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چکیده :آيتاهلل ميرزا محمدعلي شاهآبادي از بنيانگذاران نظرية فطرت در قرن اخير
بهشمار ميرود .رهيافت شاهآبادي به نظرية فطرت ،درونديني و احيانا آميخته با
رويکرد ذوقي و عرفاني است .درعينحال بيشتر نظريهپردازيهاي وي از پشتوانة
فلسفي و عقالني برخوردار است .اثبات اصول اساسي مذهب (اثبات واجب ،نبوت و
امامت عامه و معاد) براساس مقتضيات فطرت از طرق متعدد ،استناد به مقتضيات
فطرت در برخي مباحث فلسفي (نفي ماهيت ،مکانمندي ،جسمانيت... ،از واجب
تعالي) و همچنين علم النفس ،ارائة تحليلي جامع از فطري بودن دين و تمسک به
اقتضائات فطرت براي سير و سلوک و خودسازي ،مهمترين نوآوريهاي وي در اين
باب قلمداد ميشود .مهمترين عامل توفيق شاهآبادي در پديدآوردن اين نوآوريها،
اهميت دادن او به آموزههاي کتاب و سنت و تأمل عميق در آنهاست.
کلیدواژهها :فطرت ،نظرية فطرت ،شاهآبادي ،خداشناسي فطري ،برهان فطرت
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مقدمه:
آيتاهلل ميرزا محمدعلي شاهآبادي (1361ـ 1292ق) در سير تطورات نظرية فطرت ،نقشي بيبديل
داشته است .ظهور نظرية فطرت در فرهنگ اسالمي در آموزههاي کتاب و سنت ريشه دارد

(رک:

عرفاني و تمسک به مقتضيات فطرت انساني براي اثبات برخي مباحث فلسفي ،بيگمان از
نوآوريهاي حکيم شاهآبادي است .شاهآبادي را بايد مؤسس نظرية فطرت در سدة اخير بهحساب
آورد.
بحث فطرت چه جايگاهي در منظومة فکري شاهآبادي دارد؟ آيا ميتوان نظام معرفتي سازواري
از ديدگاههاي او در زمينة فطرت سامان داد؟ کارکردهاي نظرية فطرت در منظومة فکري و معرفتي
وي چيست؟ کدام نظريهپردازيهاي او در اين حوزه سابقهاي دارد و کدامها نوآوري خود اوست؟
گام بلندي که نظرية فطرت در آراي او به پيش برداشته چگونه قابل تبيين است؟ در پرتو کدام
عوامل چنين جهشي در سير تطورات نظريه رخ داده است؟
اينها پرسشهايي است که در اين پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستيم.

 .1گزارش تحلیلی آرا
 .1 .1مفهومشناسی

حکيم شاهآبادي در موضعي فطرت را به «لوازم وجود مُدرِک» تعريف کرده است .برايناساس،
وجوداتي که از ويژگي ادراک برخوردارند ،لوازمي دارند که مجموعة آنها فطرتِ وجودات
مزبور را تشکيل ميدهد (شاهآبادي.)127 :1380 ،

وي در موضعي ديگر با بيان معناي لغوي مادة «فطر» و اشتقاق صرفي واژة «فطرت» ،آن را به
«کيفيت ايجاد» معني ميکند .چرا که «فطر» به معني ايجاد است و فطرت بر وزن فِعلَه و مصدر نوع
است که براي بيان هيئت و کيفيت ،استفاده ميشود .پس فطرت به معني کيفيت ايجاد است.
ازآنجاکه وجود و ايجاد ،حقيقت واحد هستند پس فطرت چيزي جز کيفيت وجودي انسان و
بهعبارتديگر صفات الزمة وجود او نيست (شاهآبادي1360 ،ب .)4 :
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حکيم شاهآبادي فطرت انسان را مجعول بالذات نميداند ،بلکه آن را بالتبع متعلق جعل
ميشمارد؛ چرا که آنچه بالذات جعل ميشود ،وجود انسان است و عشق و ديگر فطريات از لوازم
وجود اوست (شاهآبادي.)129 :1380 ،

چيستي فطرت به تأمل پرداخته و نظريهپردازي کرده است .محييالدين در مقام پاسخ به برخي
پرسشهاي حکيم ترمذي ،به مطالعة چيستي فطرت پرداخته است .وي در اين مقام ،هم دربارة
چيستي فطرت به معني عام آن (که شامل فطرت همه ماسوي ميشود) نظريهپردازي کرده ،و هم به
بيان چيستي فطرت انسان از چهار حيثيت پرداخته است .مفهومسازيهاي محييالدين در اين باب
کامالً متأثر از نظام معرفتيِ عرفانيِ اوست.

1

انديشمندان مسلمان متقدم بر ابنعربي و شاهآبادي ،به مناسبتهاي گوناگون و در مواضع
پراکنده و در قالب اشارات اجمالي ،دربارة فطرت سخن گفتهاند؛ ولي بهطور مستقل به
نظريهپردازي دربارة آن نپرداختهاند (رک :غفورينژاد1389 ،ب).

 .2 .1اثبات مبدأ ،صفات کمالی و برخی احکام فلسفی او
حکيم شاهآبادي با تمسک به مقتضيات فطرت انساني ،مجموعً ده برهان بر اثبات واجب متعال
سامان داده است .استناد به فطرت عشق به کمال ،فطرت افتقار ،فطرت امکان ،فطرت اميد ،فطرت
انقياد ،فطرت خوف ،فطرت بغض نقص و حب اصل ،طرقي است که حکيم بدين منظور پيموده
است .برهان فطرت افتقار ،براساس نظرية امکان فقري مالصدرا بنا شده است و با استناد به فقر و نياز
وجودي انسان به واجب ،وجود او را استنتاج ميکند .برهان فطرت امکان نيز ،تقريري ديگر از
برهان وجوب و امکان ابنسينا است که از طريق امکان ماهوي ممکنات ،وجود واجب را استنتاج
ميکند (رک :شاهآبادي1360 ،ب .)209 :حکيم شاهآبادي با نسبت دادن امکان فقري و ماهوي انسان به
فطرت او ،دو برهان مزبور را با ادبيات جديدي ارائه کرده است .ديگر براهين يادشده ،ابداعات و
نوآوري هاي خود اوست و در آثار حکماي سابق بر وي اثري از آن يافت نميشود (رک :غفورينژاد،
1389ب :فصول چهارم تا ششم).
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شاهآبادي با استناد به پنج امر فطري باقيمانده برهانهايي را بر اثبات واجب اقامه کرده است.
اين براهين از حيث کبري مشترکاند .کبراي مشترک ،قاعدة «تکافؤ متضايفين از حيث وجود و
عدم» است .صورت مختصر و سادة اين براهين بدين قرار است:
–

چرا که متضايفان از حيث وجود و عدم و قوه و فعل ،متکافئ هستند .پس کمال مطلق ،موجود
است (شاهآبادي1360 ،ب.)35-37 :

–

فطرت نسبت به کمال مطلق ،منقاد و خاضع است .خاضعِ بالفعل ،اقتضا ميکند که مخضوعٌ له
نيز بالفعل محقق باشد (شاهآبادي1360 ،ب229 :ـ.)227

–

فطرت همواره اميدوار است و براساس اميد است که انسان امور روزمرهاش را سامان ميدهد.
ازآنجاکه راجي بالفعل محقق است ،نتيجه ميگيريم که مرجوٌمنه نيز تحقق دارد .ازطرفي
فطرت به اموري که دچار تحول و دگرگوني هستند ،دل نميبندد و از آنها اميد خير ندارد.
پس آنچه فطرت بدان اميد دارد موجودي حي ،عليم و قدير است (شاهآبادي1360 ،ب.)229 -236 :

–

فطرت همواره از اينکه کماالت خود را از دست بدهد خائف است .خوف امري اضافي است؛
پس تحقق خائف ،اقتضا ميکند مخوفٌمنهاي در دار تحقق موجود باشد

(شاهآبادي1360 ،ب:

240ـ .)236

–

فطرت همواره به اصل خويش محبت دارد .موجودات اين جهان همگي نـاقص بـوده و متعلـق
محبت فطرت قرار نميگيرند .پس هيچيک نميتواند اصل و منشأ هستي انسان باشند .ازطرفي،
فعليت مُحبّ اقتضا ميکند که محبوب آن نيز محقق باشد (شاهآبادي1360 ،ب.)245 -248 :

شاهآبادي افزونبر قاعدة تکافؤ متضايفين ،احياناً به کبراي ديگري نيز تمسک کرده است:
عصمت و خطاناپذيري فطرت .برايناساس چون فطرت در عشق به کمال مطلق

(شاهآبادي1360 ،ب:

 ،)49اميد به او (نيز )229 -236 ،و خوف از او (نيز240 ،ـ )236خطاکار نيست؛ پس متعلق عشق ،اميد و
خوف در خارج محقق است .شاهآبادي در مقام مدلل ساختن انگارة عصمت فطرت ،سخني دارد
که قابل ارجاع به حکمت خداوند است؛ بدين معني که گويا وي ميخواهد اين انگاره را براساس
حکمت خداوند استوار سازد (رک :شاهآبادي1360 ،ب5-6 :؛ نيز .)129 :1380
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در مقام نقد اين سخن ،توجه به اين نکته ضروري است که هرچند استناد به حکمت خداوند
براي اثبات عصمت فطرت ،فيحدّ نفسه ازلحاظ منطقي و عقالني تمام است و خللي در آن راه
ندارد؛ ولي اين استناد بهطور منطقي بايد پس از اثبات ذات خداوند و اتصاف او به حکمت صورت
خداوند است .حاصل آنکه سه برهان اخير شاهآبادي خالي از خلل نيست و بهطور منطقي نميتوان
از آن اثبات ذات خداوند را نتيجه گرفت .در موضعي ديگر به تفصيل به نقد آراي حکيم شاهآبادي
دريارة انگارة خطاناپذيري فطرت پرداختهايم (رک :غفورينژاد1389 ،ب.)228-231:

در هر روي ،شاه آبادي با تمسک به هفت امر فطري ده برهان را بر اثبات مبدأ از طريق تمسک
به مقتضيات فطرت سامان داده است .فارغ از برخي مالحظات انتقادي که بر بعضي براهين او وجود
دارد (رک :غفورينژاد1389 ،ب  )221-239 ،ابداع اين تعداد از براهين با تمسک به مقتضيات فطرت
انساني از نوآوريهاي حکيم بوده و بهنوبة خود ستايشبرانگيز است.
شاهآبادي در موضعي با تجزية کمال مطلق به جنبههاي کمالي گوناگون آن ،انسان را عاشق هر
يک از اين جنبهها معرفي ميکند؛ بنابراين انسان ،به علم بينهايت ،قدرت تام و نامتناهي ،حيات
صرف و نامحدود ،ابتهاج و سرور نامتناهي ،اظهار و ابراز کماالت باطني در حدّ بينهايت ،و درک
کالم و شهود مقام در حدّ نامتناهي عشق ميورزد .وي ذيل هر يک از اين عناوين توضيحاتي ارائه
ميکند و ميکوشد با ارائة شواهد عيني ،عشق انسان به هر يک از اين موارد هفتگانه را اثبات
نمايد (شاهآبادي1360 ،ب56 :ـ .)48مطالعة انديشههاي شاهآبادي در اين باب نشان ميدهد که او
ميکوشد تا صفات هفتگانهاي که متکلمان مسلمان از ديرباز براي ذات خداوند قائل بودهاند را از
طريق فطرت مبيّن و مستدلّ سازد .صفات هفتگانة مزبور عبارتند از :علم ،قدرت ،حيات ،اراده،
تکلم ،سمع و بصر.
شاهآبادي همچنين ،به برخي احکام فلسفي واجبالوجود ميپردازد و تالش ميکند با استفاده
از مقتضاي فطرت ،آن را اثبات کند .نفي ماهيت ،جسمانيت ،مکانمندي از واجب الوجود ،ازجملة
اين احکام است .وي در مقام نفي ماهيت از واجب ميگويد:
اگر مراد از ماهيت در اين گزاره که «واجب ماهيتي از ماهيات است» همان انّيت وجودي يا
هويت باشد ،اين مخالف مقتضاي فطرت نيست .ولي اگر مراد ،معناي اصطالحي ماهيت  -يعني
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کلي طبيعي که از وجود و عدم اباء ندارد -باشد ،اين مخالف مقتضاي فطرت است .زيرا معشوق
فطرت ،اقتضاي بحت و خير محض است .به ديگر سخن ،فطرت ،عاشقِ امري اصيل و واقعي است
که به خودي خود و بدون نياز به هيچگونه حيثيت ديگري ،منشأ خيرات و کماالت است .وي سپس
(شاهآبادي1360 ،ب.)56 -57 :

شاهآبادي در مقام نفي جسمانيت و مکانمندي از واجب ميگويد :موجود متجسّم ،معشوق
فطرت نيست؛ زيرا موجود متجسّم در کمال و جمال ،محدود است و معشوق فطرت ،کمال و جمال
نامحدود است (شاهآبادي1360 ،ب  65 :ـ .)59

حاصل آنکه ،حکيم شاهآبادي در باب اثبات مبدأ و صفات کمالي او از طريق تمسک به
مقتضيات فطرت انساني ،نوآوريهاي متعددي ارائه کرده است .صرف نظر از انتقاداتي که بر برخي
براهين او بر اثبات واجب وارد است (رک :غفورينژاد1389 ،ب ،)221-239 :سامان دادن اين تعداد از
براهين از طريق فطرت ،يک شاهکار فلسفي محسوب ميشود .چنانکه گشودن پاي فطرت به برخي
مباحث فلسفي ،همچون نفي ماهيت از واجب و  ...در آثار حکماي متقدم بر او ديده نميشود.
 .3 .1تحلیلی از فطری بودن دین
حکيم شاهآبادي مجموعة معارف دين را فطري ميداند .او معتقد است که ذات انسان فطرتاً
التزاماتي دارد .از آن جمله است .1 :التزام به شناخت حقايق و مبدأ و معاد (معرفت)؛  .2التزام به
خضوع دربرابر کامل (عبوديت) ،که شاهد آن احتراماتي است که انسانها بهنحو فطري نسبت به
شخص حاضر ،مُنْعم ،مقتدر ،محبوب ... ،ميگذارند و دربرابر آنها کرنش و تواضع ميکنند؛

.3

التزام به عدلورزي (معدلت) که حتي اشخاص ستمکار نيز خود را به آن ملتزم ميبينند؛ چرا که
شخص ظالم ،آنگاه که مردم و زيردستان از او فرمان نبرند ،حسّ انتقامجويياش نسبت به آنان
تحريک ميشود و درصدد انتقام برميآيد .اين نشان ميدهد که حتي خود ظالم نيز در فطرتش به
عدلورزي ملتزم است؛ چون او اطاعت زيردستان را حق خود ميداند و آنگاه که اين حق ضايع
شود درصدد انتقام و احقاق حق خويش برميآيد.
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از نظر شاهآبادي اديان الهي درصدد بيان تفصيلي همين التزامات هستند و کتب آسماني ،شرح
کتاب تکويني ذات انسان ميباشند .بنابراين ،دين امري فطري است و انسان بالذّات متديّن است
(شاهآبادي1360 ،ب30 :ـ .)28

در موضعي ديگر ،وجوه برتري تحليل شاهآبادي از فطري بودن دين را در مقايسه با ديگر
.)80

 .4 .1اثبات نبوت عامه
شاهآبادي با استناد به بيان فوق نتيجه ميگيرد که فطرت به لزوم تديّن حکم ميکند؛ چرا که انسان
نميتواند نسبت به التزامات سهگانة فطريِ پيشگفته ،بيتفاوت باشد و آنها را رها کند و طبق آن
عمل ننمايد .ازسويديگر ،اين اقتضائات فطري بر اين نکته داللت دارد که انسان ميتواند بهطور
کامل آنها را درک کند ،طبق آن ها عمل نمايد و به مصالح آن دست يابد؛ چرا که فطرت معصوم
از خطاست .اگر انسان امکان وصول به مقتضيات فطرت را نداشته باشد و درعينحال فطرتش او را
به آن سمت و سو سوق دهد ،فطرت او خطاکار خواهد بود؛ حال آنکه فطرت خطا نميکند.
اقتضاي حکمت الهي آن است که وقتي ميلي را در فطرت انسان به وديعت نهاد ،وصول به امر مورد
تمايل براي او ممکن باشد .مراد از عصمت فطرت در اين مقام ،همين معناست .حال ميگوييم:
ازآنجاکه کشف صغريات و مصاديق جزئيِ عبوديت و معدلت [= عدلورزي] از عهدة هر فطرتي
برنميآيد و فطرت عموم انسانها تنها متکفّل بيان کبريات است ،نتيجه ميگيريم که بايد فطرت
کاشفه [= پيامبر] وجود داشته باشد که به صغريات مزبور واقف بوده و ديگران را نسبت به آن آگاه
کند؛ و الّا تعطيل فطرت عاشقه الزم ميآيد .ازسويديگر ،فطرت عادله حکم ميکند که انسانِ
جاهل به صغريات ،براي رسيدن به معشوقش بايد به فطرت کاشفه رجوع کند و طبق فرمان او عمل
نمايد (شاهآبادي1360 ،ب.)39 -41 ،

حاصل آنکه شاهآبادي از دو طريق ،نبوت عامّه را اثبات ميکند :اولّا فطرت ملتزم به التزامات
سهگانه است؛ ولي صغريات و مصاديق عبوديت و عدلگرايي يا معدلت را نميداند و از اين جهت،
فطرت عادله به لزوم وجود فطرت کاشفه حکم ميکند .ثانياً فطرت عاشق کمال است؛ ولي راههاي
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کسب کمال و مصاديق سير بهسوي کمال را به صورت تام و تمام نميداند و از اين حيث نيازمند
فطرت کاشفه است .اگر فطرت کاشفه نباشد تعطيل فطرت عاشقه الزم ميآيد.
اثبات نبوت عامه با تمسک به مقتضيات فطرت نيز از نوآوريهاي شاهآبادي است و در منابع
عقالني ،نتيجهبخش بوده و خللي در آن مشاهده نميشود.
 .5 .1اثبات امامت عامه
حکيم شاهآبادي پس از اثبات لزوم وجود فطرت کاشفه يا نبيّ و پيامبر از طريق فطرت ،ميگويد :از
بيان ما استنتاج ميشود که اولين فرد از بشر و نخستين فطرت انساني بايد کاشف باشد و به تعبير
کالمي ،بايد لزوماً پيامبر و آگاه به جزئيات احکام ديني باشد .وي سپس با استناد به اينکه فطرت
انسان در هر زماني عاشق رسيدن به کمال مطلق است و اقتضائات سهگانة مزبور را دارد ،نتيجه
ميگيرد که فطرت کاشفه نيز بايد همواره در ميان مردم وجود داشته باشد تا فطرت عاشقه در وقت
نياز به او رجوع کند (شاهآبادي1360 ،ب.)41 :

اين بيان شاهآبادي لزوم ادامة سلسلة نبوت و امامت را در تمام ادوار و اعصار نتيجه ميدهد؛
آموزهاي کامالً شيعي که در روايات اهل بيت عليهمالسالم بدانها تأکيد شده است .رواياتي با اين
مضمون که «اگر حجت خدا روي زمين نباشد زمين اهلش را فرو خواهد برد» 2.يا «اگر فقط دو نفر
روي زمين باشند حتماً يکي از آنها امام و حجت خداست» 3بازتاب همين مطلب است.
اثبات امامت عامه با تمسک به فطريات نيز از نوآوريهاي شاهآبادي است و نشان ميدهد که
کارکردهاي نظرية فطرت در منظومة معرفتي او ،بيش از آن چيزي است که تصور ميشود.
 .6 .1اثبات معاد
شاه آبادي در مواضعي به اثبات معاد از طريق فطرت پرداخته است .وي با تمسّک به چند گرايش
فطري در وجود انسان و ضميمه ساختن عصمت فطرت از خطا ،وجود عالمي غير از عالم ماده که
گنجايش تحقق و برآورده ساختن اين گرايشها و نيازهاي فطري را دارد ،استنتاج کرده است.
انگارة خطاناپذيري و عصمت فطرت ،نقش مهمي در انديشة شاهآبادي بازي ميکند .چنانکه
پيشتر  ،وي در مقام اثبات واجب نيز در برخي براهين به اين انگاره تمسک جسته است .بديهي
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است مالحظهاي که بر انگارة خطاناپذيري فطرت در مبحث اثبات مبدأ مطرح گرديد ،در باب
اثبات معاد وارد نيست؛ زيرا چنانکه گفتيم ،خطاناپذيري فطرت بر اصل حکمت خداوند استوار
است .ازآنجاکه مباحث معاد ،بهطور طبيعي پس از اثبات مبدأ و صفات کمالي او – و ازجمله
استدالل نيست .ولي در مقام اثبات مبدأ ،چنانکه پيشتر آمد ،اين اشکال وارد است.
در هر روي ،گرايشهاي فطري که شاهآبادي براي اثبات معاد ،بدانها تمسک جسته است
عبارتند از:
 .1 .6 .1عشق به حریّت و آزادی

حريت و آزادي در ادبيات شاهآبادي به معني آزادي در تنفيذ اراده و مشيّت است .از نظر او هر
انساني بالفطره عاشق آن است که اراده و مشيّتش نافذ و مُمضي باشد و دوست دارد هر چه را
ميخواهد با هر وسيلهاي که اراده ميکند و به هر کيفيتي که مشيت او بدان تعلق گرفته باشد،
حاصل گردد .ازسويديگر ،عالم ماده ظرفيت تحقق چنين نفوذ ارادهاي را ندارد و چهبسا از بسياري
خواستههاي انسان سرميپيچد و فرمانِ او را نميبرد .اين گرايش فطري در طول زندگي انسان دچار
هيچگونه فتور و سستي نميشود و هيچگاه رو به افول نميگذارد .ازآنجاکه فطرت انسان معصوم از
خطاست پس بايد عالمي وجود داشته باشد که معشوق انسان (نفوذ اراده و مشيت او) در آنجا ظهور
يابد (شاهآبادي1360 ،ب263 :؛ نيز.)144 :1380 ،

 .2 . 6 .1عشق به راحت یا فطرت راحتطلبی

شاهآبادي مراد خود از فطرت عشق به راحت را گرايش فطري به لذتي که از هرگونه خستگي و
آزردگي خالي است ،معرفي ميکند .تمام لذاتي که انسان در اين جهان تجربه ميکند ،بهنحوي با
آزردگي و رنج همراه است .اين آزردگي و رنج ،گاه پيش از لذت عارض بر شخص ملتذّ ميشود،
و گاهي پس از آن ،و گاه مقارن آن .ازطرفي عشق انسان به لذت مطلق ،به سستي و فتور نميگرايد
و همواره در وجود انسان موج ميزند .بنابراين به حکم عصمت فطرت از خطا ،عالم ديگري وجود
دارد که در آنجا اين خواستة فطري محقق خواهد شد (شاهآبادي1360 ،ب265 ،ـ 264؛ نيز.)144 ،1380 ،
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 .3 .6 .1فطرت عشق لقا و بقا

شاه آبادي اين دو عنوان را با هم آورده و به اثبات معاد از طريق آن پرداخته است .وي ميگويد:
انسان عاشق بقا و جاودانگي و ديدار روي محبوب است .پيشتر آمد که انسان بالفطره عاشق کمال
مطلق است و اين عشق از صفات ذات االضافه است و وجود معشوق را ايجاب مينمايد .شاهآبادي
او را نيز در سر دارد و ميخواهد به ديدار او نائل آيد .عشق به بقا و لقا هرگز فتور و سستي ندارد و
همواره در انسان زنده است .ازسويديگر يقين داريم که وجود دنيايي و مُلکيِ انسان ،جاودان نيست
و پايان ميپذيرد .بنابراين عصمت فطرت اقتضا ميکند که عالم ديگري وجود داشته باشد که دچار
دثور نمي شود و در آنجا انسان با معشوق خويش مواجهه و مالقات خواهد داشت (شاهآبادي1360 ،ب:
.)262

تمسک به فطرت عشق به جاودانگي براي اثبات معاد ،پيش از شاهآبادي نيز در سنت فلسفي
اسالمي سابقه دارد؛ چنانکه مالصدرا در دو موضع بدان استناد جسته و از طريق آن به اثبات معاد
پرداخته است (رک :مالصدرا210 ،9 :1423 ،ـ209؛ نيز  .)456 :1354ولي ديگر طرقي که حکيم شاهآبادي
براي اثبات معاد از طريق استناد به فطريات پيموده است ،نوآوريهاي خود اوست و سابقهاي براي
آن نيافتهايم.
نظر شارحان شاهآبادی و نقد آن

برخي شارحان اين کالم شاهآبادي را در مقام اثبات وجود خداوند تلقي کرده و آن را از براهين
اثبات مبداء دانستهاند (شاهآبادي1360:260،؛ شاهآبادي539 :1387 ،؛ فاضل گلپايگاني .)118 :1386 ،ولي
چنانکه مالحظه ميشود ،عمود کالم در سخن حکيم شاهآبادي عشق فطري به بقا و جاودانگي و
ديدار روي محبوب است که اقتضاي وجود عالمي غير از جهان کنوني را دارد .بلکه کالم
شاهآبادي در مقام نتيجهگيري از برهان ،در اين معني صراحت دارد 4.ازسويديگر شاهآبادي پس از
اين کالم خود ،از عشق فطري به نيکنامي نام ميبرد و آن را از ادلة بقاي نفس پس از مرگ
ميشمارد ،سپس به برهان عشق فطري به حريت و راحت ميپردازد .اين نيز قرينة ديگري است بر
اينکه وي با بيان عشق بقا و لقا درصدد اثبات معاد است.
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ازسويديگر وي در موضعي ديگر در مقام بيان خلود نفس و فنا نشدن آن پس از مرگ بدن،
به همين دليل (عشق بقا و لقا) استناد ميکند و خواننده را به کتاب االنسان والفطرة ارجاع ميدهد
(شاهآبادي ،محمدعلي1360 ،الف.)30 -31 :

از ديگر براهين حکيم شاهآبادي بر اثبات بقاي نفس و وجود عالم پس از مرگ ،عشق فطري به
نيکنامي يا «حبّ صيت الخير» است .شاهآبادي ميگويد :حتي انسانهاي طبيعي و مادي و ملحد که
معتقدند انسان با مرگ نيست و نابود ميشود ،دوست دارند که پس از مرگ از آنان به نيکي ياد
گردد و نامشان به نيکي برده شود .اين عشق فطري نشان ميدهد که آثار نيکناميِ انسان حتي پس از
مرگ او ،به او ميرسد و انسان پس از مرگ از آن آگاه ميشود؛ زيرا اگر نيکنامياش به او واصل
نشود و از آن آگاه نگردد هيچگاه به نيکناميِ پس از مرگ ،عشق نميورزيد .پر واضح است که
آگاه شدن ،متفرع بر وجود نفس پس از مرگ بدن است (شاهآبادي ،محمدعلي1360 ،ب. )262 -263 :

بدينسان شاهآبادي ميکوشد تا تمام اصول اعتقادي مذهب شيعه را از طريق فطرت مدلّل سازد
و راه جديدي براي اثبات اين آموزهها بگشايد .وي در اين ميان از اصل عدل ،سخن صريحي به
ميان نميآورد .دليل آن احتماالً آن است که برخي براهين فطري که وي بر اثبات مبدأ اقامه کرد -
همچون برهان عشق به کمال مطلق  -بر اتصاف او به جميع صفات کماليه و ازجمله عدل ،داللت
دارد .بنابراين نيازي به اقامة برهان مجزّا بر اثبات اين اصل اعتقادي با تمسک به مقتضيات فطرت،
نبوده است.
 .7 .1نفسشناسی
شاهآبادي در موضعي درصدد اثبات تجرّد نفس از طريق رجوع به فطرت برميآيد و از پنج طريق
اين مدّعا را اثبات ميکند .وي متذکر ميشود که اين انگاره ،نقش تربيتيِ کليدي در رهايي از بند
طبيعت دارد.
 .1رجوع به فطرت عالمه :فطرت داراي ويژگيِ خودآگاهي است .پس از جنس ماده و جسم و
طبيعت نيست .زيرا مناط علم ،حضور است و ماده و جسم و طبيعت ،نسبت به خود حضور
ندارند .چرا که هر ذرهاي از جسم ،از ذرة مجاور غايب است.
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 .2رجوع به فطرت عاشقه :انسان عاشق خود و کماالت خود ،و بهتعبير ديگر« ،خودخواه» است.
حتي کسي که خودکشي ميکند بهخاطر خودخواهي اين عمل را انجام ميدهد؛ چرا که
تصور مي کند اگر خود را بکشد براي او بهتر است .حال آنکه جسم وماده و طبيعت عشق به
 .3رجوع به فطرت کاشفه :انسان پيش از شروع در عمل فکر مي کند ،مطالبي را کشف مينمايد
و سپس به جلب منفعت و دفع ضرر ميپردازد .او بهخاطر همين خصيصه (کشف) حاضر
نيست زير بار نظر شخص ديگر برود و محال است او را مجبور به قبول نظر ديگران نمود؛ مگر
آنگاه که خودش حکم نمايد که بايد پيرو کسي باشد .حال آنکه در عالم خلق و ماده ،کشف
نيست.
 .4رجوع به فطرت حبّ راحت :همة اهل عالم آنقدر عاشق راحتي هستند که براي دستيابي به
آن خود را به زحمت مي اندازند؛ حال آنکه در عالم خلق ،عشق به راحت نيست .زيرا مالک
آن ،ادراک است و در عالم خلق ،ادراک نيست.
 .5فطرت آزاديخواهي :هر کس دوست دارد ارادهاش را تمشيه نمايد و آن را نفوذ دهد .در
عالم خلق ،چنين چيزي وجود ندارد .پس نفس از عالم خلق نيست (شاهآبادي1360 ،ب10 :ـ .)7

چنانکه شاهآبادي خود اشاره ميکند اين پنج طريق همگي بهنوعي به ويژگي علم و ادراک
رجوع ميکند و چون عالم خلق و طبيعت ،علم و ادراک ندارد ،هيچيک از اين پنج امر در آن
يافت نمي شود .حاصل آنکه نفس و فطرت انسان که داراي اين پنج خصيصه است از عالم خلق و
طبيعت نيست و موطن او عالم امر و مجردات است.
 .8 .1رجوع به فطرت ،راهکاری برای خودسازی
شاهآبادي افزونبر نظريهپردازي در حوزههاي مربوط به عقل نظري براساس رجوع به فطرت ،برخي
راهکارهاي عملي براي خودسازي و سلوک را نيز بر همين مبنا سامان داده است .وي پنج امر را به
تفصيل طرح ميکند و نشان ميدهد که هر يک ،چگونه در مسير ترک اعمال قبيح و انجام اعمال
صالح به انسان کمک ميکند؛ اين پنج امر عبارتند از:
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 .1احترام شخص حاضر فطري است .انسان نسبت به شخص حاضر بهطور فطري ،احترام قائل
است ،حتي اگر شخص حاضر طفل باشد .به خاطر همين است که حتي اگر طفل ،قبح فعلي را
درک نکند انسان در حضور او مرتکب فعل قبيح نميشود .چرا که صورت فعل قبيح در ذهن
دشمن انسان باشد نسبت به او احترامي را قائل است .ازاينرو خداوند شخص گنهکاري که
حضور حضرتش را ناديده گرفته و حرمت او را نگه نداشته است ،به فطرتش مؤاخذه خواهد
کرد و خواهد گفت که آيا حاضر به حکم فطرت تو احترام نداشت؟ يا آنکه من از اين قانون
مستثني بودم؟ (شاهآبادي.)129 :1386 ،

 .2احترام مُنعم فطري است؛ اين قانون شامل حيوانات نيز هست .بهگونهاي که حتي حيوانات
چموش نسبت به مُنعِم خود ،رام و متواضعاند .بنابراين اگر انسان منعم خويش (خداوند) را
پاس ندارد و او را محترم نشمارد ازسوي او مؤاخذه خواهد شد که آيا من منعم نبودم؟ يا
احترام من الزم نبود؟ يا آنکه تو فطرت احترام به منعم را نداشتي؟ (شاهآبادي.)130 :1386 ،

 .3احترام مقتدر فطري است .اين نيز امري است که حتي در حيوانات محسوس است .خداوند از
اين جهت نيز انسان را مورد بازخواست قرار خواهد داد که آيا من مقتدر نبودم؟ يا مقتدر در
فطرت تو احترام نداشت؟ يا من از اين قانون مستثني بودم؟ (شاهآبادي.)130 :1386 ،

 .4احترام کامل فط ري است .پس اگر خداوند انسان را به مانند آنچه ذکر شد مؤاخذه کند ،چه
پاسخي خواهد داشت؟(شاهآبادي.)130 :1386 ،

.5

احترام به محبوب فطري است و راه احتجاج بر انسان از اين حيث نيز باز است (شاهآبادي:1386 ،
.)130

بدينسان شاهآبادي رجوع به فطرت را وسيلهاي براي خودسازي و سلوک عملي قرار ميدهد و
نظام معرفتي نظري و عمليِ خود را براساس فطرت تکميل ميکند.

 .2راز توفیق شاهآبادی در این نوآوریها
مسئلة مهم در مطالعة نظرية فطرت از ديدگاه حکيم شاهآبادي ،راز ظهور اين نوآوريها در آثار
اوست .توفيق شاهآبادي در ارائه تحليلي جامع از رابطة فطرت و دين را ميتوان مرهون جامعيت او
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نسبت به علوم اسالمي دانست .وي فقيهي صاحب فتوي ،حکيمي صاحب نظر و عارفي تمام عيار
است ،بر آيات و مفاهيم قرآن تسلّط دارد و در يک کالم جامع معقول و منقول است .او به آموزه-
هاي کتاب و سنت بسيار اهميت ميدهد .هم از اين روست که تأمالتش پيرامون فطرت به صورت
ميکند .چنانکه مالحظه کرديم ،حکيم شاه آبادي تالش کرده است که براهين ابداعي خود را
ملهَم از آيات قرآني وانمود کند .وي در طليعة هر يک از اين براهين ،آيهاي را به عنوان الهام بخش
برهان به انديشهاش ارائه کرده است.

نتیجه:
حکيم شاهآبادي را بايد نقطة عطفي در سير تطورات تاريخي نظرية فطرت بهحساب آورد .وي براي
اثبات اصول اعتقادات ،به مقتضيات فطرت تمسک کرده است .شاهآبادي با استناد به هفت امر
فطري ،و مجموعاً در قالب ده برهان ،به اثبات واجب پرداخته است .هرچند برخي از براهين او
محل تأمل و نقد است؛ ليکن سامان دادن اين تعداد از براهين با تمسک به مقتضيات فطرت به
صورت ابتکاري و ابداعي ،نوعي شاهکار فلسفي محسوب ميشود .شاهآبادي همچنين ،به اثبات
برخي احکام واجب ازجمله نفي ماهيت ،جسمانيت و مکانمندي از طريق استناد به مقتضيات فطري
پرداخته که در سنت فلسفي و کالمي بيسابقه است.
وي از دو طريق ،با استناد به فطرت ،به اثبات نبوّت و امامت عاّمه ميپردازد که آنهم از
نوآوريهاي اوست.
در ميان طرقي که حکيم شاهآبادي براي اثبات معاد با تمسک به گرايشهاي فطري ارائه کرده،
تنها استناد به فطرت عشق به بقا است که در سنت فلسفي سابقه دارد؛ چنانکه آمد ،مالصدرا با
تمسک به همين مطلب به اثبات معاد پرداخته است .سه طريق ديگر که بر فطرت آزاديطلبي،
راحتطلبي و عشق به نيکنامي استوار است ،از ابداعات شاهآبادي است .بهعالوه وي مجموعة
معارف دين را که تحت سه اصل معرفت ،عبوديت و معدلت ميگنجد ،فطري قلمداد ميکند و
بدينسان تحليلي نو از فطري بودن دين ارائه مينمايد.
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شاهآبادي پاي نظرية فطرت را به مباحث نفسشناسي و حکمت عملي نيز گشوده و براي تجرد
نفس و ارائة راهکار عملي براي سير و سلوک ،به مقتضيات فطرت تمسک کرده است.
راز توفيق حکيم شاهآبادي در اين نوآوريها ،تأمالت عميق او در آموزههاي کتاب و سنت
مطالعة نظام معرفتي که حکيم شاهآبادي براساس فطرت انساني و مقتضيات آن بنا نهاده است،
نشان ميدهد که وي شايستگي لقب فيلسوف فطرت را دارد.

پینوشتها:
.1

براي آشنايي با آراي ابنعربي در زمينة فطرت را بنگريد رک :اکبري ،رضا و محمد غفـورينـژاد،
(بهار و تابستان« ،)1389فطـرت در انديشـه ابـن عربـي و ارتبـاط آن بـا اعتقـاد بـه وجـود خداونـد»،
پژوهشنامة عرفان ،ش ،2ص.23 -42

.2

(ع)

امام باقر « :لو بقيت االرض يوماً واحداً بال امام منّا لساخت االرض بأهلها ( »...طبري ،1383 ،ج:1
.)231

 .3امام صادق(ع)« :لو لم يبق في االرض الّا اثنان ،لكاان احاده ا الّها

» (کلينـي ،1365 ،ج:1

.)179

 .4عين عبارت شاهآبادي چنين است« :يدل علي عشق اللقاء و البقاء مع القطع بعدم البقااء ملا
هذا البقاء ال لكي والّياة الدنياوي ،مع عدم فتاور العشاق والكاذاييإ ف نا بّكام ال طارة
ال عصومة ينكشف أن هناك عال اً غير داثر و تالقي معشوقك في مقعد صدق عناد ملياك
مقتدرإ ك

ا انّ عشق صيت الخير ...يدعوه إلي البقاء» (شاهآبادي1360 ،ب. )262 -263 ،

کتابنامه:
–

قرآن کريم

–

اکبري ،رضا و محمد غفورينژاد( .،بهار و تابستان « ،)1389فطرت در انديشه ابنعربـي و ارتبـاط آن بـا
اعتقاد به وجود خداوند» ،پژوهشنامه عرفان ،ش ،2ص.23 -42

–

شاهآبادي ،محمد ،)1360( .ترجمه و شرح رشحات البحار در :شاهآبادي ،محمدعلي ،رشـحات البحـار،
تهران ،نهضت زنان مسلمان.1360 ،
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–

شاه آبادي ،محمدعلي1360( .الف) ،االنسان و الرجعه در :رشحات البحار ،تهران ،نهضت زنان مسلمان.

–

ــــــــــــــــــــــــ 1360( .ب) ،االنسان و الفطره در :رشحات البحار ،تهران ،نهضت زنان مسلمان.

–

ــــــــــــــــــــــــ  ،)1380( .شذرات المعارف ،تصحيح و تحقيق بنياد علوم و معارف اسالمي ،تهران:
ستاد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت.
فرهنگ و انديشه اسالمي.

–

شاهآبادي ،نوراهلل ،)1387( .شرح رشحات البحار ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي.

–

طبري ،محمد بن جرير1383( .ق) ،دالئل االمامه ،قم:دار الذخائر للمطبوعات.

–

غفورينژاد ،محمد ،و احمد بهشتي( .تابستان  1389الـف) ،آيه ميثاق و نظريه خداشناسي فطري؛ رهيافت
تاريخي ،انديشة نوين ديني ،ش ،21ص 9 -32

–

غفورينژاد ،محمد1389( .ب) ،تطور تاريخي نظرية فطرت در فلسفه و عرفان اسـالمي ،پايـان نامـة دورة
دکتري به راهنمايي دکتر احمد بهشتي و دکتر احد فرامرز قراملکي ،دانشکدة الهيات دانشگاه تهران.

–

ـــــــــــــــــــــــــ ( .پاييز « ،)1388آية فطرت و نظرية توحيد و دين فطري؛ رهيافت تاريخي» ،نقـد و
نظر ،سال چهاردهم ،ش.3

–

کليني ،محمدبن يعقوب ،الکافي ،تهران ،دار الکتب االسالميه1365 ،ش.

–

فاضل گلپايگاني ،محمدحسن ،)1387( .شرح رشحات ،دروس معرفتي عارف حکيم ميرزا محمـدعلي
آبادي ،گردآوري حيدر تهراني ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي.

–

مال صدرا ،صدرالدين محمد شيرازي ،)1354( .المبدأ و المعاد ،تصحيح جاللالـدين آشـتياني ،تهـران،
انجمن حکمت و فلسفه ايران.

–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1423( .ق) ،الّك ة المتعالية في االسفار العقلية االربعة ،بيروت :دار احياء
التراث العربي.1423 ،
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–

ــــــــــــــــــــــــ  ،)1386( .رشحات البحار ،تصحيح ،تحقيق و ترجمه زاهد ويسـي ،قـم :پژوهشـگاه

