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اگر فطرت به معناي »بديهيات اوليه« و »ثانويه« باشد ،به دليل آنكه علم ما به آنها بهطورمستقيم بر علم

مقدمه
نظرية فطرت از مهمترين نظريههاي رايج در معرفتشناسي است كه پيشينهاي تا
سقراط را به دنبال دارد )افلاطون ،١٣٦٧ ،ج ،٣ص .(١٣٧٥در اين نظريه ،انسانها داراي
بينشها و گرايشهايي هستند كه بدون نياز به تلاش و يادگيري ،در وجود آنها نهادينه

١٨٦

شده است و در اصطلاح از آنها به »فطريات« ياد ميشود كه در قلمروي آن ،مباحث
بسيار گستردهاي صورت گرفته است و اين خود نشان از اهميت آن در ميان دانشمندان
و عالمان ميباشد .يكي از علل اهميت اين مسئله ،فراگيربودن اين فطريات در نوع

بشري است؛ بدين سبب هر كسي از هر صنفي با آن در ارتباط است و به تناسب فضاي
بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧عليرضا بهماني ،امينرضا عابدينژاد داوراني

فكري خود ،با آن تعامل دارد .يكي از وجو ِه تعامل انسانها با اين مسئله ،اعتمادكردن و

پايه قراردادن آن براي باورها و عقايد آنهاست .اينك اين پرسش مهم مطرح ميشود كه
آيا پايه قراردادن چنين بينشها و گرايشهايي براي همة باورها و تفكرات آدمي كار
درستي است؟ آيا به لحاظ علمي و معرفتي ميتوان دست به چنين كاري زد يا آنكه بايد

به سراغ مباني و اصول ديگري رفت؟

عدة بسياري به صورت پراكنده به اين مسئله پرداختهاند ،اما نويسنده منبعي را نيافت كه

همة اصطلاحهاي رايج را از منظر معرفتشناختي ارزيابي كند .به هر صورت ،اين مقاله
در پي آن است كه پاسخ مناسبي درخور اين پرسش عرضه كند تا تكليف اين مسئله

روشن شود؛ اما همانگونه كه برخي از بزرگان حوزه به آن تصريح داشتهاند ،بيش از

نيمي از اختلافها در مسائل علمي انتزاعي ،به دليل روشننبودن محل بحث و افتادن در

دام اشتراكات لفظي است )مصباح يزدي .(١٣٨٩ ،اساساً غفلت از همين مسئله در حوزه
فطريات بوده كه ما را بر آن داشت تا به نوشتن اين مقاله همت گماريم؛ بنابراين سزاوار

است خود در اين دام نيفتاده و به اين غفلت دچار نشويم؛ ازاينرو نخست به تبيين
واژگان اين بحث پرداختيم و سپس آنها را ارزيابي كردهايم.

الف( مبادي تصوريه و تصديقيه
 .١معناي »معرفتشناختي«
گرچه ميان »معرفت« و »علم« در زبان فارسي تفاوت چنداني وجود ندارد )معين،١٣٨٦ ،

ج ،١ص(١٠٨٨؛ اما در زبان عربي تفاوت اين دو بهاجمال و تفصيل دانسته شده كه

تفصيل در جانب معرفت است )عسكري ،١٤٠٠ ،ص .(٧٢در جامعة علمي دنياي امروز

اين معرفت را به معناي ) (Knowledgeگرفته و آن را اعم از ) (Scienceميدانند؛

١٨٧

ولي ما در وادي معرفتشناسي ،آگاهي و شناخت را فارغ از هر گونه قيدي در نظر

داريم و همان معناي »دانش« را كه معادل آن دانسته شده ،ملاك بحث خود قرار
)حسينزاده ،١٣٩٠ ،ص.(٤٤

نكتة ديگري كه در اينجا بيان آن خالي از لطف نيست ،تركيب »شناختي« در عنوان

»معرفتشناختي« است .اين تركيب ،يك تركيب وصفي است و در مقابل تركيب
»شناسي« كه تركيبي اسمي است ،به كار ميرود .در تركيب اسمي ميگوييم

جهانشناسي ،خداشناسي ،انسانشناسي و در تركيب وصفي از جهانشناختي،
خداشناختي و انسانشناختي استفاده ميكنيم .تركيب اسمي را در جايي به كار ميبرند
كه معناي مستقلي را مد نظر داشته باشند؛ مانند آنجا كه ميخواهند از علم و دانشي ياد

كنند ،ولي تركيب وصفي را جايي به كار ميبرند كه گونهاي اتصاف در ميان باشد؛
ازاينرو »خداشناختي علامه طباطبائي «غلط است و »مباني خداشناختي علامه

طباطبائي «درست است .در تعبير ديگر »خداشناسي علامه طباطبايي «درست است و

»خداشناختي علامه طباطبايي «غلط است .عنوان اين مقاله هم ازآنرو كه وصف
»ارزش« قرار گرفته ،به صورت »معرفتشناختي« آمده است.

 .٢معناي ارزش
واژة »ارزش« در لغت به معناي بها ،ارز ،قيمت ،ارج ،قدر ،برازندگي ،شايستگي،

زيبندگي ،قابليت و استحقاق آمده است )معين ،١٣٨٦ ،ج ،١ص (١١٩و در اصطلاح قريب
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ميدهيم .با ذكر اين نكته كه معادلسازي »دانش« براي ) (Knowledgeدقيق نيست

به همين معاني تا  ١٤٠تعريف براي آن بيان شده )مصباح يزدي ،١٣٩٤ ،ص (١٣٦كه البته
امري طبيعي است؛ چراكه معناي ارزش به حسب متعلق آن متغير است؛ ولي با اين حال
ميتوانيم عنصر مشتركي از ميان همة اين تعريفها به دست آوريم و آن عنصر مشترك
»مطلوبيت ،سودمندي و فايدهبخشي« است )همان ،ص .(١٣٧اكنون در بحث ما ،اين واژه

ت يك گزاره از منظر معرفتشناسي
معناي خود را مييابد كه مراد از ارزش ،مطلوبي ِ
١٨٨

است؛ حال در معرفتشناسي كه ارزش و اعتبار معرفت در گرو كشف واقع است،
منظور از ارزش ،دستيابي به واقع خواهد بود؛ ازاينرو اين دستيابي يا بيواسطه است يا

باواسطه؛ اگر بيواسطه باشد ،ذيل عنوان علم حضوري از آن بحث ميشود و اگر با
بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧عليرضا بهماني ،امينرضا عابدينژاد داوراني

واسطة مفهوم باشد ،ذيل عنوان علم حصولي مورد بحث قرار ميگيرد.

 .٣اهميت فطرت

اين مسئله كه از نگاه شهيد مطهري امالمسائل معارف اسلامي است )مطهري،١٣٧٦ ،

ج ،٢ص ،(٦٣نه تنها ريشه در تمام بينشها و گرايشهاي انساني دارد كه در ساير

حوزهها نيز كاربرد فراوان آن انكارناپذير است .در حوزه »معرفتشناسي« ،فطرت يكي
از منابع شناخت است؛ در حوزه »دين« ،فطرت يكي از پايههاي اصلي معرفت ديني
است؛ در حوزه »اخلاق و روانشناسي« ،فطرت به عنوان منشأ بسياري از رفتارهاي
انساني طرح ميشود؛ بنابراين از فلسفه گرفته تا اقتصاد رد پاي فطرت را در همة
شاخههاي علوم انساني ميتوان پي گرفت و اين خود شاهد و گواهي بر اهميت مسئله
فطرت است .ازاينرو افزون بر آنكه فطرت خود يك مسئله است ،وسعت دامنه آن بر

اهميت اين موضوع ميافزايد .به تعبير شهيد مطهري ،انسان جز اينكه برايش اصالت

ماوراي طبيعي و فطرت قائل باشيم ،توجيهپذير نيست .از نظر ايشان افزون بر خود
»انسان« ،بسياري از ابعاد مهم شخصيت او مانند آزادي ،مسخ و ازخودبيگانگي كه
مكاتبي مانند ماركسيسم و اگزيستانسياليم از آن سخن ميگويند و مهمتر از همة مسئله

بياخلاقي زيستن و همچنين دينداري و خداپرستي را فقط با اعتقاد به وجود فطرت
ميتوان توجيه كرد )خندان ،١٣٨٣ ،ص.(١٣٥

 .٤معناي فطرت
با نگاهي به لغت ،درمييابيم كه براي »فطر« دو معنا وجود دارد؛ يكي »شكافتن« و

ديگري »آفريدن ابتدايي« است )زبيدي ،١٤١٤ ،ج ،٧ص .(٣٥٠اين دو معنا نيز اگرچه در
قرآن به كار رفته )انفطار /١ :ابراهيم ،(١٠ :ولي حقيقت آن است كه هر دو به يك معنا باز

ميگردند »فتح الشيء و ابرازه« )ابنفارس ،١٤٠٤ ،ج ،٤ص.(٥١٠

اين ماده فطر بود ،اما خود »فطرت« مصدري نوعي است بر وزن » ِف ْعلَة« كه در
معناي آفريدن به معناي نوع خاصي از آفرينش است )ابنمنظور ،١٤١٤ ،ج ،٥ص(٥٥؛
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آفرينشي به همراه يكسري بينشها و گرايشهايي كه خدا در وجود آفريدة خود قرار
داده است و ازاينرو اين بينشها و گرايشهاي خاص را فطريات ناميدهاند .نكتهاي كه
بنابراين ،هر گونه اختصاصي در معناي فطرت ،خارج كردن آن از معناي لغوي و
بهكاربردن آن در معناي اصطلاحي است )توضيح بيشتر در ادامه خواهد آمد(.

ازآنجاكه اين مسئله قلمروي گستردهاي داشته و در بسياري از علوم و حوزههاي

ديگر جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده ،طبيعي است كه هر عالمي به اقتضاي
قلمروي علمي خويش ،تعريفي از اين مهم را با توجه به پارادايمي كه در آن قرار دارد،

ارائه كرده باشد؛ به همين دليل بازار تعريف »فطرت« بسيار آشفته و پريشان است؛ ولي
ازآنجاكه بحث ما بحثي معرفتي است و ريشه در انديشه و ادراك آدمي دارد و بدين
سبب به همة حوزهها مربوط است ،نميتوانيم صرف ًا به يك تعريف خاص بسنده كنيم؛

بنابراين ضروري است تا همة كاربردهاي آن را ارزيابي كنيم؛ كاري كه در اين مقاله

درصدد انجام آن هستيم.
 .٥ويژگيهاي فطرت
از تدبر در معناي لغوي اين واژه كه به »نوع آفرينش« وابسته است ،ميتوان به
ويژگيهاي امور فطري دست يافت .نخست آنكه اگر در نوع آفرينش انسانهاست ،پس
خود انسانها در كسب آن نقشي ندارند؛ ازاينرو »غيراكتسابي« است .از سوي ديگر،
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در اينجا اهميت دارد ،اينكه در معناي اين واژه ،هيچ قيدي از انسان ديده نميشود؛

چون به نوع بشر مربوط است ،پس بايد هر كسي كه داخل در آن نوع است ،واجد آن
ويژگي باشد .پس »همگاني« است و در نهايت ازآنرو كه ذاتي همة افراد يك نوع است

لاينفك و لايتغير است؛ بنابراين »زوالناپذير« است .اين سه ويژگي گرچه از تأمل در
اصل معناي »فطرت« به دست ميآيد ،اما مؤيد قرآني هم دارد )روم .(٣٠ :ازاينرو تمام

ويژگيهاي ديگري كه برخي گفتهاند ،مانند »همهجايي بودن« و »همهزماني بودن«

١٩٠

درواقع به همين سه ويژگي باز ميگردد.
 .٦تفاوت با واژگان همگون
يكي از اين واژگان همگون واژه »غريزه« است .در باب تفاوت ميان اين دو واژه،
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اختلافهاي بسياري وجود دارد .به عقيده برخي »فطرت« مربوط به انسان و »غريزه«
مربوط به حيوان است و حتي از اين فراتر رفته و فطرت را فصل اخير انسان دانستهاند.

)جوادي آملي ،١٣٧٨ ،صص ٢٥و  .(٢٧در نظر ديگري »فطرت« ناظر به ويژگيهاي خاص

انساني است و »غريزه« ناظر به ويژگيهاي حيواني است )مطهري ،١٣٧٦ ،ج ،٣ص.(٤٦٦

دكارت نيز بر اين تفاوت اصرار ميورزد )(Descartes 1991, v.3, p.140؛ ولي در
نظر متين استاد مصباح تفاوت ماهوي ميان اين دو واژه وجود ندارد و اينگونه نيست

كه دامنة فطرت را به انسان محدود كنيم؛ اگرچه محدوددانستن اصطلاح فطرت براي

انسان اشكالي ندارد؛ زيرا افزون بر آنكه مصاديقي از فطريات براي حيوانات در روايات
مطرح شده ،مصاديق رايجي از فطريات را نيز در حيوانات مشاهده ميكنيم؛ براي نمونه

حب ذات ،لذتجويي ،جلب منفعت ،دفع مفسده و ...همه از امور فطرياي هستند كه
حيوانات نيز از آنها بهرهمندند **.ايشان در اين باره مينويسند» :به نظر مىرسد كاربرد
»فطرت« در قرآن نيز به همين صورت است؛ يعنى قرآن معناى لغوى آن را اراده كرده

است ،منتها چون عرف مردم آن را در معناى خاصى به كار بردهاند ،بهتدريج در همان
 ازآنجاكه تفاوت فطرت با واژگان ديگر اختلافي نيست ،به آن نميپردازيم.

** ديگر موجودات يا اصلاً داراى اينگونه فطرتهايى كه ذكر مىشود ،نيستند يا ناقصاند و حظّ كمى
از آن دارند )موسوي خميني ،١٣٧٣ ،ص.(١٨٠

معناى خاص ،مصطلح شده است« )مصباح يزدي ،١٣٨١ ،ص.(٩٤
ايشان ميگويد:

شايد بتوان مجموعه اصطلاحات مربوط به گرايشهاى فطرى را در سه
اصطلاح خلاصه كرد :الف( هر نوع گرايشى كه در نهاد نوع انسان باشد؛ حتى
نياز آدمى به آب و غذا و ميل به ارضاى ديگر غرايز؛ ب( فقط گرايشهاى

مخصوص انسان مثل عشق به حقيقت و جمال و در رأس همة اينها ،عشق به

خدا؛ ج( فطرت به معناى تمايلى كه نهايت آن به خدا مىرسد و آن هم فقط

١٩١

در انسان يافت مىشود و در حيوانات ديگر دستكم شناختهشده نيست .البته

ممكن است مرتبة ضعيفى از آن در حيوانات هم باشد كه ما نمىدانيم .معمول ًا
»غريزه« استفاده مىكنند .در كاربرد عرفى» ،غريزه« را در مقابل »فطرت« قرار
مىدهند ،ولى فطرت از نظر لغوى غرايز را نيز شامل مىشود؛ يعنى فطرت در

لغت اعم از انسان و حيوان است .حتى در تعبير فلسفى و دينى هم فطرت به
انسانها اختصاص ندارد ،ولى در مقام فرق گذاشتن ميان انسان و حيوان ،در
مورد اول از واژة »فطرت« ،در مورد دوم از »غريزه« استفاده مىكنند )همان،

ص.(١٠٦

برخي از بزرگان نيز با اضافهكردن »بينش شهودي و گرايش آگاهانه« بر فطرت،

سعي داشتند تفاوت ميان فطرت و غريزه را حفظ كنند )جوادي آملي ،١٣٧٨ ،صص ٢٥و

(٢٧؛ اما پرسش اينجاست كه به چه دليل »گرايش و بينش به كمال مطلق و خالق
هستي« مختص انسان است؟ مگر نه اين است كه در برخي متون روايي مثل ماجراي

اصحاب كهف اين »گرايش« و در ديگر روايات »بينش« به حيوانات نسبت داده شده

است .مثل روايت امام سجاد كه معرفت به ربّ )صدوق ،١٤١٣ ،ج ،٢ص (٢٨٨و
روايت امام صادق كه معرفت به خالق )كليني ،١٤٠٧ ،ج ،٦ص (٥٣٩را در سرشت همة

حيوانات ميدانند؛ افزون بر آنكه اين بحث در وادي تكليف و حشر حيوانات نيز
شواهد فراواني دارد.

ارزش معرفتشناختي فطريات

واژة فطرت فقط در مورد انسان به كار مىرود و دربارة حيوانات ديگر از تعبير

ازاينرو شايد بتوان در باب جمعبندي ميان اين اقوال ،چنين گفت كه »فطرت« و
»غريزه« تفاوت ماهوي با هم ندارند و كاربرد اين واژه در مورد انسان و حيوان درست

است؛ ولي اگر بخواهيم ميان ايندو تفاوتي قائل شويم ،از نظر ما اين تفاوت در ميان
»فطرت و غريزه« است و نه ميان »انسان و حيوان« .به اين بيان كه اول ًا فطرت در مورد

امور ماورايي به كار ميرود و غريزه در مورد امور مادي و دنيوي ،ولي نه به اين معنا كه
١٩٢

فطرت مختص به انسان است؛ ثاني ًا تفاوت اين دو در بروز و شكوفايي فطريات است.

به اين بيان كه غريزه به شكوفاشدن نياز ندارد ،ولي فطريات به شكوفاشدن نياز دارند.
به بيان ديگر ،در شكوفاكردن فطريات انسان نياز به انتخاب و گزينش دارد ،ولي در
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غريزه اين مسئله مطرح نيست.

البته در اين ميان ،نظرات ديگري نيز مطرح است كه ما از آنها ميگذريم؛ ولي براي
حسنختام اين بحث ،به چهارمين ديدگاه نيز اشاره ميكنيم :در اين ديدگاه شناختهاي
فطري به سه دسته تقسيم ميشوند ،شناختهاي فطريِ »حسي ،عقلي و قلبي«.

شناختهاي حسي همان غرايز بوده و ميان دو شناخت ديگر دو تفاوت وجود دارد
)ر.ك :محمدي ريشهري ،١٣٨٨ ،ص.(٢٠٩
 .٧اقسام فطرت

به نظر ميرسد اولين معيار و ملاكي كه موجب تقسيم خود فطرت شده ،معيار »اكتسابي
بودن« است؛ بر اين اساس ،فطريات را به دليل غيراكتسابي بودن »فطري« خواندهاند؛ اما

اگر بخواهيم سير اين تقسيم را ادامه دهيم ،بايد معيار ديگري براي ادامه تقسيمات
فطرت در نظر داشته باشيم .ما با توجه به اينكه در تقسيم اوليه ،از معيار »علم« استفاده

كرديم ،در ادامه هم از معيار اصلي تقسيم »علم« -يعني »حصولي و حضوري«بودن-
استفاده ميكنيم .بر اين اساس ،فطريات يا از نوع حصولياند يا از نوع حضوري.
از اينجا به بعد ،وارد اختلافي ميشويم كه در رابطة ميان بايدها و هستهاست؛

ازاينرو دقت دوچنداني در فهم اين مسئله را طلب ميكنيم و آن اينكه در تقسيم
فطريات پس از تقسيم به حصولي و حضوري ،وارد فصل ديگري از تمايزات فطرت

ميشويم؛ فصلي كه از نظر شهيد مطهري» ادراك« و »احساس« است )مطهري،١٣٧٦ ،

ج ،٣ص (٦١٢و از نظر مشهور »بينش« و »گرايش«.

در اين ميان برخي تلاش ميكردند شق سومي را براي فطريات نام ببرند؛ ازاينرو

در كنار بينش و گرايش سخن از »ارزش« بردهاند؛ اما به نظر ميرسد اين سخن كمي

دور از تحقيق باشد؛ چه آنكه »ارزش« استنتاج عقل از فطريات است .به بيان دقيقتر،
عقل گاهي از بينشهاي فطري يك »بايد« را استنتاج ميكند و گاهي اين استنتاج را از
يك گرايش فطري انجام ميدهد؛ بنابراين نميتوان »ارزش« را قسيم آن دو قرار داد .اين

١٩٣

اصل سخن بود كه بيان شد .اما استناد اين ادعا به بزرگاني چون ابنسينا ،اول ًا به بررسي

بيشتري نياز دارد و اگر هم به فرض ثابت شود ،تأييدي بر اين سخن نخواهد بود؛ زيرا

ج ،٢ص ،(٣٧پس طبيعي است كه اگر در بيان فطريات سخني از »ارزش« بياورد ،ولي در

مبناي پذيرفتهشده نزد ما كه يك عقل بيشتر نداريم و همة ادراكاتش به ادراكات نظري
برميگردد )مصباح يزدي»١٣٩١ ،الف« ،ج ،٣ص ،(١٢٧سخن همان است كه گفتيم؛ بنابراين

فطريات در يك تقسيم كلي عبارتاند از :فطريات حصولي از سنخ »بينش« و فطريات

حضوري از سنخ »بينش« و »گرايش«.

*

 .٨قائلان و منكران

حقيقت آن است كه بعد از نزول قرآن و تذكر به فطرت و فطريات انساني ،بحث از
قائلان و منكران فطرت در ميان انديشمندان مسلمان وجهي نداشته باشد؛ ولي تأمل اين

مسئله در ميان مغربزمين خالي از لطف نخواهد بود .با نگاهي اجمالي به دنياي غرب،
ميتوان گروهي را در خيل مريدان فطرت و برخي را نيز در خيل منكران آن برشمرد .از

نظر ما افلاطون در )مُثُل( ،دكارت در )اثبات خدا( ،كانت در )مفاهيم پيشيني( ،فرويد در
* البته برخي نوع سومي را به اقسام فطريات اضافه كرده؛ و آن را »فطريات توانشي« ناميدهاند .گرچه به
نظر ميرسد ،اين قسم سوم قابل قبول است ،اما به خاطر آنكه قبول يا عدم قبول آن تاثيري در بحث ما
ندارد ،از بيان آن صرف نظر ميكنيم.
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از نظر ابنسينا »بينش« و »ارزش« محصول دو عقل مستقل هستند )ابنسينا»١٤٠٤ ،الف«،

)من برتر( و آدلر در بيان )انگيزههاي ذاتي انسان( ،برخي از دانشمندان غربياند كه به
فطرت يا فطريات انساني معتقد هستند .در مقابل ،گروهي چون هيوم ،جان لاك،

دوركيم ،سارتر ،بيشتر ماركسيستها و اگزيستانسياليستها در جرگه منكران فطرت
قرار ميگيرند.

ب( ارزيابي معرفتي فطريات
١٩٤

 .١فطرت به معناي »شناخت حضوري«
ازآنجاكه در علم حضوري ،علم ما به ذات معلوم )واقع( ،بدون هيچ واسطهاي است و
از سوي ديگر ،در تعريف ارزش گفتيم كه ارزش معرفتشناختي يك گزاره در كشف
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واقع بودن آن است ،روشن ميشود كه علم حضوري اگرچه تخصص ًا از مسئلة مطابقت

خارج است ،اما ازآنرو كه ذات معلوم در نزد او حاضر است ،از ارزش و اعتبار

معرفتشناختي برخوردار است؛ بنابراين اگر در مواردي از كاربردهاي فطرت ،به
مواردي برخورديم كه امر فطري ما از مصاديق علم حضوري است ،داراي ارزش و

اعتبار معرفتشناختي ميباشد.

از همين جا ميتوان فهميد كه گرايشهاي ذاتي انسان نيز داراي ارزش

معرفتشناختي هستند؛ زيرا گرايشهاي انساني به هر صورتي كه تقسيم شوند يا به هر
صورتي كه تبيين گردند ،به دليل حضوريبودنشان ارزش معرفتشناختي دارند.

ازاينرو »حقيقتجويي«» ،ميل به قدرت«» ،ميل به كمال مطلق« و دهها مثال ديگر،

ازآنجاكه وجود آنها را به علم حضوري مييابيم ،باارزشاند و ميتوانند در مقدمه

استدلالي معتبر ) (Contentوارد شده و آن استدلال را به استدلالي درست )(Sound

تبديل كنند )تيدمن ،١٣٨٣ ،ص.(٣٢

تنها مطلبي كه در اينجا ميماند ،اثبات صغراي قياس است و آن اينكه »چنين

گرايشي در انسان وجود دارد« .اين مقدمه تجربي است و تجربه آن را اثبات كرده است،
وگرنه از اين بحث كه بگذريم ،سخن تمام است و بزرگاني چون ملاصدرا نيز از آن

ق أنّ معرفة وجود الواجب أمر فطري ،لا يحتاج إلى برهان وبيان؛ فإ ّن
بهره بردهاند» :والح ّ

العبد عند الوقوع في الأهوال وصعاب الأحوال يتوكّل بحسب الجبلّة على اللّه تعالي«
)صدرالمتألهين ،١٣٨٧ ،ص.(٢٢
 .٢فطرت به معني »اوليات«

علم حصولي به تصور و تصديق تقسيم ميشود .ما در »تصور« ،حكمي نسبت به
واقعيت خارجي نداريم؛ يعني سخني از اينكه اين تصور همان واقعيت خارجي است يا

نيست ،نداريم؛ ازاينرو تخصص ًا از موضوع بحث مطابقت خارج ميشود؛ اما ازآنجاكه
علم ما به همة تصوراتمان حضوري است ،از ارزش و اعتبار معرفتشناختي برخوردار

١٩٥

خواهد بود .بنابراين در »تصديق« ازآنجاكه حكم و اذعان به مطابقت وجود دارد،

شايسته است كه اين ادعا ارزيابي شود .اينگونه از تصورات كه به همراه حكم و اذعان
اين دو نوع »تصديق« در اين است كه تصديقهاي نظري همگي مبتني بر تصديقات
بديهي هستند؛ بنابراين ارزش معرفتشناختي آنها نيز وابسته به ارزش تصديقات بديهي

است؛ بدين معنا كه اگر اولاً :ارزش معرفتي بديهيات تبيين شود ،ثانياً :ارجاع نظري به

بديهي درست صورت گيرد ،ارزش معرفتي نظرياتي كه به اين بديهيات باز ميگردند

نيز اثبات ميشود.

پرسش مهمي كه در اوليات مطرح ميشود آن است كه محكي اين قضايا چيست؟

آيا اينگونه قضايا ميتوانند ،واقعيت خارجي را اثبات كنند و اگر قادر به اثبات خارج
نيستند ،ارزش آنها به چيست؟ اين بحث مجال وسيعي را ميطلبد ،اما به اجمال آنكه

الآن دو مفهوم داريم كه يكي مفهوم »موضوع« است و ديگري مفهوم »محمول« و ذهن،
نسبت به هر دو مفهوم مذكور علم حضوري دارد .در اينجا ذهن با علم حضوري به
علم ديگري دست مييابد و آن علم حضوري به تلازم حكايتگري اين دو مفهوم از
يك مصداق فرضي است و دقيق ًا همين تلازم است كه محكي اوليات قرار ميگيرد .به

بيان ديگر ،ذهن به علم حضوري مييابد كه هر آنچه مفهوم »موضوع« -بنا بر فرض -از
آن حكايت ميكند ،مفهوم »محمول« نيز ميتواند از آن حكايت كند؛ حال اگر ذهن
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هستند ،خود به دو قسم »بديهي و نظري« تقسيم ميشوند )همو ،١٣٧١ ،ص .(٣٠٨تفاوت

بخواهد از چنين تلازمي كه به علم حضوري پيدا كرده است ،حكايت كند ،از گزاره »هر
آنچه عليالفرض موضوع باشد ،محمول است« ،بهره ميبرد.

نكتة ديگري كه بيان آن اهميت دارد ،آن است كه ما هرگز ادعا نكرديم با اوليات

چيزي را در عالم خارج اثبات ميكنيم؛ ما در اينجا تنها و تنها درستي كبري )قضيه

اولي( را بيان ميكنيم .بعد از اين مرحله ،اگر موضوع اوليات در خارج ثابت شود
١٩٦

]حال يا با علم حضوري يا با علم حصولي ارجاع داده شده به علم حضوري[ ،ميتوانيم

به درستي استدلالي حكم كنيم كه به آن مربوط است.
بديهيات اوليه :تصديقات بديهي در بداهت خود سه مرتبه دارند؛ مرتبه اول،
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تصديقاتي است كه براي حكم و اذعان به نتيجه ،به هيچ چيزي جز تصور موضوع و
محمول نيازمند نيستند .چنين تصديقاتي را »بديهيات اوليه« يا »اوليات« مينامند

)ابنسينا ،١٣٧٥ ،ص .(٣٤به بيان ديگر ،علم ما به مفاهيم ذهني خود ،از نوع علم

حضوري است؛ بنابراين اگر ميان برخي از مفاهيم ذهني رابطهاي را در ذهن خود بيابيم،
ميتوانيم آن را در قالب تصديقي درك كنيم كه بهطورمستقيم از علم حضوري ما به

مفاهيم مزبور گرفته شده و به هيچ تصديق ديگري نياز ندارد .بدين ترتيب،
تصديقهايي كه از رابطه مفاهيم ذهني حكايت ميكنند ،بديهي اولي هستند )مصباح و

محمدي ،١٣٩٥ ،ص .(٦٣پس روشن ميشود كه بديهيات اوليه نيز به علوم حضوري ختم

ميشوند و به سرچشمة ضمانت صحت ،دست مييابند .نتيجه آنكه راز خطاناپذيري
بديهيات اوليه ،اتكاي آنها بر علوم حضوري است )مصباح يزدي ،١٣٨٣ ،ج،١

ص.(٢٥١

چنين بديهياتي به تعبير ملاصدرا »المغروسة في أرض الفطرة« هستند؛ يعني در فطرت
انساني كاشته شدهاند )صدرالمتألهين ،١٣٦٣ ،ص .(٣٠١با اين حساب اگر استعمالي از
فطرت بر معناي اوليات منطبق شود ،اين اصطلاح فطري به دليل آنكه بر علم حضوري


دقت شود ،ما ادعا كرديم كه اوليات بديهي هستند؛ پس چيزي را اثبات نكرديم؛ چون بديهي

اثباتشدني نيست ،بلكه درستي آن را بيان كرديم ،همين.
 براي توضيح بيشتر ر.ك :احمدخانبيگي.١٣٩٥ ،

مبتني است ،از ارزش و اعتبار معرفتشناختي برخوردار خواهد بود .از اين اصطلاح
فطرت گاهي به »فطرت عقل« نيز ياد ميشود )مصباح يزدي ،١٣٨٣ ،ج ،٢ص/٣٥٩

طباطبايي ،١٣٦٤ ،ج ،٥ص.(٣٤

 .٣فطرت به معناي »وجدانيات«

در برخي از گزارههاي علم حصولي مثل »من ميترسم« يا »من احساس گرسنگي
ميكنم« ،صرف تصور موضوع و محمول ،ما را به تصديق نتيجه نميرساند؛ بلكه بايد

افزون بر علم حضوري به موضوع و محمول ،علم حضوري ديگري نيز بر وجود خود

١٩٧

داشته باشيم تا بتوانيم واقعيتداشتن اين قضيه را اثبات كنيم .چنين قضايايي را كه شيء
ثالث را بالوجدان مييابيم» ،وجدانيات« ميگويند.

حضوري است ،مانند »من گرسنه هستم«؛ همچنين علم من به محكي كه خود من هستم
نيز به علم حضوري است ،همچنين علم من به تطابق حاكي با محكي نيز به علم

حضوري است؛ زيرا به علم حضوري مييابم كه بين گزارههاي داخل ذهن من صرف ًا
گزارة »من گرسنه هستم« ،ميتواند از حالت گرسنگي من حكايت كند .بنابراين،

ازآنجاكه وجدانيات بر سه علم حضوري مبتني گشته نيز داراي ارزش معرفتشناختي
است .البته اينجا ممكن است اشكالي نمود يابد كه اگر علم من به حاكي و محكي و

تطابق آندو به علم حضوري است ،پس چه چيزي حصولي است ،حال آنكه گفتيد
وجدانيات از نوع علوم حصولي هستند ،پاسخ آن است كه بعد از آن سه علم حضوري،

يك علم حصولي ديگر ايجاد ميشود و آن »علم من به محكي از طريق حاكي است« و
همين علم ،حصولي و وجداني است .از آنچه گفته شد ،به دست ميآيد اگر كسي

 درواقع اين علم بعد از تطابق حاكي با محكي حاصل ميشود .به بيان ديگر فرق علم چهارم با علم

سوم در اين است كه در آن علم سوم ،ما هيچ كدام از حاكي و محكي را وسيله براي رسيدن به ديگري

قرار نميدهيم؛ بلكه فقط نگاه ميكنيم كه آيا آنچه در اينجا »حاكي« نام گرفته ،در آنجا كه »محكي« گفته

ارزش معرفتشناختي فطريات

به بيان ديگر ،علم من به حاكي كه »مفاهيم و گزارههاي ذهني« من است ،به علم

فطريات را به »وجدانيات« تفسير كرد ،ازآنجاكه اين قبيل گزارهها از ارزش
معرفتشناختي برخوردارند ،ميتوان براي اين دسته از فطريات نيز ارزش و اعتبار
معرفتشناختي قائل شد.

 .٤فطرت به معناي »قياساتها معها«

طبق اين اصطلاح» ،فطرت« يكي از اقسام ششگانه بديهيات است )ابنسينا»١٤٠٤ ،ب«،

١٩٨

ص (٦٤كه علت تصديق در آنها تصور حد وسطي است كه همراه با آنها وجود دارد

)همو ،١٣٧٥ ،ص (٣٦و دليل فطريناميدن اين قسم نيز اين است كه حد وسط آن در
فطرت انسانها موجود است )همو»١٤٠٤ ،ب« ،ص (٦٤و همين حد وسط است كه ميان
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اين اصطلاح از »فطريات« با »اوليات« و »حدسيات« تفاوت ميگذارد؛ چه آنكه در
»اوليات« حد وسطي در كار نيست يا اگر هست ،عليتي در تصديق نتيجه ندارد و به
ط ما از طريق
همين دليل »بديهي اولي« خوانده ميشود .در »حدسيات« نيز حد وس ِ
حدس به دست ميآيد؛ بر خلاف »فطريات« كه با تصور طرفين ميتوان به اين حد
وسط دست يافت )طوسي ،١٣٦١ ،ص (٣٤٦و به خاطر همين كه نيازمند چيز ديگري غير

از اجزاي قضيه است ،بديهي اولي خوانده نميشود و در زمره بديهيات ثانويه طرح
ميشود .به نظر ميرسد شفافترين و گوياترين بيان در معناي فطرت ،بيان ساوي است

كه ميگويد» :فهى القضايا التى تكون معلومة بقياس حدّه الاوسط موجود بالفطرة حاضر
فى الذهن ،فكلما احضر المطلوب مؤلفا من حدين أصغر وأكبر تمثّل بينهما هذا الاوسط
للعقل من غير حاجة الى كسبه« )ساوي ،١٣٨٣ ،ص.(٣٧٧

برخي معتقدند كه اينگونه قضايا را بايستي »نظري قريب به بديهي« دانست و

چنين نيست كه واقع ًا در غريزه و فطرت انسان تكوين ًا حد وسط اينگونه قضايا تعبيه
شده باشد و اينكه فطري بودن يك قضيه را بايد »نسبي« دانست؛ زيرا ممكن است حد

وسط براي شخصي كامل ًا روشن باشد و براي ديگري به اين حد از وضوح نباشد

ميشود ،هست يا نيست؟ ما در اينجا كاري با حكايتگري نداريم؛ ولي در چهارمي ،حاكي را وسيلهاي
براي رسيدن به محكي قرار ميدهيم.

)مصباح يزدي ،١٣٨٤ ،ج ،١ص(١٠٨؛ ولي ناگفته پيداست كه اين بيان تنها بديهيبودن اين
معنا از فطريات را از بين ميبرد و روشن است كه ارزش معرفتي قضايا در گرو بداهت

آنها نيست ،بلكه اگر به قضاياي بديهي بازگردد ،باز ميتوانند داراي ارزش
معرفتشناختي باشد .اما آيا اين قضاياي فطري قابل ارجاع به بديهات هستند يا

نيستند؟

در منطق كلاسيك با مندرجكردن قضيه فطري در شكل قياس ،آن را به بديهيات باز

ميگردانند .براي نمونه قضيه »چهار زوج است« ،قضيهاي فطري است كه تصور

١٩٩

موضوع و محمول بهتنهايي ما را به نتيجه نميرساند ،بلكه در اين ميان ،استدلالي نهفته

است و آن اينكه »عدد چهار تقسيمپذير به دو قسمت مساوي است« و »كلُّ عدد ينقسم
اول بيان كرديم و در پيش از اين اثبات كرديم ،هر استدلالي كه در قالب شكلهاي
سهگانه منطقي ريخته شود ،داراي ارزش معرفتشناختي خواهد بود؛ پس فطريات به

معناي »قضاياي قياساتها معها« اگرچه بديهي نيستند ،ولي به دليل بازگشت به بديهيات
از ارزش معرفتشناختي برخوردارند؛ بنابراين تعبير قريب به بديهي در مورد اين
اصطلاح نبايد راهزن ارزش اين گزارهها باشد.
 .٥فطرت به معناي »بديهيات«

در اين معنا كه به اعتقاد برخي ،مخصوص سهروردي است ،فطري در معناي يقيني به

ى
كار رفته است» :فلا يستعمل فى البراهين الّا اليقينىّ سواء كان فطريّا أو يبتنى على فطر ّ
فى قياس صحيح« )سهروردي ،١٣٧٣ ،ص .(٤٢اما به نظر ميرسد اين برداشت دقيق

نباشد؛ زيرا با توجه به عبارت »يبتنى على فطرىّ فى قياس صحيح« دقيقتر آن است كه
بگوييم منظور ايشان از فطري در اين عبارت »بديهات« است؛ چون همانگونه كه

خودش بيان كرده ،منظور وي از »يقين« در اين استثنا اعم از بديهيات اولي و ثانوي

است )همان ،ص .(٤١با اين حساب ،اگر اين عبارت را آنگونه كه ما فهميديم ،در نظر
بگيريم ،منظور از »فطري« همان »بديهيات« است و ازآنجاكه بديهيات منحصر در

ارزش معرفتشناختي فطريات

ج« .الآن تقسيم عدد »چهار به دو« را در قالب شكل
ج«» ،فالاربعة زو ٌ
بمتساويين فهو زو ٌ

»اوليات« و »وجدانيات« هستند )مصباح يزدي ،١٣٨٣ ،ج ،١ص ،(٢٣٧فطرت به معناي آنها
از ارزش و اعتبار معرفتشناختي برخوردار خواهد شد؛ اما اگر منظور از فطري به
معناي تمام »يقينيات« باشد ،بهطورقطع اين تفسير ،بالجمله بار معرفتشناختي نخواهد

داشت؛ اگرچه ميتوان فيالجمله از آن سخن گفت .با اين بيان كه اگر چنين قضايايي با

معيارهاي منطقي از قضاياي بديهي به دست آمده باشند ،باارزش خواهند بود )همان،

٢٠٠

ج ،١ص(٢٥٤؛ چنانكه در عنوان بعد بيشتر توضيح خواهيم داد.
 .٦فطرت به معناي »يقينيات«

فارغ از آنكه استعمال فطرت در يقينيات مستند به كلام شيخ اشراق باشد يا كلام
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ديگران ،بايد دانست ،يقيني اگر پشتوانة معرفتشناختي داشته باشد ،داراي اعتبار است؛
در اين صورت اگر فطرت به معناي يقيني به كار رود ،طبع ًا آن نيز از ارزش و اعتبار
معرفتشناختي برخوردار خواهد شد و در غير اين صورت ،اصطلاحي بيارزش خواهد
بود؛ اما اينكه يقيني چگونه از پشتوانة معرفتشناختي برخوردار است ،در ادامه خواهد

آمد .غرض آنكه اگر فطرت در اين اصطلاح به كار رود ،به دليل داشتن پشتوانة محكم
معرفتشناختي معتبر خواهد بود.

معيارهاي منطقي ما براي بازگرداندن نظريات به بديهيات ،قياسهاي منطقي است،

كه در رأس آنها اشكال اربعه مطرح ميشوند؛ به اين صورت كه همة استدلالهاي ديگر

اگر به اين اشكال بازگردند ،داراي ارزش معرفتشناختي خواهند بود .در اين ميان ،اما
در شكل چهارم حرف و حديثهايي است و ما به سبب آنكه اگر اين شكل معتبر هم

باشد ،بايد به شكل اول برگردد ،ارزش معرفتي استدلالهاي منطقي را به تبع برخي
منطقيون به سه شكل اول محدود كرده و بحث خود را با اين پرسش ادامه ميدهيم :به
چه دليل قياس شكل اول تا سوم ،خطاناپذير بوده و داراي ارزش معرفتي هستند .پاسخ
ضروريالانتاج بودن آنهاست و تقرير اين پاسخ بدين شرح است.

*

صغري

كبري

نتيجه

شكل اول

)الف() ،ب( است.

هر )ب() ،ج( است.

پس )الف() ،ج( است.

مثال

سقراط انسان است

هر انساني فاني است.

پس سقراط فاني است.

بيان بداهت

وقتي هر )ب() ،ج( باشد ،قطعاً يكي از افراد )ب( كه الف است)،ج( خواهد بود.

شكل دوم

هيچ)الف()،ب(

هر )ج() ،ب( است.

پس هيچ )الف() ،ج(

مثال

هيچ درختي حيوان

هر اسبي حيوان

پس هيچ درختي اسب

بيان بداهت

نيست.
نيست.

است.

نيست.

وقتي هيچ )الف() ،ب( نباشد ،قطعاً )ج( كه مصداق )ب( است نيز )الف( نيست

مثال

هر انساني حيوان

هر انساني ناطق

است.
است.

پس بعضي )الف(،
)ج( است.

است.

پس بعضي حيوانها
ناطقاند.



وقتي هر )ب( هم )الف( باشد و هم )ج( ،قطعاً بعضي از )الف(ها) ،ج( هستند.

آنچه تذكر آن در اينجا لازم است ،ذكر انواع يقين است .به آنچه در جدول بالا بيان
**

شد» ،يقين منطقي« گفته ميشود ،كه از آن به »يقين بالمعني الاخص«

نيز اطلاق

ميشود .بديهي است فطرت به اين معنا نيز معتبر است؛ اما يقين در اصطلاح ديگر،

»يقين بالمعني الخاص« است )حسينزاده ،١٣٩٠ ،ص .(٦٥يقين به اين معنا همان يقين
منطقي است ،با اين تفاوت كه از راه تقليد به دست آمده و خالي از قيد ثابت است؛

پس هم عقل و هم عقلا احتمال خلاف را در آن منتفي ميدانند؛ ازاينرو داراي ارزش و
 موجبه كليه در صورتي صادق است كه محمول ،اعم از موضوع باشد؛ ازاينرو نتيجه را موجبه جزئيه

بيان ميكنيم تا نتيجه قياس صادق باشد؛ چراكه شكل سوم در برخي از موارد صادق و در برخي موارد
كاذب است؛ پس بهكلي نتيجه را جزئيه بيان ميكنيم تا مشكلي پيش نيايد.
**

يقين به اين معنا همان »اعتقاد جازم صادق ثابت« است .در اين مرتبه نهتنها عُقلا ،كه عقل هم به

مطابقت با واقع حكم ميكند و احتمال خلاف آن را صفر ميداند .ازاينرو داراي ارزش كامل معرفتي
است .در اين مرتبه از يقين ،هم ارتباط با واقع مد نظر است و هم ارتباط با اعتقاد مدرِك.

ارزش معرفتشناختي فطريات

شكل سوم

هر )ب() ،الف(

هر )ب() ،ج( است.

بيان بداهت

نيست.

٢٠١

اعتبار است .فطرت به اين معنا نيز داراي اعتبار است.
اما اصطلاح ديگر يقين» ،يقين بمعني العام« است؛ همان »مطلق اعتقاد جازم« .سخن

از ارزش اين مرتبه قدري مشكل به نظر ميرسد؛ زيرا در دو نوع يقين قبلي مطابقت با
واقع مد نظر بود ،ولي در اين نوع سوم خبري از واقع نيست و آنچه به اين قضيه ارزش

داده ،يك امر رواني است و آن اعتقاد محكمي است كه مُدرِك به اين قضيه دارد؛ خواه
٢٠٢

مطابق با واقع باشد يا نباشد .چنين اعتقادي را كه شامل جهل مركب هم ميشود ،در

اصطلاح »قطع« ميگويند )همان ،صص ٦٦و  .(٧٣اين مرتبه از يقين ارزش
معرفتشناختي ندارد و بهتب ْع فطرت اگر در اين معنا از يقين به كار رود ،ارزش
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معرفتشناختي نخواهد داشت.

شايان ذكر است ،اساس ًا معيار براي ارزش و اعتبار معرفتشناختي ،كشف واقع
است؛ نه يقيني يا بديهيبودن يك گزاره .با اين حساب ،ازآنجاكه كشف واقع امري
مقول به تشكيك است ،ارزش و اعتبار آن نيز مقول به تشكيك خواهد بود .به بيان

ديگر ،موضوع معرفتشناسي »مطابقت با واقع« نيست كه تنها با يقين سروكار داشته
باشيم؛ بلكه موضوع آن »واقعنمايي« است و ازآنجاكه واقعنمايي امري مقول به تشكيك

است ،ارزش و اعتبار گزارههايي كه ميتوانند واقعنمايي داشته باشند ،مقول به تشكيك
خواهد بود )صدر ،١٤٠٦ ،صص ٣٢٢و  /٣٢٦مصباح.(١٣٨٦ ،
 .٧فطرت در اصطلاح خاص »عرفان«

نسفي در كنار اصطلاح رايج فطرت كه بيان گرديد )نسفي ،١٣٨٦ ،ص ،(١١٧از اصطلاح

ديگري سخن به ميان ميآورد كه به فضاي عرفاني مربوط ميشود و در حوزة ديگري
مطرح نشده است .وي در رساله دوازدهم ،ابتداي فصل اول ،در بيان عالم جبروت،
چنين مينويسد» :بدان كه ملك عالم شهادت است و ملكوت عالم غيب است و
جبروت عالم غيب غيب است؛ يعني ملك عالم حسي است و ملكوت عالم عقلي است
و جبروت عالم فطري است و عالم فطرت عالم فراخ است« )همان ،ص(٢٠٥؛ ولي

فطرت در اين اصطلاح خارج از موضوع اين مقاله است؛ چراكه در اينجا بحث

»معرفتشناسي« است و فطرت در اين اصطلاح بحثي »هستيشناسي« است.
 .٨فطرت در اصطلاح »قرآن« و »روايات«

اين معنا از مصطلحات رايج در علم كلام است؛ اگرچه در ساير علوم هم بدان اشارهاي
ميشود .ازآنجاكه متكلمان در چارچوب قرآن و حديث گام برميدارند ،نميتوان توقع

داشت كه معنا و مفهومي غير از آنچه در ثقلين آمده است ،دريافت كرده باشند؛ بنابراين
طبيعي است كه ارزش معرفتي فطرت بايد در اين دو منبع بررسي شود .ما ابتدا به
فطرت در قرآن و سپس فطرت در روايات نگاهي مياندازيم و پس از آن به ارزيابي
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اين اصطلاح ميپردازيم.

از قرآن آيات بسياري را در تأييد اين مسئله گردآوري كردهاند ،ولي به نظر ميرسد

)اعراف ،(١٧٤ :آيه تذكره )مدثر /٥٤ :غاشيه ،(٢١ :آيه الهام )شمس (٨ :و آيه تسليم
)آلعمران (٨٣ :باشد و در غير اين آيات براي تأييد مسئله فطرت به قدري توجيه نياز

داريم.

در روايات نيز اگر مطلبي آمده ،در محدوده همين آيات بوده است ،اميرمؤمنان

ت
ت عَلَى الْ ِف ْط َر ِة وَسَبَ ْق ُ
در جايي از فطرت خود سخن گفتندَ » :فلَا تَتَبَرَّءُوا مِ ّنِي َفإِ ّنِي ُو ِلدْ ُ
جرَة« )رضي ،١٤١٤ ،ص (٩٢كه به گفته امينالرعايا اين فطرت همان
إِلَى الْإِيمَا ِن وَا ْل ِه ْ

فطرت الهي است كه در آيه فطرت آمده است )هاشمي خوئي ،١٤٠٠ ،ج ،٤ص.(٣٤٠

ب
ل الْ ُق ُلو ِ
در فراز ديگري از همگانيبودن اين فطرت نيز سخن گفتهاند» :اللَّهُمَ ...وجَا ِب َ
عَلَى ِفطْ َرتِهَا َشقِيِّهَا َوسَعِي ِدهَا؛ بارخدايا! اي كسي كه قلبها را بر اساس فطرت آفريدي،
]چه آنها كه بدبخت شدند و چه آنها كه سعادتمند گرديدند[« )همان ،ص .(١٠٠در فراز
ديگري اين فطرت را به فلسفه بعثت انبيا پيوند زدهاند» :فَبَ َعثَ فِيهِ ْم رُ ُسلَ ُه وَوَاتَ َر ِإلَ ْيهِ ْم

ق فِ ْطرَتِ ِه وَيُ َذكِّرُو ُهمْ مَ ْنسِيَّ ِن ْعمَتِ ِه« )همان ،ص .(٤٣سپس سخن را
أَنْبِيَا َء ُه لِ َيسْ َت ْأدُوهُ ْم مِيثَا َ
فراتر رسانده و در راه رسيدن به قرب الهي از اخلاص ياد ميكند كه از برترين راهها و

ص َفإِ َّنهَا ا ْل ِف ْط َر ُة« )همان ،ص .(١٦٣اينها
البته هماهنگ با فطرت انساني است » َوكَلِ َم ُة ا ْل ِإخْلَا ِ
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كه متقنترين آيات همان آيه فطرت )روم ،(٣٠ :آيه ميثاق )اعراف ،(١٧٢ :آيه رجعت

نمونههايي بود از كاربرد فطرت در روايات ،كه ما به همين مقدار بسنده ميكنيم.
چنانكه مشاهده نموديد ،فطرت در اين اصطلاح به معناي نوع خلقت بشري است

و منظور آن است كه خدا در سرشت مخلوقات بينش و گرايشي به خودش قرار داده و
آنها را بر معرفتي نسبت به خودش آفريده است )كليني ،١٤٠٧ ،ج ،٢ص (١٣و به همين
دليل حجت را بر آنها تمام كرده است )صدوق ،١٣٩٨ ،ص .(٣٥غرض آنكه چون فطرت
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در اين اصطلاح به علم حضوري بازميگردد ،داراي ارزش و اعتبار معرفتشناختي

است.

 .٩فطرت در اصطلاح افلاطون
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از منظر افلاطون با توجه به نظرية »مُثُل« ،همة معقولات ،فطري هستند؛ اما بعد از تعلق
روح به جسم ،همة آنچه را كه ميدانسته ،فراموش كرده و اكنون در مقام تعليم اتفاقي

كه ميافتد »تذكر و يادآوري« آن چيزهايي است كه از پيش ميدانست .اين نظريه
تقريرهاي مختلف و بهتبع پاسخهاي متفاوتي دارد؛ چنانكه علامه طباطبائي در الميزان
بدان پرداختهاند )طباطبائي ،١٣٧٤ ،ج ،٥ص .(٤٢٧اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر
منظور از فطرت در اين اصطلاح ،عالم مثل است ،چون اين مسئله از نوع هستيشناسي

است ،به ما نحن فيه كه مسئلهاي معرفتشناختي است ،ربطي ندارد؛ ولي اگر منظور از
فطرت در اين اصطلاح مشاهدة صور عالم مثل باشد ،مسئلهاي معرفتشناسي است كه

ارزش آن ،تابع اثبات يا ابطال آن در هستيشناسي است.
 .١٠فطرت در اصطلاح دكارت

قصه دكارت فراتر از آن است كه بتوان در اين مجال اندك به آن پرداخت؛ ولي ما به

قدر حاجت بيان ميكنيم و به ارزيابي آنچه بايد گفت ،ميپردازيم .دكارت در اين

انديشه بود كه فلسفهاي نو را به تصوير درآورد؛ ازاينرو با »شك دستوري« خود هر
آنچه را در عالم هستي قابلتصور بود ،پاك كرد تا اينكه به »كوژيتو« رسيد؛ اينجا بود كه
توان پاككردن اين حقيقت را نداشت و به همين خاطر با خوشنودي اعلام كرد كه

»نفس« را به عنوان نخستين جوهر موجود در عالم هستي اثبات كردم.

ي غير خود ،راهي براي
اينك دكارت مانده و نفس خويش ،اما با محو كردن هست ِ

اثبات عالم خارج ندارد .پس بايد كاري كند .اينجاست كه دست به دامان تصورات
خويش ميشود .وي تصورات خود را به سه نوع تقسيم ميكند :تصورات »جعلي«،

»عارضي« ،تصورات »فطري« .در مقام بيان اين سه تصور ميگويد» :تصورات جعلي كه

واقعيت ندارند ،تصورات عارضي نيز به سه دليل واقعيت ندارند .ميماند تصورات
فطري كه اصيل و واقعي بوده و در وجود ما نهاده شدهاند« )دكارت ،١٣٦١ ،ص.(٨٤

سپس به واقعيت اين تصورات اذعان كرده و براي نمونه ،تصور »خدا« را تصوري

٢٠٥

فطري ميگيرد )كاپلستون ،١٣٨٠ ،ج ،٤ص .(١٠٨پس توانست جوهر دومي را كه
»خداست« ،اثبات كند .اكنون مانده اثبات عالم خارج.

ندارد؛ بلكه با خاستگاه پيدايش آنها كار دارد .او از خود ميپرسد كه سرچشمة پيدايش

تصورات عارضي من چيست؟ اينكه صحنة غرق شد ِن خويش را در دريا تصور ميكنم،
به چه خاطر است؟ سپس پاسخ ميدهد كه سه حالت بيشتر متصور نيست :حالت اول

آن است كه من علت پيدايش اين تصورات باشم ،ولي اين حالت باطل است؛ چون اگر
من علت بودم ،ميتوانستم تصور غرق شدن خويش را تغيير دهم؛ ولي از اين كار

ناتوانم .حالت دوم آن است كه خدا اين تصورات را در من ايجاد كرده باشد؛ ولي اين
حالت را هم مردود ميداند؛ زيرا اگر واقعي نباشد و خدا اين تصورات را در من پديد

آورده باشد ،بايد خداي فريبكاري باشد و حال آنكه اثبات كرديم فريبكار نيست .پس
بايد بپذيريم كه منشأ پيدايش اين تصورات ،خو ِد واقعيت خارجي است؛ با اين حساب

سه جوهر »نفس«» ،خدا« و »جسم« اثبات شد.

از آنچه دكارت بيان كرده ،پيداست كه به قول كاپلستون خود او نيز از آنچه گفته،

تصوير روشني نداشته است )همان ،ص(١٠٩؛ بااينحال چنين به نظر ميرسد نزاع ما با

 از نظر وي همه تصورات واضح و متمايز ،تصورات فطري هستند و تصور خدا نيز به همين دليل

تصوري فطري است )كاپلستون ،١٣٨٠ ،ج ،٤ص.(١٠٨
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دكارت بار ديگر سراغ تصورات خويش ميرود ،ولي اين بار با كيفيت آنها كاري

او در حوزة فطريات به مسئلة تصور و تصديق باز ميگردد؛ بدين معنا كه آنچه دكارت
درباره فطرت ميگويد ،به حوزة تصورات مربوط ميشود و آنچه ما بدان قائليم ،به

حوزة تصديقات مربوط است .به سخن ديگر ،او در تصورات ،عقلگراست و ما در

تصديقات عقلگرا هستيم.

شرح سخن بدين قرار است :ما به حكم قرآن معتقديم كه انسان در بدو تولد هيچ
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گونه علم حصولي ندارد؛ سپس در ادامه حيات خود پس از آنكه به مرحلهاي از رشد

رسيد ،هر گونه تصوري براي پيدايش خود نيازمند علتي است؛ حال آنكه دكارت اين
نيازمندي را در تصورات فطري قبول ندارد .در نظر او اگرچه كودك به برخي تصورات

بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧عليرضا بهماني ،امينرضا عابدينژاد داوراني

علم ندارد؛ اما با رشد او و رسيدن به مرحلة خاصي ،اين تصورات خودبهخود براي او

پديد ميآيند .به بيان ديگر ،تصورات فطري بالقوه در مرحلهاي خاص از زندگي او به
فعليت ميرسند **.اما از نظر ما آنچه فطري است و به علت نياز ندارد ،تصديقي است

كه ميان آن تصورات برقرار ميشود .ذهن به علل گوناگوني واجد اين تصورات
ميشود؛ سپس در برخي موارد كه فطري ناميده ميشوند ،ذهن بدون هر گونه آموزش
و تعليمي ،به صورت خدادادي ميتواند ميان آنها عمليات تصديق را انجام دهد .به

تعبير شهيد مطهري »ما هرچند در ذهن خود تصورهايى مقدم بر تصورهاى حسى

نداريم ،ولى تصديقهايى مقدم بر تصديقهاى تجربى داريم« )مطهري ،١٣٧٦ ،ج،٦

ص.(٣٤٧

خلاصة سخن آنكه تصورات در تبيين دكارت منشأ خارجي ندارند و چون

سرچشمة خارجي ندارند ،ضمانت معرفتشناختي ندارند و ازآنجاكه ضمانت
معرفتشناختي ندارند ،ارزش معرفتشناختي نيز ندارند .اين گفتة ما بود كه بيان شد؛

اما براي توضيح بيشتر ديدگاه او ،به مقاله »دكارت و مفاهيم فطري« )هوشيار،١٣٨٨ ،
شيْئاً« )نحل.(٧٨ :
جكُمْ مِنْ بُطُونِ أُ َّم َها ِت ُكمْ َلا تَعْ َلمُونَ َ
» وَاللَّهُ أَخْ َر َ

** دكارت اگر چه از اصحاب مذهب اصالت تجربه نبود ،ولي به نظر وي تجربه ميتواند علت اعدادي
را براي تكوين اين تصورات فراهم آورد )كاپلستون ،١٣٨٠ج ،٤ص.(١٠٩

ص (٢٠٣-١٧٥و نقد بيشتر نظريه او ،به ادراكات فطري )خندان ،١٣٨٣ ،ص (٨٥مراجعه
كنيد.
 .١١فطرت در اصطلاح كانت

كانت »فلسفة جزمي« لايبنيتس را با »فلسفه انتقادي« خويش زير سؤال برد؛ اما نگران

نبود كه در دام تجربه گرفتار ميشود؛ چراكه خود را نيز در مقابل هيوم تصور ميكرد؛
ولي حقيقت آن است كه او هم گرفتار تجربه شد و اگرچه به گمان خود ،جانب

عقلگرايي را گرفت ،ولي با ادعايش بناي عقلي متافيزيك را ويران كرد .به بيان ديگر،
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او در تلاشي كه انجام داد ،تنها توانست عقل را به خدمت تجربه درآورد و متافيزيك را
از داشتن آن محروم كند .او بر خلاف دكارت كه توجه اصلياش به تصورات بود ،سراغ
ثمرة علمي دارند ،به رخ هيوم بكشد و به او نشان دهد كه ميتوان قضايايي تاليفي

داشت كه هم كلي هستند و هم ضروري ،به اين اميد كه شكاكيت هيوم را از پاي
درآورد .اينك ما در پي بيان فلسفة او نيستيم ،ولي ميخواهيم جايگاه مفاهيم فطري را

از ديدگاه او نشان دهيم.

از نظر وي معرفت داراي »ماده و صورتي« است كه »ماده« آن از طريق تجربه وارد

ذهن ميشود و »صورت« آن از پيش در ذهن موجود است؛ بنابراين فرايند شناخت در

نظر كانت اينچنين است كه در مرحلة نخست كه مرحله شهود حسي است و از آن با

عنوان »حسيات استعلايي« بحث ميكند ،مادة شناخت از كانال زمان و مكان وارد ذهن
ميشود؛ اما آنچه وارد ذهن شده ،تصويرهايي حسي است كه ذهن براي بهرهگيري از

آنها نيازمند وحدتبخشي ميان آنهاست .اين وظيفة مهم در نظر كانت بر عهدة نيروي
فاهمه است كه در قالب مقولات فاهمه با نام »تحليل استعلايي« از آن بحث ميكند.


اين مقولات غير از مقولات ارسطويي است؛ مقولات ارسطويي ناظر به ساختمان جهان است و

مقولات كانتي به ساختمان ذهن مربوط ميشود؛ چنانكه مقولات هگلي نيز ناظر به هر دو ساختمان
است .تفاوت ديگر آنكه مقولات ارسطويي انتزاعي هستند و مقولات كانتي انتزاعي نيستند.
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تصديقات رفت و در پي اثبات قضاياي تركيبي پيشين برآمد تا قضاياي مفيدي را كه

برآيند همكاري اين دو مرحله از شناخت ،معرفتي است كه كانت در پي اثبات آن بود و

آنها را در قالب قضاياي تحليلي ماتقدم و تركيبي ماتقدم و ماتأخر بيان ميكند و

سرانجام اين سه قضيه را در مقدمة قياس عقلي به كار ميبرد؛ قياسي كه »صورت
حملي« آن متناظر با تصور نفس» ،صورت استثنايي« آن متناظر با تصور جهان و

»صورت انفصالي« آن متناظر با تصور خداوند است .او در صورت اول به مغالطات عقل
٢٠٨

محض ،در صورت دوم به تعارضات عقل محض و در صورت سوم به ايدئال عقل
محض ميپردازد.

بعد از اين مقدمة كوتاه كه گفتيم از نظر كانت معرفت داراي »ماده و صورت«
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است ،بايد گفت :از نگاه وي اين »صورت« جز ساختمان ذهن بوده )ويلكينسون،١٣٨٢ ،

ص (٢٣٣و از خارج به دست نيامده و به تعبيري در فطرت و سرشت انسان نهاده شده

است )فروغي ،١٣٦٧ ،ج ،٢ص /٢٣٤وايت ،١٣٨٣ ،ص .(Ewing, 1974, p.31 /١٣٠كانت

از اين صورت پيشيني ) (a prioriبه معناي »پيشبوده« در مقابل ) (a posterioriبه
معناي »پيآمده« ياد ميكند .با اين توضيح كه آنچه پيش از تجربه در ذهن وجود دارد،

پيشبوده است و پيآمده چيزي است كه از تجربه ناشي ميشود )هِرْش ،١٣٨٣ ،ص(١٩٦

و اين نقطة اشتراك دكارت و كانت است؛ چراكه از نظر دكارت تصورات فطري همان

صور پيشين و ماتقدم فكر است )كاپلستون ،١٣٨٠ ،ج ،٤ص(١٠٨؛ به همين خاطر به

اعتقاد لوين مقولات كانت نيز ميراث تصورات فطري دكارت است )لوين،١٣٦٦ ،

ص.(٢٨٧

با اين حساب ،شناخت در تعبير كانت ،حاصل فرايند تأثيرگذاري ذهن بر عين

است .در اين فرايند ،مادة شناخت پس از ورود به ذهن از صورتهاي ذهني تأثير
ميپذيرد .به عبارتي در اين فرايند ،ذهن ،بر خلاف ديدگاه مشهور كه نقشي منفعلانه

دارد ،فعال است؛ بنابراين نتيجة چنين شناختي كه برآيند عملكرد ذهن بر عين است ،آن
ميشود كه معرفت بهدستآمده غير از آن چيزي است كه درواقع وجود دارد و اين
خود نقدي بر كانت است كه ما ميخواستيم آنچه را درواقع هست ،بشناسيم ،نه آنچه را

كه ما ميپنداريم.
دوم آنكه مشكل اساسي اين نظريه مبتني بر حذف جايگاه واقعي »نومن« از سيستم

معرفتشناسي است ،امري باطل كه در معرفتشناسي بهطورمفصل پاسخ داده شده و
بيان آن خارج از حد اين مقاله است .با اين حساب ،تعريف كانت از شناخت كه مبتني
بر حذف »نومن« و تكيه بر »فنومن« بوده ،فرو ميريزد؛ زيرا معرفت يعني »باور صادق«

و نه صرف ًا »باور موجه« كه كانت مدعي آن است .ازاينرو اين اشكال بر كانت و امثال

او مانند هگل وارد است؛ چراكه كانت با قول به دستنيافتن به نومن و هگل به خاطر

٢٠٩

قول به وحدت ذهن و عين» ،مطابقت« را منتفي دانستهاند.

سومين اشكال وارده بر نظرية معرفت كانت خودمتناقض بودن آن نظريه است؛ به

پديده است يا پديدار؟ اگر پديده است ،پس مدعاي اصلي خود را كه مطابقت با پديده
بود ،منكر شدهايد و اگر پديدار است ،پس گزارههايي شخصي است كه براي شما


اينگونه پديدار شده و ضمانتي ندارد كه براي ديگران چنين نمود يابد.

نتيجهگيري
در اين نوشتار براي رسيدن به ارزش معرفتشناختي فطريات ،از تعريف »معرفت«،
»ارزش« و »فطرت« آغاز شد و پس از بيان اقسام فطرت و توضيحاتي پيرامون آن به

ارزيابي معرفتشناختي اقسام آن پرداختيم و در مجموع به اين نتيجه رهنمون شديم كه
فطريات حضوري اعم از بينشها و گرايشها داراي ارزش معرفتشناختي هستند؛ اما
در فطريات حصولي ،اگر فطرت به معناي »بديهيات اوليه« و »ثانويه« باشد ،به دليل آنكه



وي با توجه به اينكه قائل است ،مادة شناخت از خارج وارد ذهن ميشود ،از ايدئاليستهاي مطلق

تبعيت نكرده و ازآنجاكه ذهن را صرفاً منفعل نميداند ،يك رئاليست مطلق هم نيست؛ بلكه به نظر

ميرسد بايد وي را يك نيمهايدئاليست دانست.


نقدهاي ديگري نيز مطرح شده است )ر.ك :علوي سرشكي /١٣٧٥ ،محمدي اصل /١٣٩١ ،حسينزاده،

 ،١٣٨٩فصل دوم(.

ارزش معرفتشناختي فطريات

اين معنا كه كانت منكر دستيابي به نومن شد .حال ميپرسيم محكي اين گزارههاي شما

علم ما به آنها مستقيم ًا بر علم حضوري استوار است ،داراي ارزش و اعتبارند و اگر
فطرت به معناي »قياساتها معها«» ،يقينيات« و »معنايي كه در قرآن و روايات آمده« باشد،

اگرچه بديهي نيستند ،ولي به دليل ارجاع صحيح آنها به بديهيات ،از اعتبار
معرفتشناختي برخوردار خواهند بود؛ اما فطرت در اصطلاح »عرفان« و افلاطون به
دليل آنكه تخصصاً خارج از بحث ما هستند و فطرت در اصطلاح دكارت به خاطر

٢١٠

نداشتن ضمانت معرفتشناختي و فطرت در اصطلاح كانت به خاطر
»خودمتناقضبودن«» ،فعالبودن ذهن در فرايند فهم« و »حذف نومن از سيستم

معرفتياش« ارزش و اعتبار معرفتشناختي ندارند.
بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧عليرضا بهماني ،امينرضا عابدينژاد داوراني
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