باه اشاخاص در
تصمیمگیری ها ،ارتقای عقلی ننان و تقویات توانااییِ تشاخیص «بهتار» در نناان
است ،پس اساساً گزیناههاای «بهتار» و «بادتر»ی پایش رو اسات؛ و مقصاود از
میداندادن به اختیار ،نن است که شخص بهتدریج ارتقای عقلی بیابد و «بهتار» را
انتخاب کند .بر همین اساس ،وقتی در جایی به کسای اختیاار مایدهایم ،امکاان
«اشتباه»کردن را هم پریرفتهایم و شخص را به دلی اشتباهی که نادانسته مرتکاب
شده است ،سرزنش نمیکنیم؛ اما این سخن بدان معناا نیسات کاه «اشاتباه» او را
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«درست» قلمداد کنیم و تی وی را از اشتباهبودنِ اقدامش نگاه نسازیم 1.اگر قرار
است اجازۀ اشتباهکردن به افراد داده شود ،از ایان جهات اسات کاه اشاتباهباودن
اقدامشان را بفهمند و پس از فهمیدن ،این بار «تصمیم درست» بگیرند؛ نه از ایان
جهت که هیچ قی قاب شناسایی نیست.
نتیجهگیری

قبول ویژگیای کامالً خاص و درواقع سا تی به نام فطرت برای انساان کاه هام
دارای ظرفیتی عظیم برای کنشها و گرایشهای انساانی اسات و هام تنهاا یاک
ظرفیت بیجهت نیست؛ بلکاه جهاتگیاری واقعایای نیاز در نن نهفتاه اسات،
میتواند در عین فراهمکردن امکان تبیین تنوع هاای عظایم انساانی (کاه پرساش
اصلی جریانهای تاریخگرا و هرمنوتیکال بود) ،از افتاادن باه دام نسابیگرایای و
انکار هرگونه مقصد متعالی برای انسان نیز در امان بماند .درنتیجه در عاین تاوان
تبیین یرایی تناوع رفتارهاای ندمای باا لحااظکاردنِ اراده در ننهاا ،و پرهیاز از
منحصردانستنِ تبیینهای شبهمکانیکیِ پوزیتیویستی ،امکان پرداختن به عرصههای
جهانشمول در سا ت وجود انسان و رسیدن به علم به عنوان امری فراگیار نیاز
میسر میگردد .نظریه فطرت ما را از دوگانههای متعددی که در جریانهای فکری
رربی ناسازگار مینماید (ماده و معنی؛ ماهیتمندی و بیتعینای محا

؛ نفاس و

بدن؛ علیات و اراده؛ قاوق طبیعای و قاوق قاراردادی؛ نزادی و جبار؛ و ،)...
 .1در تلدی لیبرالیستی ،جواز اشتباهکردن را ناشی از این میدانند که اساساً حدیدتی قایب شناسرایی
همگانی نیست تا ترجیحی بر ای یک نظرر پیردا شرود و بتروان نظرر مدرابلش را اشرتباه دانسرت؛
درحالیکه اگر این مبنا درست باشد ،خود همرین «حرق آزادی» و «جرواز اشرتباهکرردن» را هرم
مشمول خود میکند و همین هم بر نظر مخالفش ترجیحی نخواهد داشت!
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میرهاند و نشان میدهد که اینها یگونه درهمتنیده هساتند و یگوناه مایتاوان
انسان را که بسیار متفاوت از یوان است ،در اف ویژۀ خودش درست فهم کرد؛
و ننهه در یوان به نام رریزه وجود دارد ،یگونه در انسان ذی
فطرت ،اساساً رنگی دیگر به خود میگیرد.

قیقتی باه ناام
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