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 چکیده
اي  زمینـه  کـه  ،الهـی  فطرت این وجود در. شود می مربوط او معنوي و روحی بعد به که است انسان سرشت از جزئی و تکوینی امري، »فطرت«

 و، اراهکارهـ  چگـونگی  سـر  بـر  اخـتالف  ،رسد می نظر به .نیست اختالفی اسالمی متفکران میان در ،است فطري خداشناسی و خداجویی براي
وجـود  تقریرهایی متنوع و تـا حـدي متفـاوت در آثارشـان     ، رو ازاین. فطري و رابطه آن با دین است امور يها فطرت و ویژگی اثبات در، ها روش
 لهـی سـنت ا  و قـرآن  از  برگرفتـه  که ، اسالمی معاصر اندیشمندان دیدگاه به استناد با که است آنر تحلیلی بـ   توصیفیبا روش  ،مقاله این .دارد
  .بپردازد آن جایگاه و فطرت وجود اثبات به ،است
 شـواهد ، عرفـانی  باطنی و شهود چونهم راهکارهایی از ،آدمی در فطرت وجود براي ،اسالمی اندیشمندان که دهد می نشان پژوهش يها یافته

 شود. می آن محسوب بر ییديأت راهکارها یرسااست و  عقلی استدالل، آن ترین مهمکه  اند کرده استفاده نقلی و عقلی ادله، تجربی و تاریخی

 .آملی اهللا جوادي آیت، مطهري شهید، آبادي اهللا شاه آیت، طباطبائی عالمه، اهللا مصباح آیت، خمینی امام، فطرت :ها کلیدواژه
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 مقدمه
 بحـث  تـاریخ،  طـول  درشناسـی   انسـان  مباحـث  ینتر یچالش از یکی
 أمنشـ رو،  ازایـن  کـه  اسـت  انسـانی  سرشـت  و فطـرت  وجـود  دربارة
 و طبیعت طورکلی، به. نیز گردیده است متنوعی و مختلف يها دیدگاه
 خصوصـیاتی  وها  ویژگی از حکایت« که است عنوانی انسانی، سرشت

 خویش خلقت و تکون بدو در و طور طبیعی  به انسان یک که کند می
 .)66، ص1388واعظی، ( »داراست

تولـد،   از آغـاز  انسـان  آیـا  کهازدیرباز این سؤال مهم وجود داشته 
آیا اندیشمندان اسـالمی در   است؟ آن فاقد یا و دارد سرشت و فطرت

هـا و راهکارهـاي یکسـانی     باب اثبات وجود فطرت در آدمی از روش
هاي خاصی براي امور فطـري   اند؟ چه خصوصیات و ویژگی بهره برده

 و ت؟چیسـ  دینـی  فطـرت  از مقصود ؟اند نموده اثبات و گرفته نظر در
 است؟ ییها ویژگی چه داراي

 تـاکنون، بـه   آغـاز  از فطـرت  نظریۀ که معتقدند اندیشمندان ۀهم
 و عرفـانی ـ   فلسـفی  شناختی دینی، انسان شناختی نظریۀ انسان عنوان
 متعددي از آثار در و بوده مطرح شناختی معرفت و شناختی روان نظریۀ
 فالســـفه و شناســـان جامعـــه از برخـــی شـــده اســـت. بحـــث آن

 ماننـد  گرایـان  حـس  نیـز  و اگزیستانسیالیسم، داروینیسم، مارکسیسـم  
 هیچ معتقدند: دانسته، فطرت و سرشت فاقد را انسان ،...و هیوم، الك
جـوادي آملـی،   (نـدارد   وجـود  انسـان  درون در ذاتــی  گـرایش و نیاز

) 187 ، ص1366؛ همو، 242 ، ص1368؛ مطهري، 111 ، ص1384
 و صـورت، خـام   بـی  اي مـاده  تولـد،  آغـاز  زا کـه انسـان   اند پنداشته و

زیسـتی،   عوامـل  کـه  دارد آمادگی و است رنگ بی و سفید اي صفحه
 موجـودي  بنـابراین، انسـان  . دهنـد  شـکل  را او اجتمـاعی  و محیطی
ــده ــل و پذیرن ــی عوام ــازنده بیرون ــت؛ شخصــیت س ــري اوس  از خب

 ، ص4، ج1379ملکیـان،  ( نیسـت  او در درونـی  و فطري هاي مایه بن
 .)475 ، ص3، ج1371؛ مطهري، 102و25

 است. سرشت و فطرت داراي روایات، انسان و کریم قرآن نظر از
 از  نیمـی  وجود دارد که فطري تمایالت و دینی هاي او، معرفت نهاد در

بهشـتی،  ( اسـت  الهـی  فطرت نیمی دیگر و طبیعی فطرت او، سرشت
 .)118و95 ، ص1378

 و قـرآن  بـه  تمسـک  بـا  مسلمان، معاصر دانشمندان و فیلسوفان
 و کتـاب  از برگرفتـه  کـه  پیشـین،  قـدماي  آراء و معصومان روایات

 داننـد.  مـی  فطـرت  از برخـوردار  موجـودي  را انسان است، سنت الهی

 بـه  پرداختـه  و سـاخته  تولد آغاز در انسان که هرچند دارند باور چنین
 صـورت  بـه  او، گرایشـی  و بینشی هاي بنیان و ها پایه آید، اما نمی دنیا

 بـا  او، وجـودي  ابعـاد  و شـئون  و شـده  نهاده در آن ذاتی و ساختاري
نهادینـه   مشخصـی  دهـی  جهـت  و ویژه يها توانایی و خاص ترکیبی

 شـمار    بـه  هاي انسان سرمایه ینتر اصلی از بنابراین، فطرت شده است.
؛ 16، ص2، ج1372؛ ســهروردي، 65و63، 1391ســینا،  ابــن( رود مــی

ــدرالمتألهین،  ــو، 205 ص ،1360صــ ؛ 443، ص 3، ج1380؛ همــ
؛ 475، 3، ج1371؛ مطهــري، 130و92 ، ص2ق، ج1417طباطبــائی، 

. همچنین عرفـا از  )47و26 ، ص1386؛ مصباح، 1376آملی،  جوادي
همـه   فطـري  را الـوهی  عشـق  انـد.  با نام عشق تعبیر کرده» فطرت«

 و اهر وهـا   سلوك و ها، تفسیرها، سیر دریافت همه و دانند می ها انسان
انـد؛   دانسته آن بودن فطري و الهی حب مبناي بر را عرفانی هاي رسم

 .اند ساخته استوار اساس این بر را آفرینش نظام تحلیل و توحید، معاد
 در اساسـی  نقـش  فطرت، بدین دلیل است که اهمیت و ضرورت

 همـۀ  فطرت، بـر  نفی و اثبـات. دارد هـستی در انـسان جایگاه تعیین
 معرفتـی  يهـا  گیـري  جهـت  همۀ. است تأثیرگذار انسان وجودي ابعاد

 فطـرت، . اوسـت  پیشـینی  و فطـري  گـرایش  و بیـنش  بر فرع انسان،
 قلمـرو  در را او تکـوینی  هدایت زمینـۀ کـه اسـت انسان ذاتی ویژگی
 و فرهنـگ  و فلسفه رو، در ازاین. کند می فراهمها  گرایش وها  شناخت
 ینتـر  حیــاتی  از گفـت: تـوان میدارد و اي  ویـژه جایگاه دینی معارف
 شــئون  سـایر  بـراي  فطـرت  نقـش . اسـت  اسـالمی  معـارف  مسائل

 همـۀ  المسائلِ ام« به آن از که استاي  گونـه بـه انـسان، شخـصیت
 توان می .)63، ص2، ج1371مطهـري، ( اسـت شـده تعبیـر »معارف
 انــسانیِ  يهـا  فطـرت  بـه  انسـان،  انسـانی  هویت و شخصیت گفت:
 وجـود  اولیۀ يها مایه به انسان، وجودي تکامل و حرکت نوع و اوست

 از بســیاري و فطــرت بــین .)148، ص15همــان، ج( دارد بســتگی او
 ارتبـاط  و تالزمها  گرایش وها  بینش جنبۀ دو در شناسی، انسان مسائل
 انسـان  حرکـت  و گیري فطرت، جهت به اعتقاد بدون که است برقرار
را از  پـژوهش  ایـن آنچـه   .شـد  خواهد ندگرگو بکلیها  زمینه این در

این مقالـه   تطبیقی واي  مقایسه روش سازد، می ممتازها  پژوهشسایر 
، اهللا شـاه آبـادي   آیـت ، خمینی امام همچون متفکرانی آراء که است
 اهللا جـوادي  آیـت  و طباطبـائی  عالمه، اهللا مصباح آیت، مطهري شهید
 .کندمی  مقایسه یکدیگر با را آملی
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 شناسی واژه فطرت مفهوم. 1
شَـقّ،   معنـی  به و شده مشتق »فطر« ریشه ، از»فعلَه« وزن بر فطرَت
 سـنبله  شـود، و  می شکافته که بذري است؛ مانند کردن، شکافتن پاره

ق، 1414زبیـدي،   واسطی( گردد می جدا قشر از و آید می بیرون آن از 
 و عآفرینش، سرشت، ابـدا  معناي به واژه این همچنین .)350، ص7ج

 داراسـت  خلقـتش  آغـاز  در موجـودي  هـر   کـه  صفتی است و اختراع
ق، 1412اصـــفهانی،  ؛ راغـــب17179، ص 11، ج 1377دهخـــدا، (

، 1992؛ شـرتونی الخـوري،   457، ص 3ق، ج1426اثیر،  ؛ ابن640ص
 کیفیـت  و نـوع  بـر  عربـی،  زبان در »فعلَه«وزن  ازآنجاکه .)933 ص

ـا   کند؛ معناي می داللت ـا  اسـت  شـکافتن  زا نـوعی  فطـرت، ی  از نـوعی  ی
ـاب  در اصفهانی راغب. است مشهورتر دوم معناي آفرینش، اگرچه ـاده  ب  م

 خداوند، توسط است خلق کردن ابداع و کردن ایجاد فطرت: «گوید می فطر
ـام  براي که اي گونه به ـبت  خاصـی  فعـل  انج ـته  مناس  راغـب » (باشـد  داش

ـارت  »فطـرت « اصـطالح،  در .)640ق، ص1412اصفهانی،   از: اسـت  عب
ـابراین، . آیـد  مـی  وجود به انسان در که نیروهایی قانونی و طبیعی جریان  بن
ـان  کـه  دارد وجـود  روانی، فطرتی و غریزي نیروهاي از هریک براي  جری
 .)141 ، ص1، ج1368جعفري، (باشد  می نیرو آن منطقی و طبیعی
 تأکیـد  اول لغـوي  معناي به برخی مسلمان، اندیشمندان میان در
 خلقـت  معنـاي  در را ، فطـرت طالقانیاهللا  آیت با چنانچه همسودارند. 
 هسـتند، مـورد   تکامـل  و صـیرورت، شـکافتن   حال در دائماً که اشیا،
 همچـون  نیـز  برخی .)55 ، ص1359سیاهپوش، ( دهند می قرار توجه
اهللا  آیـت  و آملـی  اهللا جـوادي  آیـت ، طباطبـائی  ، عالمهمطهري شهید
 ، ص1361مطهـري،  ( کننـد  مـی  کیـد تأ دوم معناي برتر ، بیشمصباح

ــائی، 19و18 ؛ 270، ص7؛ ج186و267 ، ص16ق، ج1417؛ طباطبــ
 کــه چنــان. )36 ، ص1386؛ مصــباح، 24، ص1384آملــی،  جــوادي

 معنـاي  بـه  و نوع بناء و اساس فطرت«کند:  بیان می عالمه طباطبائی
خـاص،   نشیآفـر  ایـ فطـرت   نیطبق ا، یعنی »باشد می ابداع و ایجاد

 شیمشـخص، گـرا   یتیبا غـا  ،یاز زندگ یخاص وهیش يسوانسان به 
خـاص   وهیشـ  نیـ اسـت. مـراد از ا   شـده  تیداشته و به سمت آن هدا

). فطـرت  186 ،ص16ج ،ق 1417 ،یئاست (طباطبا یاله نیهمان د
از  ردیـ قـرار بگ  یخاصـ  طیاگر تحت شرا است که  بالقوه  يانسان، امر

حـق و اعمـال    دیعقاقوه و استعداد درآمده و در جهت شناخت  رحلهم
فطـرت،   آیـه  ).270،ص7(همـان، ج  رسـد  یم تیصالح به مرحله فعل

ک  فَأَقم« است: مسلمان اندیشمندان  دیدگاه اصلی دلیل هـجینِ  ولـدل 

 الـدینُ  ذلک اللَّه لخَلْقِ تَبدیلَ الَ علَیها النَّاس فَطَرَ الَّتی اللَّه فطْرَةَ حنیفاً
مالْقَی نَّ وونَ الَ النَّاسِ أَکْثَرَ لکلَمع30 :روم( »ی(. 

ــاي براســاس ــد انســان« فطــرت از دوم، لغــوي معن  ســایر مانن
 و نـواقص  تکمیل سوي به را که او است فطرتی به سرشته مخلوقات

 بـراي  عـام  و تکوینی هدایت این.  کند می راهنمایی خود نیازهاي رفع
 بنـا  مخلوقی یا موجود هر عنیاست؛ ی مشترك و ثابت موجودات همۀ
 قـواي  و معینی، بـه ابـزار   غایت به نیل براي خود، فطرت و خلقت بر

ـالَ : «اسـت  شده مجهز خاصی ذي  ربنَـا  قَ  خَلْقَـه  ء شَـی  کُـلَّ  أَعطَـى  الـَّ
 پیمـودن  بـه  منوط بشر نوع آیه، سعادت این طبق .)50طه: ( »هدى ثُم 
 ترتیـب، خداونـد   سـت. بـدین  ا الهـی  دیـن  همان که است خاصی مسیر
 ایـن  کـه   کـرده اسـت   فـراهم  انسـان  نهاد در را آن پذیرش هاي زمینه

 فَطَـرَ  الَّتـی  اللّـه  فطْرَت«است:  آفرینش نحوة و فطرت گر هدایت زمینه، 
ا النَّاسهلَیفطـرت  از ؛ مقصـود )187 ، ص16ق، ج1417طباطبائی، ( »ع 
 هیئتـی  و فرمـوده، حالـت   ورمفط آن بر را مردم متعالی خداي که الهی،
 ییهـا  چیـزي  از و آنها وجود لوازم که از داده قرار آن بر را خلق که است
 الهی فطرت. شده است مخمر آن بر آنها خلقت، خمیره اصل در که است
 دیگـر  و داده اختصـاص  به انسان را آن تعالی خداي که است الطافی از

 یـا  نیسـتند،  شـده  ذکر که هایی فطرت گونه این داراي اصالً یا موجودات
 ).153 ، ص1368موسوي خمینی، ( دارند آن کمی از بهره یا واند  ناقص
 ،»حنیـف « و خدا رنگ معناي به ،»اهللا صبغۀ« هاي واژه قرآن در

 از برخـی  شده است. بیان مفهومی فطرت شبکه در خداجو، معناي به
 یمکـر  قـرآن  ولـی . انـد  دانسـته  فطـرت  براي معادلی را آنها مفسران،
کنـد؛   مـی  معرفی خداوند به انسان شهودي بینش معناي به را فطرت
 بـا  قلـوب  شـود، بلکـه   نمـی  درك سـر  چشم مشاهده به خداوند یعنی
 .)116، ص1386آبادي،  شاه( کنند می مشاهده را او ایمان حقایق
آن،  لغـوي  ریشه گرفتن نظر در با »فطرت« اصطالح هرحال،  به

 وجـود  انسـان  آفـرینش  و خلقـت  اصل در که صفاتی وها  ویژگی« بر
 و حقیقـی  امـوري « فطـري  امـور  ترتیـب،  بدین. کند می داللت »دارد

 و نهفتـه  روح بالفعل، در شکل به چه و بالقوه طور به چه کهاند  اصیل
 دیگـري  شـناخت  یـا  گـرایش  تـابع  و فـرع  و هستند آن خود کیفیت
 .)202، ص1377دانشگاه،  و حوزه همکاري دفتر.» (نیستند

 شناختی وجود منظر از فطرت .2
 و راهکارهـا  از  آدمـی  در فطرت وجود بر  ،اسالمی معاصر اندیشمندان
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 گـروه  پنج به را آنها توان می که اند گرفته بهره متفاوتی و متعدد منابع
 :نمود تقسیم مهم
 رجـوع ، فطري هدایت از مندي بهره هاي راه از یکی :باطنی شهود ـ
  هرگـاه   ویژه به، است دل نداي به ادند گوش و خویش جان اعماق به

 هـاي  کمـال  و مجازي هاي هدف و مادي اسباب  به او  توجه و اعتماد
 ،خـود  يهـا  گـرایش  در اندیشـه  و ملأت با انسان، شود منقطع محدود
 تواننـد   نمـی  ،حیوانی هاي لذت و طبیعی امور از یک هیچ  که یابد درمی

 حقیقـی  مطلـوب ، خـویش  درون در ،رو ازایـن . کند اقناع رااو  نیازهاي
 کشـش  و گـرایش  خوبی به و جوید می را آن به رسیدن راه و خویش
 و بخــش نجــات و مــدبر مالــک و آفریــدگار مبــدأ ســوي بــه ذاتــی
 و خطرنـاك  موقعیت در هرگاه که چنان. یابد  می را خود داشتنی دوست
 بـه  را او عـاملی ، درون از، نیابد گاهی تکیه هیچ  که گیرد قرار وضعیتی
 او بـا  ارتباط و خلوت از بردن لذت و خدا از استمداد و بردن پناه سوي
 و امنیـت  احسـاس  کـه  اسـت  آن دهنده نشانامر  این .کند  می دعوت
 و تنظـیم  و العلـل  علـت  از غفلـت  و ظـاهري  بـه اسـباب   شدن مشغول

 فطـري  هاي فعالیت شدن کُند و آفرینش، موجب خمود عالم تدبیرکننده
 و درونـی  ابزار، حس و اسباب این از شدن بریده لحاظ، با شود. بدین  می

 بـا  خـدا،  بـه  ایمـان  و توجـه  و شود  می فعال و بیدار او خداجویی فطرت
 در ذاتـی  بیـداري  بـه ایـن   قرآن. دهد  می نشان را خود التجاء و اخالص
 و راحتی زمان و غفلت و نسیان فطرت، زمان در مادي اسباب قطع حالت
ینَ  اللَّه دعوا الْفُلْک فی رکبوا فَإِذَا: «فرماید  ، میکرده اشاره امنیت صـخْلم 

 .)65: عنکبوت( »یشْرِکُونَ هم إِذَا الْبرِّ إِلَى نَجاهم فَلَما الدینَ لَه
 نیازمنـد  ،او تـدبیر  برابـر  در شدن تسلیم و خداگرایی و خداشناسی

ـ  بـا  و نیسـت  علمـی  یـا  عقلی هاي استدالل  شـهود  و حضـوري  معل
. یافـت  را مقصـود  و محبـوب  خـداي  و یار توان  می راحتی  به ،فطري
ــدین ــبب ب ــان، س ــراق، عارف ــهود و دل اش ــاطنی ش ــرین را ب  و بهت

ــرین شایســته ــق ت ــی خداشناســی طری ــد  م ــدایی؛ دانن ــه خ ــط ک  فق
 موجـودات  ةدهنـد  حرکـت  و خـالق  و نـاظم ، العلـل  علۀ، الوجود واجب
 و انسـان  مقصود یگانه و خواسته ترین وبمحب که خدایی بلکه، نیست
 و کـس  هـیچ  ،او یافتن با و است  قیود همۀ از آزادکننده و بخش رهایی
 شـود  صـاحب  را او و کنـد  همراه خود با را انسان دل تواند نمی چیزي

 خـداي ، اسـتدالل  ایـن  در). برگرفته از دعاي عرفـه امـام حسـین   (
 بلکـه ، شود نمی اثبات ،است نخستین علت یا الوجود واجب که فلسفی
 .کشد می تصویر به را  ابراهیمی ادیان خداي

 و انسـان  زنـدگی  تـاریخ  بـه  مراجعـه  بـا  :تجربی و تاریخی ـ شواهد
 ایـن  ی،فرهنگـ  و اندیشـه  هـر  با و مکان و زمان هر در بشري جوامع
 و زمـان  هر در افراد همه و ها انسان همه که آید به دست می حقیقت
 و کردنـد  مـی   پرستش را او و داشتند گرایش خدا هب ،اي گونه به مکان

 تـوان  مـی ، بنـابراین . داشـتند  گـرایش  امانت و صداقت و عدالت به یا
 لوازم از فطري صداقت و عدالت، خداپرستی، خداشناسی کرد استنباط
، آراء، نوسـات أم، هـا  خواسـته ، افراد اختالف اینکه با .است انسان وجود
 امـا . گذارد می تأثیر عقلیه احکام حتی زيچی هر در عادات و ها اندیشه

 ،اندیشـه  و يأر هـر  بـا  افـراد  همـه  و ندارنـد  يتـأثیر  فطري امور در
؛ 180 ص، 1368موسـوي خمینـی،   ( دارنـد  فطـري  امـر  بـه  گرایش
 .)45 ص، 1378، آملی جوادي

 آن و نـد زرو می عشق مطلق کمال به ،بشر افراد از هریک :ـ عرفانی
 اخـتالف  کمـال  و خیـر  مصداق در هرچند؛ دجوین می و خواهند می را

 موجـود  یک شیء آن اگر حتی، دندب می دل چیزي به کسی هر ،دارند
 و مطلـوب  از بـاالتري  مرتبه هرگاه کس هر، حال این با. باشد موهوم
 و محبـوب  از او دل و جـان ، پنداشـت  دیگـر  چیـز  در را خود محبوب
 متوجـه ، اسـت  تـر  کامـل  کـه  ،دیگـري  بـه  و منصـرف  فعلی مطلوب

. گـردد  مـی  متوجه آن از اکمل  به، رسید تر کامل به آن وقتی .شود می
 دل و جـان  و شـود  مـی  افـزون  او اشـتیاق  و سـوز ، عشق آتش بلکه
 حـدود  از حـدي  هـیچ  در ،مطلـوب  مراتـب  از مرتبـه  هـیچ  در ،انسان
، خواهـان  ثـروت ، زیبارویـان  و شـوق  در ،امـر  ایـن . شـود  نمی متوقف
 و رشـته  هـر  در بشر افراد همه .دارد وجود انطلب علم و خواهان قدرت

، برسـند  خـود  محبـوب  و مطلـوب  از اي مرتبه هر به ،اي طریقه هر در
 در همچنـان  شـوق  ایـن  .گیـرد  می تعلق آن از تر کامل به آنها اشتیاق
، آدمیان تک تک درونی دریافت یعنی، امر این .شود نمی متوقف حدي
 نقـص  کـه  اسـت  کمـالی  جهمتو انسان دل بالفطره کهدهد  می نشان
 آن در کـه  علمـی  و نـدارد  عیب که است کمالی و جمال عاشق .رداند

 حیـاتی  و نیسـت  نآ همـراه  عجز که سلطنتی و قدرت و نباشد جهل
همـه   معشـوق  ،مطلق کمال به عشق، باالخره .باشد نداشته موت که
 توانـد  مـی  کـه  اسـت  چیـزي  تنهـا  ،مطلق کمال به عشق این .ستا

 برسـاند  مطلـق  کمـال  بـه  ،کرده سیراب را انسان یرناپذ سیري عطش
 ).184و182، ص 1368موسوي خمینی، (

 همـه   فطرت و سرشت خداوند که است باور این بر خمینی امام
  تمــامی. اســت داده ســامان و ســاخته خــود عشــق بــا را موجــودات
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، مرتبـه  باالترین تا مرتبه ینتر پایین از ،کائنات ذرات همه و موجودات
 طلـب  را خدا مطلوبی هر در کسی هر و جویند حق و طلب حق همه
 رود مـی   پـیش  آنجا تا. وي )91 ص، 1369موسوي خمینی، (کند  می
 .اوسـت  آن از ثناها و حمدها، ها ستایش، ها پرستش همه :گوید می که
 زیـرا ؛ شـود  نمـی  واقـع  غیرخدا براي نیایشی و ستایش، ثنا، حمد هیچ
  کـه  اسـت  واقعی و فطري استثناء بدون ها، انسان  همه پرستش حس
 خـدا  دنبال به را او فطرتش و کشاند می طرف آن و طرف این  به را او
 مجـاز  بـه  و کنـد  اشتباه تطبیق در است ممکن البته. است  انداخته  راه

 .)71 ص، 1372موسوي خمینی، ( آورد روي
، مجـرد  موجـود  هـر  .اسـت  مجرد موجودى انسان :عقلی ـ استدالل

، نتیجـه  در. کنـد  مـی  درك حضـورى  صورت به را خود قخال و علت
 ایـن   بـه  »انسـان  بـودن  مجرد« از مراد. است خداشناس فطرتاً انسان

 تشـکیل  را او واقعـى  هویـت  و انسـان  انسـانیت  آنچـه   کـه  معناست
 یعنـى ؛ اسـت  مجرد، است حسى هاى داده کننده درك آنچه و دهد می

) غیرمـادى ( مجرد موجودى ،کنیم می تعبیر »روح« به آن از  که همان
 ماننـد  مـادى  ابـزار  از هرچنـد . است خالى ماده خصوصیات از و است
 و گـذارد  مـی  تأثیر مادى جسم بر و کند می استفاده... و گوش و چشم

 غمگـین  یـا  شاد که است همان، »روح« از منظور. پذیرد می اثر آن از
 .هستند ىروح هاى پدیده نیز اراده و استنتاج، تفکر همچنین. شود می

 ربـط  عین، معلول فلسفى نظر از: گفت باید دوم مقدمه توضیح در
 نسـبت  مانند. است وابسته علت وجود به وجودش .است خود علت به

. شـود  مـی  معـدوم  نور شعاع، اتصال قطع با که، نور منبع به نور شعاع
 در همیشـه  و باشـد  علـت  از غایـب  توانـد  نمی مجردى معلول چنین
 در. اسـت  علـتش  بـه  عـالم  خودش حد در و است خود علت محضر
 حاضـرة  العلۀ وکذلک: «است شده نوشته چنین هالحکم نهایۀ کتاب

 فهـى ، باسـتقاللها  المسـتقل  بهـا  القـائم  لهـا  الرابط لمعلولها بوجودها
 »المطلـوب  هـو  و مجـردین  کانـا  اذا حضـوریاً  علمـا  لمعلولها معلومۀ

 .)47 ص، 1378، آملی جوادي؛ 259صق، 1416، ىئطباطبا(
 .است خداشناس فطرتاً انسان  که است آن مقدمه دو این  نتیجه
 و فطـرت  اثبـات  و تبیـین  بـراي  هـا  راه بهترین از یکی :نقلی ـ ادلۀ
 آیـات بـه   مراجعـه  با که است نقلی دلیل بررسی، فطري امور شناخت
 تبیـین  و بازشناسـی  را حقـایق  آن نامعصـوم  روایات و کریم قرآن
 امـام  از، حـدیث  چهل کتاب از یازدهم حدیث در خمینی امام. کنیم
 آیـه  تفسیر که شد الؤس ایشان از که  هنگامی کند می روایت صادق

ا  النَّاس فَطَرَ الَّتی اللَّه فطْرَةَ حنیفاً للدینِ وجهک فَأَقم« شریفۀ هـلَیالَ ع 
نَّ  و الْقَیم الدینُ ذلک اللَّه لخَلْقِ تَبدیلَ اسِ  أَکْثَـرَ  لکـ ونَ  الَ النـَّ لَمـعی« 

؛ »التوحیـد  علـی  جمیعـاً  فطرهم: «فرمودند ایشان چیست؟ )30: روم(
، 2جق، 1413، کلینـی ( »انـد  شده سرشته توحید بر بشر افراد تک تک
 در گرچـه  کـه  کنـد  می اشاره  نکته این به خمینی امام. البته )12 ص

 توحیـد  بـه  ،شـریفه  آیـه  رد فطـرت  ،احادیث برخی نیز و فوق حدیث
 بـه آن  منحصـر  و اسـت  اَتـم  مصـداق  بیان این اما، است شده تفسیر
، اسـت  آمـده  دیگر روایات در که چنان ،فطرت دیگر مصادیق و نیست
 بـه  اختصـاص  فطـرت ، بنابراین. است دین و اسالم، معرفت از عبارت
 بـه  اسـتناد  بـا  ایشان .)180 ص، 1368موسوي خمینی، ( ندارد توحید

 دلیـل  دو بـه  و دانـد  مـی  فطریات از نیز را والیت حقیقت، فطرت ۀآی
 :کند می استناد
ه  فطْرَت« شریفه ۀآی: فرمود که باقر امام حدیث. 1 ...»  الَّتـی   اللـَّ
 منینؤامیرالمـ  علـی  و اهللا رسول محمد و اهللا اال اله ال« :از عبارت
ــی ــت  اهللا ول ــی. (اس ــیح .)262، ص 3جق، 1412، بحران ــام توض  ام
 توحیـد  از ظلّـی  و اي شـعبه  والیـت  که است این باره این در خمینی

 ظلّـی  کمـال  بـالتبع  و اصـلی  کمـال  متوجه ،بالذات فطرت و باشد می
 .)100ص، 1377، خمینیموسوي ( است

ی « ۀشـریف  آیـه   بـه  استناد با. 2 ت  إِنـِّ هـجو  هِـیجذي  و  فَطَـرَ  للـَّ
ماواتالس و ضنیفاً الْأَرح نَ أَنَا ما وشْرِکینَ مسـخن  ،)79: انعـام ( »الْم 

 کـه  کمـالی ؛ دارد مطلـق  کمـال  بـه  توجـه  کـه  کند می دل فطرت از
 مخصـوص امـر   این .نیست او در افول و زوال، نقص، عیب گونه هیچ 

 زوال کـه  موجودي، هر از آسا خلیل انسانی هر نیست، بلکه  ابراهیم حضرت
 مطلـق  کمال سوي به و است ست، بیزاراو در عیب و نقص و دارد افول و

ـاق  بـراي  حقیقی قبله جز مقصودي تردید بی شود. می کشیده ـال  عش  جم
ـارة  خمینـی  . امام)128و44، ص1377موسوي خمینی، ( نیست  آیـۀ   درب
ـین:  ( »تَقْویمٍ أَحسنِ  فی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَد« شریفۀ ـادآور  ،)4ت  شـود:  مـی  ی

ـال  و مطلـق  کمال نقشه بر که است یديتوح فطرت »تقویم احسن«  جم
ـاب  که  ،»سافلین اسفل« از و شده است سرشته مطلق  طبیعـت  بـه  احتج

 .)78 ، ص1377موسوي خمینی، ( دارد است، بیزاري

 فطرت يها ویژگی. 2
ـات  بـه  توجـه  با تنها که فطري، امور تحلیلی يها ویژگی برخی  و فطری
 :از عبارتند پذیرد می صورت ذاتی و سرشتی امري عنوان به آنها، تحلیل
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 انسان وجود از غیر علتی به ،فطریات تحقق :بودن غیراکتسابی. 1
 انسـان  اگـر  پـس . انسانند سرشتی که است این فرض زیرا؛ ندارد نیاز

 امـر  یـک  فطـرت . همراهند او با خلقت ابتداي از هم  فطریات، هست
 ،رو یـن ااز. است غیراکتسابی و انسان سرشت جزء یعنی؛ است تکوینی

 :معتقدند خمینی امام
 شـمار  بـه  بدیهیات ینتر بدیهی از فطري امور و فطرت احکام

 خـالف  بـر  که شود نمی پیدا احدي بشر افراد همۀ در و آیند می

 را آن توانـد  نمـی  اي اندیشـه  و مـذهب ، مسلک هیچ .باشد آن

 و مطلـق  کمـال  بـه  عشق فطرت کنید مالحظه شما. کند انکار

 از بشـر  افـراد  جمیـع  نهـاد  و طینـت  در قمطل سعادت و خیر

 چنانچـه  و اسـت  شـده  سرشـته  جاهـل  و عالم، شقی، سعید

 همـه  با بشر سلسله تمام در، شوند بررسی بشر افراد تک تک

 مـذهبی ، فرهنگی، فکري هاي تفاوت و ها الفتاخ، ها پراکندگی

 و خیـر  عاشـق  و کمـال  متوجـه  کـه  شود نمی پیدا نفر یک... و

 و امـور  ینتـر  بدیهی از فطرت احکام، ابراینبن. نباشد سعادت

 از نشـد  چنـین  چیـزي  اگـر  و بـود  خواهـد  واضحات اوضح از

 .)77 ص، 1377موسوي خمینی، ( بود نخواهد فطریات

 لـوازم  زیـرا ؛ اند جاودانه و پایدار، ثابت فطریات :جاودانگی و ثبات. 2
 .ناپذیرند انفکاك آن ذاتیات مانند ،چیز یک ذات

 کلیـت  ،بوده فراگیر و همگانی فطریات :بودن فراگیر و همگانی. 3
 و جغرافیـایی  منطقـه ، ملیـت ، نـژاد  هر با انسانی هر. دارند عمومیت و

 درترتیـب،   . بدیناست شده سرشته ذاتی خاصیت این با فرهنگی زبان
اس  فَطَـرَ : «فرماید می فطرت ۀفریش ۀآی  امـام  .)30: روم( »علَیهـا  النـَّ

 دایـره  و نـدارد  اي فهیطا به اختصاص  اینکه به دکن می تفسیر خمینی
 فطرت ،نتیجه در. گیرند می خود پوشش زیر را جهان تمام آن شمولی

، اقتصـاد  همچـون  عواملی تأثیر قلمرو از و بوده فراتر مکان و زمان از
 .است بیرون نیز جغرافیا و سیاست

 داراي و دارد اختصـاص  انسـان   به فطرت :ارزشی و فراحیوانی. 4
 شـمرده  فضایل از و خیر، فطریات، جهت بدین. است فراحیوانی جنبه
 ناپسـند  و زشـت  اعمال و ندارد فطري ریشه شرور از گاه هیچ. شود می
 ینتـر  ظالم و بدترین حتی، گذاشت فطرت حساب به توان نمی را افراد
 و ظلـم  و دارنـد  دوست را زیبایی و عدالت، آفرینش براساس ها، انسان
 .پندارند می زشت را تعدي

، خـویش  سرشـت  و وجـدان  بـه  رجوع با انسانی هر :تجربه قابل. 5

 از انزجـار ، گـویی  راسـت  و صـداقت  به میل مانند فطري امور تواند یم 
 .کند درك را... و زشتی و دروغ

 درك فطریـات  بـه  نسـبت  انسـان  :بودن حضوري علم متعلق. 6
 علـم  نظـر  از آنهـا  اسـت  ممکـن  گرچه، دارد اي ویژه معرفت و روشن

 .گیرند قرارفلت غ مورد حصولی
 عقلــی و فکــري معرفــت و درك بــا فطریــات :بــودن عقالنــی. 7

، رو ازایـن . اسـت  برخوردار تفکر و عقل ویژگی از انسان زیرا؛ همراهند
 ارزش و قداسـت  ویژگـی  از، بودن عقالنی و فکري دلیل به فطریات
، سیاهپوش؛ 23و22 ص، 1388، گلپایگانی ربانی( برخوردارند عقالنی
 .)202 ص، 1377، دانشگاه و حوزه همکاري دفتر؛ 56 ص، 1359

 آن بخشـنده  زیـرا ؛ نـدارد  استناد غیرخدا به فطرت :خدا به مستند. 8
 مبـدأ  بـه  اسـتناد  قبیـل  از، کند پیدا استناد انسان  به اگر .خداست فقط
 متوجـه  انسـان  گـرایش  و بیـنش  چـون  ؛فـاعلی أ مبد نه ،است قابلی
 ،بـوده  برخـوردار  حقیقی ارزش از. است مطلق کمال و محض هستی
 جانـداران  سـایر  و انسـان  بـین  تفـاوت  رو، ازایـن . اوست تعالی مالك

 .)28و27 ص، 1376، آملی جوادي( شود می بازشناخته
 و بالفعـل  حیـوانی  ،خـود  آفـرینش  ابتداي در بشر :تغییرناپذیري. 9

ـ زود ،او در غریـزي  اسـتعدادهاي  زیـرا ؛ اسـت  بـالقوه  انسان  شـکوفا  رت
 جهـات  تقویـت  جهـت  در کـه  میزانـی  بـه ، زندگی ۀادام در .شود می

 از ،کنــد تـالش  الهـی  فطـرت  بــه بخشـیدن  حاکمیـت  و فراحیـوانی 
 نیـ ا توجـه  قابل نکته، میان این در. برد خواهد بیشتري ةبهر انسانیت
 گرچه، شود نمی نابود انسان در فطري استعداد و گرایش این که است

 کـردن  مخفی یا شکوفایی و باروري گرو در، انسان تشقاو و سعادت
اها  منْ خاب قَد و زکَّاها منْ أَفْلَح قَد: «است فطري حقیقت این سـد« 

 رسـتگار ، کـرده  تزکیـه  و پـاك  را خود نفس هرکس ؛)10و9: شمس(
، سـاخته  لـوده آ گنـاه  و معصیت با را خویش نفس که کس آن و شده
 امـور ، رو ازایـن  .)135 ، ص1380، رجبی( است گشته محروم و نومید
 و دارد وجـود  هـا  انسـان   همـه  در و ها انمک و ها انزم همه در فطري

 دسـتخوش  را انسـان  فطـرت ، سیاسـی  و  علمی و اجتماعی دگرگونی
 کـریم  قرآن .)135ص، 1384، صادقی حاجی( کند نمی تحول و تغییر
 .)30: روم( »اللَّه لخَلْقِ تَبدیلَ ال: «فرماید می

 نگـاه  براسـاس  و عقلـی  منـابع  بـه  توجـه  بـا  ،آبـادي  شاهاهللا  آیت
 برخـی  از خاصی تفسیر، احادیث و قرآن یاتآ به خود خاص تفسیري
 آنهـا  بـر  دیگـر  ویژگـی  چنـد  و داده ارائـه  فطـري  امـور  يهـا  ویژگی
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 :افزایند می
 اشـاره  نیـز  تحلیلی يها ویژگی در چنانچه :تبدیل از فارغ فطرت. 1
 ،آبـادي  شـاه اهللا  آیت. است »ثابت« ،بودن ذاتی واسطه هب فطرت ،شد
 از یکـی  عنـوان  به ،فطرت ةدربار »اللَّه لخَلْقِ تَبدیلَ ال« ۀآی اساس بر

ـ  جعـل  قابل نفیاً شی الزم: «است معتقد ،وجود لوازم  »نیسـت  لیفیأت
 :یعنی ؛)315 ص، 1387، آبادي شاه(

 ایجـاد  نسانا وجود از پیش که نیست عوارضی جمله از فطرت

 ،دیگـر  عبـارت  بـه ... شـود  اضـافه  و ترکیـب  انسان با و شود

 تبـدیل  قابل فطرت اینکه ضمن... است انسان مصداق فطرت

 خداونـد  که است همان انسانی  پدیده در فطرت یعنی؛ نیست

 قـرار  عنایـت  مـورد  انسـان  خلقـت  اولـین   نسـخه  در تعالی

 و خیـال  ةقـو  تصـرف  بـراي  جـایی  ترتیب این به... است  داده

، آبـادي  شـاه ( مانـد  نمـی  باقی الهی نهاده و ذاتی امر در واهمه

 .)227و225 ص، 1387

 .بود خواهد منتفی مختلف يها انسان در فطرت تفاوترو،  ازاین
 آیـات  تفسـیر  بـر  بنـا  ،آبادي شاه اهللا آیت :خطا از معصوم فطرت. 2

 در »انقـالب  و اخـتالف ، اکتسـاب « اینکه به توجه و فطرت با مرتبط
 تسـیلم  لزوم امر این از. داند می خطا از معصوم را فطرت، ندارد راه آن

 وي .)65ص، 1386، آبـادي  شـاه ( گیرد می نتیجه را آن برابر در شدن
 :داند می الزم را آن از پیروي ،فطرت با دین دانستن مطابق با سپس

 .خطاســت از معصــوم خــود احکــام و مقتضــیات در فطــرت

. شـویم  تسـلیم  بـدان  و بـود  ملتزم بدان باید ناگزیر ،رو ازاین

 عشَـرَ  اثْنَـا  عنْداللَّه الشُّهورِ عدةَ إِنَّ: «فرمایند می خداوند چنانچه

 أَربعـۀٌ  منْهـا  الْـأَرض  و السماوات خَلََق یوم اللَّه کتَابِ فی شَهراً

رُمح کینُ ذلالد مـوا  فَـالَ  الْقَیمـیهِ  تَظْلنَّف  ـکُمأَنْفُس لُوا  وقَـات 

 مـع  اللَّـه  أَنَّ اعلَمـوا  و کَافَّـۀً  یقَـاتلُونَکُم  کَمـا  کَافَّـۀً  الْمشْرِکینَ

 دیـن  همـان ، آیه این در اشاره مورد دین ،)36: توبه( »الْمتَّقینَ

 .)316 صهمان، ( است فطرت اقتضاي و حکم بر مبتنی

 زمینـه  ،تکـوینی  هدایت وسیله وانعن به ،فطرت عصمت ،ترتیب بدین
 عنـوان  بـا  کـه  آنچه هر. کند می فراهم تشریعی هدایت براي را الزم

 بایـد ، شـود  گرفتـه  کـار  بـه  انسـان  مورد در بخواهد تشریعی هدایت
 آیـه  در نیـز  فطـرت  به التزام دستور چنانچه. باشد فطرت با هماهنگ
 فطـرتش  بـر  که چهآن از باید انسان :گفت توان می .است آمده  مربوط
 آبـادي  شـاه اهللا  آیـت  نظـر  از ،دیگر سوي از. کند پرهیز، اندازد حجاب

 در ،باشـد  داشـته  پـی  در را انسان زندگی سامان و مندي نظام هآنچهر
 از. آیـد  مـی  پـیش  یتزاحمات ،میان این در گاه اما. اوست کمال جهت
 کـه  افقی با که گرفت نظر در نمایی قطب را فطرت توان می ،نظر این
 تزاحمـات  رفـع  معیـار  توانـد  مـی ـ   شدن خداگونه: گرایی مالـ ک  دارد
 اسـت  ممکـن  زمـان  و مکـان  بـه  بنـا  نیز کمال ،دیگر سوي از. باشد

 فطـرت  بـاز  کـه  گردند مطرح ها اولویت و شود گرفته درنظر مشکک
 .)325و324ص، همان( راهگشاست

 ذاتـی  و طبیعـی  :دارند ضعیف و بالقوه جنبه عمدتاً فطریات. 3
 نیسـت  معنا این به ،غریزیات و فطریات از اعم ،مشترك طبیعت بودن
، انـد  شده شکوفا و گرفته شکل، فعلی اموري تماماً، آن عناصرۀ مه که
 اي پـاره  بـر  مشـتمل  را هـا  انسـان  مشـترك  سرشـت  تـوان  مـی  بلکه

 آمـدن  فـراهم  بـا  و زمـان  مـرور  بـه  که دانست ها قابلیت و استعدادها
، 1390، واعظـی ( گـردد  مـی  شکوفا ه،دیرس تفعلی به ،خارجی شرایط
 و تربیـت  اثـر  بـر  ،سـپس  و ضعیف ابتدا در فطریات عمده .)124 ص

 دفتـر ( رسـند  می کامل فعلیت و ظهور منصه به و یابند می رشد محیط
 در بشـر  ،دیگـر  بیـان  به. )203 ص، 1377، دانشگاه و حوزه همکاري
 اسـتعدادهاي  زیـرا ؛ سـت ا  بالقوه انسان و بالفعل حیوان، خلقت ابتداي
  ،ادامـه  در .ندرسـ  می تفعلیبه  و شکوفا زودتر ،او در حیوانی و غریزي
 حاکمیـت  و فراحیـوانی  جهـات  تقویـت  در او موفقیـت  میـزان  هرچه

 انسـانیت  از، بشود بیشتر خویش وجود قلمرو در الهی فطرت بخشیدن
 .)93 ص، 1388، واعظی( داشت خواهد بیشتري بهره

 در ریشـه  ،فطري امور  هکازآنجا :نیست سازگار یدتقل با فطرت. 4
 آنچه مقابل شده است، در سرشته آنها با انسانی روان و دارند انسان ذات
 و تنفـر  ابـراز  حتی نداده، نشان خود از ندارد، تمایلی همخوانی آنها با که

ـال  فطرتاً انسان« که  نماید. چنان می انزجار  نقـص  از متنفـر  و طلـب  کم
 بـه  فـرد  ساختن ملزم« نتیجه، در .)434 ، ص1387بادي، آ شاه( »است
 مخالف فطرت با تقلید زیرا ؛...است محال اصول، امري از پیروي و تقلید
 .)318همان، ص( »است فطرت مطابق شریعت و دین که درحالی است،
 بـر  که دارد نظر »کاشفه فطرت« به آبادي اهللا شاه آیتویژگی،  این در
 آنچـه  هـر  و اسـت  درونی نظر و درك اساس بر گیري تصمیم آن، اساس
 .گیرد نمی قرار قبول باشد، مورد درك این با نامطابق یا مخالف

 و فطـري  امـور  میـان  همخوانی  ةدربار که استالزم به یادآوري 
 هـا  گرایش را آنها مطهري شهید که، شهوت و غضب همچون اموري

 بایـد  ،)61و60ص، 1361، مطهـري ( نامـد  می  جسمی هاي خواست و
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 ،همچنین .شود می داده نسبت انسان فراحیوانی جنبه به فطرتگفت: 
 دارد »تـدبیري  ابطهر« جسم به نسبت روح ،آبادي اهاهللا ش آیت نگاه در
 امـور  انسـان  کـه  آنجـا  تا ،رو ازاین ؛)202و195ص، 1387، آبادي شاه(

 يهــا گــرایش و روح تــابع را خــود جســمی يهــا گــرایش و حیــوانی
 شـهوت  و غضـب  ،فطـري  امـور  میـان ، دهد قرار طريف و فراحیوانی
 بـا  کـه  اسـت  ممکـن  ،حـال  ایـن  با. آمد نخواهد وجود به ناهمخوانی

 در فطـرت ، انسـان  راسـخ  ملکـه  به حیوانی يها گرایش شدن تبدیل
 ،حالـت  ایـن  در .)125و124 ص، 1387، نـژاد  نادري( گیرد قرار محاق
 سـوي  از. آمـد  خواهـد  بوجـود  تعـارض  حیـوانی  امور و فطریات میان
 جایگـاه ، انسـانی  کرامـت  حفـظ  و فطري گرایشات از پیروي با، دیگر

 .تفای خواهند تنزل، فرد نزد حیوانی شهوات

 دینی فطرت. 3
 را انسـان ، مسـلمان  اندیشـمندان  از بسـیاري  ،گذشـت  آنچه براساس
 دیـن  بـه  را او ،انسان فطرت که باورند این بر و دانند می خداجو فطرتاً

 نسـان ا اسـت:  معتقـد  مطهـري  شهید، نمونه براي. ازدس می رهنمون
 او خلقـت  مـتن  از که ییها گرایش؛ دارد خداوند طرف به ییها گرایش
 کـه  مطهـري  شهید نگاه این. کند می پیدا ارتباط انسان به و آمده پدید
 خاسـتگاه  کـه  کنـد  مـی  ثابت، است گرفته شکل فطرت نظریه پرتو در
ـان  از بیـرون  به دین ـان  درون در دد، بلکـه گـر  برنمـی  انس ـاي  انس دارد  ج

ـترك  بین این در آنچه .)214و216، ص1361مطهري، (  ایـن  اسـت،  مش
 میــان در مشــترك و اســت ویــژه انســان آفــرینش فطــرت کــه اســت
 .)36 ، ص1386؛ مصباح، 24 ، ص1384آملی،  جوادي(هاست  انسان همه 

 و رشـد  براي، باشد داشته مشترك و ثابت فطرتی انسان اگر حال
 ازرو،  . ازایـن است نیازمند مشترك و ثابت برنامه یک به ،آن کوفاییش

 دیـن  یـک  به بلکه، باشد نمی قائل ادیان  به قرآن ،مطهري شهید نظر
 :فرماید می وي. خواند می فرا

 دیـن  چـون  ؛اسـت  نشده بسته جمع دین وقت هیچ قرآن در

. اسـت  انسـان  سرشـت  در حقیقتی و است راه، است فطري

 تمـام  پیـامبران  همـه  و انـد  نشـده  آفریـده  دگونهچن ها انسان

 حـس ؛ است فطري حس کردن بیدار اساس بر دستوراتشان

، مطهـري ( نـدارد  تقاضـا  چندگونـه  انسـانی  فطـرت  و فطري

 رمـز  تـوان  می ،دین بودن فطري از، رو ازاین .)26 ص، 1361

 بایـد  دین راکه؛ چدریافت را آسمانی دین جاودانگی و جامعیت

 ازآنجاکـه  و باشـد  فطـري  و اصـیل  یازهـاي ن ۀهم پاسخگوي

 هـم  آسـمانی  دین و شریعت، پایدارند فطري و اصیل نیازهاي

 .)143ص، 1366، مطهري( باشد پایدار باید

 نـوعی الزم اسـت   ،باشد شریعت جاودانگی و جامعیت رمز فطرت اگر
 در هـدایت  نـوع  دو ،واقع در. باشد داشته وجود دو این بین هماهنگی
 هدایت :است الهی حکمت تبلور ،دو هر  که دارد وجود انسان آفرینش
 هـدایت  و گیـرد  می شکل انسانی فطرت طریق از  که ،انسان تکوینی
 ،دو ایـن  .اسـت   یافته تحقق نبوت و وحی توسط که ،خداوند تشریعی
 بـذر ، دیگـر  بیـان  بـه . ندهسـت  هماهنـگ همسـو و   یکدیگر با کامالً

 ،دو ایـن  پرتـو  در و شـده  افشـانده  فطرت مستعد سرزمین در شریعت
 ،واقـع  در .شود می بارور انسانی وجود درخت که است هدایتی  سرمایه
 باشـد  مـی   منظمی سطح دو در ،هدایت تکوینی و فطري هاي سرمایه

 و نبوت براي فطرت یعنی.؛ کند می بسترسازي دیگري براي یکی که
 ،دو ایـن  همـاهنگی  دالیل ینتر روشن از. کند می بسترسازي شریعت

 فَطَـرَ  الَّتـی  اللّه فطْرَت حنیفاً للدینِ وجهک فَاَقم« :باشد می فطرت آیه
ا النَّاسهلَیدیلَ الَ عخَلْقِ تَبل اللّه کینُ ذلالد الْقَیِّم نَّ واسِ  اَکْثَـرَ  لک  النـَّ

ا  فَطَـرَ  الَّتی اللّه فطْرَت« جمله. )30: روم( »یعلَمونَ الَ ا  سالنـَّ هـلَیع«، 
 بـر  شـریعت  و دارد فطرت در ریشه دین که است حقیقت این گویاي
 ایـن  بـا  .)189ص، 1388گلپایگانی،  ربانی( است استوار فطرت مبناي
 پـردازیم  مـی  شـریعت  و فطـرت  بـین  هماهنگی چند بیان به ،توضیح

 .)143 ص، 1366؛ همو، 26و214و216 ص، 1361، مطهري(
 و باشـند  می خلقت جهان مصادیق از، فطرت و) شریعت( دین. 1
 لَـئنِ  قُـلْ : «اسـت  شـده  انسـان  و اسـالم  پیرامـون  تحـدي  به دعوت
تعتَماج الْإِنْس لَى الْجِنُّ وأْتُوا أَنْ عثْلِ یینَ إِنَّ«؛ )88: اسراء( »...بِمالَّذ 
 .)73: حج( »لَه وااجتَمع لَوِ و ذُباباً یخْلُقُوا لَنْ اللَّه دونِ منْ تَدعونَ
 در ،بطـالن  و ظلمـت  و اسـت  نـور  دو هـر ، فطرت و شریعت. 2
 نُـورهم  معه آمنُوا الَّذینَ و النَّبِی اللَّه یخْزِي الَ یوم«: ندارد راه یک هیچ
 .)8: تحریم( »نُورنَا لَنَا أَتْمم ربنَا یقُولُونَ بِأَیمانهِم و أَیدیهِم بینَ یسعى
، دیگرعبارت  به. است ابدي و جاودان هردو، فطرت و شریعت. 3

 بـه  باقی دو هر  بلکه، پذیر زوال فطرت نه و است رفتنی بین از دین نه
 .)30: روم( »اللّه لخَلْقِ تَبدیلَ الَ: «فرمود که اند الهی بقاي

 به فراخواننده فطرت نیز و است توحید به کننده دعوت شریعت. 4
 ).دعوت در وحدت( توحید ويس

 کـالم  یکـی : انـد  الهـی  کلمـات  از ،فطـرت  هم و شریعت هم. 5
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 .تکوینی کالم دیگري و تشریعی
 الْکتَـاب  الَیک اَنزَلْنَا و: «باشند می حق دو هر  ،فطرت و شریعت. 6
 .)3: تغـابن ( »بِـالْحقِّ  االْرض و السموات خَلَقَ« و) 48: مائده( »بِالْحقِّ
 .است خلقت مصادیق از یکی ،فطرت که داشت توجه باید

 جهـانی  و همگانی نیز شریعت .است جهانی و همگانی  فطرت. 7
 کــه اســت فطــرت و شــریعت آنِ از، نهایــت در ظفــر و فــتح .اســت

 .گرفت خواهند عهده به را بشر زمام و حاکمیت
 شـریعت  نـزول  .نیسـت  آزادي مخالف ،انسان در فطرت وجود. 8
 انسـان  آزادي و آزادگی اثبات بر دو هر  بلکه، ندارد منافات زاديآ با نیز

 .کنند می داللت
 شـریعت  سوي به رجوع حقیقت، همانا سبیل بر فطرت به رجوع. 9
 حقیقـت، همـان   صـراط  بر شریعت، به ایمان و رجوع که باشد. چنان می

 به شریعت، مؤمن به عارف و مؤمن که باشد می فطرت به ایمان و رجوع
 .باشد می شریعت به فطرت، مؤمن به مؤمن و تفطر

 و شـریعت  از ،خـود  هـاي  اندیشـه  و افکـار   اندازه  به کس هر. 10
 و هـا  آگـاهی  انـدازه   به کس هرهمچنین  و شد خواهد مند بهره وحی

 القلـوب   هـذه  ان« :سـازد  مـی  شـکوفا  را خویش فطرت ،خود تأمالت
 .)139 متحک، 1379، البالغه نهج( »اوعاها فخیرها اوعیۀ

. اسـت  ضـروري  بشـري  حیـات  نهـاد  متن در شریعت وجود. 11
 از نیـاز  این  که دارد ضرورت، انسان زندگی کانون در فطرت همچنین
 .است حقیقی و ذاتی خود، فطرت و شریعت به انسان سوي

 فطرت انواع یا ابعاد. 4
 بـه  نسبت  اسالمی اندیشمندان از هریک  متفاوت نگاه تبعِ به جااین در
 .شـود  می تقسیم مختلفی اقسام و انواع به فطرت، فطرت مفهوم و عنام

ــرت ــد دو داراي فط ــی بع ــناخت(بینش ــوده ش ــا ب ــوده و ه ــا نب  و) ه
 گـرایش  و شـناخت  از مقصود. است) نبایدها و بایدها گرایش(گرایشی
 اکتسـابی ، اوالً کـه  اسـت  ییهـا  گـرایش  و ها شناخت نوع آن ،فطري
 فطـرت  ،آملـی  جوادياهللا  آیت. باشند ومیعم و همگانی، ثانیاً. نباشند
 تقسـیم  »تصـدیقات « و »تصـورات « بخـش  دو بـه  را  آدمی شناختی

 :اند دسته دو بر خود تصدیقات. کند می
 نیسـت  پـذیر  برهـان  ،وضـوح  شـدت  اثـر  رب که ییها تصدیق .1

 .نقیض دو ارتفاع یا اجتماع امتناع  قضیه مانند؛ )اولیات(
 نیـازي  وضـوح  اثـر  بر پذیرند، ولی انبره گرچه که ییها تصدیق .2

 .استتر  بزرگ جزء از کل: . مانند)بدیهیات(نیست  بر آن برهان اقامه به
 نیـز  فطـري  قضـایاي  اطـراف  تصـور  :معتقدنـد  ایشان همچنین

 ادراك« پـس . شـیء  وجـود  مفهـوم  تصور نظیر. باشد فطري تواند می
 فطـري  توانـد  می نیز بلکه تصور، ندارد تصدیق به اختصاص »فطري
 از دیگـر، منظـور   جایی در . ایشان)58و57 ، ص1378آملی،  جوادي( باشد

ـابی  را تصدیقات و حصولی مفاهیم از بعضی »بودن فطري«  نبـودن  اکتس
ادراك،   مرحلـه  بـه  رسیدن محض به بشر ذهن«: فرماید می اند، دانسته آنها

ـا  فهـم  در و فهمـد  می توجهی اندك با را مفاهیم از بعضی  بـه  دنیازمنـ  آنه
غیربدیهی  و بدیهی با معادل غیرفطري و بنابراین، فطري. نیست فراگیري

 .)64همان، ص( است) کسبی(
 :کند می تقسیم بخش دو به را فطري امور نیز مطهري شهید
 دلیــل یــا کــه معنــا بــدین ،»ادراکــی فطریــات: «ادراکــی. الــف

 مهـ  اگـر   کـه  است قضایایی از یا و است اولی بدیهییا  و خواهد نمی
 .ستا همراه آن  همیشه دلیلش، خواهدب دلیل

 را انسـان  غیراکتسـابی  هـاي  خواسـت  و هـا  گرایش: گرایشی .ب
. 2 ؛جسـمانی  هـاي  خواسـته . 1: کـرد  تقسـیم  دسـته  دو بـه  تـوان  می

 تقاضـاهایی ، »جسـمی  هـاي  خواسـت « از منظور. روحی هاي خواسته
 کـه ، گرسنگی غریزه مانند. باشند جسم به وابسته صددرصد که است
 سـاختمان  یعنـی ؛ اسـت  غریزي حال عین در و مادي کامالً امر یک
 ،شـدن  گرسـنه  محض به که کند می اقتضا حیوانی هر و انسان بدنی
 کـه  هسـتند  هـا  میـل  و هـا  خواست سلسله یک اما. برود غذا دنبال به

 لـذات « را آنهـا  از ناشـی  لـذات  و، »روحی امور« را آنها شناسان روان
 و طلبــی برتــري، داشــتن فرزنــد بــه میــل ثــلم. نامنــد مــی »روحــی
 اسـت  مسـلم  آنچه ولی .)44و43 ص، 1361، مطهري( .خواهی قدرت

 موجـودات  همـه  بـا  انسـان   کـه  اسـت  این ،ندارد شکی هیچ جاي و
 انسـان   ،اینکـه  یکـی : دارد زیادي هاي تفاوت ،شناسیم می که دیگري
 دیگـر  عبـارت  بـه  .کنـد  مـی  درك را خـارج  جهان که است موجودي
 موجـب  انسـان  غیـر  از انسـان  اختالف، دوم. اندیشد می جهان درباره
 .است شده انسان در خاصی هاي گرایش سلسله یک بروز

 خمینی امام منظر از فطري خداجویی انواع. 5
 دو بـر  انسـان  فطرت که معتقدند فطریات انواع مورد در خمینی امام
 :است قسم

 بـه  عشـق ، فطـرت  این :غیرمحجوبه مخموره یا اصلی ـ فطرت
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 از، بشـر  سلسله همۀ در که است  مطلقه سعادت و خیر و مطلق کمال
 اسـت  مطبـوع  و مخمـر ، دانی و عالم و جاهل و عالم و شقی و سعید

 انسـان  ،بشـر  سلسـله  تمـام  در اگر .)76ص، 1377، خمینیموسوي (
 را عـالم  در متفرقـه  اقـوام  و طوایـف  همـه  و، کنـد  گردش و تفحص
 متوجـه  ،فطـرت  حسـب  بـه  کـه  یابد نمی را فرن یک، کند جوو جست
 و اخـالق  و عـادات  از یک هیچ و نباشد سعادت و خیر عاشق و کمال
 وارد خلـل  آن در و ندهـد  تغییـر  را آن، آن غیـر  و مسـالک  و مذاهب
 و حرکـات  تمـام  در بلکـه  ،)182 ص، 1368، خمینیموسوي ( نیاورد

 ایـن  افـراد  از هریـک  که، فرسا طاقت هاي جدیت و زحمات و سکنات
 نآ بـه  را آن کمـال  بـه  عشـق ، مشـغولند ، واردند اي رشته هر در نوع

 محبوب و چیست در کمالآنکه  و کمال تشخیص در اگرچه، واداشته
 .دارند را اختالف کمال مردم ،کجاست در معشوق و

 آمال ۀ کعب و کرده گمان و یافته چیزي در را خود معشوق هریک
 جـان  و دل از و شـده  آن  بـه  وجـه مت ،کـرده  تـوهم  چیزي در را خود

 آنهـا  از یـک  هـیچ  ،هااین  ۀهم با که دانست باید ولی. است آن خواهان
 و نیسـت ، کردنـد  مـی  گمـان  آنچـه   بـه  راجـع  محبتشان و عشقشان
 هـر  زیرا؛ باشد نمی ،کردند توهم را آنچه آنها مالۀ آکعب و آنها معشوق
 متوجـه  هرچـه   بـه  قلبش که یابد می ،کند رجوع خود فطرت به کس

 منصـرف  اولـی  از قلـب  فـوراً  ،بیایـد  آن از بـاالتري  مرتبـه  اگر، است 
 آن  بـه  وقتی .گردد می متوجه ،است تر کامل که ،دیگري به و شود می

 .)183 ص، همان( گردد متوجه آن از اکمل  به، رسید تر کامل
 اسـت  شـقاوت  و شر از انزجار و نقص از تنفر فطرت :تبعی ـ فطرت

 .)76 ص، 1377، مینـی موسـوي خ ( اسـت  بـالعرض  مـر مخ این  که
 و عیـب  پـس . اسـت  متنفـر  ،است عیب و نقص او در هرچه از انسان
 آن تعلـق  مـورد  مطلـق  کمـال  چنانچه. است فطرت ،تنفر مورد نقص
 .)185 ص، 1368، خمینیموسوي ( است

 فطري يها گرایش متعلقات. 6
 تقسـیم  »یشـی گرا« و »بینشی« به فطرت، شد بیان آنچه به توجه با

 :است زیر انواع، شامل گرایشی بعد در فطرت. شود می
 نظـري  کمال همان جویی حقیقت ،فیلسوفان نظر از :جویی ـ حقیقت

 را جهان حقایق کرده، پیدا را نظري کمال خواهد می بالفطره انسان است.
 نام شناسی روان و دارد وجود انسان در گرایشی چنین کند. بنابراین، درك
 .گذارد می» کاوش حس« یا »جویی حقیقت حس« را آن

 صـورت  به انسان. است فضیلت مقوله از  ،این گرایش :اخالقی ـ خیر
. دارد گـرایش  صـداقت  و عـدالت  مانند اخالقی يها ارزش  به ،طبیعی
 قـرآن  آیـات  برخـی  در .دانـد  می ناپسند را ها ضدارزش که طور همان
 شـده  اشـاره  خیـر  به او گرایش و بشر اخالقی فطرت وجود به ،کریم

 اخالقـی  حـس  از عمـوم  طـور  بـه  ها ، انسانبراساس این آیات .است 
 آگـاهی  و شـناخت ، اخالقـی  اصـول   به نسبت و برخوردارند مشترکی

 آدمـی  فطـرت  و ذات در ریشه بلکه، نیست اکتسابی آگاهی این. دارند
 مـادي  گرایش به نحوي به رایشگ اینکه  اند کرده گمان برخی. دارد 
 اگـر  زیـرا ؛ اسـت  غلـط  تصوري، تصور این. گردد بازمی طلبی فعتمن و

 بـه  انسـان  هـم  بـاز ، نشـود  فـرض  مـادي  سـود  و منفعـت  گونه هیچ
 نــوعی بــه خــواهی فضــیلت اگــر .دارد گــرایش اخالقــی يهــا ارزش

 مـادي  نـه ، اسـت  روانـی  و روحـی  سود، سود این، بازگردد سودجویی
 چیزهـا  مجموعه یک به انسان ،ینابنابر .)63و73ص، 1389مصباح، (

 خیـر  و اسـت  خیر، است فضیلت بلکه ،نیست منفعت که دارد گرایش
 .عقالنی خیر فضیلت اما، است حسی خیر منفعت. است عقالنی

 معنـاي  بـه  ،زیبـایی  و جمال به گرایش انسان در :جمال و ـ زیبایی
 زیبـایی  یـا  و دسـتی  زیبـایی  معنـاي  بـه  چـه  حال. دارد وجود مطلق
 حـس  ایـن  از  کـه  نیسـت  انسـانی  هیچ. است هنر نامش که ،آفرینی
 .باشد خارج و خالی

 خواهـد  مـی  کـه  دارد وجود گرایش این انسان در :ابداع و ـ خالقیت
 چیزي که درصورتی کودك. کند خلق و بیافریند است، نبوده  که را چیزي

 کنـد. البتـه   مـی  شخصیت احساس و شده شادمان کند، ایجاد و خلق را
 و صـنعت  بـه کـار   هـم  زنـدگی  حـوایج  رفع براي بشر که است درست
 بـراي  اي وسـیله  علم که گونه همان ولی است، پرداخته  ابداع و خالقیت
 چنـین  نیز ابتکار و بوده است، ابداع علم براي هم  بوده است، علم زندگی
 اسـت  ممکـن  کـه  فوایدي همه از ابتکار، جدا و خالقیت بنابراین،. است
 .است انسان ذاتبال شود، مطلوب مترتب برآن

 را آن کـه  دارد وجـود  چیـزي  ۀزمینـ  انسان در :پرستش و ـ عشق
 حـد  در محبـت ، محبت مافوق است چیزي عشق؛ نامیم می »عشق«

 ،مـثالً . دارد نیـز  مختلـف  انـواع  و اسـت  موجـود  انسانی هر در عادي
ــین دو محبــت ــین معمــولی هــاي محبــت، دوســت ب  و همســرها ب
 دیگـري  چیـز  عشـق  امـا . اسـت  داوال و والدین بین که هایی محبت
 عـادي  حالـت  از شدن خارج ،حالتی چنین اثر ،عاشق انسانِ در .است
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، گیـرد  مـی  او از را خـوراك  و خـواب ، عـادي  محبـت  برخالف. است
 همـان   بـه  یعنـی ؛ کنـد  مـی  جلب نقطه همان  به منحصراً را اش توجه

 را او. بیگانگی یعنی؛ آورد می وجود به او در تمجد نوع یک و. معشوق
ـ . کنـد  می وصل جا یک به و برد می چیز همه از  همـه کـه   اي گونـه  هب

 ایـن  ،نشـده  مشـاهده  حیوان در حالتی چنین یک، شود می او چیزش
-25 ، ص1361است (مطهـري،   انسان مخصوص شکل این به  حالت

 است. مطلق انسان، کمال نهایی محبوب و دیگر، معشوق سوي از .)47
 خداي پرستش و بنابراین، عبادت. است المتع خداي همان مطلق کمال
 روحـی  نیازهـاي  ینتر اساسی از یکی و است فطري کامالً امري متعال،
 .)99 ، ص1376شیروانی، (رود  می شمار به انسان

 را میـل  ایـن  وجـود ، خود درون و وجدان در انسانی هر :ـ جاودانگی
. باشـد  برخـوردار  جاودان حیات از دارد تمایل فردي هر. کند می شهود
 فالسـفه  برخـی . اسـت  آور وحشـت  انسـان  بـراي  نابودي و فنا تصور

 فطـرت  ایـن  وجـود ، صدرالمتألهین و کاشانی فیض جمله از، مسلمان
 مسـئله  حقیقـت  و صـحت  بر دالیل برترین از یکی، را انسان نهاد در

 داراي انسـان  اگـر «: گوینـد  مـی  و سـته دان مـی  جاودان زندگی و معاد
 در را فطرتـی  چنـین ، آفرینش دست چرا، نبود ابدي و جاودان زندگی
  نظـام  و آفـرینش   دستگاه در آنکه حال. گذاشت ودیعت به آدمی نهاد

، مازنـدرانی  شـفیعی ( اسـت  نشده خلق بیهوده و گزاف چیزي، هستی
 .)55 ص، 1367
 اسـت  انسـانی  امیال ینتر اصیل از یکی ،کمال به میل :جویی ـ کمال

 یعنـی ؛ دانست فطري امیال از بسیاري ساسا و أمنش را آن توان می و
، علمـش  و بیابـد  بیشـتري  هرچـه  يدوجـو  سـعه  خواهـد  مـی  انسان
 میل. گردد مطلق و نامحدود همه و همه، حیاتش و اش اراده، قدرتش

 نیـز  حیـوان  شـامل  بلکـه ، نـدارد  اختصـاص  انسان در فقط، کمال به
 کـه  تاسـ  کمال این از خاصی درجه، است انسان  ویژه آنچه. شود می
 ،حیـوان  و انسان میان تفاوت، دیگر بیان به. شود نمی یافت حیوان در
 ایـن  وجـود  بـر  عرفـا  و حکما. است کمال مصداق تشخیص حوزه در

 .اند کرده بسیار کیدأت فطري گرایش
کنیم،  رجوع فطرت به ما اگر«: گوید می باره این در آبادي شاهاهللا  آیت

 حقایق همه  به اگر  که طوري ، بهاست مطلق کمال عاشق او که  یابیم می
 .)83و81 ، ص1376شیروانی، (کند  می آرزو را شود، آن آگاه کیهانی

 گیري نتیجه
 تـرین  مهـم  از یکـی  فطـرت  ،معاصـر اسـالمی   اندیشمندان دیدگاه از

 اسـالم  مقـدس  دین در رود. می شمار به اسالمی شناسی انسان اجزاي
 در. اسـت  شـده  کیدأت اوندخد به فطري يها گرایش و ها بینش بر نیز
 اندیشـمندان  آراء، فطـري  يهـا  بیـنش  نـه  و ها گرایش ،پژوهش این

 وجـود  در فطرت اثبات يها روش و کارهاهرا باب در ،اسالمی معاصر
از  ،آبـادي  شـاه اهللا  آیت و خمینی امام .گرفت قرار بررسی مورد آدمی
 شـهید و  انـد  عرفـانی فطـرت را اثبـات نمـوده     و بـاطنی  شهود روش

 بـر  تکیـه  با، نقلی ۀبه کارگیري ادل با ،آملی جوادياهللا  آیت و مطهري
 نیـز  یائطباطب عالمهتجربی به اثبات فطرت پرداختند.  تاریخی شواهد

 سـنت  و قـرآن  از برگرفتـه  نقلـی  ادلـه  و عقلی استدالل استفاده از با
 .اند هفطرت را اثبات کرد ،الهی

 متفکــران تفــاوتم نظــرات و آراء در مداقعــه و کــاوش از پــس
 از فطـري  امـور  يهـا  ویژگـی ، وجودشناسـی  مباحث باب در اسالمی
 رهنمـون  نتیجـه  ایـن  به و گرفت قرار تحلیل مورد بزرگان این منظر
 امـور  بـراي  خاصـی  يها ویژگی اندیشمندان این از هریک که شدیم
 بـا  طباطبائیعالمه و  آبادي شاه اهللا آیت. از جمله اند گرفته نظر در فطري
 قرآن به آیات خود، خاص تفسیري نگاه بر اساس و عقلی منابع به هتوج
دادنـد.   ارائـه  فطـري  امور يها ویژگی برخی از خاصی احادیث، تفسیر و

 در این باب بیان کردند. مشابه يها از اندیشمندان ویژگی برخی اگرچه
 ،گرفـت  قـرار  بررسـی  مـورد  پژوهش این در که يموضوع دیگر

 اسـت. در پرتـو   اسـالمی  اندیشـمندان  منظـر  از فطـرت  با دین ۀرابط
 بـر  ثابت شد که خاستگاه دین فطرت است و شـریعت  ،فطرت نظریه
خداجوسـت و فطـرت    بـالطبع  زیرا انسـان  ؛است استوار فطرت مبناي

 سازد. می است که انسان را به دین رهنمون
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