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  در قرآنمعرفت فطرى

  ∗على پريمى

   چكيده
ترين شناخت از انسان را كه همه ابعاد او را دربرگرفته باشد، ارائه  كاملاسالم  
كه در شناخت انسان و فصل مميز بين انسان و حيوان، در حيطه   در حالي؛ده استكر

 .دمى است آ»فطرت« ،جا مطرح شده ترين موضوعى كه اين ها، مهم ها و گرايش خواسته
؛ بدين  بسيارى از معارف اسالمى درك نخواهد شد، بدون توجه به اصل فطرت

كنند و   ياد مى»ام المعارف اسالمى« از اين اصل مهم به وران انديشه بسيارى از جهت،
رفاى آن و ابعاد  ژ اما كمتر به؛ سخن بسيار گفته شده است، درباره فطرت كهمعتقدند
دم  بينيم كه افرادى از فطرت  مىغلبا. شود  توجه مى،ردگي كه دربر مىاي  گسترده

سرانجام  كه  را نظرياتى،درست توجه ندارند  ولى چون به ابعاد گسترده آن؛زنند مى
 .ضد اين اصل استگزينند،  برمي

 بر  معصومامامانترين مباحثى كه در قرآن كريم و در روايات   يكى از مهم
 فطرت انسان و فطرى بودن دين و اعتراف ،ه از جمله فطرت است كمسأله ،آن تأكيد شده

 . آن اشاره دارندههى از جمله مسائلى است كه آيات و روايات برسمى انسان به ربوبيت اال
اى است كه  ترين سرمايه و برترين ره توشه  اصلىرود،  شمار مي به فطرت كه آفرينش ويژه 

خداشناسى آميخته با گرايش و دلپذيرى خداوند عالم انسان را از آن نعمت بزرگ كه سرشت 
 .كند همواره وى را به حفظ و حراست آن سفارش مىمند ساخته،  بهرهطلبى است  حق

له فطرت در أ در اين مقاله سعى بر آن است كه با تبيين چيستى فطرت و ابعاد آن به مس
حقيق و بررسى  ت)30 (  سوره روم30له فطرى بودن دين با توجه به آيهأ و مس،قرآن پرداخته

 .شود

                                                                 
  احد دامغانمدرس دانشگاه آزاد اسالمي و ∗

  16/3/84:         تأئيد13/2/84تاريخ دريافت 
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 .فطرت، قرآن، دين، معرفت فطرى، قيم، دين  :واژگان كليدى

  مقدمه
.  بحث فطرت است   ،دهشاى مطرح     يكى از مباحثى كه در قرآن و سنّت، با اهميت ويژه          

بح ظلم، معلـوم بـودن      سن عدل و قٌ    فطرى بودن دين، فطرت پسندى ح      ،مندى انسان  فطرت
هـى در عـالم ذر و عهـد و           اعتراف رسمى انسان به ربوبيت اال       به الهام فطرى،   افجور و تقو  

 از جملـه مـسائلى اسـت كـه آيـات قـرآن و       ،پيمان خداوند با او در عدم تبعيت از شـيطان         
شـمار    بـه فطـرت كـه آفـرينش ويـژه    . بر آن داللت صريح دارند      معصوم مامانروايات ا 

 انـسان را از آن      ،داوندگار عالم اى است كه خ    ترين سرمايه و برترين ره توشه       اصلى رود،  مي
منـد   ، بهـره طلبى است نعمت بزرگ كه سرشت خداشناسى آميخته با گرايش و دلپذيرى حق       

 .كند  همواره وى را به حفظ و حراست آن سفارش مىساخته،
هى و لطيفه ربانى اسـت، حـساسيت و اهميـت            فطرت انسانى از آن جهت كه رقيقه اال       

مسك به عمود قيم فطـرت در راه شـكوفايى و رشـد آن كوشـا      سالكى كه با ت.خاصى دارد 
باشد و هر دم غبار طبيعت و زنگار ماديت را با جالى ذكر اللَّه از چهره خداجو و خداخواه                 
فطرت بزدايد و مصباح روشن آن را همواره با دم تقوا و معرفت مشتعل بدارد، بدون ترديد                 

 .به مقصد نايل و واصل خواهد بود
شناسى از يـك سـو،     فطرت به جهت ارتباط تنگاتنگ آن با ماهيت انسان و انسان لهأ مس

و پيچيده و مشكل بودن ماهيت انسانى از سوى ديگر، از جمله مـسائلى اسـت كـه معركـه                    
شناسـى   ترين مـسائل انـسان     يكى از مهم  .  اسالمى و غربى واقع شده است      وران    ه انديش يآرا

ريـشه آن   هاى انسان محصول تعامالت او با خارج است          ها و بينش   اين است كه آيا گرايش    
 آيـا در انـسان   ، بـه عبـارت ديگـر   .ها در خمير مايه آدمى نهاده شده است ها و بينش  گرايش

چيزى به نام فطرت وجود دارد يا خير؟ اگر انسان فطرت دارد، چه چيزهايى فطرى انـسان                 
دينـى بـا     طالح از لحـاظ درون    له وجود فطرت انسانى  بين اهل اديان و بـه اصـ            أهستند؟مس

اين امر  . توجه به ادلّه و شواهد دينى انكارناپذير، تقريبا امرى مسلّم و غير قابل خدشه است              
 و تحقيقات گسترده در اين زمينه حتى تـا چنـد دهـه اخيـر، ارتبـاط                  ها  هبا عدم بروز مناقش   

 بسيارى  ،ها نبود  سانتوان اظهار داشت كه اگر هدايت فطرى ان        در يك كالم مى   . مستقيم دارد 
 فرسـتادن  داى بر آنها مترتـب نمىـش   ماند و ثمره هاى الهى، عقيم و سترون باقى مى از سنت 
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هـاى آسـمانى، لـزوم اجـراى دسـتورهاى خداونـد و برقـرارى                هى، نزول كتاب  پيامبران اال 
ريزى شده از مجموعـه عناصـر         فعال ساختن و استفاده برنامه     جهتحكومت دينى، همه در     

 .عت و فطريات نهفته در انسان استطبي
اى از آيات، دين امرى فطرى معرفى يـا اقامـه     نكته قابل توجه اين است كه اگر در پاره     

 هدف ارسال پيامبران دانسته شده است كه به دنبال فطرى بودن دين، عـدالتخواهى و                ،عدل
تشريح دين، بروز   اى ديگر از آيات، سبب       اقامه قسط و عدل نيز فطرى خواهد بود، در پاره         

ها به دين و قوانين الزم براى رفع اختالفات،          ها و نياز اضطرارى آن     اختالف اوليه بين انسان   
شود كه دين مولودى اجتمـاعى اسـت          كه بر اساس آن، چنين استنباط مى       شدهبيان گرديده   

 ؛كم فطرت اند، نه به ح    ها به حكم اضطرار و به منظور رفع اختالف به آن پناه برده             كه انسان 
همچنين اگر در برخى  .داردفراواني  شناسان نزديكى    البته اين مطلب با نظريه برخى از جامعه       

 پيـروي هى و عهد و پيمـان خداونـد بـا او در             آيات، از اعتراف رسمى انسان به ربوبيت اال       
 در برخى ديگر از آيات، خالى بـودن ذهـن انـسان در              ،نكردن از شيطان سخن به ميان آمده      

شناسـان   لد، از هرگونه شناخت و معلولى مطرح شده است كه اين نيز با نظريـه روان               بدو تو 
 در اين مقاله برآنيم تا ضمن بحث از معناى لغوى فطرت، با توجـه               ؛ بدين سبب  قرابت دارد 

به وزن و صيغه آن در كالم عرب، كاربرد مشتقات آن در قـرآن و تفـاوت آن بـا طبيعـت و          
ئل كلى فطـرت و تبيـين بيـنش خـاص قـرآن دربـاره فطـرت و               غريزه به بيان مبادى و مسا     

هاى شـكوفايى و رشـد فطـرت و      به راه،پيامدهاى اجتماعى آن بپردازيم و در صورت لزوم      
 ولى آنچه در اين مقاله و پژوهش تأكيـد بيـشترى           ؛هاى زدودن آن بپردازيم     راه وموانع رشد   

رآن كريم است كه با بررسـى آيـات         قديدگاه  شود، نگاه مستقيم به بحث فطرت از         بر آن مى  
 . پردازيم مربوط به فطرت  به تحليل و بررسى آن مى

  چيستى فطرت
ى شـكافتن و آفريـدن      افََطر در عربى بـه معنـ      .  است »فَطَر«اى عربى از ماده       فطرت واژه 

، 2 ج، جوهرى: ك.  و ر؛258، ص1  ج:ق1416،ابن منظور(.ابتدايى و بدون سابقه آمده است     
 به كـار رفتـه      ا و در قرآن به هر دو معن       ،)437، ص 3 ج : ش 1362 طريحى،   ؛249 و 248 ص
 منزله شـكافتن  االهي بهجا كه آفرينش و  و از آن  . )1:،)82( انفطار ( و )10،)14(ابراهيم (است
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 البتـه   ؛ يكى از معانى اين كلمه، آفرينش است       ،پرده تاريك عدم و اظهار هستى امكانى است       
 .دايى باشدآفرينشى كه ابداعى و ابت
  : نويسد  درباره معناى چنين مى،مفردات راغب اصفهانى در 

ء به شكلى بديع و تازه بر   است و اين فطر يعنى ايجاد كردن شىكردهو خداوند خلق را فطر 
  .)396ص: اصفهانى، بى تا(شود كه فعلى از افعال آن صادر كيفيتى

  : گويد  مى»كل مولود يولد على الفطرة«ث نبوى  در حدي»فطر« در توضيح ماده نهايه ابن اثير نيز در 
 حالـت آن ابتـدا و       فطرة و اختراع است و      )13 ص : ق 1406،  غزالي (فطر به معناى ابتداء   

 يعنى نوعى خاص از نشستن و سوار شدن و معناى           جلسة و ركبة  كند؛ مانند    اختراع را بيان مى   
ـ  طبيعى تولّد مـى   حديث اين است كه هر فردى بر نوعى خاص از صفات جبلّى و                بـه   ؛دياب

 پيوسـته   ،د و اگر او را با همان صفات واگذارنـد         شو هى مى ى كه آماده پذيرش دين اال     ا  گونه
 ،هـا از آن    كند و همانا علت عدول انـسان       ها مفارقت نمى   بر آن صفات استمرار دارد و از آن       

تـا،    اثيـر، بـى    ابـن (گـذارد  هـا اثـر مـى      آفتى از آفات بشرى يا تقليدى است كه از غير در آن           
ى ا براى بيان حالت فعل و به معنـ        ه نيز آمده است كه فطرت بر وزن فعل        المنير مصباحدر  ) 457ص

  ).476.ق، ص1405احمد بن محمد بن على الفيومى،  (.سرشت، طبيعت و خلقت خاص است
 و مصدر نوعى اسـت معنـاى نـوع خاصـى از             »هفعل«جا كه بر وزن       از آن  »فطرت« واژه  

 »خلقـت « رابطه بين دو واژه      ، بنابراين ، دارد؛  كه مخصوص انسان است     را   لقتآفرينش و خ  
تـرين نكـاتى كـه در        برجـسته .  از لحاظ منطقى عموم و خصوص مطلـق اسـت          »فطرت«و  

 بر اين واقعيت داللت دارد كه حداقل بايد دو عنـصر در             ،خورد هاى اهل لغت به چشم مى      تعريف
 .  بى سابقه و بديع باشد.2؛  اكتسابى نباشد.1: ودشيك خلقت باشد تا فطرت بر آن اطالق 

  :  بر ويژگى اول تأكيد شده استدراقرب الموا در 
 فطرت به آفرينشى گويند كه مولود در رحم . التى خلق عليها المولود فى رحم امهه الخلقهالفطر

 آن را شست كه هر موجودى از ابتداى خلقتفطرت، همان صفتى ا. مادر بر آن آفريده شده است
 ).933ص ،2ق، ج1403سعيد الشرتوتى، (دارد 

   : ويژگى دوم فطرت چنين آمده استباره درلسان العربدر 
  .)56، ص5ابن منظور، همان، ج(  جديدي فطرت يعنى آفرينش نو و پيداي. االبتداع و االختراعهالفطر
  : كند ، پس از نقل اين معنا، از ابن عباس چنين نقل مىلسان العرب مؤلف 

دانستم تا اين كه روزى دو اعرابى را ديدم كه بر سر   را نمى»فاطر السموات و االرض«من معناى 
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أنا «: يكى از آن دو در مقام اعتراض به ديگرى گفت. ديگر به منازعه برخاسته بودند چاهى، با يك
 ؛24ص :ش1378جوادى آملى، ( اين چاه را نخستين بار من حفر كردم »فطرتها اى ابتدأت حفرها

  .)457، ص3 ج:ابن اثير، همان
 كلمـه فطـرت   امـا  به صورت گوناگونى به كار رفته »فطر« در قرآن كريم مشتقات كلمه  

ى سرشت خاص و    ا فطرت به معن   ، بنابراين ؛ )30،)30( يك بار استعمال شده است روم      فقط
ا داشـته  آفرينش ويژه انسان است و امور فطرى، يعنى آنچه نوع آفرينش انسان اقتضاى آن ر  

 . باشدمشترك ها و بين همه انسان
 خاصيت امور فطرى آن است كه اوال مقتضاى آفرينش انسان است و اكتـسابى نيـست؛                

پـذير   ارنـد؛ ثالثـا تبـديل يـا تحويـل         را  د  ها آن    ثانيا در عموم افراد وجود دارد و همه انسان        
 .پذيرد  گرچه شدت و ضعف مى؛نيست

ــد واژه ــرآن مجي ــاى فطــرت  در ق ــرَكُم  ،)30 ،)30(ومر ه ــا  )51،)17(اســراء فَطَ ، فَطَرَن
، فَطَـــرَهنَّ )27،)43(وزخـــرف)22،)36(يـــس و )51،)11(هـــود ، فَطَرَنـــى)72:)20(طـــه

ــاء( ــور)56،)21(انبيـ ــر )3،)76(ملـــك(  فُطُـ ــام فَطَـ ــرٌ )30،)30( و روم)79،)6(انعـ   منْفَطـ
ــرَت )18،)73(مزمــل(بــه       و)101،)12(يوســف و)41،)6( انعــام(فــاطر )1،)82(انفطــار انْفَطَ

 به كار رفتـه كـه در        )11،)42( شورى (و) 46،)39(زمر( و )1،)35( فاطر ( و )10،)14(ابراهيم(
 .است ى ابداع و آفرينش بدون سابقهاتمام اين موارد به معن

 تمايز ميان طبيعت، غريزه، فطرت
 بـاره ه بيـشتر در   ايـن كلمـ   . اند  يعنى سرشتى كه اشياى مادى بر آن آفريده شده         »طبيعت«

هـايى از    به  جنبـه ،اگر هم در مورد جانداران به كار رود. رود جان به كار مى  مورد اشياى بى  
 .شود اطالق مى، ها مشترك است جانداران كه با جان

 بـه   ،رود و اگـر در مـورد انـسان بـه كـار رود               حيوانات به كار مى    باره بيشتر در  »غريزه«
شود و عبارت از حالت تـسخيرى، غيرآگاهانـه از           الق مى  اط اوهاى حيوانى موجود در      جنبه

 و به عضوى مادى از بدن انسان        ،ناحيه خلقت است كه برخود محورى  يا بقاى نوع استوار          
 مانند غريزه گرسنگى كه با سيستم عصبى هيپوتاالموس يا غريزه تشنگى كه             ؛شود مربوط مى 

 و ايـن دو از نـوع        داردتبـاط   هم با سيـستم عـصبى هيپوتـاالموس و هـم غـده هيپـوفيز ار               
 يـا ماننـد غريـزه       ت دارد اند كه براى ادامه حيـات حيـوان ضـرور           فيزيولوژيكى هاي  گرايش
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 ولـى ارضـا     ؛ كه براى بقاى نـسل الزم اسـت        رود  شمار مي   بهى  هاي  جنسى كه از نوع گرايش    
ه  بلكه بقـاى نـوع را بـا مـشكل مواجـ            ؛اندازد  حيات موجود زنده را به خطر نمى       ،نشدن آن 

رود، در يـك     هاى فرا حيوانى او به كار مى        كه در مورد انسان و خصلت      »فطرت«اما  ؛كند مى
اين كلمه همچون غريزه و طبيعـت داراى        . نوعى قداست است  دربردارنده  حالت آگاهانه و    

اسـت كـه پـس از فعليـت يـافتن            اى تكـاملى   سيرى تدريجى و ساختارى ثابت، اما مرحله      
 عقـل، تكـون     ياز شكوفايى حس و خيال، يعنى همراه بـا پيـداي          طبيعت و غريزه و نيز پس       

 .داشته باشندتوانند  نوعى قداست   غريزى نيز مىهاي ها، گرايش يابد و در پرتو آن مى
شوند   شكوفا مى  »گرايش« و   »ارزش« ،»دانش« فطريات در انسان به ترتيب در سه ناحيه         

در زمينه  . شوند  شكل وصفى و خبرى بيان مى      ها به   در زمينه دانش، گزاره    .يابند و فعليت مى  
 نيز گاهى حـاالت نفـسانى   ها گرايش.  حاكى از آنها شكلى دستورى دارند     يها ارزش، گزاره 

 جهتگيرى وى به سـوى      باعثآيند و    ها در انسان پديد مى     د كه پس از شكوفايى ارزش     ندار
نـوط بـه فعليـت عقـل        هـا م   هاى آن  ها و گزاره   فعليت ارزش . شوند هدفى واال و مقدس مى    

جا كه اگر عقل نظرى در انسان شكوفا نـشود           نظرى و استمداد عقل عملى از آن است تا آن         
 امكـان فعليـت و جـوالن عقـل عملـى            ،و از مرتبه عقل بالقوه به مرتبه عقل بالفعـل نرسـد           

  ).253و252 ص:ش1375رازى،( نخواهد بود

 هاى امور فطرى ويژگي 
 :رتند ازهاى فطرت عبا  برخى از ويژگي

 بـه   ؛انـد  ى و غيراكتـسابى   اد خـداد  ، بنـابراين  ؛ذاتى انسان و مقتضاى نوع خلقت اويند      . 1
 .ها به علّتى غير از علّت وجود خود انسان نياز ندارد همين دليل، تحقق آن

 هـر   ؛ در تمام افراد بايد وجـود داشـته باشـد          طور طبيعي   ، به  چيزى كه اكتسابى نيست    .2
 كـه از مفـاد   ه زرارپاسـخ  در امـام صـادق  . ف داشته باشدچند ممكن است شدت و ضع    

  : فرمود،بودپرسيده    )30 (روم   سوره30آيه
 .ها را بر فطرت توحيد آفريده است  خداوند همه انسان.)12ص ،2ج:ق1413،كلينى(التوحيد فَطَرَهم جميعا على

سـت در مـورد ذات      طـور كـه ممكـن ا       همـان . ها درك روشـن و معرفتـى ويـژه دارد          انسان به آن   .3
كه از لحاظ حصولى تصويرى از آن داشـته باشـد، فطـرت نيـز      خودآگاهى، علم حضورى داشته بدون اين    

  .)73 ص:ش1375ربانى گلپايگانى،(توجهى قرار گيرد ممكن است از نظر علم حصولى مورد غفلت و بى
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انـسان   است كه    بدان سبب كه گذشت، ويژگى قداست و تعالى دارند و اين امر             چنان .4
 . كه او را در مدار تكليف قرار داده است  عنصر اختيار و عقالنيتداراي 
 ،بخـشند  هاى اوليـه انـسانيت را تقـوم مـى           عناصر فطرى به دليل آن كه هويت و مايه         .5

 .اند ناپذير و زوال نيافتنى جدايى

  فطرت در قرآن
ار رفتـه اسـت و آن        در قرآن كريم فقط يك آيه وجود دارد كه در آن كلمه فطرت به ك              

 :شود  مربوط مي30 آيههمين به است كه پژوهش ما بيشتر )30 (  سوره مباركه روم30آيه
فَأقم وجهك للدين حنيفا فطْرَت اللَّه الّتى فَطَر النّاس علَيها ال تبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذلك الدينُ القيم و لكنّ 

 .اَكثر النّاسِ اليعلمون
 ،ها روى برتافته  در حالى كه از همه كيش؛ى خويش را به سوى دين يكتاپرستى فرادار پس رو

] فطرت توحيد [= آفرينش خدا. حقگراى باشى به همان فطرتى كه خدا مردم را بر آن آفريده است
 .دانند  ولى بيشتر مردم نمى؛است دين راست و استوارهمان اين . را دگرگونى نيست

طبق ايـن   . هاى آن بيان شده است     داجوى بشر و بعضى از ويژگى      فطرت خ  ، در اين آيه  
ر دكنـد    ها است و طبيعت انسان اقتضا مـى         جزء آفرينش انسان   يآيه، يكتاپرستى و خداجوئ   

ش ا  غيبى كه ايجاد بقا و سعادت او را به دست آرد، خضوع كند و شؤون زنـدگي                أ  برابر مبد 
دين فطرى كه مورد تأكيد قرآن و       . دسازنگ  را با قوانين واقعى جارى در عالم هستى، هماه        

 :ق1390،ىيطباطبـا (تآسمانى است، همان خضوع و همين همـاهنگى اسـ         هاي    ديگر كتاب 
همـان  (همچنين طبق اين آيه همراهى و مالزمت انـسان بـا آفـرينش خـود                . )299، ص 8ج

ن مـساوى    با توجه كامل به دي     )ها را بر آن نوع آفريده است       آفرينشى كه خداوند همه انسان    
  . )28 جوادى آملى، همان، ص(و برابر است

 از .خواهـد، تـشريح مبتنـى بـر تكـوين اسـت             توجه به آن را از ما مى       ،دينى كه خداوند  
نخـست  : ها يعنى فطرت، داراى سه ويژگى اسـت         قرآن،اصل مشترك بين همه انسان     ديدگاه

 دوم آن كه در همه      .واهدخ  دين خدا را مى     فقط   خواهد، شناسد و او را مى     آن كه خدا را مى    
 نـشده و    آفريـده هـى    به طورى كه هيچ بشرى بدون فطرت اال        ؛آدميان به وديعت نهاده شده است     

  : فرمايد  زيرا قرآن مى؛سوم آن كه از گزند هرگونه تغيير و تبديل مصون است. شود نمى
هى پيروى كن كه خداوند مردم را  از فطرت اال. اللَّهفطْرَت اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيها الَ تَبديلَ لخَلْقِ
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 .پذيرد  آفرينش خدا تغيير نمى.بر پايه آن آفريده است

 تحـت عنـوان     عقايد اسـالم در قـرآن كـريم         عالمه بزرگوار عسكرى در كتاب ارزشمند     
  :گويد  مى، به شرح و تفسير آيه پرداخته،اسالم با فطرت انسان سازگار است

 ،تناسب و سازگار با فطرت آدمى است، دگرگونى نخواهد بود و هماهنگى با فطرت در دين كه م
 پس ايشان موضوع ؛دانند  ولى بيشتر مردم نمى؛دليل روشن استوارى و استحكام اين دين است

اند كه  بعد به اين نكته پرداخته. اند هايى را بيان كرده اند و نمونه را به ساير موجودات تعميم داده
اى بوده و در شرايط   بر اساس مصلحت و مفسده،سالم كه منطبق با فطرت انسانى استاحكام ا
  ).34 ص:ش1379صبوحى، (باشد  و مكانى ثابت و اليتغير مىزمانى

   تقرير صحيح از فطرت دينى
 كـه در اول     »فـاء «آيه فطرت بعد از اقامه استدالل براى اثبات مبدأ و معاد آمده و حرف               

 كه كالم در آيه فرع و نتيجه مطالبى است كه در خصوص مبدأ و               اين   به آيه است اشاره دارد   
 فقـط  وقتى ثابت شد  خلقت و تدبير        : ش اين است  يشد و معنا   معاد از آيات قبل استفاده مى     

 بـه حـساب    برانگيختـه، ست، و او را شـريكى نيـست، و او بـه زودى خلـق را                  ا از آن خدا  
 آورده رو  او بـه غيـر  روي گردانده، سى كه از او  ك، شد كه در آن روزروشن كشد و نيز     مى

باشد، راه نجاتى ندارد، پس روى دل به سوى دين كن و مالزم آن باش كه آن همـان دينـى      
 »فـاء « آمدن آيه با كلمـه    :كند، ممكن است گفته شود     هى بدان دعوت مى   است كه خلقت اال   

حله تعقل، او را به دين دعـوت  به اين نكته اشاره دارد كه خلقت انسان قبل از رسيدن به مر     
دهد كه وى به مقام تعقّل و مرحله بلـوغ و             بلكه در صورتى او را به دين توجه مى         ؛كند نمى

از ايـن كـه پـس از اقامـه          . يابـد   در آن هنگام  دين را مطابق فطرت مى         .رشد عقالنى برسد  
سان تا به مقام شود، دليل اين مطلب است كه ان استدالل، توجه انسان به سوى دين جلب مى

 ديـن را مطـابق بـا فطـرت          ،تدبير و تعقل، يعنى همان مرحله رشد و بلـوغ عقالنـى نرسـد             
 وگرنـه   ؛خوانـد   او را به سوى دين نمـى       ،او قبل از رسيدن به اين مرحله      آفرينش  يابد و    نمى

 . بنابراين، نبايد از فطرى بودن سخن به ميان آورد؛داشت  وجود نمىعدليلى بر اين تفري
 :اشاره كرددو تقرير به توان   پاسخ به اين پرسش مى در

يابد و مقـصود     انسان تا به مقام تعقل نايل نيايد، دين را مطابق با فطرت نمى            :  تقرير اول 
 به آن گرايش فطرى علـم نـدارد و   ، به توحيد و دين گرايش دارد   ي با آن كه فطر    :اين است 
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 چنين تقريرى از فطـرت صـحيح        .ياز دارد  به تعليم و رشد فكرى و تذكر ن        ،براى علم به آن   
هـى بـه تـذكر و توجـه دادن بـه فطـرت اهتمـام                 انبيا و پيامبران اال    ، همين جهت   هاست و ب  
  ).150 ص:جوادى آملى، همان(داشتند

 هيچ گرايشى به دين و كمال مطلق و توحيـد نـدارد و              ، از تعقل  پيشانسان  :  تقرير دوم 
 چنان كـه بخـش دوم پرسـش         ؛آيد ايشى پديد مى  هنگام بلوغ فكرى و رشد عقلى چنين گر       

 او را بـه ديـن       ،خلقت او قبل از رسيدن بـه مرحلـه تعقـل          : گويد حكايت از آن دارد كه مى     
 آيـه ميثـاق و      ، نسيان،    زيرا آيات تذكر   ؛ اين بيان، تقرير درستى از فطرت نيست       .خواند نمى

ن با شهود و فطرى خـدا       كند كه انسا    مى حكايت آيات ديگر مربوط به فطرت، همگى از آن       
ست و فجور و تقوا      ا يابد و به كمال مطلق و دين گرايش دارد و ملهم به فجور و تقوا               مىرا  

 ؛ بـراي مثـال،  )151همان، ص(را از هم بازشناخته و به تقوا متمايل و از فجور گريزان است            
  :  آمده است) اعراف173 و172آيات(در آيه ميثاق 

ندان آدم، ذريه و نسلشان را بيرون كشيد و آنان را گواه خودشان گاه كه پروردگارت از فرز آن
 اين براى آن بود كه روز .دهيم آرى، گواهى مى:  گفتند.آيا من پروردگار شما نيستم: گرفت و فرمود

يد پدران ما مشرك شدند و ما نسل بعدى آنان يله ناآگاه بوديم، يا نگوأيد ما از اين مسيقيامت نگو
 كنى؟ مىنابود  آنان سببرا به  آيا ما .هستيم

  :گويد اى مى  عالمه عسكرى در اين مورد با ذكر مقدمه
جوگرى به انسان بخشيده تا از و  خداوند، شهادت بر ربوبيت را از راه فطرت كنجكاو و جست

 آيا من :ها و حركت و سكون موجودات جويا شود، خداوند از ايشان پرسيد سبب پديد آمدن پديده
ما نيستم؟ و چون همه آنان با عقل فطرى خود دريافته بودند كه هر مخلوقى را خالقى پروردگار ش

  ).19 ص:عسكرى، همان(است و هر نظمى را ناظمى، فرياد بلى و آرى سردادند
  :نويسد  مي همچنين
كه خداوند آنان را تنها بر ايمان به ربوبيت خويش گواه گرفت، و از آگاهى بر الوهيت و   اما اين

ست كه ايمان به ربوبيت و قانونگذارى خدا در نظام زندگى مخلوقات،  ان به آن چيزى نپرسيد، از آن روايما
  ).20 ص:همان( در حالى كه عكس آن صادق نيست؛مستلزم ايمان به الوهيت و خالق آنان است

هـاى   ا و اظهار نظرهاى بسيارى وجـود دارد و بحـث          ه   تفاسير و ابهام   ، درباره آيه ميثاق  
 اين است كـه خداونـد       ،پذيرد ى مى يتفسيرى كه عالمه طباطبا   .  است ه مطرح شد  اي    دهگستر

ى ندارد، اما محيط ايسبحان در عالمى كه به حسب زمان هيچ انفكاك و جدايى از نشأت دني        
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 اما نه به نحو سابقيت زمـانى، بلكـه بـه            ،ى است ايبر آن است، يعنى سابق بر اين نشأت دني        
نسان درباره ربوبيت خويش ميثاق بسته است، يعنى همـان گونـه كـه    نوع سابقيت رتبى، با ا   

 بر زندگى دنيا، داراى زندگانى ديگرى در عـوالم بـرزخ و قيامـت اسـت، بـه                   افزونانسان،  
اى كه عالم برزخ محيط بر عالم دنيا و عالم قيامت محيط بر عالم برزخ است و انـسان                    گونه

دهـد و در عـين     به زندگى خـود ادامـه مـى   با همان وجود و شخصيت خود در آن دو عالم      
حال، احكام و نظام هر يك از اين عوالم به تناسب شـدت و ضـعف مرتبـه وجـودى آنهـا                      

 ( ء إِلَّا عنْدنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِلَّا بِقَـدرٍ معلُـومٍ           وإِن من شَي  متفاوت از ديگرى است، همچنين بنابر آيه        
  و نامحدود نزد خداوند و در خزاين او        گستردهنسان داراى سابقه وجودى      ا ،)21،)15(حجر

 كه آن سابقه وجود     اي    گونه  ده است، به  شست كه پس از نازل شدن به اين نشأت، محدود           ا
د كـه در عـين      ء هـستن    وجـه يـك شـى      دوى  اي نامحدود و اين وجود محدود دني      گسترده و 

، هـايش    سـختى   ، عالم انـسانى، بـا همـه       به عبارت ديگر   .وحدت، احكامشان متفاوت است   
 است كـه در آن، هـيچ        يمسبوق به نشأت انسانى ديگر، به وجود جمعى  نزد خداوند متعال           

 زيرا غيبت فعـل از فاعـل و صـنع از            ؛ها غايب نيست   انسانى از خدا و خداوند نيز از انسان       
ر را در ربوبيـت،  صانع در آن مقام معقول نيست و در آن عالم، هر فردى وحدانيت پروردگا             

در آن نـشأت، هـيچ از       . كند از طريق مشاهده نفس خود و نه از طريق استدالل، مشاهده مى           
بينـد و همـواره بـه وجـود او          ذات احديت منقطع نيست و حتى يك لحظه او را غايب نمى           

 بلكـه   ؛ امرى مستقل و جدا از اين نـشأت دنيـايى نيـست            ،آن وجود جمعى  . كند اعتراف مى 
 يعنى هر موجـودى مـادى، از جملـه انـسان، داراى دو              ؛ديگر اين نشأت است   روى و وجه    

وجهـى كـه    . سـت  ا  وجهى كه رو به خداوند دارد و وجهى كه روى آن به دنيـا              :وجه است 
 و بدون تـدريج، يعنـى دفعتـا بيـان           )28،)36( يس (»كُن« با كلمه    ،روى آن به خداوند است    

است واين همان   ا    ن مرحله ظهورش دار   تينخسشود، يعنى هرچه را الزم است در همان          مى
 :كند ميحقيقتى است كه خداوند از آن به ملكوت تعبير 

  ؛ )75،)6(انعام( وكَذلك نُرِي إِبرَاهيم ملَكُوت السماوات والْأَرضِ وليكُونَ منَ الْموقنينَ
آيـد و از    عدم به وجود مـى  دارد، به تدريج، از قوه به فعل و از         رو  اما وجهى كه به دنيا    

. ) انّما اَمرُه اذا اَراد شيئا اَنْ يقـولَ لَـه كُـنْ فَيكُـون              :)28،)36(يس(. است  تعبير شده  »فيكون«آن به   
 .دهد تا از اين عالم مفارقت كند و به سوى خداوند بازگردد اين وجه به تكامل خود ادامه مى
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تـوان   مىنيز   از آيات متعدد ديگر      )يه ميثاق آيه فطرت و آ   (در قرآن   پيشين   غير از آيات    
ى نهاده شده است كـه بـراى پرهيـز از           ي خداجو  او،   استنباط كرد در وجود آدمى و سرشت      

 .شود مى  اشارهها آن  نشانيبه و  ،ها خوددارى  كالم از ذكر آنطوالني شدن
ت تـذكّر    و آيـا   )2 ( بقـره  138،  )31( لقمـان  25- ،)14 (ابـراهيم 10 اين آيات عبارتند از   

 و  )59( حـشر  19ان ماننـد  يآيات نـس  ... و )51 ( ذاريات 55 )88( غاشيه 21) 74( مدثر 54مانند
  ....و) 3( آل عمران 177 ،)16 ( نحل53 ،)31( لقمان33، )29 ( عنكبوت65همچنين

خـوريم كـه روح       معرفت فطرى خدا  ميان ادلّه و شواهد اسالمى به اين واقعيت برمـى             
و پيمـوده   ين عالم و تعلّق به بدن جسمانى، عـالم بلكـه عـوالمى را               انسان قبل از ورود به ا     

 او نقـش    آخرتـي   ى و زنـدگى     ايمتحمل معارف و حقايقى شده است كه براى حيـات دنيـ           
 .شناخت حضرت حق ركن اصلى اين معارف است. مهمى دارد

  فطرى بودن دين
 .كنيم  فطرى بودن دين را اثبات مى، با ذكر چند مقدمه

 مسير خاصى در طريق استكمال وجود دارند، و آن مسير ،وع از انواع موجودات    هر ن  .1 
 تـرين نمونـه     است تا بـه عـالى      مترتب هم داراى مراتب خاصى است كه هر يك بر ديگرى         

 و  )نـه ارادى  ( كه همان غايت و هدف نهايى نوع است، و نوع با طلب تكوينى                منتهى شود 
دن به آن است، و از همان ابتداء كه داشت تكون            در طلب رسي   )نه ارادى (با حركت تكوينى  

 . بودمجهز يافت به وسائل رسيدن به آن غايت مى
 نامش را هدايت عـام      ، است مستند  اين هدايت و توجه تكوينى از آن جا كه به خداوند          

 خطـا   ،گذاريم، و اين هدايت تكوينى در هدايت هيچ نوعى از مـسير تكـوينى آن               هى مى اال
 اسـت،   مجهـز  هـا  ا استكمال تدريجى و به كار بستن قوا و ادواتى كه بـه آن              بلكه ب  ؛رود نمى

 :فرمايد همچنان كه در قرآن كريم مى. دهد براى آسانى مسير، آن را به غايت نهايى سوق مى
  .)50،)20(طه(ء خَلْقَه ثُم هدى  ربنَا الّذى اَعطى كُلُّ شى

  سـپس بـه راه       ؛عمت وجود بخـشيده   خداى ما كسى است كه همه موجودات عالم را ن         
 .است كمالش هدايت كرده

 :فرمايد  در جاى ديگر مى
  . )5،)87(اعلى( اَلَّذى خَلَق فسوى و الّذى قدر فَهدى، و الّذى اَخْرَج الْمرعى فَجعلُه غُثاء اَحوى
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 كـه     سپس هدايت و كسى     ،گيرى  و  كسى كه اندازه     آفريد و تمام عيار     آفريدخدايى كه   
 .گياهان را رويانيد و آن را خزان و افتاده كرد

 بـين  ي تفـاوت ا مشمول هدايت عامه است منتهـ  ، انسان نيز مانند انواع ديگر موجودات      .2
نيازهـاي   آن كـه     سـبب انـسان بـه     وجود دارد؛ يعني    انسان با ساير انواع حيوانات و نباتات        

توانـد همـه نـواقص را        مـى تكوينى بيشترى دارد و نواقص بيـشترى در وجـود او هـست ن             
تـر    كوچك ي از اجتماع   و  نياز دارد اجتماعى زندگى كند     پس ؛خودش به تنهايى تكميل كند    

مـسأله مـدنيت و     . شـود   مى )شهر(تر     سپس وارد اجتماع بزرگ     ؛كند  مى آغازبه نام خانواده    
 معنـا اجتماعى زندگى كردن طبيعى انسان نيست، و چنين نيست كه از ناحيه طبيعت بر اين                

آمدن قهرى مدنيت است و آن      پديد بلكه او طبيعت ديگرى دارد كه نتيجه آن          ؛ شود تحريك
 حال هر كسى و     ؛خواهد ديگران را به نفع خود استخدام كند         مى طور طبيعي   بهاين كه انسان    

پـس   ؛تـر اسـت     چنين كسى به استخدام افراد ديگر از نوع خود جـرى           .خواهد باشد  چه مى 
بـه  .آيد و حقوقى مساوى حق خود براى آنان قائل است          از در مسالمت درمى   ها    با آن  ناگزير

كند كه داراى اصولى علمى و قـوانين اجتمـاعى           هر حال، اجتماعى زندگى كردن، اقتضاءمى     
خـشنود   ، زندگى اجتماعى افـراد    ، در اين صورت   .باشد و آن قوانين را همه محترم بشمارند       

 اجمـاال   كه   اين د عبارتند از  ن بايد محترم بشمار   ها  نساناصولى كه ا  .شود  مى مندو سعادت كننده  
حقيقت زندگى دنيا را بفهمند، و آغاز و سرانجام انسان را در نظر بگيرنـد، چـون اخـتالف                   

 . شـود  گونـاگون شود سـنن آن اجتمـاع نيـز           در همين سه مسأله باعث مى      گوناگونمذاهب  
 موجـودى   نيا اين باشد كه صرفاً    مردمى كه طرز تفكرشان درباره حقيقت زندگى انسان در د         

زنـدگى ديگـرى    پـذيرد،     پايان مـي  و به جز زندگى دنياى زودگذر كه با مرگ          هستند   مادى
ندارند و نيز طرز تفكرشان درباره آغاز و سرانجام جهان اين باشـد كـه در دار هـستى جـز                     

ن ، چيز ديگـر نيـست، چنـي   شود مىاسباب مادى كه يكى پس از ديگرى موجود، سپس تباه        
 طـورى آن را مقـرر       ،هـايى مقـرر سـازند      خواهند براى اجتماع خود سـنت      مردمى وقتى مى  

ذ و كماالت محسوس و ماديشان را تأمين كنـد و مـاوراى آن سـعادتى          ي لذا فقطكنند كه    مى
 ،اما مردمى كه معتقدند در پس اين عـالم مـاده صـانعى وجـود دارد كـه عـالم        ؛  نخواهد بود 
داوند است و او جهان را آفريده تا راه و وسيله بـراى جهـان               ست و آن صانع خ     ا مخلوق او 

اى  خواهند براى زندگى دنيايى خود برنامـه       ديگر باشد و معتقد به معاد نيز هستند، وقتى مى         
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 ؛ كنـد  كنند كه سعادت دنيا و آخـرت را برايـشان فـراهم            ريزى مى  تدوين كنند، طورى برنامه   
 در اصول اعتقادى و طرز تفكر در حقيقت عالم           صورت و شكل زندگى با اختالف      ،بنابراين

كه بـشر اجتمـاعى و مـدنى     اما اين؛شود  مىگوناگونو حقيقت انسانى كه جزئى از آن است        
تواند اجتماعى زندگى كند، مگر وقتى كه قوانينى داشته باشد، دليلش ايـن اسـت                هرگز نمى 

 اكثريت باشـد، جمـع مـردم        هايى كه مورد احترام همه و حداقل،       كه با نبودن قانون و سنت     
 بـه   است ى كلى و عملى   يها و قوانين قضايا     و اين سنت   .شود شان منحل مى   متفرق و جامعه  

 و اين قـوانين هـر چـه         »فالن چيز جايز است   « و   »فالن چيز حرام  « «نبايد چنين كرد  «شكل  
 دارد، و هايى است كه براى اجتمـاع درپـى    مصلحتسببباشد، اگر احترام دارد و معتبر است، به  

 .شود  پس در اين قوانين مصالح و مفاسد اعمال، درنظر گرفته مى؛سازد جامعه را صالح مى
اى بين نقص انسان و كمال         سنن و قوانينى كه قضاياى علمى و اعتبارى است واسطه           .3
 ، كماالت، و از طرفى استو تابع مصالح او،  باشد و راه عبورى بين دو منزلگاه انسان          او مى 
  بلكه امورى حقيقى و واقعى و سازگار با نواقـصى          ؛د آن واسطه اعتبارى و خيالى نيست      مانن

 اصـول و    ، بنابراين رود؛  شمار مي   به حقيقى انسان    نيازهاي مصداق يكى از     ، كه هر يك   است
 حاجت اسـت،    واقع  به كه   نيازهايي   ؛ حقيقى انسان باشد   نيازهاي  هاى اين قوانين بايد      ريشه

 .هواى نفسنه بر حسب تشخيص 
 به طورى كه اگر انسان به       ؛ نامش سنت و قانون است     »بكن و نكن  « اين قضاياى عملى    

 اگـر بـه اصـول عملـى و          ،رسد و به حكم عقل      به حد رشد و كمال مى      ،آن قضايا عمل كند   
شود، عمل شود سعادت واقعـى انـسان را ضـمانت            سنن و قوانين عملى كه از آن تعيين مى        

يد تشريع دين مطابق فطرت و تكوين باشد و اين همان معنايى اسـت               با ،كند و از طرفى    مى
 . بر آن تأكيد كرده است)30 (  سوره مباركه روم30كه آيه شريفه

 . فَاَقم وجهك للدين حنيفا فطْرَةَ اللَّه الّتى فَطَر النّاس علَيها، ال تَبديلَ لخلق اللَّه، ذلك الدينُ القيم

 »دين فطرت «اسالم  : يميگو مى شد معناى فطرى بودن دين چيست        حال كه مشخص     .4
كند و   چون فطرت انسان اقتضاى آن را دارد، و به سوى آن راهنمايى مى          ؛خوانده شده است  

هاى مؤتلفه از خلقت انـسان و         عبارت است از تمام علت     ، ناميده شده  »اسالم«اگر اين دين    
  : مچنان كه فرمود ه)اعم از فعل يا ترك(مقتضيات تكوينى او 

  ).289 ص:ى، همانيطباطبا(انّ الدين عنداللَّه االسالم
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 چون خداى تعـالى ايـن ديـن را از           ؛ ناميده شده  »دين خدا « ،نكته ديگر اين كه اين دين     
بندگانش خواسته، يعنى خواسته است تا عمل خود را چه فعـل و چـه تـرك بـا آن تطبيـق                      

 ناميـده   »سـبيل اللَّـه   «اراده به معنايى كه بيان شد و نيز          البته   ؛دهند، و چنين اراده كرده است     
 سبيل و راهى است كه خدا از بندگانش خواسته، تا آن را بپيماينـد               يگانه ، چون اسالم  ؛شده

 :كه فرموده د تا به كمال وجود و سعادت هستى خود برسند چناننو سلوك كن
   .)45،)7(اعراف(ااَلّذين يصدون عنْ سبيل اللَّه و ينْفُونَها عوِج

 خواهنـد  كنند، و آن راه را كج و معوج مى          جلوگيرى مى  ] اسالم [=كسانى كه از راه خدا      
 ].چنين و چنانند[

  فطرى بودن مفاهيم دينى
 ،فطرت. م حقانيت دين، انطباق مفاهيم آن با فطرت و سرشت بشرى است           ي يكى از عال  

 ؛د و آيـين معقـول و معتـدل اسـت          فطرت دل، طالب توحي   . ها و باورهاى ذاتى    يعنى كشش 
 مطـابق بـا عقـل سـليم و     هايشخواهان مذهبى است كه دستورا     ،  گونه كه فطرت عقل    همان

 بـشر بـه     ،بـدون ترديـد   . منطق صحيح و از انواع خرافات و مسائل نامعقول پيراسـته باشـد            
 شده است كه هم سرمايه تشخيص حق از باطل را دارد و هم كشش ذاتى و                 آفريدهاى   گونه

گرايش و عالقه افراد بشر به مذاهب خرافى و گوناگون، دليل         . درونى او به طرف حق است     
 از اين رو او بايد به       ؛ها است  روشنى بر وجود اصل گرايش به مذهب در اعماق جان انسان          

، اگـر مقـررات و اصـول        برگزيند و   ندناسايى ك  آيينى صحيح را ش    ،كمك عقل و فطرت دل    
پـسند و خردپـذير     و دلنخواهد داشتدين با سرشت انسانها سازگار نباشد، ثبات و دوامى        

 .هم نخواهد بود

  مقوم درونى و قيم بيرونى انسان
، در تمام آنـان يكـسان       رود  شمار مي   بهها    فطرت خداخواهى كه مقوم درونى همه انسان      

 ،ور كه عامل بيرونى، يعنى دين كه سرپرست اين فطرت و قيم بيرونـى اسـت               ط همان. است
  : كه فرمود چنان: در همگان يكسان است
  .ذلك الدين القيم

آب بيـرون   : يميگـو   بلكه نظير آن است كه مـى       ؛ معناى بيرونى بودن، بيگانه بودن نيست     
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 ديـن اسـت، بـين درون       آب گرچه بيرون از   . گياه و گياه تشنه آب است تا آن را جذب كند          
اسـالم كـه فطـرت    . بخش، رابطه ضرور برقرار است     گياه تشنه و بيرون آن، يعنى آب حيات       

 قـيم عطـشان و      ،آب.  خواهان آن اسـت    ، كه نهال تشنه   ماند  مي آبى   بهطلبد،   انسان آن را مى   
مـن آب  : توانـد بگويـد   ست نمـى  است انسان تشنه كه قوام او به عطش او         ا  مقوم او  ،عطش

 :فرمايد خداوند مى. خواهم كامل شوم من نمى: تواند بگويد  زيرا نمى؛خواهم مىن
إِلَى اللَّه الْفُقَرَاء أَنتُم ا النَّاسها أَي15،)35(فاطر( ي(  

  ها فقير و نيازمند به خدا هستند همه انسان 
ـ               از اين آيه استفاده مى     ه خـدا مقـوم     شود كه فقر به خدا، مقوم انسان است و اگر فقر ب

 ؛ و آب زنـدگانى اسـت      عين الحيـاة   كند،   را رفع مي   ، دين خدا كه اين فقر       اشددرونى انسان ب  
 مقوم درونى انسان، يعنى فطرت او همان عطش بـه كمـال، بـه نـام خـداخواهى و               ،بنابراين

خداجويى است و قيم بيرون او همان آب زندگانى، به نـام ديـن اسـت كـه بـا پيمـودن آن                       
  .)158 ص: 1378 جوادى آملى،(رسد قيم، حتما به هدف مىصراط مست

  معناى قيوميت دين
 دين وقتى قيم است كه خود مستقيم باشد و اگر در خود دين نارسـايى و نابـسامانى و                   

 ؛ بـدين لحـاظ،    اعوجاج راه داشته باشد، هرگز قيم چيز ديگرى به نام فطرت نخواهـد بـود              
  : خداوند در وصف قرآن فرمود

  )28،)39( زمر(  ذي عوجٍغَيرَ
اعوجاج و كجى در    .تواند قيم ديگران باشد     و چون اعوجاج و كجى در  قرآن نيست مى         

 دين را 30 آيه، در سوره روم.كند قرآن، قرآن را مصون از انحراف و در نتيجه قيم معرفى مى        
سرپرست  دك بى  كو به ،ست و جامعه بدون دين     ا ها هى قيم انسان   دين اال  .كند قيم معرفى مى  

دارد، دين    اصلى كه انسان را مستقيم نگاه مى       . قوام و قيامى ندارد    ، انسان منهاى دين   .ماند  مي
 دچـار   ،اگـر ملتـى ديـن نداشـت       . ست و قيم انسان بايد از هر اعوجاجى مـصون باشـد            ا او

 تازد و هم هواهاى درونى بر او سلطه اعوجاج خواهد شد؛ زيرا هم دشمنان بيرونى بر او مى     
كند كه نه اعوجاج درونى بـه         اما اگر تحت قيوميت دين قرار گرفت، ايستادگى مى         يابند؛  مي

 تـا او را از پـاى        يافـت  و نه آسيب انحراف و كژ راهه بيرونى مجالى خواهـد             يابد  مياو راه   
درون خود مستقيم است و هم در بيرون در برابر دشمن قيام و مقاومت ،   بلكه همه    ؛درآورد
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ا   ؛طـور كـه آب قـيم گيـاه تـشنه اسـت             ست، همان  ا ها  دين اسالم قيم انسان     پس ؛كند مى امـ 
دانـد    گرچه انسان مـى    .)30،)30(روم (و لكنّ اكثر الناس اليعلمون    : دانند   اكثريت مردم نمى  

بينـى خـود      هر كس قوانين را بر اساس جهان       ،خواهد كه براى تأمين تمدن خود قوانينى مى      
بينـى مـادى تنظـيم       بينى كسى مادى باشد، قوانين را به روال جهـان           اگر جهان  .كند تنظيم مى 

 ،كـه تمـدن او در تـدين او اسـت          بيابدبينى او توحيدى باشـد، و چنـين          كند و اگر جهان    مى
 اما چون اكثريت مردم جهان ؛كند بينى توحيدى تدوين و تنظيم مى قوانينش را به روال جهان

 راهـى كـه     يگانـه دانند   بينى توحيدى است و قهرا نمى      نها بر جها   دانند كه فطرت انسان    نمى
 در  پيماينـد؛   مـي رسد، اسالم است و بـس، راه انحـراف را            انسان، با پيمودن آن به هدف مى      

توان به حقيقت    ها نمى  حالى كه براى دين درست مشخصاتى است كه در صورت فقدان آن           
 و  وضعيت هر كسى مطابق     تا  باعث شده  گوناگونهاى   وانگهى عوامل و انگيزه   . دست يافت 

ها مانند محيط خـانوادگى و قـومى، تـأثير           ، و اين عامل   برگزيند مذهبى را    ،فرهنگى كه دارد  
هاى تاريخى و ملـى، تعـصبات قـومى و نـژادى و          محيط فرهنگى و اجتماعى، جنگ و نزاع      

 پاسـخ چرا مسيحى شدى؟ در     : به شخصى گفتند  .توانند تأثيرگذار باشند   ها عامل ديگر مى    ده
 : ش 1383شـريعتى سـبزوارى،   (ام ديـدهم و كـشيده     ستم فراوانـي     ها چون از مسلمان  : گفت
 عقل و منطق و دليل و برهان و توجه به           فقطدر صورتى كه در گزينش مذهب بايد        .)61ص

هـاى تـاريخى و      تعـصبات قـومى و ملّـى، كينـه        . مشخصات دين صحيح  معيار قرار گيـرد       
 .ش  يا نفى مذهب و مرامى دخيل باشدهاى ديرين نبايد در گزين دشمنى

 ى فطرتي عوامل شكوفا
 .كنيم ى فطرت در قرآن متعدد است كه به اختصار به چند مورد اشاره مىي راههاى شكوفا

 هاي االهي به وسيلة انبيا آموزه. 1
  :  خداوند در قرآن كريم وظايف پيامبران را اين گونه فرموده است

هاتآي هِملَيتْلُوا عةَيكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو زَكِّيهِمي164 ،)3(آل عمران ( و.(  
مين وظيفه   و سو  ، دومين وظيفه، تزكيه روح    ،هى رسالت تالوت آيات اال    ، وظيفه نخستين

 .تعليم كتاب و حكمت است
 بـا   ،عقلى است كه قرآن كـريم     هاي    آموزه بخشى از آن،     :پيامبر دو دسته است   هاي    آموزه
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 ،داند  يعنى مطالبى را كه انسان نمى      ؛كند ها هدايت مى    بشر را به نتايج آن     ،هاى عقلى  تداللاس
هـاى درونـى بـشر اسـت كـه           آموزد و بخشى از آن، تبيين مطالب فكرى و احياى خاطره            مى وبه ا 

يعنـى  ؛   علم حصولى از قبيل بخش اول است       يپيداي.ها را به همراه آفرينش خود دارند       ها آن  انسان
 سـپس   ؛  كند ها را فراهم مى     از راه حواس ظاهرى، مقدمات فكرى آن       ،داند سان چيزى را كه نمى    ان
 .يابد  سرانجام به معارف عقلى و علوم كلى راه مىكرده،ها را تجزيه و تحليل  آن

يعنـى  ؛  هاى شهودى از قبيـل بخـش دوم اسـت           ظهور علم حضورى و شكوفايى دانش     
 بـه  و ها آگـاهى تفـصيلى نـدارد       به آن  ؛ اما داند  را مى  چيزى است كه انسان خطوط اصلى آن      

 ؛آينـد   از نهان به صـحنه دل مـى        به تدريج گيرند و     مورد تنبيه قرار مى    ،وسيله تعليم پيامبران  
پس يك راه براى شكوفايى فطرت، همـان  ؛ شوند گاه به علم حصولى ترجمه و تبديل مى        آن

انبيـا آن را در اختيـار انـسان قـرار     راه فكرى و طريق استدالل و علـم حـصولى اسـت كـه        
 .دهند تا انسان فطرت خود را با آن شكوفا سازد مى

  تزكيه نفس و رياضت و تقوا.2
 يعنى انسان كه روحـش      ؛ راه تقوا و تهذيب نفس است      ،ى فطرت ي راه دوم، براى شكوفا   

 را   و دلش را تزكيه و تطهير كرد، غيب جهان و ملكوت عـالم             ،را از طريق رياضت، تهذيب    
اش را از دنيا كم كند، حقـايق         منطق قرآن كريم آن است كه اگر انسان عالقه        .كند مشاهده مى 

جوشد و اين ظهور حقايق، يا براى آن است كه در نهـاد او ايـن معـارف        هى از قلبش مى   اال
 شـكوفا   ،ها كنـار رفـت، آنچـه در دل او دخيـره شـده بـود                ذخيره شده بود و وقتى حجاب     

 اسـرار   كنـد و    مـي آن است كه پرده دل را كنار زده  آيينه دل را گردگيـرى               شود  يا براى      مى
 .كند تابد و او مشاهده مى عالم در آينه دل مى

گـذارد    تهذيب نفس از گزند عالقه به دنيا، به هر دو مبنا و معنا، چنان در انسان اثر مـى                  
م راه تفكر وجود دارد براى آشنايى به حقايق جهان هستى، ه      . شود كه با اسرار عالم آشنا مى     

سازد و هم راه تقوا وجود دارد كه انـسان            انسان را با آن حقايق آشنا مى       ،كه با علم حصولى   
 البته جمع بين اين دو راه، هم ممكن و هـم            ؛كند را با علم حضورى به حقايق عالم آگاه مى        

علم حـصولى آنهـا      يعنى آنان كه راهيان راه تفكرند، اگر با تقوا باشند، نتايج             ؛است سودمند
د، اگر با براهين    نتر خواهد بود و آنان كه سالكان كوى تقوا و تهذيب نفس            تر و عميق   صحيح
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امـا اگـر    ؛  تر خواهـد بـود     تر و روشن   ها كامل  عقلى آشنا باشند، مشهودات علم حضورى آن      
 بين راه تفكر و علـم حـصولى و راه تقـوا و علـم                ،  نتوانست بين آن دو راه جمع كند و امر        

تر است؛    انتخاب علم شهودى و پيمودن راه تقوا و تهذيب نفس شايسته            دارير شد،  شهودى
 است و كـاربرد و تـأثير آن         ها   آن هم پيوسته مقدور  و  ها،   زيرا اين راه، هم مقدور همه انسان      

 مخـصوص   ،بـين دو راه    البتـه جمـع سـالم        ؛از كاربرد راه تفكر و علم حصولى بيشتر است        
  ).325 ص:دى آملى، همانجوا(انسان كامل است

 خالصه مطلب اين شد كه علم و معرفت در عقل نظرى و تزكيه در عقل عملـى عامـل               
 هم با كار علمى، يعنى تعليم كتاب و حكمت و هم بـا كـار                انبيا. شكوفائى فطرت است  

كننـدو عوامـل    هاى عقلى و فطرى انسان را شـكوفا مـى       عملى، يعنى تزكيه و تطهير، گنجينه     
 پاك بودن از گناه و معنوى بودن جامعه و محيط و بيان عالمانه و صحيح مفـاهيم                  ديگر مثل 

 .ى فطرت نقش بسزايى دارديدين در شكوفا

 ى فطرتي موانع شكوفا
 در مقابل عقل نظرى، جهل نظرى و علمى و در مقابل عقل عملى، جهل عملـى، مـانع                  

 جهل علمـى و جهالـت       ،نبه بيان ديگر، مانع شكوفايى فطرت انسا      . شكوفايى فطرت است  
وظيفه خود را نداند و جهالت عملى آن است كه          ،جهل علمى، يعنى كه انسان      . عملى است 

 . انسان به وظيفه معلوم خود عمل نكند
  : از عصيان و تبهكارى به جهالت ياد شده است، در قرآن

هبِج وءلُونَ السمعينَ يلَّذل لَى اللَّهةُ عبا التَّوقبول توبه  خداوند براى كسانى است )17،)4(نساء( الَةٍإِنَّم  
  .دهند كه سيئات را با جهالت انجام مى

جاهلى كه با وجود عـالم بـودن بـه          ؛ يعني    اين جهل عملى همان علم بدون عمل است       
  : فرمايد  مىكه على   چنان؛كند  به علمش عمل نمى،حكم و موضوع

  .رب عالم قدقتله جهله
  . )107 حكمت،نهج البالغه(كشتن او شده استباعث  كه جهلش  چه بسا عالمى

صـول   در ا   چنانكـه كلينـى    ؛ نه علم  ، جهل در مقابل عقل است     ، اصوال در متون دينى   
 بـه    . را تنظيم كـرده اسـت      »كتاب العلم «  و بعد   را نوشته  »كتاب العقل و الجهل   « ابتدا   ،كافى

انسان يا اهل بهشت اسـت يـا اهـل          : گفتن گونه تقسيم كرد و      ايتوان انسان را     تعبيرى مى 
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  :  درباره عقل فرمودكه امام صادق  چنان؛ آن كس كه عاقل است، اهل بهشت است.جهنم
  .)3  ح،11 ص،1ج:كلينى، همان(ما عبد به الرحمان و اكتسب به الجنان 

نخوانـده   خوانده يـا درس   يا درس،جاهل اهل جهنم است آن كس كه اهل بهشت است        
به بيان  . خوانده نيست  خوانده است يا درس    س كه اهل جهنم است نيز يا درس       و آن ك   است
 انسان در علم حضورى و شهودى، مانند معرفت حق و اسما و صفات و تعينات حق                 ،ديگر

با سرمايه فطرت توحيدى آفريده شده است، در مسائل عملى نيز با وجود ملهـم بـودن بـه                   
 متمايل و فطرت او به حق و عدل         ،ر او نهاده شده   فجور و تقوا، گرايش به تقوا و فضيلت د        

رو شـود كـه نـه آن      اما همين انسان ممكن است در بعد نظر و عمل با مـوانعى روبـه              ؛است
 .يابدشهود در او شكوفا شود و نه اين گرايش در او تحقق 

طـور كـه شـناخت        هر انسانى كه با فطرت توحيدى و فضايل فطرى آفريده شد، همان           
 شناخت موانع آن نيز     ،ايى فطرت جهت رشد استعدادهاى فطرى او الزم است        عوامل شكوف 

ى فطـرى دو    يموانـع شـكوفا   .  به دفع و رفع آن بپـردازد       ،، تا با شناخت موانع    ت دارد ضرور
 .2 ؛ مانند غفلت، وسوسه علمـى، پنـدارگرايى و عقـل متعـارف            ، موانع نظرى  .1:دسته است 
 . تكبر، دنياگرايىمدارى،  مانند خودبينى، هوس،موانع عملى

 .ى فطرت به اجمال اشاره كنيمي جا دارد به بعضى از موانع شكوفااكنون 

  غفلت.1
هى غافل شود، از حركـت علمـى بـراى شـناخت             انسانى كه از خود و خدا و آيات اال        

غفلت ؛ زيرا خواهد شدى فضايل نفسانى محروم يشهود حق و از حركت عملى براى شكوفا   
 .گذارد انسان به سوى كمال حركت كند جس و چرك است، نمىكه در فرهنگ دين، ر

يـاد  «يكى مراقبـت از خـود و ديگـرى          :  رعايت دو چيز است    ، راه حل زدودن اين مانع    
توانـد غفلـت را از خـود      پيوسته به ياد خدا باشد مى، اگر انسان از خود مراقبت كرده     .»خدا

  : د عرض كر بر رسول اكرم»مجاشع«شخصى به نام . بزدايد
يا رسول اللَّه فكيف الطريق إلى موافقـة        :  فقال .معرفة النفس :يا رسول اللَّه كيف الطريق الى معرفة الحق؟ فقال        

  عصاره حديث اين اسـت     .سخط النفس : فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ قال      : فقال .مخالفة النفس :الحق؟ قال 
: مجلسى، همـان  (ست  ا  مخالفت نفس، راه موافقت خدا     و ، راه خداشناسى  ، معرفت نفس  كه
 .ست ا دن خداكر ناراضى نگهداشتن نفس، راه راضى .)72 ص،67ج
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  آلودگى روح به گناهان.2
آلودگى .  يكى از موانع شكوفايى فطرت خداجوى انسان، آلودگى روح به گناهان است           

فطـرت  . بـرد  كند و پاكى و لطافت نخستين آن را از بـين مـى              دل را از خدا دور مى      ،گناهان
همچنين آلوده بودن محـيط و غـرق شـدن جامعـه در             . تواند شكوفا شود    انسانى نمى  چنين

پـرورى و حيـوان صـفتى از عوامـل           پرستى و هواى نفس، تحريـك شـهوات و تـن           شهوت
 :نويسد استاد مطهرى مى. هى در انسان استاثر شدن فطرت اال انحراف يا بى

 آدم .قى يا علمى يا هنرى، منافات داردها با هرگونه احساس تعالى اعم از مذهبى يا اخال اين
دهد  پرست حتى احساس عزت و شرافت و سيادت و شهادت و شجاعت را از دست مى شهوت

ان «: فرمايد طور كه خداوند مى  همان؛كشد هاى معنوى او را نمى شود و جاذبه و اسير شهوت مى
  .)405، ص3 ج: مطهرى، همان(»اللَّه اليهدى القوم الفاسقين

 يط نامناسبمح. 3
در .  عامل ديگرى كه ممكن است مانع هدايت فطرى انسان شود، محيط نامناسب است            

اى كه عقيده رسمى، ماترياليسم است، شنيدن نداى فطـرت و پاسـخ درسـت بـه آن،                   جامعه
 باعـث از دسـت دادن موقعيـت         امكان دارد مانند حركت بر خالف جهت رودخانه است و         

 .اجتماعى شود

 ست مفاهيم دين بيان نادر.4
 بيان نادرست مفاهيم دين، به صورت ايجـاد تـصور نـامعقول و غيـر علمـى از خـدا و            
صفات او يا ايجاد تعارض ميان دين و ساير فطريات و تمايالت طبيعى بشر نيـز از عوامـل                   

  ).402-391 ص:جوادى آملى، همان: ك.  رهمان و(.سركوبى فطرت مذهبى است

  وسوسه علمى و شيطانى.5
 انـسان   ينـشاند و رأ     را جاى حق مـى     ، باطل شيطان با دسيسه خود، حق را جاى باطل        

دهد تا انسان را از مشاهده ملكـوت بـاز دارد و          سالك را جاى وحى يا عقل مبرهن قرار مى        
رو است و براى زدودن اين مانع، انسان بايد عارف           ههاى شيطان روب   انسان پيوسته با وسوسه   
 .رغبت باشد عقلى شده و به گناه بى
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 پندارگرايى.6
پنـدارد   ى فطرت توحيدى انسان، پندارگرايى است، انسانى كه مىي از ديگر موانع شكوفا   

 پنهـان و نجـواى او را        ؛بيند و او در مشهد و محضر خـداى سـبحان نيـست             خدا او را نمى   
انى كـه    انـس  ؛شـود  و دوباره زنده نمـى    رود    از بين مي  پندارد با مرگ      انسانى كه مى   ؛داند نمى
پنـدارد نظـام آفـرينش      انـسانى كـه مـى    ؛كند پندارد قدرت و جاه و مال او را جاودانه مى          مى

پندارد هدايت   و انسانى كه مى)115:)23(مؤمنون( أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاًبيهوده و ياوه است    
دهد  ندارد كار خوب انجام مىپ  ندارد، و انسانى كه مىنيازى يافته است و به رهبرى پيامبران

 گرفتـار يكـى از موانـع شـكوفايى          ، در همه اين موارد و نظاير آن       دچار است در حالى كه به بدى      
 . بودن استه و محاسبهفطرت است و راه زدودن پندارگرايى، شناخت حق و نيز اهل مراقب

  عقل متعارف.7
نـى عقلـى كـه همـه          يع ؛ى فطرت انـسان، عقـل متعـارف اسـت         ي از ديگر موانع شكوفا   

 البته همين عقل متعارف در مراحل اوليه معرفـت          ؛كوشش او براى حفظ حيات ظاهر است      
مرحلـه بـاالتر    در مقايسه بـا     اى    اما هر مرحله   ؛و شناخت و سير به سوى فضايل، الزم است        

 چنان كه اگر حـضرت      ؛ است و انسانى كه بخواهد به اوج لقاى حق راه يابد، عقل مانع است              مانع
 .سپرد  نمىتن  بود و به آتشمانع همين عقل عادى براى او ،ديانديش  با عقل عادى مىبراهيما

 كبر.8
كبر چركى اسـت كـه صـفحات شـفاف دل را تيـره              .  از ديگر موانع فطرت، تكبر است     

آيـات  . مانـد  كند و انسانى كه دلش تيره شد، از شهود حق و گرايش به فضيلت بـاز مـى                  مى
  ).146،)7( و اعراف)56،)40( غافر(مانع اشاره كرده استقرآن كريم به اين 

 خودبينى و هوس.9
 .مـدارى اسـت    ى فطرت، گرفتار شدن در دام خودبينى و هـوس         ي از موانع بزرگ شكوفا   

ى خـود بـاز     ي از شكوفا  ،هاى نفسانى او جلو بينش و گرايش او را بگيرد          انسانى كه خواهش  
ست و همه چيز را در       ا ها ها منافع شخصى آن     اين كه قبله آن    ها، به دليل    اين دسته از انسان    .ماند مى

 .شود  فطرتشان شكوفا نمى، و در نتيجهمانند ميد، از سير و سلوك باز نبين خود و براى خود مى



 
 

126 

    
    

    
    

    
    

   
هم 

ل د
سا

/
ان 

بست
تا

13
84

  

 دنياگرايى.10
 به همـين دليـل در   ؛ تعلق به دنيا و محبت به آن از موانع اساسى شكوفايى فطرت است            

  : روايات آمده است
59 ص،70 ج:مجلسى، همان(دنيا رأس كل خطيئةال حب(.  

توان تمام موانع شـكوفائى فطـرت را بـه            مى ؛ پس  خطاها محبت دنيا است    ماساس تما  
الزم است چنـين دنيـايى را بـه همـان           اما   ؛ ارجاع داد  ،ها است  همين مانع كه جامع همه آن     

محبـت  . دارد، دنيا است   باز مى معناى معهود نزد اهل معرفت تفسير كرد كه هر چه انسان را از خدا               
 .شود  نيز مىوتباهى و فساد عملى اباعث طور كه مانع اصالح عملى انسان است،  دنيا همان

 هاى شيطان گاه كمين.11
 ؛ شيطان دشمن سعادت انسان است     .ى فطرت، شيطان است   ي يكى ديگر از موانع شكوفا    

.  بـه دامـنش بينـدازد      ،غـوا كـرده   كنـد تـا او را فريفتـه و ا          از اين رو در مسير او كمـين مـى         
كند تا انـسان را از تعبـد         گاهى در حوزه تعبد كمين مى     .1 :هاى شيطان متعدد است    گاه كمين

كه حوزه تعبد آن   حال آن؛كوشد انسان، اعمالش را به ميل خود انجام دهد خارج سازد و مى
ـ 2؛   انجام دهد  ىاست تمام كارهاى خود را بر اساس وحى اله         ا است كه انسان كه عبد خدا     

كند تا انسان در مقام انديشه، به جـاى ايـن            گاه او حوزه تعقل است و كارى مى        گاهى كمين 
نمـا را بـه      ها را با يقين بفهمد و بپذيرد، برهان        هى را با برهان تحليل كند و آن       كه معارف اال  

ن گـاهى در حـوزه شـهود كمـي        .3  ؛جاى برهان واقعى نشاند و از تعقّل ناب محـروم شـود           
اى كه انسان حقايق جهان ربوبى را آن گونه كه هست، با دل و بدون وساطت             حوزه ؛كند مى

طور كـه هـست      كند تا واقع را آن      شيطان كمين مى   .كند لفظ و مفهوم و استدالل مشاهده مى      
گـاه انديـشه و       در واقع شيطان، نخست شهود، آن      .مشاهده نكند يا چنين راهى را انكار كند       

خداى سبحان انسان را با سرمايه شهود آفريده و قلب او را بيـدار و               . كند حرف مى عمل را من  بعد  
 .ماند  از مشاهده حق باز تاكند   اما شيطان با القائات باطل او را مشغول مى؛بينا ساخته است

 زنگار دل.12
  : فرمايد قرآن كريم مى. ى فطرت و شناخت حقيقت، زنگار دل استي يكى از موانع شكوفا

   )14،)83(مطففين(  قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسبونَ ا بلْ رانَ علَىكَلَّ
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بينند، آن است كه جان آنان را پرده گناه و زنگـار             اى حقايق دين را نمى      سرّ اين كه عده   
تابد و چيزى را     آيينه اگر غبارآلود شود، هرگز نور حق و خير در او نمى           . دل فراگرفته است  

 ،تى اگر آن آيينه توان مشاهده خود را داشته باشـد، پـس از غبـار گـرفتن                  ح .دهد نشان نمى 
گيـرد و انـسان       زيرا آينه گـرد گرفتـه حجـاب قـرار مـى            ؛قدرت ديدن خويش را هم ندارد     

 .محبوب از ديدن حق و گرايش به آن محروم است
  ).402- 391 ص: همان،جوادى آملى: ك.  ر،براى توضيح بيشتر(

 هاى زدودن موانع  راه
 زدودن ايـن    باعـث  آنچـه    . انسان بعد از آشنايى با موانع، بايد درصدد زدودن آن برآيـد           

 عبـارت اسـت از توبـه، زهـد، رياضـت، مراقبـه،              ،شود، بعد از آگـاهى و بيـدارى        موانع مى 
شـوند،    مـى  برانگيختـه ى فطـرت    ي كه براى شكوفا   خداپيامبران   . ...هى و محاسبه، تقواى اال  

 با زدودن موانع، زمينه رشد و       و بعد كنند   ها را بيدار مى    هى، انسان نخست با تالوت آيات اال    
 .آموزند ها كتاب و حكمت مى  پس از آن به انسانآورئد و ها را فراهم مى تكامل آن

 ثانيـا پرهيزكارانـه تمـام       ؛   سالك اوال بايد پرهيزكارانه مراقب باشد تا كار خالف نكنـد          
 ؛ و مراقب باشد تـا چيـزى از يـاد او نـرود    كندبط افعال و اعمال جوارحى و جوانحى را ض   

 ، در داورى هرگـز بـه سـود نفـس و زبـان عقـل             ، كـرده   ها را جمع   ثالثا پرهيزكارانه تمام آن   
 ؛ رابعا اگر در محاسبه خـود را كاميـاب يافـت شـاكر باشـد               ؛راشيانه يا مرتشيانه حكم نكند    

توفيـق  ،  سيئات او افزون بود   خامسا طبق قضاى صحيح و داورى عادالنه اگر حسنات او بر            
 سادسـا اگـر نتيجـه قـضاى     ؛چنين نعمتى را از خدا بداند و راه افزايش حسنه را ادامه دهـد      

 .باشد   فورا با توجه و انابه ترميم كند و مدام در طى چنين منازلى،عادالنه افزايش سيئات بود

  خالصه و نتيجه بحث
 يعنى بذر انـسانيت در وجـود     ؛يده شده وجود و واقعيتش بالقوه آفر    چگونگي   انسان در   

 ، بنـابراين ؛او به صورت بالقوه موجود است تا به تدريج، از زمينـه وجـود وى سـر بـرآورد               
اى از    تولـد، پـاره    ابتداي نيست كه انسان در      انظريه فطرت در مفهوم اسالمى آن، به اين معن        

يست كه انسان در آغـاز تولـد       ن ا همچنان كه به اين معن     ؛ها را بالفعل دارد    ادراكات يا گرايش  
 بلكه موجودى ذو مراتب     ؛پذيرد پذيرا و منفعل محض است و هر نقشى به او داده شود، مى            
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اى از مراتـب انـسانى واقـع     اش، در مرتبه است كه در هر مرحله از مراحل رشد و شكوفايى 
به علم، خيـر    بدين ترتيب، گرايش    . دشو شود و متناسب با آن مرتبه، لوازم آن را دارا مى           مى

 انـسانى اسـت     هاي  اخالقى، جمال و زيبايى، تقديس و پرستش و امثال آن از جمله گرايش            
كه در مراحل گوناگون رشد و معرفـت عقالنـى نايـل آيـد و فـارق ديگـر انـسان از سـاير                 
موجودات، يعنى قدرت تعقل و دورانديشى، پا به ميان گذارد و او را از نفـوذ جبـرى ايـن                    

هاى مادى و طبيعى مانند ميل به غذا، خواب، امور جنسى و ماننـد آن، آزاد                 ها و ميل   گرايش
هـى  ها را تحت فرمان عقل قرار دهد و انسان را به آزادى واقعى و خليفة اللّ                 و همه آن   سازد

خليفـه خـدا روى     در جايگـاه    بينيم در قرآن از سـويى، انـسان          كه مى   اين پس، ؛  دكننزديك  
 اا، آزاد، مستقل، امانتدار و ملهم به الهـام فطـرى فجـور و تقـو               زمين، داراى فطرت خدا آشن    

 نه به اين دليل است      ،شدهوصف   و از سوى ديگر، ظلوم، جهول، طغيانگر و عجول           ،معرفى
كه انسان موجودى دو سرشتى است كه نيمى از آن متعالى و ستودنى و نيمى از آن پست و                   

 و عمل صالح    ابه آن كماالت ايمان، تقو     بلكه به اين جهت است كه انسان         ؛نكوهيدنى است 
 نـاقص، حـريص، ظـالم، نـادان، بخيـل و گـاهى از حيـوان                 ؛ پس انسان منهاى ايمان    ؛است
 مـالك   ،شناسى و بيولوژيكى    است كه انسانيت زيست    روشندر اين صورت،    . تر است  پست

جموعـا از   هـا م   انسان«: گويد از اين رو، مفهوم خودآگاهى انسانى كه مى       ؛  انسان بودن نيست  
خودآگاهى انـسان و وجـدان مـشترك        . نمايد  رخ مى  »مندند يك وجدان مشترك انسانى بهره    

هايى كه در حد طفوليت و بالقوه        انسان. دشو هاى به انسانيت رسيده يافت مى       در انسان  فقط
هاى مسخ شده كجا داراى خودآگاهى انـسانى و وجـدان مـشترك         اند و نيز انسان    باقى مانده 
 و ابوذر را همدرد ،اهند بود؟ چه وجهى وجود دارد كه موسى را هم پيكر فرعون      انسانى خو 

ها را بـه صـورت انـسان واقعـى و داراى وجـدان                انسان واقع  بهمعاويه بپنداريم؟ پس آنچه     
 مؤمنـان اعـضاى     .است »هم ايمانى « ،دمد ها مى  ند و روح واحد در آن     كمشترك اخالقى مى  

خـوابى بـا او همـدردى      سـاير اعـضا بـا تـب و بـى           ، آيد  هرگاه عضوى به درد    .يك اندامند 
ساز و سرمايه خودآگاهى است و كرامت ذاتى كه انـسان             پس ايمان است كه انسان     ؛كنند مى

گاه وجود خواهد  ب آن، بر بسيارى از مخلوقات برترى دارد، آن سب است و به     مند  بهرهاز آن   
اش را درك كند و خود       افت، ذاتى داشت كه در پرتو ايمان، خويشتن واقعى و كرامت و شر          

گـاه كـه خويـشتن واقعـى خـود را دريافـت،              ها بشمارد و آن    ها و شهوتراني   رابرتر از پستي  
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 .يابد خداى خود را مى
تر از   فطرت انسانى امرى تكوينى، يعنى جزء سرشت انسان و غير اكتسابى، ولى آگاهانه            

قعيت غير قابـل انكـارى اسـت كـه در     اين وا. است حيوانى يغريزه و مربوط به امور ماورا   
خالقيـت و   . سـازد  وجود هر انسانى، نهاده شده و انسان را از ساير موجـودات متمـايز مـى               

شناسى، عشق   جويى و عدالت خواهى، حق     ابتكار، هنر و ادبيات و صنعت، حب بقا، حقيقت        
ه نه تنها   اين حقيقتى است ك   .  هستند و پرستش امورى درونى و حكايتگر خلقت ويژه انسان        

ان و صـاحبان رأى و نظـر بـدان          ور  هست، بلكه بسيارى از انديـش      ا مورد تأييد متون دينى ما    
عارفى كه انسان در  در شناخت انسان و م   .اند  آن را دريافته   ،اذعان داشته و در تجربيات خود     

ترين مسائل است، و بايد گفـت كـه          ترين و اصلى   له فطرت اساسى  أآن موضوعيت دارد، مس   
، فطـرت   بـراي مثـال    ؛هاى گوناگون اسـت     داراى فطرت  ،انسان. مطابق با فطرت است    ،دين

 حقايق علمى و فلـسفى انـسان را درك       ، فطرت علمى  .زيستى، متضمن سالمت انسان است    
دهد؛ فطرت اخالقى كه تمايالت بـه        ى را از زشتى تشخيص مى     يفطرت هنرى، زيبا  . كند مى

 :تعبير ديگر، هر انسانى در چهار عالم رسول دارد        به  . سوى خير و زيبايى درون انسان است      
عالم زيستى، علمى، هنرى، اخالقى، و رسول بيرونى براى بيدار كردن ايـن رسـول درونـى                 

 و ، رسول مذكّر است؛ بدين جهت، اما ممكن است فطرت دچار فراموشى شود؛آمدى است
مكـن اسـت     و فطرت م   ، پس رسول شفابخش است    ؛ممكن است فطرت دچار بيمارى شود     

عدم درك و توجه به اين مهـم، تفـسيرى يـك            . رسول هدايتگراست  ، بنابراين ؛منحرف شود 
بدون توجه به اصل فطرت، از آيات قرآن و         . بعدى و مادى صرف از انسان ارائه خواهد داد        

 اخالقـى و  هايدر سـايه فطـرت دسـتور      . حوادث تاريخى تفـسير صـحيحى نخواهـد شـد         
 و در غير اين صـورت  يافته شارع دين خواسته، معنا خواهد    گونه ك  آسمانى، آن هاي    آموزه

المعارف اسالمى است بدين معنـا كـه در همـه معـارف               ام ،فطرت. به انحراف خواهد رفت   
كـسى كـه بخواهـد      . اسالمى مدخليت داشته و از اهم مسائل علوم و معارف اسالمى اسـت            

 بدون توجه به فطـرت  يقين  به،  ندكعلوم انسانى را با رنگ و صبغه اسالمى مطالعه و تحقيق            
 .دچار خواهد شدسياري بو سرشت انسانى به كج فهمى و اشتباهات 
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