مقــاله

فاطمه سلگي
دكتراي فلسفه و مدرس دانشگاه شهید بهشتي

اشاره

عالمـه طباطبایـي وجود هـر خلق و بـروز هر گونه
رفتـاري از انسـان را در پرتـو فطـرت وي ميبینـد و
تفـاوت را نـه بـه فطـري و غیرفطري بـودن خلقیات
و حـاالت و اعمـال ،بلكـه بـه درجـات فطـرت بـاز
ميگردانـد كـه ایـن درجـات هـم وابسـته بـه تربیت
فطـري یـا عدم آن اسـت .توضیـح این مطالـب را در
بحثـي كـه عالمـه بهعنـوان انسـان عـادي و انسـان
فطـري طـرح نمـوده اسـت ميتـوان یافت كـه البته
عالمـه در آنجـا از عـادي در مقابـل فطـري اسـتفاده
نمـوده ،و انسـان فطـري را همان انسـان تربیتیافته
معرفـي كـرده اسـت ،در نهایـت روشـن ميشـود كه
انسـان عـادي هـم در چارچـوب فطرت اسـت.
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عالمـه طباطبایـي خـروج از مطلـق فطـرت را
بـراي انسـان ناممكـن دانسـته و چنانكـه انسـان
در جهـت كمـاالت ،نميتوانـد چیـزي را خـارج از
فطرتـش كسـب كنـد ،در عیـوب و رذائل نیـز خارج
از فطرتـش ،خلق و فعلـي ندارد .بنابرایـن وي ،وجود
هـر خلـق و بـروز هـر گونـه رفتـاري از انسـان را در
چارچـوب فطـرت ميبینـد و تفـاوت را نه بـه فطري
و غیرفطـري بـودن خلقیـات و حـاالت و اعمال ،بلكه
بـه درجـات فطـرت بـاز ميگرداند كـه ایـن درجات
هـم وابسـته بـه ترتیـب فطري یـا عدم آن اسـت .هر
حـاق سرشـت و فطرت
چنـد در نهایـت ،حقیقـت و ّ
اصلـي انسـان ،همـان مرتبـة نفـس ناطقة قدسـیه و
اقتضائـات آن اسـت.

حال فطري و حال عادي انسان

از نظـر عالمـه آدمـي داراي دو حـال اسـت:
یكـي «حـال فطـري» كـه در هنـگام گرفتـاري
و برخـورد بـا شـر او را بـه پـروردگارش هدایـت
ميكنـد و دیگـري «حـال عـادي» او كـه در آن
حال ،اسـباب ظاهـري میان او و یـاد پروردگارش
حایـل گشـته ،دلـش را از رجـوع به خـدا و یاد و
شـكر او بـاز مـيدارد .بهعنوان مثـال آیـه« :و إذا
أنعمنا علياﻹنسـان أعرض و نأ بجانبه و إذا مسـه
الشـر كان یؤسـا» 1حال عادي انسـان  -و نه حال
فطـري او  -را وصـف ميكنـد؛ انسـان عـادي كه
عـرف و عـادت بر محیط زندگياش حاكم اسـت،
وقتـي نعمتهـاي الهـي بـه سـوي او سـرازیر
اسـت ،و اسـباب ظاهـري هـم سـازگاري دارنـد
همـه امیـد و دلگرمياش متوجه آن اسـباب بوده
و دل بـه آنهـا ميدهـد ،و در دلـش دیگـر جاي
فارغـي بـراي یـاد خـدا نميمانـد تـا او را شـكر
بگـزارد ،و بـه همیـن جهـت وقتـي شـري بـه او
ميرسـد و بعضـي از نعمتهـاي الهي از او سـلب
ميشـود بـه كلـي از خیـر مأیـوس ميگـردد،
چـون جـاي دیگري را سـراغ ندارد .همـة امید او
اسـباب ظاهـري بـود كـه آن هـم روي برگردانده
اسـت .ایـن حـال غیر از حـال یك انسـان فطري
اسـت كـه ذهنـش بـه عـادت و رسـوم مشـوب
نگشـته ،و عـرف و عـادت در دلـش دخـل و
تصرفـي نـدارد .چنین كسـي همواره چشـم امید
بـه خـداي خـود دوخته ،و رفـع گرفتاريهـا را از
او  -و نـه از اسـباب -ميخواهـد .پـس یكـي از
احـوال آدمـي این اسـت كه اسـباب ظاهـري در
نعمتهـاي الهـي ،او را بـه خود مشـغول ميكند،
و نعمـت را از آن اسـباب ميبینـد و در نتیجـه
از یـاد پـروردگارش غافـل ميشـود ،و در صورت
قطـع آن نعمـت مأیـوس ميشـود ،چـون نعمت
را از اسـباب ظاهـري ميدانسـت كـه ً
فعـال از كار
افتادهانـد .عالمـه از همیـن توضیـح بـراي جمـع
دو گونـه از آیـات كـه ظاهـراً در وصـف انسـان
سـازگاري ندارنـد اسـتفاده ميكند .ماننـد آیه :و
إذا مسـكم الضـر فـي البحر ضـل من تدعـون إال
إیـاه 2و آیـه و إذا مس اﻹنسـان الضـر دعانا لجنبه
أو قاعـدا أو قائمـا) 3چـون همانطـور كـه گفتیم
آن آیـه متعـرض حـال عـادي آدمي اسـت و این
4
آیـات متعـرض حـال فطري او اسـت.

عالمـه در جـاي دیگـر ،توضیح آیـه (و إذا انعمنا
علـي اﻹنسـان أعرض و نأ بجانبه و إذا مسـه الشـر
كان یؤسـاً» را در مقـام مقایسـه بـا آیـة بعـد كـه
اشـاره بـه شـاكلة انسـان نمـوده« :قـل كل یعمل
علـي شـاكلته فربكـم أعلـم بمـن هـو أهـدي
سـبیال» بیـان كـرده اسـت كـه ظاهـراً مـراد از
«شـاكله» همـان شـاكلة اولیـه ،قبـل از تربیـت
انسـان و قبـل از فعلیـت و ظهـور اسـتعدادهاي
نهفتـه و خفتـة اوسـت ،زیـرا انسـان ،موجـودي
متحـرك و قابـل ترقـي و كمـال اسـت .مـراد از
انسـان در ایـن آیـه شـریفه ،آن نفـس قدسـیه و
روح ناطقـة او كـه از مراحـل نهفتـه در وجـودش
بـوده ،و ادراك آن مراحـل ،نیـاز بـه طـي طریق و
هدایـت الهـي دارد ،نیسـت بلكـه مـراد از انسـان،
همیـن افراد و انسـانهاي معمولي ،بـا افكار عامي
و حـاالت عادي هسـتند ،و البته از این شـاكلهها،
همـان اعـراض و خالي كـردن جانب حـق و یأس
و كفـران سـر ميزنـد .اما كسـي كـه هدایت الهي
دسـت او را گرفتـه و از این شـاكله خـارج كند ،از
ایـن خلقـت و ایـن درجـه از فطـرت خارج شـده
اسـت ،نـه از مطلـق فطـرت و خلقـت .بنابرایـن
سرشـت اولیـه انسـان همـان اسـتعداد محـض
ِ
صـرف اسـت كـه اگـر آن را در عالـم
و قابلیـت
طبیعـت و كثـرت به حال خـود گذارنـد« :أعرض
و نأبجانبـه» و «لیـؤس كفـور»؛ و چنانچـه آن را
تربیـت و راهنمایـي كنند ،از ایـن مراحل ضعف و
فتور و سسـتي عبور نموده و به مقام ع ّز انسـانیت
ميرسـد .انسـان موجودي تودرتو ،و داراي مراحل
مختلـف اسـت ،و همـه ایـن مراحـل در وجودش
منطوي و جزء سرشـت اوسـت و انسـان نميتواند
مقامـي را كـه خارج از سرشـت اوسـت به دسـت
بیاورد.
مفـاد ایـن آیـه بـا آیـات سـوره معارج شـباهت
دارد؛ آنجـا كـه ميفرمایـد« :إن اﻹنسـان خلـق
هلوعـا٭ إذا مسـه الشـر جزوعا٭ و إذا مسـه الخیر
منوعـا إال المصلیـن٭ الذیـن هـم علـي صالتهـم
دائمـون٭  6»...ایـن آیـات مباركـه نیز به حسـب
ظاهـر ميخواهنـد همـان مطلـب را برسـانند
كـه خلقـت و آفرینـش اولیـه انسـان ،هلوعیـت،
منوعیـت و جزوعیـت اسـت ،اما مصلیـن از قاعده
خلقـت اولیـه انسـان ،یعنـي هلوعیـت و الزمه آن
یعنـي منوعیـت و جزوعیـت ،اسـتثنا شـدهاند.

باید توجه داشت
كهاستعمال
فطري بودن در
بسیاري از موارد
توسط عالمه ،به
همین مرتبة عالي
سرشت انسان
و مقتضیات آن
اشاره دارد
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بنابرایـن در ذات انسـان عنـوان صالئ كـه داراي دوام نبـوده ،و هیچ خیـري در آن نخواهد بود ،و
چنیـن آثـاري اسـت ،بـه نحـو فطـري نهـاده بـا تذكـر ميتوان بـه حرمت و شـناعت اینگونه
8
شـده و بایـد بـه مقـام بـروز و ظهـور برسـد ،و امور پـي برد.
حـس نهفتـه الهیه بیـدار گـردد .بنابرایـن ،مراد
از خلقـت انسـان بـه حالـت هلوعیـت ،خلقـت اصالح فطرت با فطرت
یكـي از حاالت و مقامات انسـان اسـت ،نه حاق
عالمـه معتقـد اسـت عقـل عملـي كـه همـة
سرشـت اصلـي انسـان ،و آیـه آفرینـش ،حاالت
عقـال از آن برخوردارنـد ،در عیـن اینكـه یكـي
عـادي و عمومـي انسـان و نه اصل نفـس ناطقه
از هدایـاي فطـرت و مشـترك میـان همـه
7
و روح قدسـي او را بیـان ميكنـد.
افـراد انسـان اسـت باعـث اختـالف افـراد بشـر
بایـد توجه داشـت كه اسـتعمال فطـري بودن
نیـز هسـت .این عقـل ،مقدمـات حكمـش را از
در بسـیاري از مـوارد توسـط عالمـه ،بـه همین
احساسـات باطنـي ميگیـرد كه در هر انسـاني،
مرتبـة عالـي سرشـت انسـان و مقتضیـات آن
از بـدو تولـد بهصـورت بالفعـل وجـود دارد .این
اشـاره دارد.
غضبیه اسـت.
احساسـات همان قواي شـهویّه و
ّ
قدسـیه در آغـاز وجود انسـان،
امـا قـوة ناطقـه
ّ
 اختـالف در وضـوح فطري بودن بالقـوه اسـت ،و هیـچ فعلیتي نـدارد .ایـن قوايبالفعـل ،از طرفـي بـه اختـالف دعـوت ميكنـد
اخالقیات
ممكـن اسـت این سـؤال مطرح شـود كـه اگر و از طـرف دیگـر ،انسـان را دعـوت بـه خـروج
انسـان به صـورت فطـري ،همة فضائـل و رذائل از قـوه بـه فعـل نميكنـد چنـان كـه ميبینیم
و خـوب و بدهـا را ميشناسـد ،پـس چـرا براي اگـر فـرد یـا گروهي تربیت صالح نشـده باشـند
درك خوبـي و بـدي برخـي از امـور ،نیازمنـد بـا وجـود عقـل و حكـم فطـرت ،بـه توحـش و
بربریـت میـل پیدا ميكننـد و به همیـن دالیل
تعلیموتربیـت اسـت؟
بحـث دیگري كـه عالمه راجع بـه امور فطري اسـت كـه انسـان از نبـوت و وحي الهـي بينیاز
مطـرح ميكند پاسـخ به چنین سـؤالي اسـت و نیسـت 9.بهعبـارت دیگـر نظـر بـه اینكـه عقـل
آن اینكـه وضـوح فطري بودن اموري كه انسـان عملـي انسـان ،او را بـه سـوي اختـالف دعـوت
بدان مفطور شـده اسـت ،در همة موارد یكسـان ميكنـد ،دیگـر بـه سـوي رفـع اختـالف كـه
نیسـت .فطري بودن بعضي از امور بسـیار روشن نقطـه مقابل دعوت اولي اسـت ،فـرا نميخواند؛
اسـت ،ماننـد حرمت شـرك بـه خداي بـزرگ و چنانكـه هیـچ قـوهاي از قـواي فعـال عالـم،
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عقـوق والدین و كشـتن فرزنـدان از ترس فقر و خـالف مقتضـاي ذاتي خویش عمـل نميكند
قتـل نفـس بـدون حـق؛ چـون این چنـد عمل و از ایـنرو نیازمنـد نبـوت و دیـن الهـي اسـت.
از امـوري اسـت كـه فطـرت بشـر در بـدو نظر ،توضیـح اینكـه بشـر در اولیـن اجتماعـي كـه
حكـم بـه حرمـت آن ميكنـد .اما فطـري بودن تشـكیل داد یـك امت بـود ،آنگاه همان فطرت،
بعضـي امور دیگر به این روشـني نیسـت ،مانند او را وادار كـرد كـه براي اختصاص دادن منافع به
اجتنـاب از خـوردن مـال یتیـم و ایفـاي كیل و خـود ،بـا یكدیگر اختالف پیـدا كننـد ،و از اینجا
وزن و رعایـت عدالـت در گفتـار و وفـاي به عهد احتیـاج به وضـع قوانین پیدا شـد ،تـا اختالفات
خـدا ،چون انسـان در درك اینگونـه امور عالوه پدیـد آمده را برطرف سـازد و ایـن قوانین ،لباس
بـر عقـل فطري به تذكـر نیازمند اسـت و تذكر ،دیـن بـه خـود گرفـت .پـس دیـن الهـي ،تنها و
همـان مراجعـه بـه مصالـح و مفاسـد عمومـي تنهـا وسـیله سـعادت بـراي نـوع بشـر ،و یگانـه
اسـت كـه نـزد عقل فطـري روشـن ميباشـند .عاملي اسـت كـه حیات بشـر را اصـالح ميكند،
عقـل حكم قطعـي ميكند بـه اینكـه جامعهاي چـون فطـرت را بـا فطـرت اصـالح ميكنـد،
كـه در آن بـه صغیـر و ضعیـف رحم نشـده ،در و قـواي مختلـف فطـرت را در هنـگام كـوران و
كیـل و وزن خیانت شـود ،و در حكـم و قضاوت طغیـان ،تعدیـل نمـوده ،بـراي انسـان رشـته
رعایـت عدالـت نگـردد ،و بـه كلمه حـق در آن سـعادت زندگي در دنیا و آخرتـش را منظم و راه
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جامعـه گـوش ندهنـد چنیـن جامعـهاي قابـل مادیـت و معنویتـش را همـوار مينمایـد.
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