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چکيده
مدیریت حيات سياسی متأثر از مجموعه مبناهاست .در این ميان قرآن معتقَداتی را به مخاطبانش
در ابعاد معرفتشناختی ،انسانشناختی و  ...ارائه میکند که در بُعد انسانشناختی« ،فطرتمندی»
از مهمترین آنهاست .مسائل متعددی مانند امکان ارائه نظام حقوق سياسی مشترک مبتنی بر فطرت
برای همه انسانها و تکليف حکومت به ایجاد جامعه هماهنگ با فطرت وجود دارند که اتخاذ موضع
در موردشان در سياست مهم ،و عنایت به فطرتمندی انسان در پاسخ به آنها مؤثر است .فرضيه
تحقيق این است که «انسان برخوردار از فطرت است و خدا حيات چنين مخلوقی را تدبير میکند
و اعتقاد به این مبنا ،بروندادهایی در مدیریت حيات سياسی دارد» .مقاله با روش استناد به قرآن و
تفاسيری چون الميزان و آثار شهيد مرتضی مطهری ،به ابعادی از فطرت که در بروندادهای سياسی
مورد استفادهاند ،اشاره دارد و برخی بروندادهای اعتقاد به فطرت را در مدیریت حيات سياسی
معرفی میکند.
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فطرت ،مدیریت ،حيات سياسی ،بروندادهای سياسی.
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مقدمه
سياست و تدبير حيات اجتماعی همواره بر نوعی از جهانشناسی در ابعاد مختلف معرفتشناختی،
هستیشناختی ،انسانشناختی ،جامعهشناختی ،ارزششناختی و  ...استوار است و اصول و قواعد
تدبير سياسی را از این مبانی اخذ میکنند .بر این اساس وقتی جهانشناسیهای مادی بر سياست
حاکميت مییابند ،بروندادهایش را در اصول و قواعد سياسی بهروشنی میتوان دید .در بخش
مبانی انسانشناختی یکی از مبناهای تأثيرگذار ،باور به «فطرتمندی شهروندان» است؛ درحالی
که بيشتر مکاتب مادی اموری چون ابعاد روحانی و فطرت انسانی را نفی میکنند ،ارزشها،
گرایشها و مقدسات انسانی را که باورمندان به این مبناها پذیرفتهاند ،انکار میکنند و در مدیریت
حيات سياسی نيز بر این اساس به تدبير میپردازند .برای نمونه در این نگرهها «ماتریاليسم
انسانی» و «ارزشها و مقدسات انسانی» دو موضوع متضاد بهنظر میرسند؛ زیرا ارزشهای انسانی
با فطرت انسانی سازگارند و فطرت انسانی هم با این سازگار است که در سرشت انسانی ،حقيقتی
متعالی وجود دارد که ميل به تعالی در ذاتش نهفته است .تأثير این دوگانگی مادی و روحی در
انسان را در مسائل اجتماعی و سياسی میتوان نشان داد .به بيان شهيد مطهری تضادهای تاریخی
ناشی از تضاد سرشتی انسانهایند؛ انسانهایی که در جهت عقالنی پيش رفتهاند ،گروه اهل حق،
و انسانهایی که در حيوانيت سقوط کردهاند ،گروه اهل باطل را شکل دادهاند و نبردهای انسانی
تاریخ ،نبرد طبقه حقجو با منفعتجوست (مطهری ،1380،ج515 :3؛ ر.ک :الطباطبایی ،1382 ،ج179 :16؛

جوادی آملی .)24 :1386 ،برخالف این دست آرا و نظریات ،قرآن کریم برخورداری انسان از فطرت را
میپذیرد .بر این اساس میتوان در مدیریت سياسی ،در مورد مسائل متعددی موضع متناسب با
فطرتمندی انسان اتخاذ کرد؛ مسائلی مانند پذیرش یا رد حضور ارزشهای ثابت انسانی در حيات
و اخالق سياسی ،تربيتپذیری سياسی بر مدار فطریات بشری ،امکان ارائه نظام حقوق و وظایف
سياسی مشترک مبتنی بر فطرت برای همه انسانها ،لزوم سازگاری قوانين سياسی با فطرت،
نقش پذیرش فطرت در نفی نگاههای یکطرفه به انسان ،معناداری تکامل انسانيت و رسالتمندی
حکومت دینی در ایجاد جامعه هماهنگ با فطرت .بنابراین در برابر این مسئله که آیا قرآن کریم
انسان را برخوردار از فطرت میداند و آیا اعتقاد به این مبنا و باور ،تأثيری در سياست و مدیریت
حيات اجتماعی دارد ،فرضيه تحقيق بر این اساس استوار است که انسان برخوردار از فطرت است،
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خدا حيات چنين مخلوقی را تدبير میکند و اعتقاد به این مبنا ،بروندادهایی را در مدیریت حيات
سياسی درپی دارد .تحقيق با استناد به قرآن کریم و تفاسير قرآنی سامان مییابد و بعد از اشاره
به ابعادی از بحث فطرت که در بروندادها مورد استفادهاند ،برخی بروندادهای اعتقاد به فطرت
در مدیریت حيات سياسی معرفی میگردد.

 .1فطرت بشر و فطری بودن دین در قلمرو اجتماعی و سياسی
الزم است ابتدا چيستی فطرت و ماهيت آن بيان شود ،آنگاه رابطه فطرت با فلسفه بعثت و دین
روشن گردد؛ منظور از فطری بودن دین که سياست از قلمروهای آن است ،تبيين گردد و انواع
فطرت معرفی و دیدگاه مخالفان فطرتمندی مورد اشاره قرار گيرد.
1ـ .1فطرت؛ چيستی و ویژگیها
فِطرت «نوع خاصی از آفرینش بیسابقه» است

(ابنمنظور ،1416 ،ج285 :10؛ الجوهری:1376 ،

248ـ249؛ الطریحی ،1375 ،ج258 :3؛ الطباطبایی ،1417 ،ج )179 :16و منظور از آن «ویژگیهای سرشتی
انسان» میباشد .فطرت امری تکوینی ،غير اکتسابی و آگاهانهتر از غریزه است؛ ازاینرو انسان
میداند فطریاتی دارد .غریزه در حدود مسائل مادی زندگی حيوانی است ،ولی فطریات ـ مانند
حقيقتجویی ،خير اخالقی و حس دینی ـ به مسائل فراحيوانی و خاص انسان مربوط است 1.این
حس نه از ضرورتهای اجتماعی ،که جزئی از نهاد انسان است .در واقع همه آنچه مسائل
فراحيوانی و ارزشهای انسانی ناميده میشود ،ریشه در سرشت انسان دارد و انسانيت انسان در
گرو قبول این فطریات است (مطهری ،1380 ،ج463 :3ـ .)468فطرت از خواص و زیرمجموعه روح نيز
میباشد و روح ،ظرف آن است« 2.فِطرَة» در قرآن در مورد انسان و رابطه او با دین آمده است:
«فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل؛ روى خود را متوجه آئين
خالص پروردگار کن این فطرتى است که خداوند انسانها را بر آن آفریده دگرگونى در آفرینش

 . 1درخصوص تفاوت فطرت و غریزه بنگرید به :جوادی آملی.24 :1386 ،
 . 2در این خصوص بنگرید به :حسن حسنزاده آملى ،معرفت نفس؛ احمد واعظى ،انسان از دیدگاه اسالم.
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خدا نيست» (روم.)30 :

1ـ .2رابطه فطرت با فلسفه بعثت و دین
امام علی(ع) بعد از اشاره به خلقت انسان ،فلسفه بعثت پيامبران را مرتبط با فطرت میداند:
فبَعَثَ فيهِم رُسُ َلهُ و وا َترَ إلَيهِم أنبياء ُه لِيَستَأدُوهُم مِيثاقَ فِطرَتِهِ ،و يُذَكِّروهُم مَنسِيَّ نِعمَتِهِ ،و يَحتَجُّوا
ت المَقدِرَه؛ پس [خداوند] رسوالن خود را
علَيهِم بالتَّبليغِ ،و يُثيروا لَهُم دَفائنَ العُقولِ ،و ُيرُوهُم آيا ِ
ميان آنان برانگيخت و پيامبرانش را پياپى سوى ایشان فرستاد ،تا از آنان بخواهند عهد الهى را
که در فطرتشان نهاده است ،بهجای آورند و نعمت فراموششده او را به یادشان آورند و با رساندن
پيام الهى ،حجت را بر آنان تمام کنند و گنجينههاى خردهایشان را بيرون آورند و نشانههاى
قدرت [خدا] را به آنها نشان دهند (نهج البالغه :خطبه1؛ المجلسی ،1362 ،ج.)60 :11

عالمه طباطبایی معتقد است :معنای «فِ ْطرَتَ اللَّهِ» این است که مالزم فطرت باش .دینى که
اقامه وجه برایش واجب است ،همان است که خلقت به آن دعوت ،و فطرت الهى بهسویش هدایت
مىکند؛ فطرتى که تبدیلپذیر نيست؛ چون دین چيزى غير از سنت حيات ،و روشى که بر انسان
واجب است آن را پيشه کند تا سعادتمند شود ،نيست .پس هيچ انسانى غایتى جز سعادت ندارد؛
چنانکه تمام انواع مخلوقات بهسوى سعادت خود و هدفى که مطلوب آنهاست ،هدایت فطرى ،و
گونهای خلق ،و به ابزارهایی مجهز شدهاند که با آن هدف مناسب است (الطباطبایی ،1417 ،ج.)179 :16

بهنظر ایشان انسان مانند دیگر انواع ،فطرتی دارد که به تتميم نواقصش میانجامد .بشر فطرت
ویژهای هم دارد که موجب میشود کاری را هم که باید قصد کند ،تتميم کند و به سنت خاصی در
حيات و راه معين دارای غایت مشخصی هدایتش کند که باید فقط آن را بپيماید« :فِ ْطرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَ َطرَ

النَّاسَ عَلَیْها» .انسانی که در دنيا زندگی میکند ،نوع واحدی است که با توجه به ساختمان وجودیاش
(مرکب از روح و بدن) ،منافع و ضررهایش یکسان است .ازاینرو از جهت انسان بودن ،دارای سعادت
و شقاوت واحدی است؛ پس باید رویکرد اعمالش بهسوی روش واحد ثابتی باشد که هادی ثابت
واحدی به آن هدایت کند و باید آن هادی ،همان فطرت و نوع خلقت باشد .برای همين بعد از
«فِ ْطرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها» فرمود« :ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» (همان).

1ـ .3منظور از فطری بودن دین
منظور از فطری بودن دین ـ که سياست هم از قلمروهای مهم آن است ـ این است که بشر به
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نوعی از سرشت آفریده شده که برای پذیرش دین آمادگی دارد و دین متناسب با نيازهای فطری
اوست (رجبی .)129 :1384 ،امام باقر(ع) در توضيح روایت پيامبر اکرم(ص) که «کل مولود یولد علی

الفطره» ،فرمود« :یعنی المعرفه بان اهلل عز و جل خالقه» (الکلينی ،1361 ،ج .)2 :13اميرالمؤمنين(ع) نيز
فرمود« :کلمه االخالص هی التوحید» (نهج البالغه :خطبه .)110اگر بشر به حال طبيعی بماند ،همان راه
را انتخاب میکند ،و این بسترهای خارجیاند که زمينه انحراف او را فراهم میکنند (مطهری،1380 ،

ج454 :2ـ )458و انسان با سوء اختيار ،گرایشهای بعد مادیاش را غلبه میدهد .از ویژگیهای
فطرت ،سازگاری با معرفت حقِ روشن و ناسازگاری با باطل روشن و شناخت بیواسطه آنهاست؛
اما در صورت پيچيدگی حق با باطل ،فطرت نيازمند منطق است

(ابوالحسنی115 :1390 ،؛ الشيرازی،

1368الف ،ج )165 :1و ممکن است بهخاطر عواملى ،ضعيف یا بىاثر گردد

(الطباطبایی ،1417 ،ج:20

132؛ الشيرازی ،بیتا.)40 :

هرچند منشأ دین پيامبران ،وحی است ،اما اقتضا و جویایی دین در سرشت بشر قبل از
عرضه بود و پيامبران آن استعداد را پرورش دادند و فطرتی (تقاضایی) در انسان هست که پيامبران
برای پاسخ به آن مبعوث میشوند .آیه پيشگفته ،دین را «فطرة اهلل» برای همه مردم میشناسد.
فطرت نسبت به انسانها فراگيری دارد و هدایت فطرى به همه مىرسد؛ چون الزمه خلقت بشر
است و در همه افراد در آغاز خلقتشان بهصورت یکسان موجود است

(الطباطبایی ،1417 ،ج:12

)123؛ خدادادى و ذاتى و تغيير و تبدیلناپذیر (بنگرید به :مطهری ،1380 ،ج )603 :3و از ابزارهای
هدایت درونی بهسوی مسير الهی است .با وجود ویژگیهای مذکور ،فطرت برای تنجز و تحقق
وظایف کافی نيست و وجود امر تشریعی برای تنجز و تحقق تکليف و اتمام حجت بر مکلفان
ضروری است .عالمه طباطبایی ذیل آیه «الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ یُوصَلَ ( »...رعد )26 :مینویسد:
ظاهر این است که منظور از «امر» ،امر تشریعى است که از ناحيه وحى نازل شده باشد ،به شهادت
ذیل آیه «وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ» .آرى ،حساب و مؤاخذه بر احکام نازله در شریعت است که
احکام تشریعى فطرت را تأیيد مىکند ،نه بر احکام فطرت بهتنهایى ،و این مسلم است که مثالا
اگر احکام ظاهرى و شرعى مربوط به قبح ظلم و خوبى عدالت به اشخاصى مستضعف نرسد ،در
قيامت مانند آن کسانى که به ایشان رسيده است ،مؤاخذه نمىشوند ،هرچند مستضعفان هم به
فطرت خود زشتى ظلم و خوبى عدالت را درک بکنند .حجت الهى از طریق فطرت بهتنهایى تمام
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س عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْ َد
نمىشود ،بلکه باید طریق وحى نيز به فطرت منضم گردد« :لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّا ِ
الرُّسُلِ» (نساء165 :؛ الطباطبایی ،1417 ،ج.)467 :11

1ـ .4رابطه هدایت و فطرت
در مورد نسبت هدایت و فطرت نيز گفتنی است هدایت ،فطری یا زبانی است .در هدایت فطری،
خدا بشر را بهگونهای آفریده و هستیاش را به الهامى مجهز کرده است که با آن الهام ،اعتقاد حق
و عمل صالح را تشخيص مىدهد:

«وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» (شمس8 :؛ نيز بنگرید

به :روم .)30 :فطرت ،خدا را حاکم بر همه خالئق مىداند .در مورد هدایت کالمى هم باید گفت خدا
انبيا را مبعوث کرد و کتب را نازل فرمود ،و شرایع را جعل نمود تا افق و نقشه راه زندگی را برای
بشر روشن سازد و سعادت و شقاوتش را بيان کند ،و این دعوت همواره بين بشر جریان داشته و
با

دعوت فطرت تأیيد شده است (الطباطبایی ،1417 ،ج.)123 :20

1ـ .5تقسيمات فطرت
انسان دو نوع فطرت ادراکی و شناختی ،و احساسی و گرایشی مانند حقيقتجویی ،گرایش به کمال،
جمال ،خالقيت ،عشق و پرستش دارد (جوادی آملی .)24 :1386 ،در بعد ادراکی ،قرآن علوم ذاتی،
فطری و حضوری را ميزبان و علوم حصولی را مهمان نفس میشمارد؛ مگر آنکه علوم حصولی در
روند ادراک به امامت عقل نظری که از قوای فطری بينش انسان است ادراک شود ،که در این
صورت ،هماهنگ با علوم فطری و به تبع آن ،ثابت و جاودان خواهد شد

(جوادی آملی1368 ،الف:

174ـ .)176اصول تفکر ،فطری و ثابت است و انسان بدون فطریات ،در ادراک دچار شک است (همان:

 .)479منظور از فطری بودن دین از حيث ادراکی این است که ادراک و پذیرش عقلی دین ،دليل
نمیخواهد یا دليلش با خودش هست .وقتی از امام حسن عسکری(ع) ذیل آیه  78بقره سؤال شد
چرا قرآن توده جاهل مردم را نکوهش میکند ،حضرت فرمود ...« :و قد اضطروا بمعارف قلوبهم »...

(المجلسی ،1362 ،ج .)2 :87برخی مسائل نيازمند تعليم و دليل نيستند .برای نمونه انسان به حکم
معارف سرشتی و قلبی میفهمد که اگر کسی دستور داد ،ولی خودش عمل نکرد ،نباید به او اعتماد
کرد (ادراکات اوليه فطری)؛ اما توده بنیاسرائيل که میدیدند علمایشان به تقوا و پاکی الزام میکنند،
ولی خود به آن عمل نمیکنند ،باز به آنها اعتماد میکردند.
در مورد فطریات گرایشی اموری چون ميل به فرزند داشتن ،برتریطلبی ،قدرتطلبی ،اجتماع
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گرایی (بقره213 :؛ الطباطبایی ،1417 ،ج ،)112 :2پرستش و خداجویی ،از امور فطری در حوزه خواستها
(غير از فطریات جسمانی) هستند.
چون تاله و ذوب شدن در خدا باوری در نهاد انسان تعبيه شده ،حقيقت وی بيش از «تألّه و دلباختگی
به جمال و جالل الهی» نيست ،و چون حيات انسانِ واقعی در تألّه او ذوب شده است ،اگر کسی
دستور خدا را درباره نبوّت پيامبری نپذیرد ،تألّه او آسيب میبيند و حياتش مخدوش میشود .انسان

باید حيات الهی و تألّه و خداخواهی فطری را به فعليت برساند (جوادی آملی150 :1389 ،ـ.)152
این خواستها براساس خودمحوری نيستند و معيار انسانيت شناخته میشوند .شهيد مطهری
این فطریات را شامل حقيقتجویی ،گرایش به خير و فضيلت ،گرایش به زیبایی ،گرایش به خالقيت
و ابداع ،و عشق و پرستش میداند .برای مثال حقيقتخواهی گرایشی است که در سرشت روحی
انسان نهاده شده است .انسان مرکب از ماده طبيعی و روح غير طبيعی است« :نفخت فیه من روحی»

(حجر .)29 :عناصر طبيعی او را به طبيعت و عناصر غير طبيعی به فراطبيعت مثل حقيقتجویی،
فضيلتخواهی یا پرستش وابسته میسازند .وقتی گفته میشود دین از حيث خواستها و گرایش،
فطری است ،یعنی توجه به خدا چنان است که احساسات انسان او را بهسوی خدا و دین میکشاند
(مطهری ،1380 ،ج484 :3ـ 501و .)612البته اصول اساسی دین مانند اعتقاد و گرایش به خدا و پرستش
خدا با نوع آفرینش انسان موافقت دارد ،نه اینکه تمام جزئيات دین مطابق فطرت باشد و از مخالفت
با آنها ،مخالفت با فطری بودن دین الزم آید (الطباطبایی ،1417 ،ج .)180 :16البته فطرت همواره سالم
نمیماند و گاه دچار انحراف و مریضی هم میگردد .رسول اکرم(ص) نيز ذیل آیه فطرت

(روم)30 :

به تولد فطری انسانها و عارضی بودن انحرافات دینی توجه میدهد« :کل مولود یولد علی الفطره فابواه

یهودانه او ینصرانه او یمجسانه» (البخاری ،1406 ،کتاب جنائز ،ابواب 80و .)83به جهاتی از این دست ،فطرت
با وجود ویژگیهای مذکور ،برای تنجز و تحقق وظایف کافی نيست و وجود امر تشریعی برای تنجز
و تحقق تکليف و اتمام حجت بر مکلفان ضروری است .عالمه ذیل آیه  26سوره رعد این مطلب را
توضيح داده است (الطباطبایی ،1417 ،ج .)46 :11متکلمان شيعه تکاليف را عقلی و سمعی میدانند و
معتقدند تکليف ،متأخر از شرع است و عقل به سمع نياز دارد.
در مقابل مکاتب الهی ،مکاتب مادی فطرت را انکار میکنند و چون فطرت و روح ارتباط دارند
و این گروه روح را نفی میکنند و انسان را مادی میدانند ،در نتيجه همه ارزشها ،گرایشها و
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مقدسات انسانی را که فطرت مشتمل بر آنهاست ،منکرند .در حقيقت ماتریاليسم انسانی و ارزشها
و مقدسات انسانی دو مسئله متضاد هستند؛ زیرا ارزشهای انسانی با فطرت انسانی سازگارند و
فطرت انسانی هم با این سازگار است که در سرشت انسانی ،حقيقتی متعالی هست که ميل به تعالی
در ذاتش نهفته است (مطهری ،1380 ،ج.)515 :3

 .2بروندادهای پذیرش فطرت انسانی در مدیریت حيات اجتماعی و سياسی
با توجه به مجموع ویژگیها ،اقسام و گستره و آسيبهای فطرت ،پذیرش آن استلزاماتی در
سياستورزی و مدیریت معتقدانش دارد که در ادامه برخی از مهمترین آنها را تشریح میکنيم.
2ـ .1پذیرش ارزشهای ثابت انسانی در حيات و اخالق سياسی
با پذیرش «فطرت» ،باید ارزشهای انسانی در حيات اجتماعی و سياسی مانند یاری مظلوم و
مقابله با ظالم به رسميت شناخته شوند؛ زیرا این ارزشها با فطرت انسانی سازگارند .فطرت هم
با این هماهنگ است که انسان مایهای برای این گرایشهای مقدس در وجودش باشد ،و حقيقت
مقدسی در نوع آفرینش انسان هست که گرایش به تعالی در ذاتش نهفته است و تضاد حقيقی
درونی انسان ،گویای این واقعيت است( 1همان .)514 :اما پيروان «مکتب مادی» ،چنين ارزشهایی
را در حيات اجتماعی و سياسی نمیپذیرند.
از سویی نتيجه پذیرش فطرت و ارزشهای ثابت انسانی در همه بشر ،عدم نسبيت اخالق
در حوزه اجتماعی ،سياسی ،تاریخی و  ...است؛ زیرا انسان از جهت انسان بودن دارای گروهی از
اخالقيات است که در دوره بدویت و تمدن به یک گونه صادق است (بنگرید به :همان .)526 :اما
مکاتبی ادعا دارند ارزشهای انسان متغير است (فرانکنا)229 :1376 ،؛ ازاینرو اخالق اجتماعی،
سياسی و  ...را نيز نسبی خواهند دانست .برای مثال در نسبيتگرایی هنجاری با پذیرش عدم
ثبات در اصول و قواعد اخالقی ،بيان میشود که چون ارزشهای مورد قبول افراد یا جوامع
مختلف ،متفاوتند یا ارزشهای اخالقی مبنای واقعی ندارند ،نباید بر رعایت اصول اخالقی پای
فشرد و درباره ارزشهای اخالقی مورد قبول افراد یا جوامع بشری داوری نمود

(مجتبی مصباح،

171 :1378و  .)177براساس نسبيتگرایی در اخالق ،هيچیک از ارزشها ،اصول و احکام اخالقی
 .1درباره تاریخچه نسبيت اخالق بنگرید به :مصباح یزدی.34 :1380 ،
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ثابت نيستند و همه گزارههای اخالقی به اختالف زمان ،شرایط و نظر شخصی خاص یا توافق
جامعه قابل تغييرند.
این دیدگاه بروندادهایی در حوزه اجتماعی و سياسی دارد .برای مثال اگر حقيقتجویی در
دورهای برای بشر ارزش باشد ،در دوره دیگر میتواند فاقد ارزش شود ،یا «اخالق ليبرالی» زمانی
ارزشمند و زمانی بیارزش است؛ در واقع اصول ثابتی موجود نخواهد بود تا گفته شود اخالق
ليبرالی در هر زمان ضد ارزش است .با این مبنای نسبیانگارانه ،هيچ گروهی نمیتواند اخالق
خود را بر دیگران تحميل کند ،یا همدیگر را از لحاظ اخالقی محکوم کنند؛ چون هيچکدام در
شرایط دیگران نيستند (مطهری ،1380 ،ج .)227 :3با پذیرش نسبيت اخالق ،تسامح و تساهل در
اصول کلی اخالق و ترویج الابالیگری در پایبندی به اصول اخالقی در عمل الزم خواهد بود و هر
کسی مجاز به انجام هر کاری است؛ چون واقعيت ثابت اخالقی وجود ندارد و همه شيوههای
اخالقی درست انگاشته میشود و اثبات منطقی نياز نيست؛ توصيه و تبليغ فضایل اخالقی در
حيات سياسی و اجتماعی بیمعنا خواهد بود و مؤاخذه دیگران بهخاطر عملکردشان نباید صورت
بگيرد؛ مفاهيمی مانند عدالت و ظلم سياسی بیمعنا خواهند شد و سخن گفتن از اقامه عدل
بیمعناست؛ چون این مفاهيم ،اعتباری و قراردادی جامعه یا گروه خاصیاند و ممکن است جوامع
دیگر چنين اعتباری را نپذیرند.
این در حالی است که اصول اخالقی برخالف فروع ،ثبات و اطالق دارند

(مصباح یزدی:1373 ،

)40؛ در غير این صورت سلسلهای از آداب و قواعد قراردادی خواهند شد ،نه اموری مقدس و دارای
فضيلت و خير واقعی .شرافتها و مقدسات انسانی از منظر کسانی که اصالتها و ارزشهای ثابت
انسانی و فطریات را نمیپذیرند ،در شمار موهومات مقتضی مصلحت اجتماع بشری یا موهومات
غيرمفيد طبقهبندی میشوند .بهعنوان نمونه ،شهيد مطهری به مارکسيستها اشاره میکند که
مفاهيم اخالقی ،دینی و مذهبی را مخلوق طبقات مرفه برای تسکين طبقه محروم میدانند تا
مانع شورش اجتماعی و سياسی آنها شوند .در مقابل توضيح میدهد «نيچه» این امور را مخلوق
طبقات فرودست برای جلوگيری از تسلط اغنيا میانگارد و معتقد است چون طبق قانون طبيعت
باید اقویا بمانند و ضعفا فدا شوند و تقویت ضعفا غلط است ،نتيجه میگيرد مفاهيم مذکور که
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مانع تکامل بشرند (کمال فقط در قدرت است)،

باید نفی شوند (مطهری ،1380 ،ج528 :3ـ.)532

2ـ .2تربيتپذیری سياسی بر مدار فطریات بشری
پيشفرض تربيت و رشد فردی ،اجتماعی و سياسی ،وجود مجموعهای از استعدادها و گرایشها
در شهروندان است ،و مربيان با درنظر گرفتن این استعدادها و گرایشها ،آنها را در مسير کمال
رشد میدهند و با پذیرش ویژگیها و گرایشها که همان فطریات انسان است ،تربيت سياسی و
اجتماعی بشر ممکن میشود ،ولی بدون مبنای فطرت ،تربيت و رشد معنا نخواهد داشت .توضيح
مطلب اینکه ،همانگونه که گرایش به توحيد در همه ابعادش و گریز از شرک در همه گسترههای
زندگی ازجمله حيات اجتماعی و سياسی ،فطری بشر است و بينشهای شهودی فطری در انسان،
فعليت دارد ،تمایل به حق و تنفر از باطل در همه عرصههای فردی و اجتماعی و سياسی نيز
چنين است .با اینکه خداوند فجور و تقوا را به انسان الهام کرد و او به خير و شر آگاه است ،ولی
همچنان به سمت تقوا ،خير و خوبی گرایش دارد .ازاینرو هر کسی بر اثر تربيت نادرست در مسير
فجور و شر و بدی قرار بگيرد و سوء تربيت خانواده ،محيط جامعه و فضای فرهنگی و سياسی او
را آلوده کند ،این سير ،تحميل بر اوست؛ اگر هم به روش صحيح تربيت شود ،فطرت حقطلبی و
کمالخواهی در او شکوفا میشود؛ زیرا این حقيقت در نهاد همگان نهفته است .بنابراین فطرت
انسان به حق ـ در همه ابعادش ازجمله سياسی ـ متمایل است و گرایش به باطل را محيط بر او
ارائه میکند:
انسانی که در آغاز به دنيا میآید ،اگر آلوده به تبهکاری نشود ،امين و صادق است و بعد تحت
تأثير خانواده یا محيط به آلودگی و تبهکاری متمایل میشود  ...انسان گرایش به کمال مطلق و
خير و پاکی دارد؛ گرچه خدا به او فجور و تقوا را نيز الهام کرده و او به خير و شر و بد و خوب
آگاه است ،ولی ميلش به سمت تقوا و خير و خوبی است ،به شرط اینکه سوء تربيت خانواده یا
محيط جامعه او را آلوده نکند ،و اگر انسانی در اثر تربيت غلط در مسير فجور و شر و بدی قرار
گرفت ،این سير و حرکت در واقع تحميلی بر حقيقت اوست (جوادی آملی.)42 :1386 ،

همين نکته و ویژگی ،تربيتپذیری سياسی انسان در دو جهت موافق و مخالف فطرت را
ممکن میسازد (همو .)176 :1389 ،این برونداد را در کالمی از شهيد مطهری بهتر میتوان توضيح
داد؛ آنجا که با مقایسه تربيت با مبنای اصالت اجتماع و تربيت بر مبنای «اصالت فطرت بشر»
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مینویسد:
کسانی که قائل به اصالت اجتماع هستند  ...میخواهند انسانها را طوری بسازند که منظور طبقه
حاکمه بهتر تأمين شود  ...میگویند جامعه به سربازهایی صد درصد انضباطی نياز دارد که فرمان
مافوق را بدون چون و چرا اطاعت کنند و غير از فرمان فرمانده به چيزی فکر نکنند  ...اگر به او
یک بمب دادند و گفتند برو باالی این شهر بينداز ،فکر نکند که آخر این مردم چه گناهی دارند
 ...ولی این براساس تربيت بهمعنای واقعی نيست .تربيت یعنی پرورش دادن استعدادهای واقعی
انسان  ...اگر در او عاطفه انسانی وجود دارد ،باید آن را پرورش داد (مطهری ،1380 ،ج-453 :3
.)454

وی به تأثير این مبنا در «تکامل تاریخ» نيز اشاره میکند.
2ـ .3امکان ارائ ه نظام حقوق و وظایف سياسی مشترک مبتنی بر فطرت برای همه انسانها
دین که بهمعنای سنتِ حيات ،و روشى است که انسان باید در پيش بگيرد تا سعادتمند شود
(الطباطبایی ،1417 ،ج179 :16ـ ،)180در قرآن (روم )30 :فطری معرفی میشود (همان193 :ـ189؛ جوادی

آملی .)48 :1386 ،از طرفی دین ابعاد گوناگون ازجمله فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و سياسی دارد.
بنابراین باید از «بخش سياسی دینِ فطری» نيز سخن بگویيم و سياست و ابعاد مختلفش مانند
قدرت ،حکومت و اهداف را با مبنای فطری بودنش بشناسيم .برای مثال عالمه طباطبایی با توجه
به «فطرت الهی و دین» معتقد است غایت و هدف نهایی هر انسانى سعادت است؛ چنانکه همه
مخلوقات بهسوى سعادت و هدف مطلوبشان ،هدایت فطرى شده و بهگونهای خلق شده و به
ابزارهایی مجهز گشتهاند که با آن هدف مناسب است (الطباطبایی ،1417 ،ج .)180 :16غایت حيات
سياسی نيز تأمين بخشی از سعادت مذکور خواهد بود.
همچنين عالوه بر فراگيری فطرت نسبت به همه انسانها ،دین در بعد سياسیاش نيز
متناسب با فطرت همه انسانهاست .ازاینرو میتوان به یک روش مشترک در حيات سياسی برای
انسانها اندیشيد که سعادت و کمال انسانی ،غایت آن باشد .قرآن نيز هرگز دین را جمع نمیبندد
و همه را اسالم و تسليم شدن در برابر خدا میداند .از این منظر حيات سياسی مطلوب و سنت
این حيات برای همه میتواند مشترک باشد.
به بيان دیگر ،انسان وقتی به کمال و سعادت میرسد که قوانين مصوب برای او ،مطابق
نيازهای واقعیاش باشد؛ در غير این صورت نمیتواند او را به کمال و سعادت واقعی برساند.
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ازاینرو به حکم عقل ،دین که همان اصول و سنن و قوانين عملی است و سعادت واقعی انسان را
تضمين میکند ،باید از فطرت و گرایش و بينش فطری انسان سرچشمه بگيرد تا انسان را به
مقصدی هدایت کند که فطرتش میطلبد (جوادی آملی .)47 :1386 ،از سوی دیگر چون فطرت در
مورد همه انسانها عموميت دارد و دین «فطرة اهلل» برای همه است (مطهری ،1380 ،ج ،)603 :3و
هدایت فطرى هم عمومى است (طباطبایی ،1417 ،ج123 :20ـ ،)124امکان ارائه دین واحد برای تمام
بشریت وجود دارد .ازآنجاکه دین دارای ابعاد متعدد است ،ظرفيت ارائه برنامه واحد در حوزه
سياست برای همه بشریت را دارد .به این ترتيب وجود فطرت مشترک ،امکان ارائه نظام حقوق و
وظایف سياسی مبتنی بر فطرت برای همه را توجيه میکند .این نظام متناسب با فطرت ،استعداد
غلبه بر بعد شر سرشت مادی و حيوانی را در همه انسانها دارد (مصباح یزدی ،1390 ،ج91 :1و.)174
این نکته هم افزودنی است که عقل عملی بر پایه محکمات بينشی و تمایالت فطری تصميم
میگيرد ،و قوای عامله طبيعت ،فروعی است که باید تابع آن اصل باشد .عقل عملی به تعبير امام
صادق(ع) مرکز عبودیت انسان و سرمایه تحصيل بهشت خدای سبحان است« :ما عبد به الرحمن و

اکتسب به الجنان» .عبودیت و بهدست آوردن بهشت در گرو عمل است؛ رهبری اعمال ارادی انسان
را عقل عملی بهعهده دارد و در عرصههای مختلف عملی مانند تهذیب نفس ،تدبير منزل و
سياست مُدُن حکم میکند .اطالق دو حدیث «النّاس معادن کمعادن الذّهب و الفضّة» و «یُثیروا لهم

دفائن العقول» ضامن سعه شمول دفينههای علمی و عملی است .اِثاره این دفائن و مخازن علمی و
عملی برعهده انبيا و اولياست

(جوادی آملی1389 ،الف.)199 :

فطرت الهی ميان انسانها مشترک است و همين آن را برای منشأ حقوق و قوانين بودن
ازجمله در عرصه سياسی شایسته میسازد .قرآن جهت مشترک ميان انسانها را «روح» مینامد
و بيان میکند روح دارای فطرت الهی است .در فرهنگ قرآن هرجا از کرامت و بزرگی انسان
سخن میرود ،به روح و فطرت بازمیگردد .از دید قرآن اصل مشترک فطرت سه ویژگی دارد:
فقط خدا را میخواهد؛
در همه انسانها به ودیعه نهاده شده است؛ از گزند هرگونه تغيير و تبدیل در امان است.
آنچه میتواند اصل مشترک ميان همه انسانها باشد ،فطرت الهی است .ازاینرو در تعيين و
شناخت منابع حقوق بشر در ابعاد اجتماعی و سياسی نباید تنها بر مایههایی از وجود انسان که
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به طبيعتش بازمیگردند ،تکيه کرد .طبق این اصل ،وضعکننده حقوق بشر موجودی است که این
فطرت را نهاده و آن را میشناسد (همو .)103 :1377 ،اما طبق مبنایی که ارزشها را دارای منشأ
مادی میداند و منشأ بودن فطرت برای ارزشهای سياسی و  ...را نمیپذیرد ،ارزشها محصول
اراده و تمایالت انسانها در طول زمان معرفی میشوند و «این جامعه است که تعيينکننده
ارزشها محسوب میشود و فرد الگوی رفتاری خود را از جامعه میگيرد و خداوند نقشی در
تعيين الگوهای رفتاری ندارد» (جمعی از نویسندگان .)224 :1377 ،این سخن هرچند از منظر توصيفی
و جامعهشناختی میتواند توصيفی صادق از وضعيت بشر در عصر گویندگانش باشد ،اما از منظر
توصيه ای و تجویزی وضعيت چنين نيست و تالش انبيا و اوليای الهی این است که همين معادله
را برهم بزنند و موجب بازگرداندن فطرت به مقام منشأ و خاستگاه ارزشهای بشر شوند .دین
جلوه همين منشأ فطری و درونی است و روایاتی چون «مَا مِنْ َموْلُودٍ إِالَّ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ،فَأَبَوَاهُ یُهَوددَانِهِ

أَوْ یُنَصدرَانِهِ أَوْ یُمَجدسَانِهِ» (البخاری :1406 ،ابواب  80و 93؛ الطباطبایی ،1417 ،ج .)193 :16از پيامبر اکرم
(ص) نيز از منظر توصيفی ،تأثيرپذیری انسان از محيط را در مورد انتخاب ارزشها نشان میدهند،
و تمام تالش پيامبران بر این است که این وضعيت را تغيير دهند و بشر را به پيروی از گرایشهای
فطری فراخوانند.
2ـ .4سازمندی دین در اصول مربوط به حيات سياسی با فطرت و لزوم هماهنگی قوانين سياسی
با فطرت
این برونداد را با سه مقدمه میتوان توضيح داد:
 .1انسان دو نوع فطرت ادراکی و احساسی دارد و ادراک عقلی دین ،دليل نمیخواهد یا
دليلش با خودش هست.
 .2احساسات انسان او را به خدا ،دین و اوامرش میکشاند (مطهری ،1380 ،ج 476 :3و 612ـ.)614

 .3اصول اساسی دین مانند اعتقاد و گرایش به خدا و پرستش خدا ،با نوع آفرینش انسان
موافقت دارد؛ البته نه اینکه تمام جزئيات دین مطابق فطرت باشد و از مخالفت با آنها ،مخالف با
فطری بودن دین الزم آید (طباطبایی ،1417 ،ج .)180 :16همچنين خطوط کلی دین ـ نه جزئيات
فرعی آن ـ اعم از عقيده ،خُلق ،رفتار و گفتار فقهی و حقوقی در درون فطرت انسان نهادینه شده
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است (جوادی آملی.)173 :1389 ،

نتيجه مقدمات مذکور این است که دین الهی در بخشهای اصول اساسی مربوط به حيات
اجتماعی و سياسی ،با فطرت بشر سازمند است و قوانين و اقدامات بشری در حوزه حيات سياسی
و اجتماعی مانند نظامسازی سياسی یا جریان قدرت و اعمال حاکميت باید با فطرت سازگار باشند
(مطهری ،1380 ،ج59 :2ـ62؛ جوادی آملی90 :1384 ،ـ .)92البته سازگار کردن قوانين با فطرت فقط از
عهده کسی برمی آید که احاطه علمی الزم را داشته و از شبهات علمی و شهوات عملی منجر به
خطا در شناخت درست در امان باشد .ازاینرو تنها خدا و افراد دارای اذن ،توان و مشروعيت
تشخيص قوانين مخالف فطرت را دارند ،حق آنهاست که بر قانونگذاری و اجرای آنها در حيات
سياسی ناظر باشند و اینگونه سازوکار الزم آن در اعصار مختلف طراحی شود.
2ـ .5نياز به قوانين سياسی خدا بهدليل امکان انحراف فطرت ،و کاشفيت فطرت از حقوق و قوانين
سياسی
همانطور که بيان شد ،فطرت میتواند دچار مریضی و انحراف گردد .همچنين انسان میتواند با
سوء اختيار گرایشهای بعد مادی را غلبه دهد (ابوالحسنی115 :1390 ،ـ )116و عواملى مانند رسوخ
ملکات زشت در دل ،مانع پذیرش ندای فطرت و موجب انحرافش گردد

(الطباطبایی ،1417 ،ج:20

123؛ مطهری ،1380 ،ج .)457 :3همچنين در موارد جزئی یا پيچيدگی حق با باطل ،فطرت نيازمند
منطق است و در امور نظری نمیتوان به فطریات اعتماد کرد (ابوالحسنی115 :1390 ،ـ .)116این در
حالی است که برای تقنين و تشخيص حق و باطل در اجرا و  ...در حيات فردی و اجتماعی و
سياسی ،فطرتی شاخص و معيار خواهد بود که از سالمت کامل و معصومانه برخوردار باشد .به
همين دليل بشر همواره فراتر از فطرت و احکام و توصيههای آن ،نيازمند منبعی دیگر برای
ارزشهایش است که حجيت و اعتبار کافی داشته باشد« .تشریع توسط خداوند» در عرصه حيات
اجتماعی و سياسی چنين قطعيت و تنجز و حجيتی را داراست و البته با فطرت سالم نيز هماهنگ
است .از این منظر دین فطری و هماهنگ با فطرت است .عالمه طباطبایی نيز ذیل آیه  26سوره
رعد به این نکته توجه میدهد که فطرت برای تنجز و تحقق حقوق و وظایف کافی نيست و وجود
امر تشریعی برای آن و اتمام حجت ،الزم است .اگر همين تشریعات به اشخاص مستضعف نرسد،
در قيامت مانند کسانى که به ایشان رسيده است ،مؤاخذه نمىشوند .در واقع باید طریق وحى به
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فطرت منضم گردد تا حجت الهی تمام شود (نساء165 :؛ الطباطبایی ،1417 ،ج.)467 :11

هرچند فطرت الهی ميان انسانها مشترک است و میتواند منشأ حقوق و قوانين در عرصه
سياسی و  ...باشد ،اینهمه ارزش فطرت در حد کشف است؛ برخالف وحی که کاشف و منکشف
است .ازاینرو قرآن به همه ،حتی پيامبران دستور میدهد از خود قانون وضع نکنند و گوش به
منبع وحی فرادهند (جوادی آملی103 :1377 ،ـ .)106از منظر ضمانت اجرا نيز فطرت راهگشاست؛
زیرا هيچ چيز جز فطرت الهی ،مانع سود و منفعتپرستیهای شخصی نيست .گروهی گمان
میکنند قدرت دولت میتواند چنين نقشی ایفا کند ،اما تجربه نشان داده است اگر قدرت در
دست قانونگذاران بشری باشد ،میکوشند گریزگاهی بيابند تا خویش را از عمل به قانون برهانند.
ازاینرو بدون پایبندی و اعتقاد به فطرت الهی ،در ساحت قانونگذاری ،هيچ ضامن اجرایی یافت
نمیشود؛ زیرا ضمانت اجرای قوانين باید از درون خود انسان بجوشد .طبيعت دارای جاذبههای
فراوان است و غریزه انسان همواره در پی این جاذبههاست (همان132 :ـ.)133

2ـ .6فطرت ،نافی نگاههای یکطرفه به انسان ،و مؤثر در توليد ارزشهای سياسی
با پذیرش فطرت نمیتوان به برخی دیدگاهها در مورد انسان تکيه کرد که انسان را مانند لوح
سفيدی میدانند که تنها با عناصر غيرذاتی ،نقش بر آن بسته میشود ،بلکه بشر در ابعاد مختلف
دارای عناصر فراحيوانی بالفعل و بالقوه است که عوامل خارجی در فعليتشان نقش دارد و نمیتوان
انسان را با توجه به عناصر مشترکش با حيوان و غرایز وی ،صرفاا دارای سرشت بد و پست و شرور
دانست .در این نگره ،آدميان بنابه ضرورت درگير نزاع بیوقفه بر سر قدرتاند؛ حالت طبيعیشان
جنگ ،و اصلیترین انگيزه آنها قدرتطلبی و افزایش آن است و این انگيزه تا هنگام مرگ با
آنهاست (حاجیزاده و سلگی.)126 :1390 ،

تأثير رد یا پذیرش این مبنا در سياست را میتوان در قالب مثالهایی نشان داد؛ ازجمله
اینکه در مسئله «فلسفه تشکيل حکومت» با رد این مبنا گفته میشود انسانها گرگ یکدیگرند
و حکومت تشکيل میشود تا آنها را از شر هم حفظ کند .ازاینرو «امنيت» بهعنوان فلسفه اصلی
تأسيس دولت توجيه میشود .در مقابل ،گروهی طبيعت انسان را نيک و خيرخواه ،و شرور را
محصول تصميمگيریهای نادرست افراد یا تأثير محيط اجتماعی میدانند و فلسفههایی دیگر
مانند مبنای رفاه و سود بيشتر برای شهروندان را برای مسائل سياسی چون مبنای تأسيس دولت

182

دوفصلنامه علمي -پژوهشي انسانپژوهي ديني ،شماره  ،39بهار و تابستان 1397

معرفی میکنند (رجبی130 :1384 ،و144ـ .)148اما حقيقت این است که مجموعه عناصر مشترک
انسان از منظر هستیشناختی دارایی او هستند؛ ازاینرو کمال و مطلوباند؛ هرچند از حيث
ارزششناختی مهم است که این امکانات را چگونه استفاده میکند .اندیشمندانی با مالحظه مظاهر
منفی بهکارگيری این امکانات ـ اعم از حيوانی و انسانی ـ او را موجودی پست میدانند .در مقابل،
گروهی به مظاهر خوبش استناد کرده ،اصل انسان را خير معرفی کردهاند .اما با نگاهی جامع،
انسان مجمعی از ویژگیهای مشترک با حيوان و ویژگیها و سرشت خاص خود است و ایندو با
هم در قضاوت نسبت به خير یا شر بودن انسان مؤثرند .با نگاه اسالمی ،انسان دارای مشترکاتی
با طبيعت و حيوان است و عالوه بر آن ،دارای سرشت و ذاتی فراحيوانی نيز هست و مجموع اینها
باید مبنای پاسخ به مسائل سياست ازجمله فلسفه حکومت قرار گيرد

(جوادی آملی294 :1384 ،؛

رجبی130 :1384 ،ـ.)131

2ـ .7فطرت و معناداری تکامل انسانيت
«انسانيت» و «تکامل انسان» وقتی معنادار میشود که معيارهای انسانيت را ثابت بدانيم و معتقد
باشيم در فطرت انسانی ریشهدار باشد .برای نمونه حقيقتجویی ،پرستش و خداجویی اگر در بشر
اوليه باشد ،ولی در بشر معاصر بيشتر شود ،میتوانيم بگویيم بشر این عصر در انسانيت پيشرفت
کرده است و چون حقيقتجویی ،خداپرستی و دیگر فطریات معيار انسانيتاند و مفهوم معينی
دارند ،تکامل در مورد آنها معنادار

است( 1همان41 :و112؛ جوادی آملی26 :1386 ،ـ27؛ امام خمينی،

179 :1372ـ .)187اما در مکاتبی مثل مارکسيسم ـ که بسياری از آنها ـ و اگزیستانسياليسم که از
منکران وجود فطرتاند و ماهيت انسان را تأثيرپذیرفته از محيط میدانند (آرون،)163 :1366 ،
چنين معياری برای انسانيت نيست و تکامل امری اعتباری و تابع تکامل ابزار توليد است .با تکامل
ابزار توليد در هر زمان ،اخالق خاصی ایجاد میشود و روابط خاصی ـ مانند قانون ،حکومت ،هنر،
زیبایی و اخالق ـ را ایجاب میکند که روبنا و ساخته ابزار توليدند و تکامل حاصل در حقيقت
مربوط به ابزار است و تکامل انسان صرفاا یک نامگذاری است .اگزیستانسيالستها هم عموم اا با
حفظ هویت مادی انسان و نپذیرفتن بعد فرامادی ،نمیپذیرند که انسان دو نوع خير ـ خيرهای
محسوس برای جنبه حسی انسان و خيرهای معقول برای جنبه معنوی انسان ـ داشته باشد ،بلکه
 .1ویژگی فطریات عبارت است از فراحيوانی ،غير اکتسابی ،همگانی ،قابل تجربه درونی و بدیهی.

فطرتمندی انسان و بروندادهايش در حیات سیاسي با تأکید بر ديدگاه عالمه طباطبايي و شهید مطهری

183

معتقدند انسان جستجوگر خير (سود مادی) یا جستجوگر چيزی است که هيچ چيزی نيست و
فقط ارزش است .براساس مبنای اسالمی و قرآنی ،اصالتهای انسانی زمانی معنا دارند که انسان
برخوردار از اموری فطری باشد ،مایههایی در فطرت انسان باشد و این امور یک سلسله واقعيتها
باشند که انسان با واقعيت خود بهسویشان میرود و تکامل انسان با این فرض قابل تصور است
(مطهری ،1380 ،ج537 :3ـ .)546عالمه شهيد مطهری دراینباره مینویسد:
مادی گرى مخالف طبيعت و فطرت انسان است و چون برخالف اصل است ،باید به جستجوى
علت آن پرداخت و از سببى که آن را برخالف اصل و قاعده بهوجود آورده ،کاوش نمود  ...این
نظر ما درست برخالف آن است که در کتب «تاریخ ادیان» معموالا اظهارنظر مىکنند و غالباا به
دنبال این مى گردند که چرا بشر گرایش دینى پيدا کرد؟ از نظر ما گرایش دینى نيازى به پرسش
ندارد؛ آن ،کشش فطرت است ،بلکه باید کاوش کرد که چرا بشر گرایش به بىدینى پيدا کرد
(همان ،ج.)473 :1

2ـ .8رسالتمندی حکومت دینی در ایجاد جامعه هماهنگ با فطرت
انسان دارای دو بعد هویتی مادی و طبيعی ،و روحی و فطری است و بهدليل اهميت و رتبه هویت
روحی و فطری ،باید این بعد را تقویت و بر بعد مادی غلبه دهد و هویت مادی پيرو هویت
فطریاش شود.
بدن با روح زنده است که فطرت نحوه هستی آن است ،نه به عکس .اگر فطرت شکوفا باشد ،هماره
شاهد ميثاق الهی و معترف به توحيد ربوبی و مُقر به عبودیت خویش خواهد بود .صيانت فطرت
از لوث طبيعت و روث مادیت و فرث فرورفتگی در دنيا سبب میشود نوای دلپذیر ازلی را همواره
بشنود و به فکر ،ذکر و شکر او بپردازد (جوادی آملی188 :1389 ،ـ.)189
انسان (روم )30 :مأمور است با فطرت خود مالزم باشد ،که به دین اسالم گرایش دارد (جوادی

آملی185 :1389 ،و .)189با همين مبنا ،حکومت دینی بهلحاظ توجه به فطرت و حقيقت انسان،
ارزشمدار است و عدالتخواهی و تربيت جامعه برای کسب سعادت و خير حقيقی و مالحظه
مصالح اخروی ،از شاخصههای اصلی آن است .امير مؤمنان(ع) به هدف بعثت انبيا که حکومت
ازجمله شئون آنهاست ،چنين اشاره میکند:
فَبَعَثَ فيهِمْ رُ ُسلَهُ و واتَرَ اِلَيهِمْ اَنبياءَهُ لِيَستَادوهُمْ ميثاقَ فِطرَتِه؛ خدا رسوالن خود را در ميان مردم
مبعوث فرمود و انبيای خودش را یکی بعد از دیگری فرستاد تا ادای عهدی را که خداوند در
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فطرتشان با آنها بسته بود ،از آنان بخواهند (نهج البالغه :خطبه .)1

شهيد مطهری در توضيح روایت مینویسد:
آمدند از مردم بخواهند وفا به پيمانی کنند که در فطرتشان هست؛ به انسان بگویند ای انسان! تو
در آن عمق فطرتت با خدای خودت پيمانی بستهای؛ ما آمدهایم وفای به آن پيمان را بخواهيم.
یعنی ابتدا به ساکن نيست؛ یک چيزی که وجود دارد ،آمدهاند آن را به اصطالح به فعليت برسانند
 ...در آنچه که مربوط به فطرت مردم است ،پيغمبر عنوان مذکِر (یادآوریکننده) دارد (مطهری،
 ،1380ج606 :3ـ.)607

نتيجه
در این تحقيق بيان شد که انسان دارای فطرت و «نوعی خاص از آفرینش» است و خداوند حيات
دنيوی و اخروی چنين مخلوقی را تدبير میکند .اعتقاد به این مبنا استلزاماتی را در چگونگی
تدبير حيات اجتماعی و سياسی درپی دارد؛ مانند اینکه باید ارزشهای ثابت انسانی در حيات و
اخالق سياسی را پذیرفت؛ تربيتپذیری سياسی باید بر مدار فطریات بشری باشد؛ ارائه نظام
حقوق و وظایف سياسی مشترک مبتنی بر فطرت برای همه انسانها ممکن است؛ قوانين سياسی
باید با فطرت سازگار باشند و نظارت بر آن الزم است؛ بهدليل امکان انحراف فطرت ،نياز به قوانين
سياسی خدا هست و فطرت کاشف حقوق و قوانين سياسی است؛ پذیرش فطرت بهمعنای نفی
نگاههای یکطرفه به انسان ،و مؤثر در توليد ارزشهای سياسی است؛ پذیرش فطرت بهمعنای
معناداری تکامل انسانيت است؛ رسالت حکومت دینی ایجاد جامعه هماهنگ با فطرت است.
ازجمله نتایج تحقيق نيز این است که بایسته است معتقدان به قرآن کریم به بروندادهای
آموزههای قرآن در مورد فطرتمندی انسان در مدیریت حيات اجتماعی و سياسی ملتزم باشند و
قرآنی و اسالمی بودن سياست و تدبير حيات بشری با التزام به این بروندادها و الزامات معنا مییابد.
این بروندادها در واقع بخشی از مالکهای اسالمی ـ قرآنی بودن سياست مسلمانان را بهصورت
مبنایی روشن میسازد و هرگونه انحراف از آن را بهمعنای خروج از قرآنی بودن سياست میداند.
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قرآن کریم.

فطرتمندی انسان و بروندادهايش در حیات سیاسي با تأکید بر ديدگاه عالمه طباطبايي و شهید مطهری

-

185

نهج البالغه ،شریف الرضی ،محمد بن حسين ( ،)1379ترجمه :محمد دشتی ،قم :نشر

مشهور.
-

ابنمنظور ،محمد بن مکرم (1416ق) ،لسان العرب ،بيروت :مؤسسه التاریخ العربی ،ج.10

-

ابوالحسنی ،حسن ( ،)1390حکمت سياسی متعاليه ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

اسالمی.
-

امام خمينی ،روحاهلل ( ،)1372شرح چهل حدیث ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام

خمينی(ره) ،چاپ سوم.
-

البخاری ،محمد بن اسماعيل (1406ق) ،صحيح البخاری ،مقدمه :محمد منير دمشقی،

بيروت :دار ابنکثير.
-

جمعی از نویسندگان ( ،)1377سيری در اندیشههای دفاعی امام خمينی(ره) ،تهران:

انتشارات نيروهای مسلح ،ج.2
-

جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1377فلسفه حقوق بشر ،قم :اسراء ،چاپ دوم.

-

ــــــــــــــــــــ ( ،)1384حيات حقيقی انسان در قرآن ،قم :اسراء ،چاپ دوم.

-

ــــــــــــــــــــ ( ،)1386فطرت در قرآن ،ویرایش :محمدرضا مصطفیپور ،قم :اسراء،

چاپ سوم.
-

ــــــــــــــــــــ ( ،)1389ادب فنای مقربان ،قم :اسراء ،چاپ هفتم.

-

ــــــــــــــــــــ ( ،)1389تفسير انسان به انسان ،قم :اسراء ،چاپ پنجم.

-

جوهری ،اسماعيل بن حماد ( ،)1376الصحاح فی اللغة ،بیروت :دار الحضارة العربیة.

-

حاجیزاده ،عبداهلل و محسن سلگی (« ،)1390صورتپردازی مفهوم انسان و چگونگی

تأثير آن بر اندیشه سياسی هابز و جوادی آملی» ،در :انسانپژوهی دینی ،س هشتم ،ش،26
ص119ـ.141
-

رجبی ،محمود ( ،)1384انسانشناسی ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)،

چاپ ششم.
-

آرون ،ریمون ( ،)1366مراحل اساسی اندیشه در جامعهشناسی ،مترجم :باقر برهام ،تهران:

آموزش انقالب اسالمی ،چاپ هشتم.
ج.1

الشيرازی ،صدرالدین محمد بن ابراهيم ( ،)1368االسفار االربعه ،قم :مصطفوی ،چاپ دوم،

186

دوفصلنامه علمي -پژوهشي انسانپژوهي ديني ،شماره  ،39بهار و تابستان 1397

-

ــــــــــــــــــــ (بیتا) ،الحاشيه علی الهيئت ،قم :بيدار.

-

الطباطبایی ،محمدحسين (1417ق) ،الميزان فی تفسير القرآن ،قم :دفتر انتشارات

اسالمی ،ج .20 ،16 ،12 ،11 ،2
-

الطریحی ،فخرالدین ( ،)1375مجمع البحرین ،تهران :مکتبه المرتضویه ،چاپ سوم ،ج.3

-

فرانکنا ،ویليام ( ،)1376فلسفه اخالق ،ترجمه :هادی صادقی ،قم :مؤسسه فرهنگی طاها.

-

الکلينی ،محمد بن یعقوب ( ،)1361الکافی ،تهران :دار الکتب االسالميه ،چاپ پنچم ،ج.13

-

المجلسی ،محمدباقر ( ،)1362بحار االنوار ،تهران :دار الکتب االسالميه ،چاپ چهارم ،ج،11

.87
-

مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)1373فلسفه اخالق ،تهران :انتشارات اطالعات ،چاپ سوم.

-

ــــــــــــــــــــــــ ( ،)1380تهاجم فرهنگی ،قم :انتشارات مؤسسه آموزشی و

پژوهشی امام خمينی(ره) ،چاپ پنجم.
-

ــــــــــــــــــــــــ ( ،)1390نظریه سياسی اسالم ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی

امام خمينی(ره) ،چاپ چهارم ،ج.1
-

مصباح ،مجتبی ( ،)1378فلسفه اخالق ،قم :مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی(ره)،

چاپ چهارم.
-

مطهری ،مرتضی ( ،)1380مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ دهم ،ج 1ـ.3

