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چکیده
سلطه و رهایی از مفاهیم اصلی در فلسفه و علوم اجتماعی اسـت .در حکمـت اسـالمی نیـز ایـن
مسائل نیاز به تبیین و تحلیل دارند .مسئله این مقاله تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسـالمی بـا
تقریــر و تبیــین آیــت هلال جــوادیآملــی اســت .نوشــتار حاضــر بــا روش دیــالکتیکی همــراه بــا
ِ
نقددرونماندگار به تبیین مسئله فوق میپردازد .مراد از سلطه ،سـلطه ناشـی از عقالنیـت ابـزاری
است که هرچند ابتدا در دنیای مدرن با نشانههای چون ازخودبیگانگی و شیءوارگی نمایان شـد،
اما اینک سراسر جوامع انسانی را درنوردیده و معضلی برای کل انسانیت به شمار میآید .بر مبنای
حکمت اسالمی باید ریشههای سلطه و رهایی را در دیالکتیک طبیعـت و فطـرت جسـتجو کـرد.
راهکارهــای بــرون رفــت از ســلطه را نیــز در تعامــل عقــل و نقــل در بعــد معرفتشــناختی و
برساختاجتماع ِی واقعیت بر مبنای تعامل و تعادل فطرت و طبیعت؛ و تعامل عقل و نقل پیگیری
کرد .از این منظر سلطه اجتماع ِی ناشی از ساختارهای اجتماع ِی مبتنی بر طبیعت ،توحشگرا است
و رهایی در صورتی تحقق مییابد که ساختارهای اجتماعی ذیل تعـادل فطـرت و طبیعـت مـورد
نقددرون ماندگار بر مبنای خواستههای فطری قرار گیرند.
کلیدواژهها :سلطه ،رهایی ،فطرت ،طبیعت ،حکمت اسالمی ،جوادی آملی.
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بیان مسئله

ایده رهاییبخشی همزاد انسان است و انسان در نظر و عمل همواره به دنبال خوشـبختی
بوده است .پروژه رهاییبخشی در عصر جدید ادامه روندی بود که مبـانی فکـری آن بـا
دکارت آغاز شد و با الک ،نیوتن و دیگران تکمیل شد و برای روشنگری بهارث گذاشته
شد .گذشته از اختالفاتی که میان نظریهپردازان عصر روشنگری در باب چیستی و ابعـاد
رهاییبخشی وجود داشت ،همگی بر ایده پیشرفت مبتنی بـر عقالنیـت و روش علمـی
مدرن وحدت نظر داشتند(1980

 .)Nesbit,ولتر ،تورگو و کندرسه در فرانسـه و کانـت و

هگل در آلمان ازجمله کسانی بودند که بر آن تأکید داشتند .تصور بر این بود که انسان در
شـر خرافـه و
مسیر پیشرفت خود بهکمک عقالنیت به خیر مطلـق دسـت مییابـد و از ل
اسطوره رهایی مییابد(کاسـیرر ۱۹۱ :۱۵۵۱ ،و ۱۹۹؛  .)Gay, 1973, vol. 2, 3روشـنگری
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دورنمایی از عصر بیپایان رفاه و پیشرفت مادی ،برچیدن بساط تعصب و خرافه ،تسـلط
انسان بر طبیعت و تسلط عقل خودبنیاد بر سایر قوای انسانی را نوید میداد(هـال:۱۵۷۰ ،
 .)۱۷بههمیندلیل کانت روشنگری را بهخروج انسان از نابـالغی خودسـاخته و ایسـتادن
روی پای عقل تعریف کرد(کانت .)۱۵ :۱۵۵۱ ،عقلی که روح روشنگری اسـت و هـیچ
مرزی برای آن نمیتوان تصور کرد (1990: 208

 .)Black,این خوشبینی افراطی اصحاب

روشنگری در باب پیشرفت ،رسالتی عظیمـی را بـر دوش عقـل نهـاده بـود :ازبینبـردن
بیعدالتیهای بجامانده در میان فرهنگهای ملـل ،ایجـاد روحیـه کمـالطلبی بـهمنظور
رهایی بشر از تمامی نابرابریها و بهارمغانآوردن خودآیینی برای بشر.
در شرایط اجتماعی ـ سیاسی سده بیستم رابطه میان پیشـرفت فنـی و علمـی بـا
رهایی از جهات متعدد کمکم موردتردید قرارگرفت« .منتقدان روشنفکر» روشنگری
(حلقه فرانکفورت؛ مکتب تأثیرگذار در علوم اجتماعی سده بیستم) نشان دادنـد کـه
طرح روشنگری در عین خرافهزدایی ،ازدست رفتن معنا را به ه مراه داشته است (See:

& Horkheimer, 1947; Adorno, 1966; Habermas, 1971 & 1984

.)Adorno

سنتستیزی را همگام با ازخودبیگانگی ،شی وارگی ،غلبه عقالنیتابزاری ،ناپایداری
هویت ،بی معنایی زندگی ،فرهنگ تودهای و دیگر ناامنیهای بنیـادین بـهجلو بـرده
است که اینک اختصا ،به انسـان و فرهنـگ غـرب نداشـته و تمـامی عرصـههای
زندگی انسان معاصر اعم از غربی و غیر غربی را در نوردیده است.
اکنون با بنبست نظریات اجتمـاعی مـدرن و ناکارآمـدی نظریـه انتقـادی مکتـب
فرانکفورت در برابر سلطه عقالنیت ابزاری ،پرسش اساسی این اسـت کـه چگونـه از
منظر حکمت اسالمی راهی برای برون رفت از این معضل جهانی ارایه داد؟ ریشههای
تضادآمیز سلطه و رهایی از سویی و پیهیدگی واقعیت انسانی از سویی دیگر ،نوشـتار
حاضر تالش دارد تا در چارچوب دیالکتیک و روش نقـد درونمانـدگار بـه توضـیح
مسئله فوق بپردازد؛ ویژگی که اختصا ،به روش دیالکتیک دارد و با این روش است
که میتوان کلیت نظام اجتماعی را مورد نقد درون مانـدگار قـرار داد .نوشـته حاضـر
مفروض میدارد که تـاریخ بشـر تـاریخ سـلطه و ازخودبیگـانگی اسـت و عقالنیلـت
روشنگری و عقالنی لت ارتباطی بر بنیاد عقالنیت خودبنیاد توانسته اسـت بخشـی از راه
طوالنی و دشوار رهایی را بپیماید و از این لحاظ شـرط الزم بـرای رهـایی بـه شـمار
مــیرود و بســیاری از دســتآوردهای اطمینــانآور آن را نمیتــوان در تــداوم طــرح

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

سلطه از این منظر چیست؟ و مکانیزمهای رهاییبخشـی کدامنـد؟ بـه دلیـل واقعیـت

رهاییبخشی نادیده گرفت ،اما برای رسیدن به رهـایی واقعـی هرگـز کـافی نبـوده و
نیست .بر بنیاد عقالنی لت وحیانی باید تبارشناسی و نقد درونماندگار دیالکتیک سلطه و
رهــایی را در بُعــد انسانشــناختی در دیالکتیــک طبیعــت و فطــرت انســانی ،در بُعــد
معرفتشــناختی در دیالکتیــک عقالنیلــت خودبنیــاد و عقالنیلــت وحیــانی و در بُعــد
هستیشناختی در دیالکتیک اعتباریات مبتنی بر دو دیالکتیک فوقالذکر جستجو کرد.
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 .1بنیاد انسانشناختی سلطه و رهایی؛ دیالکتیک طبیعت و فطرت

در علوم انسانی مدرن ،مباحث انسانشناختی از جمله عناصر اصلی هر پارادایم و عامل
تمــایز آن پــارادایم از ســایر پارادایمهــا و یکــی از پــیش نیازهــای اساســی نظریــه
رهاییبخشی به حساب میآیند( .بستان )۱۰ /۱ :۱۵۹۰ ،با این حال به نظر میرسد کـه
برخی از مبانی انسانشناختی فراپارادایمی است .ویژگیهای طبیعی و فطری انسـان و
دیالکتیک آندو ،چنانکه خواهد آمد ،از اساسیترین مبـانی فراپـارادایمی بـه حسـاب
میآیند که بنیاد انسانشناختی رهاییبخشی را تشکیل میدهد.
شر در نهاد انسان
 .1-1دیالکتیک خیر و ل

خداوند به عنوان خالق انسان در قرآن کریم ،اصول متقن سعادت و شقاوت و هـدایت
و ضاللت بشر ،گاهی با صفات پسندیده انسان را ستایش میکند و گـاهی بـا صـفات
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931

نکوهیده به سرزنش او میپردازد .قرآن کـریم از سـویی در آیـات بسـیاری ،انسـان را
ستایش کرده است و از تعابیری مانند مفطور بودن انسان با فطرت خدایی (روم )۵۵ ،و
شر (اعراف )۱۵۷ ،در مورد انسان استفاده میکند .از سوی دیگـر
ملهم بودن به خیر و ل
در بیش از پنجاه مورد در قرآن کریم به مذل مت و سرزنش انسان میپردازد .در مجمو،
آیات بیانگر نکوهش انسان را میتوان به سه دسته تقسیم نمود؛ اوصـافی بیـان کننـد
طبیعت انسان؛ اوصافی ناشی از بهـرهبـرداری نادرسـت از طبیعـت انسـانی؛ اوصـافی
برخاسته از سوء اختیار انسان (جوادیآملی۱۵۹۷ ،ج .)۱۰۱-۱۵۵ :صفات منفـی فـوق
عوامل اصلی ازخوبیگانگی و ستمگری در حیات انسان به شمار میروند .حال پرسش
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ضـاد بـا ابعـاد وجـودی و تکـوینی انسـان
این است که ارتباط این دو نو ،صـفت مت
ل
چیست؟ برای پاسخگویی به این پرسش بایـد ابعـاد تکـوینی انسـان را در ارتبـاط بـا
شر ،سعادت و شقاوت و رهایی و سلطه او بررسی کنیم.
دیالکتیک خیر و ل

 .2-1فطرت به مثابه حقیقت انسان

فطرت و مباحث آن « لامالمسائل معارف اسـالمی» (مطهـری )۱۵ /۱ :۱۵۵۱ ،بـه حسـاب
آمده است و طرح فطرت به عنوان حقیقت وجودی انسان به قرآن کریم اختصـا ،دارد
(جوادیآملی۱۵۹۰ ،الف .)۱۵ :شکافتن  ،ابتـدا و اختـرا( ،حسـینی زبیـدی/۱۵ :۱۵۹۵ ،
۵۱۷؛ جوهری )۵۹۱ /۱ :۱۵۱۹ ،از جمله معانی فطرت در لغـت بـه شـمار میرونـد .در
عرف اصیل عرب زمان نزول قرآن نیز صفاتی چون ابدا ،و پیـدایش آغـازین در کـاربرد
این واژه ملحوظ بوده است (ابن اثیر ،بیتا .)۰۷۵ /۵ :نتیجه آن که هم از نظر لغت و هـم
از نظر عرف نوعی ایجاد ،ابدا ،و شکافتن ابتدایی در معنای این کلمه لحاظ شـده اسـت
عـام
عام و
خا ،به کار رفته است .معنـای ل
فطرت در اصطالح قرآنی به دو معنای ل
ل
فطرت عبارت است از مطلق ابدا ،و خلق ابتدایی که شامل همة ابداعات و ایجادهـای
اعم از طبیعی و غیرطبیعی ،میشود که به وفور در قرآن به کـار رفتهانـد .امـا
خداوند ،ل
خا ،تنها یک بار در قرآن کریم به کار رفته اسـت (سـوره روم ،آیـه
فطرت به معنای
ل
خا ،و آفرینش ویژه انسان است و
خا ،همان سرشت
 .)۵۵مراد از فطرت به معنی
ل
ل
امور فطری به این معنا ،یعنی آن چه که نو ،خلقـت و آفـرینش انسـان اقتضـای آن را
داشته و مشترك بین همة انسانهاسـت و باعـث تمـایز انسـان از سـایر موجـودات و
جانداران میشود (جوادیآملی۱۵۹۰ ،الف .)۱۷-۱۰ :فطرت همزمان دارای دو حیـث
انسانشناختی و هستیشناختی است .فطرت نحوه خا ،وجود انسان به ماهو انسـان
است .نحوه وجودی که از هستی خداوند در او به ودیعه نهاده شده است و همین امـر
سبب خلیفه اللهی انسان از خدا میگردد .در کنار این دو حیث ،فطـرت دارای حیـث
معرفتشناختی نیز میباشد که در بحث بینشهای و گرایشهای فطری به آن خواهیم

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

(طباطبایی۵۱۵ /۱۵ :۱۰۵۵ ،؛ جوادیآملی۱۵۹۰ ،الف۱۰ :؛ همو۱۵۹۷ ،د.)۱۱۷ :
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پرداخت .حقیقت انسان همان روح اوست و در حقیقت فطرت الهی بشر همـان روح
الهی است که خدا در بشر دمیده است.
اکنون سؤال این است که اگر حقیقت انسان را فطرت او تشکیل میدهد و فطـرت
نیز یک امر الهی و سرمنشأ همة فضایل و کماالت انسانی است ،پس چـرا خداونـد در
مملـو از
بیش از پنجاه مورد از آیات قرآن به مـذل مت انسـان پرداختـه اسـت و تـاریخ
ل
استثمار و استخدامگری و سلطهگری بشر را چگونه باید تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش
ممکن نیست مگر در سایة بررسی ابعاد تکوینی انسان و رابطه دیالکتیکی آنها.
 .3-1دیالکتیک مضاعف طبیعت – غریزه  -فطرت

از آیات قرآن استفاده میشود که انسان دارای سه بعد تکوینی طبیعت ،غریزه و فطرت
است .تفاوت میان فطرت و طبیعت در این است که طبیعت به بُعد ماقبل حیوانی انسان
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931
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اختصا ،دارد« .غریزه» بُعد غیراکتسابی و نیمهآگاهانه در حیوان است که بر اساس آن
مادی و حیوانی خود را تشخیص بدهد .فطرت مختص
میتواند مسیر زندگی و حیات ل
انسان است و انسان از طریـق فطـرت امـور خـود را سـامان میدهـد (جـوادیآملی،
متضاد ستایشکننده و نکوهشکننده انسان در قرآن را بایـد
۱۵۹۷ب .)۷۵ /۵ :اوصاف
ل
بر مبنای همین دیالکتیک مضاعف تبیین نمود .اوصاف ستایش کننـده انسـان بیـانگر
ابعاد فطری انساناند و اوصاف نکوهشکننده او پرده از ابعاد طبیعـی و غریـزی او بـر
میدارند .سعادت ،رهایی حقیقی انسان و نیل به کماالت انسانی در گرو پیروی از روح
و فطرت الهی است و این امر عامل صعود انسان تا مرحله «افـق اعلـی» (نجـم)۷-۵ ،
متصور نیست .بر عکس پشتکردن به فطـرت و رو آوردن
میگردد که رهایی فوق آن
ل
به طبیعت و غریزه مایة ضاللت ،هالکت و شقاوت او میگردد و باعـث هبـوط او تـا
مقام «حیوان و پستتر از آن» (اعراف )۱۵۷ ،میشود کـه ازخودبیگـانگی فراتـر از آن
نمیتوان تصور نمود.

از دیالکتیک فطرت و طبیعت و فطرت و غریزه نتایج زیر بهدست میآیند۱ :ـ نظریـه
انتقادی و رهاییبخش ،نظریهی است که در تبیین ،تفسیر ،نقد و ارائه نسخۀ رهایی برای
متضـاد و
انسان باید به دیالکتیک مضاعف ابعاد سهگانة وجودی انسـان و خواسـتههای
ل
متناقض او توجه داشته باشد -۱ .هرگونه تقلیلگرایی در این زمینه نه تنهـا رهـاییبخش
تضاد است و ثانیاً خود ،نسـخه اسـتثمارگری و
نیست بلکه اوالً با ابعاد تکوینی انسان در
ل
دامی برای بهرهکشی خواهد بـود .همـین امـر یکـی از دالیـل اصـلی شکسـت نسـخه
روشنگری و روشنفکری رهایی به حساب میآید -۵ .هر چند بر اسـاس انسانشناسـی
فطری ،نسخه رهاییبخشی انسان باید بر اساس بُعد فطری انسان تدوین شود ،اما توجـه
شرایط فعلی و در بافت حیات اجتماعی انسـان معاصـر دسـت نیـافتنی اسـت .حقـایق
موجود و تاریخی استخدامگری فردی و ساختاری انسان خود مؤیلد ایـن ادعـا اسـت .از
این رو ،وسواس و افراط در فطرتگرایی روی دیگر سکۀ تقلیلگرایی خواهـد بـود کـه
تقلیلگرایی خرد خودبنیاد مدرن ،چه در قالب عقالنیـت روشـنگری ،عقالنیلـت ابـزاری
هورکهایمری و آدورنوی و چه عقالنیلت ارتباطی هابرماسی ،بهآن دچار گردیدند -۰ .بـه
دلیل پرهیز از هرگونه افراطگرایی نظری و التقاطگرایی عملـی ،الزم اسـت کـه فطـرت
انسان و خواستههای آن در ارتباط با خواستهها و نیازهای طبیعی و غریزی انسان ،مبنای
رهاییبخشی او قرار گیرد .از این منظر دستآوردهای اطمینانآور علوم بشری مدرن در

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

به این واقعیت ضروری است که تحقلق کامـل خواسـتههای فطـری انسـان ،حـداقل در

ارتباط با نیازهای طبیعـی و غریـزی انسـان را بایـد غنیمـت دانسـت و از آن در مسـیر
رهاییبخشی مبتنی بر حکمت اسـالمی اسـتفاده نمـود -۷ .نکتـۀ آخـر اینکـه بـه دلیـل
همپوشانی خواستههای طبیعی و غریزی انسان و رویارویی آن با خواستههای فطری او،
مفهوم طبیعت و غریزه در ادامه به یک معنا به کار میرود و هر گاه سخن از «دیالکتیـک
فطرت و طبیعت» به میان میآید ،طبیعت به عالوه غریزه مراد است.
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 .4-1بینشها و گرایشهای فطری رهاییبخش

از لحاظ تقسیم فطرت و طبیعت به بینشی و گرایشـی میتـوان انسـان را مجموعـهای
متشک لل از هستها و نیستها و باید و نبایدهای فطری و طبیعـی دانسـت کـه نقـش
اساسی در سلطه و رهایی او دارند.
 .2-4-2بین های فطری رهایىبخ

بینشهای فطری نوعی شناختهای شهودیاند که از جای دیگر گرفته نشدهاند .از
جملــه بینشهــای فطــری باورهــا و اعتقــادات دینیانــد .خودشناســی ،خداشناســی،
معادشناسی و راهنماشناسی از جملـه اساسـیترین بینشهـای فطـری انسـاناند کـه
بنیادهای معرفتشناختی و نیز هستیشناختی علوم انسانی ،جامعه و فرهنگ متعالی و
رهاییبخش را تشکیل میدهند .از آن جا که دیالکیتک خودشناسـی و خودفراموشـی
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مهمترین بنیاد انسانشناختی در ارتباط با بحث رهاییبخشی به حساب میآید ،مـا در
ل
ادامه صرفاً بهبررسی آن به عنوان بنیاد قریب مبحث رهایی اکتفا میکنیم.
در حکمت اسالمی خودشناسی ،پس از خداشناسی ،از اهمیلـت بـاالیی برخـوردار
است ،زیرا معرفت نفس ریشه همۀ کماالت و عدم شناخت آن ،منشأ همـۀ رذایـل بـه
حساب میآید (تمیمـی آمـدی۵۱۱ :۱۰۱۵ ،؛ لیثـی واسـطی .)۱۱۹ :۱۵۵۱ ،انسـان بـا
شناخت درست نفس میتواند بر قوای علمی و عملی خود مسلط شود و در بعد نظر و
استدالل ،حس و خیال و وهم را تحت سیطره عقل نظری قرار دهد و در بعد عمل نیـز
شهوت و غضب را تحت سیطره عقل عملی درآورد .در روایات در وصـف پیـروی از
عقل و مخالفت با امور غریزی نفس از تعابیر چـون «صـالح الـدین»« ،ثمـر العقـل»،
«الجهاد النافع»« ،الجهاد االکبر» و غیره استفاده شده است(تمیمی آمـدی.)۱۰۱ :۱۵۱۱ ،
در نتیجه خودشناسی و حاکمیت فطرت و عقل بر خود باعث دوری انسان از هر گونه

فرومایگی ،پستی ،ظلم و ازخوبیگانگی میشود (همو.)۱۷۵ :۱۰۱۵ ،

خودشناسی فطری تنها راه درمان ازخودبیگانگی

مـادی مدرنیتـه ،اینـک انسـان مـدرن دچـار
مـادی و رفـاه ل
علیرغم دسـتآوردهای ل
ازخوبیگانگی شده است و با گذر زمان بر ابعاد این مشکل افزوده میشود« :امروز ،بشر
در بُعد معرفتی دچار تحی لر علمی و نسبیتگرایی و عدم ثبات در آرا و عقایـد اسـت و
در بُعد روانی ،دچار تردید عملی ،افسردگی و اضطراب ،فقدان آرامش و اطمینان خاطر
و از خودبیگانگی و به تعبیری ،بیخویشـتنی اسـت» (جـوادیآملی۱۵۹۷ ،الـف.)۱۱ :
ریشۀ ازخوبیگانگی انسان معاصر در حقیقت بـه بنیـاد انسانشـناختی روشـنگری بـر
میگردد .با ظهور روشنگری تقابل تکوینی فطرت و طبیعت ،به نفع طبیعـت مصـادره
ال ابعـاد روحـی و
سکوالریستی ،اومانیستی ،ماتریالیستی و آمپریسـتی در غـرب ،عمـ ً
حـد ارضـای
فطری انسان به فراموشی سپرده شدند و ماهیت انسان و نیازهـای او در ل
نیازهای طبیعی و غریزی انسان تقلیل یافت و همین امر نه تنها باعث ازخوبیگانگی او
گردید بلکه تا مرز سقوط به نیهیلیسم انسان مدرن را پیش برد.
تبیین ازخوبیگانگی انسان در حکمت اسالمی مبتنی بر این اصل اسـت کـه انسـان
خلیفه خداوند است و کرامت او مبتنی بر خالفت اوسـت و هـر دو در فطـرت الهـی
انسان ریشه دارند .لذا خودی ابی و ازخوبیگانگی او نیـز بایـد در همـین ارتبـاط تبیـین
شوند .از این منظر تمام ابعاد وجودی انسان ،امـانتی الهـی نـزد اوسـت .از میـان ایـن

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

شد .در سایه پیروزی عقل خودبنیـاد روشـنگری بـر کلیسـا و حاکمیـت دیـدگاههای

امانتها ،فطرت در مرتبهای ویژه و واال قـرار دارد و سـایر ابعـاد خـدمتگـزار او بـه
حساب میآیند .لذا هر بینش و گرایشی که با حقیقت فطـری آدمـی در تضـاد باشـد،
ضد
باعث از خودبیگانگی انسان میشود .جامعهی که در
تضاد و تقابل ابعاد ارزشی و ل
ل
ارزشی وجود خود ،در ذیل شکوفایی فطرت تعادل را رعایت کند به رهایی میرسـد.
در غیر این صورت چیزی جز خسران دنیا و آخرت و ازخوبیگانگی و بیخویشتنی در
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انتظار آن نخواهد بود .آیات بسیاری در قرآن کریم به ایـن مطلـب پرداختهانـد کـه در
مجمو ،میتوان آنها را به ده گروه دسـتهبندی کـرد (جـوادیآملی۱۵۹۰ ،ب- ۵۵۱ :
 .)۵۱۰از مجمو ،این آیات به دست میآید که صور خودداری و ازخودبیگانگی انسان
را باید در ذیل دیالکتیک فطرت و طبیعت تحلیل کرد .در این آیات از تعـابیری چـون
ظلم انسان به خویش ،خودفراموشی ،خیانـت بـه خویشـتن بـه مثابـۀ نشـانه و پیامـد
خودباختگی انسان یاد شده است .خودباختگی که نتیجه مستقیم تعدی ،تجاوز و سلطۀ
وهم بر فطرت نظری در بعد بینشی و غضب و شهوت بر فطرت عملی در بُعد گرایشی
به حساب میآید.
آیات مذکور در قالب تعابیر چون خودفراموشی ،خدافراموشی ،ظلم به نفس ،جهاد
اکبر ،ارزانفروشی و گرانفروشی نفس ،مکر و حیله نسبت به دیگران ،خیانت و بـدی
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بهدیگران عوامل ،نشانهها و شاخصهای تشخیص ازخوبیگـانگی انسـان در فرهنـگ
قرآنی را به تصویر میکشند .از این جهت تبیین ازخوبیگانگی در فرهنگ قرآنی درست
بر عکس آن در فرهنگ مدرن و علوم انسانی مدرن اسـت .در فرهنـگ مـدرن ،چـون
انسان به ابعاد طبیعی و غریزی خود تقلیل یافته است ،لذا نرسیدن به همۀ تمـایالت و
خواسته های طبیعی و غریزی متکثر و رنگارنگ به تبـع تکثـر غرایـز و تحـول ازمنـه،
نهایت ازخوبیگانگی انسان است؛ گونههایی ازخوبیگانگی کـه جنگهـای طبقـاتی در
قالب برده و ارباب و پرولتاریا و بورژوا یا تضادهای جنسیتی نمونههای از آنند و ایـن
تناز ،را پایانی نبوده و نخواهد بود.
در فرهنگ قرآنی و با توجه به دیالکتیک طبیعت سرکوبگر و فطرت رهـاییبخش،
این مسئله تبیین دیگری به خود میگیرد« :اموری چون شهوت و غضب از یك سـو و
حـد و
فطرت ملکوتی از سوی دیگر در وجود آدمی گرد هم آمده و برای هر یك نیـز ل
حریمی تعیـین شـده اسـت .هـر گـاه شـهوت و غضـب از جایگـاه خـویش ،یعنـی

تعدی کند و حریم ملکوتی فطـرت را مـورد تاختوتـاز قـرار
خدمتگزاری فطرت ،ل
دهد ،ستمی بزرگ صورتپذیرفته است» (جوادیآملی۱۵۹۰ ،ب .)۵۵۵ :از این جا بـه
دست می آید کـه هرگونـه شـورش ،عصـیان و سرکشـی نسـبت بـه فطـرت ،نـوعی
گردنکشی در برابر خالفت اللهی انسان به شمار میرود و طبق منطق قرآنی ایـن امـر
ل این مشـکل بـزرگ و راه بازگشـت
باالترین نو ،ازخوبیگانگی به شمار میرود« .ح ل
ازخودباختگی به مسیر فطرت الهی ،آن است که [انسان] در قلمـرو اندیشـهاش عقـل
نظری را به فرماندهی وهم و خیال و ظن و ...بگمارد و در حوزه عمل خود ،امامـت را
به عقل عملی بسپارد تا از یك سو به منطق انسانی دست یافته و در پرتو عقل نظری از
در دو قلمرو اندیشه و انگیزه ،همۀ زوایای پیهیده و پنهان درون انسان آشکار میشود
و راههای از خودبیگانگی بسته و راه معرفت پروردگار نیز هموار گردد» (جوادیآملی،
۱۵۹۰ب .)۵۱۵ - ۵۱۱ :در مواردی نیز که دیگر فطرت عقل بشـری ،بـه مثابـۀ پیـامبر
ل کارایی نداشته باشد ،خود فطرت ما را به سوی وحی و هدایت
درونی ،به طور مستق ل
پیامبر بیرونی راهنمایی خواهد کرد (صدرالدین شیرازی .)۱۷۱ /۱ :۱۵۹۵ ،با زانـو
زدن فطرت در برابر مبدء هستی و بهرهگیری از انوار وحی الهی تمام گنجینههای نهفته
آدمی و دفینههای عقل بشری برای وی شکوفا و هویدا میشـود (حکیمـی/۱ :۱۵۹۵ ،
 )۷۰به این ترتیب همراهی پیامبر درونی و پیامبر بیرونی در سطح فردی در قالب علـم

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

مغالطه مصون ماند و از سوی دیگر به برکت عقل عملی ،جهادی بزرگ را آغاز کند ...

صائب و عمل صالح تجل لی مییابد و تجل لی اجتماعی آن چیـزی جـز حیـات طیـب و
معقول رهاییبخش نخواهد بود.
نتیجه آنکه بر اساس انسانشناسی فطری اوالً ارزشهای انسانی اگر ناشی از فطرت
الهی نباشند و صرفاً ناشی از تالش برای تأمین خواستهها و تمایالت طبیعی و غریزی
انسان باشند ،ممکن است با تبلیغ رسانهها و با تطمیع و تهدیـد گفتمـان غالـب چنـد
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روزی ارزشهای متعالی ناشی از فطرت انسانی را زندانی کند و آنها را به فراموشـی
بسپارد ،اما ارزشهای متعالی هرگز نابود نمیشوند؛ زیرا ارزشهای متعالی و بنیـادین
انسانی فطریانـد و همـواره از درون او را بـه حرکـت وا میدارنـد .ثانیـا بـر اسـاس
حق و باطل تقسیم نمود .از
انسانشناسی فطری ،میتوان جامعه و فرهنگ را به فرهنگ ل
این رو ،نظریۀ فطرت میتواند بنیاد نظریه انتقادی اجتماعی را فراهم کند .انتقـادی کـه
نسخه رهاییبخشی آن دیگر متکی بر آمالها و آرزوهای طبقه و اکثریت نیست .جامعه
رهایییافته جامعهای است که بنیادهای ارزشـی آن بـر خاسـته از ارزشهـای متعـالی
فطــری اســت و خــود نیــز بــه عنــوان نظــام اجتمــاعی و طبیعــت ثانویــه نــه تنهــا
ازخودبیگانهکننده نیست بلکه در راستای شکوفایی هرچه بیشتر فطرت عمل میکنـد.
در مقابل ،جامعه سرکوبگر ،جامعهای است برگرفته از اغراض و امیال غریزی و طبیعی
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انسان که با امامت حس ،وهم و خیال تنها در راه تأمین خواستههای شهوانی و غریزی
انسان حرکت میکند .این دستهبندی هم در سطح میان فرهنگی و هم در سـطح درون
فرهنگی قابل کاربست است .ثالثـا انسـان مفطـور تـوان مبـارزه بـا هرگونـه سـلطه و
ازخوبیگانگی را دارد و اساساً وظیفۀ اصلی او در راستای شکوفایی فطـرت تـالش در
جهت تقویت عوامل شکوفایی فطرت و مبارزه با موانع فطرت است .رابعا این الگوی
مبتنی بر فطرت از آنجا که برگرفتهشده از نوعیلت انسانی انسان است و وابسته به نژاد،
خاصی نیست ،ظرفیلت توانایی ارائـه ارزشهـای
فرهنگ ،طبقه ،جنس و زمان و مکان ل
متعالی و رهاییبخشی جهانی را دارد.
 .2-4-1گرای های فطری رهایىبخ

از منظر اسالم همۀ بایدها و نبایدها و ارزشهای مطلوب انسانی «ریشه» در فطرت
انسانی دارند (مطهری )۰۱۹ /۵ :۱۵۷۰ ،و از جای دیگر کسب نشدهاند (جـوادیآملی،
۱۵۹۰الف .)۱۷۵ :اصول و بنیادهای ارزشی در فطـرت انسـانی ریشـه دارنـد (سـوره

شمس ،آیات  .)۹ - ۵این وظیفۀ انسان است که این نعمـت را غنیمـت شـمرده و بـه
کمک وحی و عقل به شکوفایی آن بپردازد و از راه شکوفایی آن ،مسیر رهایی خـود را
هموار سازد.
طبق اصل فطرت نه نفـس انسـان نسـبت بـهارزشهای الهـی خنثـی اسـت و نـه
ارزشهای دینی بر نفس انسانی تحمیل میشوند .بلکه واقعیت و حقیقت این است که
حقطلب اسـت و تعلـیم معـارف الهـی بـه انسـانِ ،
دادن
حقبین و ل
«جان آدمی فطرتاً ل
مطلوب انسان بهاوست .وقتی انسان ،به ایمان به حقایق الهی دعوت میشود در واقـع،
مطلوب فطری او را فراراهش نصب مینمایند و طالب را به مطلوب ذاتـی او هـدایت
مطلوب فطری انسان و صورت تفصیلی بینشها و گرایشهای فطری انسان به حساب
ضد ارزشها درست هماننـد رابطـۀ مـزاج و طبیعـت
میآیند .در مقابل ،رابطۀ نفس با ل
تضادگونه است و حالت تحمیلی بر نفس دارد .لذا در شرایط
آدمی با سموم ،یک رابطۀ
ل
ضد ارزشها نخواهد رفـت .بـه همـین دلیـل
عادی به هیچ وجه نفس انسان به سوی ل
برخی معتقدند آن چه نیاز به تبیین دارد «دینگریزی» است و نه «دینگرایی».
مهمترین بینشهای
حقیقتخواهی ،فضیلتجویی ،آزادیخواهی و کمالخواهی از ل
فطری انسان به شمار میروند (مطهری ۰۷۷ ،۰۷۱ /۵ :۱۵۷۰ ،و  .)۰۷۱این گرایش ِ
های
ذاتی انسان اگر تحت سلطه طبیعت قرار بگیرند در قالب سـودگرایی ،منفعـتطلبی و

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

میکنند» (جـوادیآملی۱۵۹۰ ،الـف .)۱۵۵ :نتیجـه آن کـه ارزشهـای واالی انسـانی

استثمارگری بروز و ظهور مییابند .اینجاست که عقالنیلت هدفجو مبنای کنشهـای
انسانی قرار میگیرد و انسان به چیزی جز منافع شخصی و دنیایی یا منافع جمعـی در
قالب ملیت ،طبقه ،نژاد ،جنسیت و غیره فکر نمیکند .در این رویکرد میـزان موفقیـت
مادی افراد مالک ارزیابی سعادت آنها قرار میگیرد .شهید مطهری تعاون و همکاری،
مهمتـرین نـو،
دفا ،از مظلـوم و ایسـتادگی در برابـر ظـالم و ایثـار (همـان )۰۷۱ ،را ل
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فضیلتجویی اجتماعی میداند .به این ترتیب فطرت انسـان ،خـواه مشـهور و خـواه
مستور ،خواه مکشوف و خواه محجوب ،غیر از بینش جمال ،دید دیگری ندارد و غیـر
از گرایش به کمالَ ،منِش دیگری نخواهد داشت .در نتیجه فطرت هر چنـد محجـوب
باشد و ساختارهای اجتماعی و عوامل فرهنگی سلطهآمیز و ازخودبیگانه باعث حجاب
فطرت او شوند ،باز منادی کمال حقیقی و سعادت واقعی خواهـد بـود (جـوادیآملی،
۱۵۹۰الف۱۵ – ۷۹ :؛ امام خمینی۱۹۹ :۱۵۷۰ ،؛ مصباح یزدی .)۱۱۰ :۱۵۹۱ ،نکته مهم
اینکه هرچند در کلیت این اصول هیچ تردیدی نیست ،اما مشکل تعیین مصداق بـرای
این اصول است که به آن بازخواهیم گشت.
توجه به همۀ ابعاد
بر اساس حکمت اسالمی ،کمال و رهایی حقیقی انسان در گرو ل
وجودی ،استعدادها و قوای انسانی است و نیازمند نگاه جامع بـه همـۀ نیازهـا اسـت.
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مادی او مشکل اصلی طرح
توجه به بُعد طبیعی انسان و تقلیل نیازها به نیازهای ل
تقلیل ل
رهاییبخشی روشنگری و نظریۀ انتقادی بود .توجه افراطی به بُعد طبیعی و غریـزی و
سرکوب فطرت و خواستههای فطری انسان به نوعی زیر سؤال بردن حکمت خالق بـه
حساب میرود و این مطلب با اعتدال ،میانهروی و توجه به کلیت خواستههای انسانی
مورد نظر اسالم سازگاری ندارد .تاریخ مغرب زمین و تاریخ اسالم همواره از این گونه
افراط و تفریطها خسران دیدهاند .اسالم نه با تفریط رهبانیت از هر نوعی موافق است
و نه با افراط مدرنیت ،بلکه با نگاه جامع به ساحتهای وجودی انسان به تدوین برنامۀ
صحیح زندگی فردی و اجتماعی میپردازد .بدون در نظر داشت این نگاه به پیامدهایی
دچار خواهیم شد که برخی مکاتب فکری در قرون وسطی ،مکتب لیبرالیسم ،و مکتب
سوسیالیسم در غرب و جریانهای تکفیری و سلفی در جهان اسالم به آن دچار شدند.
پس اصل اعتدال و میانهروی ،جامعنگری و اصل تناسب از جمله اصولی هسـتند کـه
یک نظریۀ رهاییبخشی باید در نظر داشته باشد .از این منظر ،رفـع نیازهـای مـادی و

توجه به نیازهای روحی به یک اندازه در نیل به رهایی بشر ضرورت دارد .در غیر این
صورت چیزی جز زندگی غیر متعادل و ناهمساز بر بشر حاکم نخواهد شـد و ایـن بـا
هدف غایی انسان فاصله خواهد داشت .اسالم همه بینشهـا و گرایشهـای وجـودی
انسان را به رسمیت می شناسد و تمایالت طبیعی و غریزی انسان را اصالتا چیـز بـدی
نمیداند ،اما تفاوتش با مکاتب بشری مدرن در این است که بایـد از افـراط در تـأمین
غرائز انسانی پرهیز شود و تالش شود که تأمین این نیازها در سـایۀ هـدایتهای بُعـد
فطری انسان صورت گیرد.
 .2بنیاد معرفتشناختی سلطه و رهایی؛ هماهنگی عقل و نقل

معرفتشناختی مورد توجه قرارگیرد ،در قالب دیالکتیک سلطه و رهایی منابع معرفت
نظری و عملی طبیعت و فطرت و معرفتهای ناشـی از آن دو تجل لـی مییابـد .لـذا از
ل
حیث معرفتشناختی ،چگونگی جمع سالم میان منابع و راههای معرفـت ،کلیـد حـ ل
معمای دیالکتیک سلطه و رهایی به شمار میرود .در قسمت قبلی فطرت و طبیعت از
بعد انسانشناختی مورد توجه بودند و در این قسمت از حیـث معرفتشـناختی و بـه
عنوان منابع معرفت.
 .1-2اعتبار و هماهنگی راههای معرفت

چگونگی ارتباط میان منابع معرفـت شـهودی و حصـولی و همهنـین میـان راههـای
ل معمای تبیین درسـت سـلطه و رهـایی انسـان در
گوناگون معرفت حصولی کلید ح ل
زندگی فردی و اجتماعی به شمار میرود .در دوره معاصر یکی از بهترین تالشهـایی
که بر اساس مبانی حکمت متعالیه صورت انجام شده است ،از آن اسـتاد جـوادیآملی
ل
است .تالشهای ایشان در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،میتواند راه ح ل
مناسبی برای برونرفت از معضل معرفتشناختی مدرن به حساب آید.

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

دیالکتیک سلطه و رهایی موجود در دو بُعد تکوینی طبیعت و فطرت ،وقتـی از حیـث
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از منظر ایشان همۀ راههای معرفت حصولی صحیح برای انسان غیرمعصـوم بـه دو
ِ
مضمون وحی و علم شـهودی عـاری از
چیز خالصه میشوند؛ عقل و نقل .نقل همان
خطای معصوم است که در قالب نقل در دسترس انسانهای غیرمعصوم قرار میگیـرد.
عامی است که از عقل تجریدی تا عقل تجربـی را در بـر میگیـرد.
عقل دارای معنای ل
ل را بخشی از منابع معرفت دینـی میداننـد ،نـه در
ظرافت کار ایشان این است که عق ْ
مقابل آن .بنابراین ،فرض ناساگاری عقل و وحی نامعقول است .آن چه ممکن است در
تضاد و تنافی عقل و نقل اسـت .در ذیـل بـه توضـیح چگـونگی
بادی نظر روی دهد
ل
ل این مسئله و اثبـات نیازمنـدی و همـاهنگی
تعارض و تعاضد این دو میپردازیم .ح ل
عقل و نقل کمکی بزرگی به بازسازی طرح رهاییبخشی از یک سو و بازخوانی میراث
اسالمی از سویدیگر خواهد کرد و به این ترتیب با اثبات نیازمندی و هماهنگی آن دو،
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زمینۀ تحقلق رهایی واقعی انسان فراهم خواهد شـد .عـالوه بـر حـوزه نظـری ،اثبـات
سازگاری و هماهنگی ع قل و نقل تأثیرات بسیار زیادی بر زنـدگی معقوالنـه دینـی و
عقلی و جمع سالم میان دستآوردهای علم و دین در حوزۀ اجتما ،و فرهنگ خواهد
گذاشت.
 .2-2همتایی عقل و نقل

بر اساس دیدگاه استاد جوادیآملی ،همه راههای معرفت بشری به عقل و نقـل منتهـی
میشوند که  -۱هر دو جزء منابع معرفت دینیاند -۱ ،به یک اندازه معتبرند -۵ ،با هم
مکمل یکدیگرند .برای تحصیل معرفت نباید بـه یکـی از آن دو اکتفـا
سازگارند و  -۰ل
کرد(جوادیآملی .)۷۱۹ :۱۵۹۵ ،سعادت و خوشبختی انسـان دایـر مـدار علـم انسـان
نیست بلکه دایر مدار عقالنیلت او و تبعیلـت از آن اسـت .کـارکرد اصـلی عقـل مهـار
نیروهای غرائز انسانی است و باسودان تحت سلطه در حقیقت کسانی هستند که عقل
نظری و عقل عملی آنان به اسارت تخیلل و اوهام و شهوت و غضب درآمده است« :کَ ْم

ت َه َوى َأم ِی ٍر» (نهجالبالغه ،حکمت .)۱۱۱
م ِ ْن َعق ٍْل َأ ِسی ٍر تَ ْح َ
پس از حیث انسانشناختی و هستیشناختی ،عقل یکی از نیروها و قوای انسانی و
مجردی است که در دیالکتیک فطرت و طبیعت جانب فطـرت
دارای حیثیت وجودی ل
را گرفته و تالش دارد اوهام و خیال را در بخش اندیشه و شهوت و غضب را در بخش
انگیزه در تحت سیطره خود داشته باشد؛ اما از بعـد معرفتشـناختی ،منظـور از عقـل
عامی است که همۀ مراتب چهارگانه عقل را شامل میشود :عقل تجربی ،عقـل
معنای ل
نیمهتجریدی ،عقل تجریدی ،و عقل ناب(جوادیآملی۱۵۹۱ ،ب .)۱۷ :مراد از معرفت
عقلی ،درجهای از معرفت عقلی است که یقینی یا دستکه اطمینانبخش است (علم یا

یقینی که محصول عقل ناب است (همان .)۱۱ ،معرفتهای حاصل از صور چهارگانـه
عقل علم به شمار میآیند و در کنار نقل از اعتبار معرفتی ـ دینی برخوردارند (همـان:
۱۵؛ همو.)۰۱۷ :۱۵۹۷ ،
 .3استمرار اجتماعی طبیعت و فطرت؛ دیالکتیک اعتباری لات طبیعی و فطری

از آن چه گذشت این نتیجه به دست آمد که بـر مبنـای حکمـت اسـالمی ،دیالکتیـک
طبیعت استثمارگر و فطرت رهاییبخش ،بنیاد انسانشناختی نظریـه رهاییبخشـی بـه
حس ،وهم و خیال در بُعـد نظـر و شـهوت و
حساب میآید .از حیث معرفتشناختی ل
غضب در بُعد عمل رسانههای اصلی طبیعت و عقل و نقل رسانههای اصلی فطرت به
حساب میآیند .در این قسمت برآنیم که تداوم اجتماعی ـ فرهنگی دیالکتیک طبیعـت
و فطرت و دیالکتیک رسانههای هر یک را از مسیر دیالکتیک کنشهای ابزاری (عمـل
طالح) مبتنی بر طبیعت و کنشهای متعالی (عمل صـالح) مبتنـی بـر فطـرت بـه مثابـۀ
ل معمـای سـلطه و رهاییبخشـی
رسانههای اعتباریات اجتماعی تبیین نماییم .کلید ح ل

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

علمی) .مالک معرفتبخشی طمأنینۀ علمـی اسـت کـه از برهـان تجربـی محـض یـا
ِ
صـرف معرفـت
تجریدی صرف یا تلفیقی از تجربی و تجریدی حاصل شده باشد ،نه
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نظامهای اجتماعی وابسته به پاسخ به این پرسش است که بر مبنای دیالکتیک طبیعت و
فطرت ،جامعه به مثابۀ اعتباریات اجتماعی چه نو ،اعتباریاتیاند؟ آیا جامعـه بـه مثابـۀ
اعتباریات ،وابسته به اعتبار معتبر است و هیچ حقیقتی ورای اعتبار ندارد یا این که بسته
خا ،خود را دارد؟ به سخن دیگر آیا
به نو ،اعتباریات ،هر کدام حقیقت نفساالمری
ل
جامعه نوعی توافقات اجتماعی و حقیقت توافقی از نو ،هابرماسی اسـت یـا ایـن کـه
دارای منشأ و غایت حقیقی است؟ در ایـن صـورت ،نفساالمـر و غایـات اعتباریـات
چیست؟ و ارتباط آن با طبیعت و فطرت انسان در چیست؟
مسئلۀ اساسی در بحث اعتباریات این است که ما نیاز انسان به حیات اجتمـاعی و
هدف از حیات او را چه بدانیم؛ صرف رفع نیازهای مادی و اهداف طبیعی یا شکوفایی
بینشهـا و گرایشهـای فطـری .در دیالکتیــک فطـرت و طبیعـت ،اگـر خواســتهها و
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گرایشهای فطری را مالک قرار دهیم ،اعتباریات اجتماعی مطابق با حقیقت انسـان و
در نتیجه رهاییبخش خواهند بود؛ اما اگر امیال طبیعی محور قـرار دهـیم ،اعتباریـات
اجتماعی چیزی جز مشهورات و مقبوالت اجتماعی نخواهد بود و فراسویی جز اوهام
متکثر به تکثر امیال انسانی نخواهند داشت .چیزی که مبنای رهاییبخشی هابرماسی به
حساب میآید.
در ادامه تالش میکنیم سـرکوبگری و رهاییبخشـی اعتباریـات اجتمـاعی را از
حیث منشأ ،غایت و رسانههای ایجادکننده آنها بر مبنای دیالکتیک طبیعـت و فطـرت
بررسی کنیم.
 .1-3چیستی ،منشأ و غایت اعتباری لات اجتماعی

حد چیزی به چیزی دیگر» اسـت (طباطبـایی۱۷۹ :۱۰۱۱ ،؛
مراد از اعتباریات «اعطای ل
همان .)۵۰۵ - ۵۰۱ :۱۰۱۹ ،اعتباریات در یک دستهبندی به اعتباریات قبلاالجتمـا ،و
االخص
بعداالجتما ،تقسیم میشوند (همو .)۱۱۵ /۱ :۱۵۱۰ ،طرح اعتباریات بالمعنی
ل

تجـدد.
پاسخی بود به مسـائل عینـی جامعـه اسـالمی معاصـر در کشـاکش سـنلت و
ل
رویارویی سنلت و مدرنیته در معنای کلی.
عالمه از سه بُعد هستیشناختی ،معرفتشناختی و انسانشناختی اعتباریات اجتماعی
را مورد مداقه قرار میدهد .عالمه از یک حیث هستی را بـه دو قسـم هسـتی حقیقـی و
هستی اعتباری تقسیم میکند .او هستی حقایق اعتباری را نه جهان خـارج بلکـه جهـان
ذهن یا جهان اذهان معرفی میکند (همو )۷ :۱۵۱۵ ،و به صراحت هستیهای اجتمـاعی
را جزء هسـتی اعتبـاری و برسـاخت انسـانی میدانـد (همـو .)۵۰ /۱ :۱۵۱۰ ،از حیـث
معرفتشناختی نیز ایشان ادراکات انسانی را به دو قسم حقیقی و اعتباری تقسیم میکند.
ذهن انسان است (همان۵۷ ،؛ سوزنهی )۷۰-۷۵ :۱۵۷۷ ،و اعتباریات اجتماعی را از نو،
دوم به حسـاب مـیآورد (طباطبـایی ۷۵-۷۱ /۰ :۱۰۵۵ ،و  ،۱۱۹همـان ،۱۵ /۱۱ :همـو،
 .)۱۵۱-۱۱۵ /۱ :۱۵۱۰اعتباریــات از ســوی دیگــر واجــد بُعــد انسانشــناختیاند و از
خصایص «اعتبارسازی» نفس انسانی ناشی میشوند .از این حیـث او انسـان را موجـود
اعتبارساز میداند و جهان اجتماعی ،ناشی از همـین بُعـد انسـانی اسـت (همـو:۱۵۵۹ ،
مقومات کنش انسانی میدانـد (همـو،
 )۱۱۵-۱۱۵و از این حیث اعتبارسازی را یکی از ل
 ۱۱۷ ،۱۱۰ :۱۵۱۱و  .)۱۷۰از این رو ،اگر بین اراده و انجـام عمـل« ،اعتبـار وجـوب» از
سوی کنشگر نشود ،فعل تحقلق نمییابد (مطهری )۵۱۱-۵۱۵ /۱۵ :۱۵۷۰ ،و این نشـان

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

ادراکات حقیقی محصول انفعال ذهن از جهان خارج است و ادراکات اعتباری برسـاخت

از اهمیت اعتباریت در فرایند شکلگیری کنش دارد.
عالمه اعتباریات اجتماعی و تشکیل جامعه را چنان الزم ملزوم یکدیگر میداند که
معتقد است تصور هر یک بدون دیگری امکان ندارد (طباطبایی .)۱۱۷ :۱۵۵۹ ،به نظـر
عالمه انسان در زندگی خود به طور طبیعی نیازهایی دارد و رفع این نیازها به صـورت
فردی ممکن نیست .لذا انسان به صورت طبیعی بـه سـوی دیگـران کشـانده میشـود
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(همو .)۱۷۱ :۱۷۷۷ ،از آن جا که انسان «مستخدم بالطبع» است ،او با اعتبار استخدام و
اعتبار وسیله به دیگران ،وارد اجتما ،میشود و دیگران را همهون ابزار در راستای رفع
نیازهای خود به خدمت میگیرد (همـو .)۵۷ /۱ :۱۰۱۵ ،بـه ایـن ترتیـب ،اعتباریـات
اجتماعی یکی پس از دیگری در جهت رفع نیازهای انسان ایجاد میشوند .هر اعتباری
باعث به وجود آمدن اعتبار دیگری میشود .به قول مـارکس ،رفـع هـر نیـازی باعـث
سربرآردن نیازهای بعدی میشود .تا جایی که با پیهیده شدن جوامع انسانی نظـامی از
اعتباریات به وجود میآید که در عرصههای مختلف برای رفع نیازهای انسانی به کـار
میروند (یزدانی مقدم .)۱۷۵ :۱۵۷۷ ،چون در ادامۀ حیات اجتماعی ،انسان با استخدام
متقابل روبرو میشود ،ناچار از خودخواهی دست برمـیدارد و تـالش میکنـد بـرای
حفظ نظام اجتماعی ،خواسـتههای دیگـران را نیـز در نظـر بگیـرد و در تعامـل آراء و
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خواستههای دیگران اعتبارهای جدیدی را ایجاد نماید .بر اسـاس نظریـۀ اعتباریـات،
زندگی اجتماعی ،ساختار ،فرهنگ ،نظام و نهادهای اجتمـاعی گونـهای از هسـتیهای
ثانوی هستند که پس از شناخت صحیح و درست انسان و در ارتباط با ابعاد وجـودی،
نیازهای واقعی ،ارزشها ،حرکت استکمالی ،غایات و اهداف انسانی اعتبار میشـوند.
هدف از وضع اعتباریات ترتیب آثاری است که در راستای تأمین نیازهای انسان بر آن
مترتب میشود (طباطبایی .)۱۱۱ :۱۵۹۵ ،حـال سـوال اساسـی ایـن اسـت کـه منشـأ،
نفساالمر و غایات آن چیست؟ پاسخ به این پرسش نقش تعیینکننده در تعیین جامعه
رهایییافته یا سلطهآمیز دارد.
منشأ اعتباریات ،عوامل احساسی است (همان) و انسان به واسـطۀ رسـانه وهـم و
خیال به چنین کاری دست میزند (همو .)۵۰۵ :۱۵۱۱ ،به نظر عالمه طباطبایی هر چند
حـد نفسـه دارای
که اعتباریات بر اساس غایات واقعی برسـاخته میشـوند ،امـا فـی ل
نفساالمری حقیقی به جز ذهن فردی و ذهن جمعی نیستند .ازاینروروشهای جدلی

مهم در بحث اعتباریات اجتماعی به حساب میآیند .انسان
و خطابی یگانه روشهای ل
در اجتما ،به وسیلۀ وهم دست به اعتباریـاتی میزنـد کـه بـین ذات فاقـد کمـال او و
کماالت الزمی که باید کسب کند واسطه میشوند (همو ،بیتا.)۱۷۰ :
از اینجا به دست میآید که عالمه هیچ واقعیلتی فراسوی تطابق ،توافق ،هماهنگی و
اجما ،آراء عقالء برای اعتباریات اجتماعی قائل نیست .حقایق اجتماعی نوعی حقایق
توافقی هابرماسی بـه شـمار میرونـد .اعتباریـات اجتمـاعی از حیـث معرفتـی جـزء
گزارههای مشهوره ،مقبوله و مسلمهای قرار میگیرنـد کـه نفساالمـری ورای توافـق
اجتماعی ندارنـد (همـو .)۱۷۷ :۱۰۱۱ ،گذشـته از حیـث منشـأ ،از حیـث معرفتـی و
نه یقینیاند و نه برهانپذیر و لذا نمیتوان با روش برهانی به سراغ اعتباریات اجتماعی
رفت ،بلکه یگانه روش ایجاد و بررسی آن ها توافق عقالء اسـت و مبنـای توافقشـان
هرچند برطرفکردن نیازی از نیازهای اجتماعی واقعی است اما روش آن چیزی غیر از
جدل و خطابه نمی تواند باشد (همان) .بـا توجـه بـه اینکـه میـان توافـق اجتمـاعی و
ضرورت نفساالمری رابطه از نو ،تناقض نیست ،لذا به نظر میرسد که پـذیرش ایـن
دیدگاه عالمه مشکل مینماید .تفصیل این مطلب نیازمند فرصت دیگری است.
در نتیجه ،با این که طرح مبتکرانه عالمه طباطبایی در باب اعتباریات باب تازهای را
در فلسفه علوم اجتماعی و برساخت فرهنگ و ساختار اجتماعی باز میکند ،اما مسائل

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

روششناختی نیز عالمه تصریح میکند که اعتباریات اجتماعی و اصوال حکمت عملی

ناشی از این دیدگاه کمتر از نظریههای مدرن نیست .اگر خصوصیت ذاتی اسـتخدام و
متضاد طبیعی آدمـی را
استثمارگری را مبنای زندگی اجتماعی و رفع نیازهای متکثلر و
ل
هدف آن بدانیم ،شک لی نیست که عقالنیلت ابزاری و کنش عقالنی هدفجو یگانه معیار
رفتار آدمی در عرصۀ اجتما ،خواهند بود .ازاینرو سلطهگری در ذات روابط اجتماعی
نهفتهاند و سخن از نظم ،هماهنگی و رهایی بیمعناست .انسانها تا جایی به توافق تن
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در میدهند که منافع شخصی و گروهی آنها تأمین شود .اصوال در این صورت توافق
نیز هر چند به ظاهر رنگ توافق همگانی را به خـود میگیـرد ،امـا در بـاطن پوششـی
خواهد بود برای توجیه قوانین برخواسته از امیال طبقه حاکم و ازاینرو ازخوبیگـانگی
آن کمتر از ایدئولوژی در نظریۀ مارکس ،قفسآهنـین در نظریـۀ وبـر و شـیوارگی در
نظریۀ لوکاچ نخواهد بود .در نتیجه ،اعتباریاتی که در سطح فردی معلول وهمانـد و در
سطح اجتماعی محصول ذهن جمعـی و توافـق اجتمـاعیانـد و نفساالمـری غیـر از
مقبــوالت و مشــهورات اجتمــاعی ندارنــد ،پیامــدهای بســیار ســختی از حیــث
هستیشناختی ،معرفتشناختی و روششناختی برای نسخه رهایی در علوم اجتمـاعی
به بار خواهند آورد .از حیث هستیشناسی ،اعتباریات اجتماعی ساخته و پرداخته ذهن
جمعی به معنای هابرماسی است و هیچ بهره از حقیقت و وجود نفسی ندارند .از حیث
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معرفتشناختی نیز صدقپذیر نیستند و برخاسته از وهم و تخیلل جمعیاند؛ نه عقـل و
نه نقل .از حیث روششناختی نیـز در حـوزۀ جـدلیات ،مقبـوالت و مسـلمات قـرار
میگیرند  .در نتیجه نظم اجتماعی حاکم بر جامعه نیز نظمـی برخاسـته از امیـال طبقـه
حاکم است و آزادی و رهایی نیز بر مبنای خواستههای این طبقه تعریف خواهد شد.
به دلیل کاستیهای فوق است که شاگردان ایشان ،شهیدمطهری ،استاد مصباحیزدی
و استاد جوادیآملی ،تالش کردهاند این نظریه را بـر مبنـای حکمـت اسـالمی مـورد
بازاندیشی قرار دهند .به دلیل محوریـت مسـئله تحقیـق ،سـلطه و رهـایی اجتمـاعی،
نگارنده بر آن است که بر مبنای تداوم اجتماعی دیالکتیک طبیعت و فطرت به تکمیـل
کاستی های این نظریه بپردازد .به نظر نگارنده تداوم اجتماعی دیالکتیک فوق ،توانـایی
رفع کاستیهای نظریه اعتباریات و استخدام عالمه را دارد .این تکمله نـوعی رویکـرد
نقددرونماندگار در نظریه عالمه به حساب میآید.

 .4بازخوانی نظریۀ اعتباری لات بر مبنای دیالکتیک فطرت و طبیعت

عالمه طباطبایی در نظریه اعتباریات دیدگاهی را مطرح میکند که با سایر مبانی ایشان
سازگاری ندارد و ازاینرو بهتر است که بحث اعتباریات را نوعی متشـابهات دیـدگاه
عالمه در نظر گرفت که بایـد ذیـل مبـانی محکـم و مـتقن او در سـایر مـوارد ،مـورد
ل قضیه در این است که بر محور دو بعد طبیعت و فطـرت
بازاندیشی قرار گیرد .راه ح ل
و رسانههای هر یک ،به بازخوانی و تکمیل نظریۀ استخدام عالمه بپردازیم .بـر مبنـای
دیالکتیک طبیعت و فطرت و برخی مبانی چون «اصل حرکت» و «جسمانیة الحدوث و
روحانیة البقاء» بودن حقیقت آدمی نمیتوان پذیرفت که تمـامی خواسـتهها و اهـداف
رسانههای طبیعی منشأ و مالک اعتباریات اجتماعی به حساب آیند .اگر انسان در یـک
حرکت تکاملی از خاک سر برافراشته و با طی تعدد مراتب و منازل در ساحت اقـدس
الهی سکنی میگزیند و رهایی واقعی او قرب به خداوند است و اساساً معنای حرکت
تکاملی انسان در قوس صعود چیزی غیر از این نمیتواند باشد ،چگونه میتوان منشـأ
و هدف زندگی اجتماعی او را در طبیعت و خواستههای طبیعی او خالصه کرد؟ از این
منظر ،چارهای نیست جز این کـه سـلطهآمیز بـودن و رهـاییبخش بـودن اعتباریـات
اجتماعی را بر مبنای حاکمیت خواستههای طبیعی سلطهگر و فطری رهاییبخش مورد
بازاندیشی قرار داد .از ایـن رو ،بهتـر اسـت کـه اعتباریـات اجتمـاعی را بـه دو قسـم

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

اجتماعی انسان در خواستههای طبیعی او خالصه شـوند و ازایـنرو ،تنهـا طبیعـت و

اعتباریات طبیعی و فطری تقسیم کرد و میان اعتباریات محض و اعتباریات با پشـتوانه
تکوینی تفاوت قائل شد که با توجه به حاکمیت هرکدام ،جامعه متفاوت داشت.
 .1-4حاکمی لت اجتماعی طبیعت و فراگیری سلطه

بر مبنای نظریۀ استخدام ،چون انسان بـا اسـتخدام متقابـل از سـوی سـایر انسـانهای
همنو ،مواجه میشود ،ناگزیر به خدمت متقابل تن میدهد .این کنش و کنش متقابـل
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توحش و استخدامگری افراد شود.
مبنایی میشود برای شکلگیری قانون تا مانع ل
مشکل این جاست که با جهانبینی طبیعـی و اصـل اسـتخدامگری ممکـن نیسـت
انسان قوانینی را اعتبار کند که تأمینکننده اهداف حقیقی انسان باشد .چه دلیلی وجود
دارد که استخدامگری در توافقات اجتماعی کنار گذاشته شود .نتیجۀ حاکمیت طبیعت
این است که «انسان مادام که در بند طبع و تابع شهوت و غضب است جز به استخدام،
استعباد ،استعمار ،استحمار و استثمار دیگران نمیاندیشد .او در این مقام ،هلو ،،قتور و
باالخره ظلوم و جهول است .طبع فزونطلب در صورت حاکمی لت ،تمامی قوای عملی
و علمی را در صورت همراهی به استخدام و در صورت مقابله و رویارویی به اسارت
میکشاند ،به این ترتیب تنها خیال و وهم نیست که در خدمت هواها و خواسـتههـای
طبع بشـر در مـیآیـد ،بلکـه عقـل و فطـرت نیـز بـه اسـارت او کشـیده مـیشـوند»
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(جوادیآملی۱۵۹۱ ،الف .)۵۹۷ :انسانی که با محوریت طبیعت به جامعـه وارد شـود،
عقل او تحت سیطره هوا و هوس او قرار میگیرد و از عقالنیت انسان چیزی عقالنیلت
ابزاری سلطهگر باقی نخواهد ماند .پس با این فرایند ما جامعـه رهایییافتـه نخـواهیم
داشت.
 .2-4حاکمی لت فطرت و تحقلق رهایی

انسان اگر بر محور بینشها و گرایشهای فطری به زندگی اجتمـاعی روی آورد و دو
ال بـر عکـس
رسانه عقل و نقل را مبنای وضع اعتباریات خود قرار دهـد ،قضـیه کـام ً
میشود .قوانینی وضعشده از سوی فطرت قوانینی نیست که بر اساس رضایت غریـزه
و پایبندی شهوت یا بتهای مختلف تنظیم شده باشند؛ بلکه قوانینیانـد در راسـتای
تأمین نیازهای حقیقی انسان و نیل انسان به سعادت حقیقـی و در نتیجـه هیچگـاه بـه
سلطه منجر نخواهد شد .انسان در سایۀ فطرت با «استعانت از عقل و آگاهی است کـه
کمال حقیقی و در نتیجه مرب لی و تربیت واقعی خود را برای رهایی از نقص میشناسـد

و در نهایت از بند شهوت و از اسارت بتهای گوناگون رهایی پیدا میکند و به موطن
خلقت و مأمن فطرت خود باز میگردد» (همان .)۵۹۹ :آدمی اگر بر محوریت فطرت و
عقل وارد جامعه شود ناگزیر نقص اعتباریـات مبتنـی بـر طبیعـت و وهـم را متوجـه
می شود و دوری و فاصله آن از کمال حقیقی خودش را درک خواهد کرد .عقـل از آن
جا که خودش آگاه است که این راه پر پیچ و خم را به تنهـایی نمیتوانـد طـی کنـد و
هرآنی امکان دارد از جاده منحرف شود و سر از ناعقالنی لت ،عقالنیلت ابزاری و هدف ـ
وسیلهای درآورد ،لذا تن به شاگردی وحی میدهد و خودش را در پرتو نـور وحـی و
مستمر قرار میدهد .تعامـل میـان عقـل و نقـل
رسالت پیامبر بیرونی مورد بازاندیشی
ل
که پیامد آن نه نابودی طبیعت و خواستههای طبیعی ،بلکه جهت دهی و تعدیل آن بـر
مبنای خواستههای متعالی فطری است .تنها با این چـرخش مبنـایی اسـت کـه انسـان
توحش و تبعیلت از شهوت و غضب فاصله گرفته و به نور مدنیلت و
میتواند از مرحلۀ ل
عقالنیلت درآید .تنها در سایه توجه به کماالت و اهداف نامحدود فطرت است کـه راه
وحی به روی انسان باز میشود و انسان میتواند از نعمت بیکران هدایتهای وحی در
راستای وضع قوانین اجتماعی و فردی خود بهرهمند شود و از سلطۀ عقالنیلت ابـزاری
رهایی یافته و به تأمین خواستههای طبیعی ذیل هدایتهای عقل نایل آید.
 .3-4دیالکتیک سلطه طبعی و رهایی فطری

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

میتواند پیروزی فطرت در کشمکش و نزا ،میان فطرت و طبیعت را رقم زند؛ پیروزی

ازآن چه گذشت نتیجه میشود که بر محور حکمت اسالمی مسئلۀ اعتباریات اجتماعی
باید از دو حیث منشأ و غایت مورد بازخوانی قرار گیرد .اعتباریات اجتمـاعی بایـد در
متمدن بالفطره بودن او از حیث منشأ
ارتباط با
متوحش ـ مستخدم بالطبع بودن انسان و ل
ل
و چگونگی تفسیر اجتما ،و مدنیلت و تم لدن از حیث غایت مورد کنکاش قـرار گیـرد.
تمدن به معنای دینداری و عدلمحوری باشد» ،طبیعـت بهـرهکش و اسـتخدامگر
اگر « ل
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تمدن به معنای مدنیلت و عدلمحور باشد .مدینه (شهر)
انسان نمیتواند منشأ جامعه و ل
تمدن و دینمداری اسـت؛
به عنوان بستر زندگی اجتماعی از ریشۀ دین به عنوان مهد ل
اما اگر جامعه را صرف زندگی جمعی و تأمین راحتتر نیازهای مادی انسان و بـدون
در نظر داشت ابعاد ارزشی و تعالی انسان بدانیم ،در این صورت طبیعت و قوای طبیعی
اخف
انسان تنها مالک اعتباریات اجتماعی خواهد بود .ازاینرو اصل استخدام و اصل ل
است که انسان را به سوی همنوعان میکشاند (جوادیآملی۱۵۹۷ ،ه )۰۵ :و بر مبنـای
اصل کمترین هزینه و بیشترین منفعت ،علم ابزاری یگانه علم انسـانی خواهـد بـود و
تأمین هر چه بیشتر لذایذ مادی باالترین نو ،رهایی خواهد بود.
بر مبنای حکمت اسالمی انسان نه خیر محض است مانند فرشـتگان و نـه حیـوان
صفت محض است (تحریم ،)۱ ،بلکه همزمان دارای هر دو ویژگـی اسـت .در نتیجـه
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«انسان از جنبۀ طبیعت یعنی همان حمأ مسنون و طین ،مستثمر بالطبع است؛ لاما روح او
مدنی بالفطره است و بین این دو گرایش همواره جهاد اکبر برپاست ،پس انسان ،طبعـاً
باید در جامعه بـه سـر ببـرد؛ ولـی ایـن گـرایش بـه اجتمـا ،،غیـر از قـانونمـداری،
حقطلبی اوست ،بنابراین اصل زندگی جمعـی انسـان مقتضـای طبـع
عدلمحوری و ل
حقطلبی مقتضای فطرت اوست نه طبع او»
متمدن بودن ،عدلخواهی و ل
اوست؛ لیکن ل
(جوادیآملی۱۵۹۷ ،ه .)۰۰ :اگر در نزا ،طبیعت ـ فطرت جان اسیر تـن گـردد ،شـک لی
متوحش بالطبع میشود و با همان خصیصه و ویژگی به سوی دیگران
نیست که انسان
ل
رو میآورد و نتیجه آن جز بهرهکشی دیگران نخواهد بود .اینجاست که همـه چیـز ،از
مقدسترین ارزش ،وسیلهای میشود برای استخدامگری او.
جمله دین و علم به عنوان ل
توصیف دین به مثابۀ افیون تودهها و توجیه نظـام سـلطه توسـط مـارکس حکایـت از
همین واقعیت دارد.
حـد حیوانیـت
حد وهم و خیال کـه همـان ل
چنین انسانی «در عمل و علم خود در ل

حدت خیال
است به فعالیت میپردازد و از این جهت وی را مختال میخوانند یعنی در ل
شـدت
بالقوه خواهـد بـود ولـی فعلیلـت اختیـال او و ل
بالفعل واقع است ،گر چه عاقل ل
خیالگرایی وی مانع به فعلی لت رسیدن عقـل او مـیباشـد» (همـو۱۵۹۱ ،الـف- ۵۷۱ :
حد ادراک حیوانی به سر میبرند و ادراک حیـوانی نیـز از
 .)۵۷۵این دسته از افراد در ل
تعدی نمیکند .لذا علم این افراد از محدودۀ وهم و خیال و عمـل آنهـا از
سطح وهم ل
محدودۀ شهوت و غضب فراتر نمیرود .لذا تمام اعتباریات آنها در همـین محـدوده
حد حیوانیت گذرکرده و به تعقلل برسد ،اینجاست
متوقلف میماند .اما بر عکس اگر از ل
که رابطه بر عکس شده و وهم و خیال او در بخش اندیشـه و شـهوت و غضـب او در
میخورد.
تضـادها در حیـات بشـری اسـت و
تضاد درونی فوق سر منشأ تمام تعارضـات و
ل
ل
سراسر زندگی فردی و زندگی اجتماعی انسان صحنه نبرد دائمی است میان دو نیروی
فطرت و طبیعت .این صحنه نبرد اگر با پیـروزی طبیعـت بـه پایـان برسـد ،اوالً تمـام
گرایشهای فطری انسان زنده بهگور میشوند و ثانیاً زندگی انسان به صحنه کشـاکش
متضاد و رنگارنگ خواستهها و امیال حیوانی تبدیل میشود؛ اما اگر صحنه
گرایشهای
ل
درگیری به نفع فطرت و گرایشهای فطری خاتمه یابد ،انسان به یک انسجام حقیقـی
دست مییابد که در ذیل بینشها و گرایشهای فطری خود به تنظـیم و تعـدیل قـوای

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

بخش انگیزه زیر نظر فطرت و قوای فطری او قرار میگیـرد و رهـایی واقعـی او رقـم

طبیعی و فطری از یک سو و خواستههای آن دو از سوی دیگر نایل میآید و همین امر
سرچشمهای میشود برای رهایی اجتماعی.
از آنهه گذشت دانسته میشود که جوامع انسانی در سایۀ حاکمیت هـر یـک از دو
بعد تکوینی خود به سه دسته تقسیم میشوند:
توحش طبعی :این گروه در مرحلۀ حیوانی خود به سر میبرند
الف) باقی ماندن در ل
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و زندگی آنان نیز چیزی فراتر از حیات وحش نیسـت .سـلطهگری ایـن افـراد مـرزی
نمیشناسد.
توحش طبعی خود را مهار کردهاند :این گروه به زندگی
ب) گروهی که تا اندازهای ل
جمعی روی میآورند و به استخدام متقابل و تأسیس قوانین نیـز تـن میدهنـد .لکـن
مبنای همه اعتباریات این دسته همان نیازهای طبیعی است و ازاینرو قانون نیز ابزاری
است برای تأمین هر چه بیشتر منافع شخصی و طبقاتی.
ج) تعدیل طبیعت در سایه فطرت :این دسته کسانی هستند که برای تأمین کماالت
عقلی و اغراض فطری خود به زندگی اجتماعی روی میآورنـد .عقـل و وحـی منشـأ
اعتباریات این دسته از افراد از زندگی است .این دسـته در تـالش هسـتند بـا تحکـیم
فطرت و عمل به قوانین فطری ـ الهی به رهایی حقیقی نائل آینـد .هـدف ایـن گـروه
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شکوفایی فطرت در سایه عقل و وحی است .ازاینرو در یک رابطه تشکیکی و سلسله
مراتبی قرار میگیرند :عدهای با محوریت «عدل و احسان متقابل» به استخدام همدیگر
میپردازند .گروهی دیگری از این دسته کسانیاند کـه هدفشـان از زنـدگی اجتمـاعی
توحش
«ایثار و احسان» به دیگران است .این گروه ل
متمدنهای بالفطرهای هستند که از ل
طبعی بیرون آمده و با شکوفایی فطرت خویش به چشمه جوشانی تبدیل شـدهاند کـه
همه تشنگان را سیراب میکنند (همو۱۵۹۱ ،الف .)۵۷۵ - ۵۷۱ :این چنین خواستههای
طبیعی آنان نیز در سایه شکوفایی فطرت تعدیل شده و سمت و جهت تازهای مییابند.

نتیجهگیری

طرح رهاییبخشی نه در سایه عقالنی لت «انانی لت» محور روشنگری ممکن است و نه در
ذیل عقالنیت «نحنانی لت» محور مارکسی ـ هابرماسـی .تقلیـل عقالنیـت خودبنیـاد بـه
عقالنیت ابزاری مسئله اصلی طـرح رهاییبخشـی روشـنگری بـود و بنبسـت طـرح
رهاییبخشی سنت روشـنفکری نیـز از گیرافتـادن در چنبـره همـین عقالنیـت ناشـی
میشود .برجسته شدن «طبیعت انسان و خواستههای طبیعی» او را باید امالمسائل ایـن
دو سنت به حساب آورد .از این رو ،سلطه طبیعت بر فطرت و دست به دست هم دادن
کل مظاهر تمدن مدرن در خدمت به طبیعت و تالش برای تحریک خواستههای متکثر
در دنیای معاصر در نظر گرفت.
عبور از این بن بست نیازمند تغییر پارادایم است که بایـد در سـطوح زیـر اتفـاق
بیفتد -۱ :فرانظری :تغییر پـارادایم از عقالنیـت خودبنیـاد بـه عقالنیـت وحیـانی و
انتخاب این مفهوم به عن وان مفهوم پایه در برابـر عقالنیـت ابـزاری هورکهـایمری و
آدورنوی و عقالنیت ارتباطی هابرماسی و تعریف سایر فراینـدهای رهـاییبخش در
ذیل همین مبنا -۱ ،انسان شناختی :بازسازی طبیعت سلطه گر به عنوان حقیقت انسان
در طرح رهایی بخشی بر مبنای فطرت رهایی بخش و تبیین سلطه و رهایی بر مبنـای
دیالکتیک جنود عقل و جهل یا جنود فطرت و طبیعت .نظریه انتقادی و رهاییبخش،

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

و بیپایان طبیعی انسان و به محاق بردن فطرت او را باید ریشه اصلی ازخودبیگـانگی

نظریه ی است که در تبیین ،تفسیر ،نقد و ارائه نسخۀ رهـایی بـرای انسـان بایـد بـه
متضـاد او توجـه داشـته باشـد .هرگونـه
دیالکتیک طبیعت و فطرت و خواستههای
ل
تقلیل گرایی در این زمینه نه تنها رهاییبخش نیست بلکه اوالً با ابعاد تکوینی انسـان
تضاد است و ثانیاً خود ،نسخه استثمارگری و دامی برای بهره کشی بیشتر خواهد
در
ل
بود .همین امر یکی از دالیل اصلی شکست نسخه روشنگری و روشنفکری رهـایی
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به حساب میآید -۵ ،معرفت شـناختی :بازسـازی عقـل تجربـی و عرفـی (معرفـت
تجربی) طرح رهایی بخشی بر مبنای تعامـل عقـل و نقـل (معرفـت وحیـانی) .اگـر
تقلیل گرایی معرفتـی و تقلیـل معرفـت بـه معرفـت ابـزاری برخاسـته از طبیعـت و
تأمین کننده خواسته های آن را مشکل اصلی طرح رهایی بخش در بعد معرفتی بدانیم،
بازسازی آن در ذیل عقالنیت وحیانی ـ عقل و نقل ـ یگانه راه عبور از ایـن بحـران
است -۰ ،دیالکتیک عاملیت و سـاختار (زیسـت جهـان و نظـام) :بازسـازی رابطـه
عاملیت و ساختار بر مبنای دیالکتیک طبیعت متوحش و فطرت متمدن .از این منظر
استثمارگر بودن و رهایی بخش بودن ساختارهای اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد بـا
منشأ اعت بار اعتباریات اجتماعی .اگر منشأ اعتباریات اجتمـاعی طبیعـت متـوحش و
رسانه طبیعت (وهم و خیال  /شهوت و غضب) باشد ،در این صورت سخن از رهایی
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بی معنا است .مشکل اساسی طرح رهایی بخشی نیز به ابتنای اعتبارسازی آن بر همین
مبنا بر می گردد .اعتبارسازی بر مبنای دیالکتیک فطـ رت و طبیعـت و تعـدیل قـوای
طبیعی ذیل قوای فطری ،یگانه راه بازسازی طرح رهایی بخشی در این بعد به حساب
میآید .تنها با این تغییرات بنیادین است که می توان به رهـایی از سـلطه سـامانمند
عقالنیت ابزاری برخاسته از طبیعت استخدام گر و استثمارگر امید بست.

منابع
 .۱ابن اثیر ،مبارک بن محمد ،بیتا ،النهایه فى غری

الحدیث و االثر ،دار احیاء الکتـب

العربیه ،قاهره.
 .۱امام خمینی ،روح هلال ،۱۵۷۰ ،آداب الصلوه ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام ،تهران.
 .۵بستان ،حسین و همکاران ،۱۵۹۰ ،گامى بهسوی علم دینى ،زیر نظر محمـود رجبـی،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم.
 .۰تمیمی آمدى ،عبدالواحد بنمحمـد ( ،)۱۵۱۱تصـنیف غـرر الحکـم و درر الکلـم،
تحقیق مصطفی درایتی ،ضریح آفتاب ،مشهد.
 .۷ـــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۱۵غـرر الحکـم و درر الکلـم ،دارالکتـب
االسالمی ،قم
پور ،نشر اسراء ،قم.
 .۵ـــــــــــــــــــ (۱۵۹۰ب) ،حیاس حقیقى انسان در قرآن ،محقـق :غـالم علـی
امین دین ،اسراء ،قم.
 .۹ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۹۷سرچشمه اندیشه ،ج  ،1محقق :عباس رحیمیان محقق،
اسراء ،قم.
 .۷ــــــــــــــــــ (۱۵۹۱الف) ،شریعت در آینه معرفت ،محقـق :حمیـد پارسـانیا،
اسراء ،قم.
 .۱۵ــــــــــــــــــ (۱۵۹۱ب) ،منزلت عقل در هندسه معرفت دینى ،محقق :احمـد
واعظی ،اسراء ،قم.
 .۱۱ــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۹۵دین شناسى ،محقق :محمد رضا مصطفی پـور ،اسـراء،

تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسالمی با تأکید بر اندیشه آیت لال جوادیآملی

 .۱جوادی آملی ،عبد هلال (۱۵۹۰الف) ،فطرس در قرآن ،محقـق :محمـد رضـا مصـطفی

قم.
 .۱۱ــــــــــــــــــ (۱۵۹۷الف) ،انتظار بشر از دین ،محقق :محمـد رضـا مصـطفی
پور ،اسراء ،قم.
 .۱۵ــــــــــــــــــ (۱۵۹۷ب) ،تسنیم ،محقق :احمدقدسی ،اسراء ،قم.
 .۱۰ــــــــــــــــــ (۱۵۹۷ج) ،تفسیر انسان به انسان ،محقق :محمـد حسـین الهـی
زاده ،اسراء ،قم.
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 .۱۷ــــــــــــــــــ (۱۵۹۷د) ،انسان از آغاز تا انجاس ،محقق :سید مصطفی موسـوی
تبار ،اسراء ،قم.
 .۱۱ــــــــــــــــــ (۱۵۹۷ه) ،جامعه در قرآن ،محقق :مصطفی خلیلی ،اسراء ،قم.
 .۱۵جوهری ،اسماعیل بن حماد ( ،)۱۵۱۹صحاح اللغه ،انتشارات امیری ،قم.
 .۱۹حسینی زبیدی ،سید محمد مرتضی ( ،)۱۵۹۵تاج العروس ،دار الهدایه ،بیروت.
 .۱۷حکیمی ،محمدرضا و دیگـران ( ،)۱۵۹۵الحیـاة ،ترجمـه احمـد آرام ،نشـر فرهنـگ
اسالمی ،تهران.
 .۱۵سوزنهی ،حسـین(« ،)۱۵۷۷نگاهى متفاوس به خاستگاه و ثمراس بحث اعتباریـاس
عالمه با بایى» ،نشریه علوم انسانی صدرا ،شماره .۷۷-۷۵ .۱۷
 .۱۱صدرالدین شیرازى ،محمدبن ابراهیم ( ،)۱۵۹۵شرح أصول الکافى ،صدرا ،تهران.
 .۱۱طباطبایی ،محمد حسین ( ،)۱۵۹۵اصول فلسفه رئالیسم ،بوستان کتاب ،قم.
 .۱۵ـــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۵۵المیزان فى تفسیر القرآن ،جامعه مدرسین ،قم.
 .۱۰ـــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۱۱نهایه الحکمه ،چاپ دوازدهم ،جامعه مدرسین ،قم.
سال یازدهم ـ شماره دوم ـ پیاپی 3۴ـ پاییز و زمستان 8931
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 .۱۷ـــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۱۹مجموعه رسائل العالمه الطبا بایى ،نشـر باقیـات،
قم.
 .۱۱ـــــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۱۱رساله االعتباریاس ،رسـائل سـبعه ،بنیـاد علمـی و
فکری استاد عالمه ،قم.
 .۱۵ـــــــــــــــــــــ ( ،)۱۵۱۰اصول فلسفه و روش رئالیسم ،صدرا ،تهران.
 .۱۹ـــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۱۵تفسیر البیان فى الموافقه بین الحـدیث و القـرآن،
دارالتعارف للمطبوعات ،بیروت.
 .۱۷ـــــــــــــــــــــ ( ،)۱۷۷۷الرسائل التوحیدیه ،موسسه النعمان ،بیروت.
 .۵۵کاسیرر ،ارنست ( ،)۱۵۵۱فلسفه روشناندیشى ،ترجمه نجف دریابندی ،خـوارزمی،
تهران.
 .۵۱کانت ،ایمانوئل (« ،)۱۵۵۱در پاسخ به پرس

روشننگری چیست؟» در :ارهارد بار،

روشننگری چیست؟ نظریهها و تعریفها ،ترجمه سـیروس آریـنپـور ،نشـر آگـه،
تهران.
 .۵۱لیثی واسطی ،علی بن محمد ( ،)۱۵۵۱عیون الحکم و المواعظ ،دارالحدیث ،قم.
 .۵۵مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)۱۵۹۱دروس فلسفه اخالق ،انتشارات اطالعات ،تهران.
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