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  مقاله علمي ـ پژوهشي

بازخواني آموزه فطرت 
  انساني ژنوم به توجه با

  *الهام محمدزاده  ١٥/٠٧/١٣٩٨: تاريخ تأييد  ٢٠/٠٩/١٣٩٧تاريخ دريافت: 
 **رضا نيرومند   ______ ________________________________   

  چكيده

هاي مصرّح قرآن كريم است كه اشاره به آفرينش خاص و متمايز و  فطرت از آموزه
ممتاز آدمي دارد. اين سرشت مشترك انساني در طول تـاريخ تفكـر اعـم از دينـي و     

هر قدر دانـش  ورزي متفكران بوده است. در عين حال  غيرديني مورد توجه و انديشه
اگرچه پشتوانه قرآني و روايي نيـز   -شناسي دانشمندان پيش رفته هاي انسان و پژوهش

گيـري   رسد هنوز فرايند و مكانيسمي كـه شـكل   به نظر مي -آن را تقويت كرده است
اي تبيـين نمايـد كـه نظريـات علمـي و دينـي را بـه         گونـه  فطرت مشترك انساني را به

نگشـته اسـت. نوشـتار پـيش رو كوشـش كـرده اسـت        يكديگر مقـرون سـازد، ارائـه    
علمي از فطرت ارائه دهد كـه بـا مبـاني حكمـي و روايـي و قـوانين        -تصويري عقلي

هـاي مختلفـي كـه ميـان فطـرت و بعـد        علمي ژنتيك سازگار باشد. از ارزيابي نسبت
توان تفسيري جـامع از فطـرت ارائـه كـرد      روحاني و جسماني آدمي برقرار است، مي

هاي  گار و هماهنگ و مرتبط با بدن و نفس انسان باشد. نسبتي كه ميان آموزهكه ساز
تواند ما  ديني فطرت و طينت از يك سو و طبيعت آدمي از ديگرسو برقرار است، مي

  را به احتمال انطباق ميان فطرت با ژنوم انساني نزديك گرداند.

  .عينيت فطرت با ژنوم فطرت، ژنوم انساني، نسبت فطرت و ژن، نظريهواژگان كليدي: 

                                                      
 niroomand_um@yahoo.com. دانشگاه بجنورد يگروه معارف اسالم اري* استاد

 em_um2008@yahoo.com. دانشگاه بجنورد يگروه معارف اسالم اري** استاد
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  مقدمه

شده در متون ديني است كه اجمـاالً اشـاره بـه آفـرينش      هاي تصريح فطرت از آموزه

سازد و به واسطه  خاص انساني دارد و درواقع اين ويژگي اساسي شخصيت آدمي را مي

گردد. حال مسئله ايـن اسـت    مفهوم فطرت است كه انسان از ساير موجودات متمايز مي

دهد و مرتبط با كـدام سـاحت و    كدام بخش از شخصيت آدمي را تشكيل ميكه فطرت 

باشد. آيا فطرت صرفاً مربوط به ساحت نفساني و روحانيِ جداي از بدن  بعد انساني مي

باشد؟ در اين صورت چه نسـبت   انسان است يا مرتبط با بدن آدمي و بعد زيستي آن مي

توان برقـرار كـرد؟ بـا توجـه بـه       رد يا ميهاي انسان وجود دا محتملي ميان فطرت و ژن

شـود   هاي متفاوت و متناقضي كه در انسان وجود دارد اين مسئله نيز مطـرح مـي   گرايش

شود و در اين صورت  كه آيا فطرت صرفاً مربوط به كماالت و فضايل اخالقي انسان مي

ـ   گرايش به امور پست و غيراخالقي چه نسبتي با فطرت پيدا مي ه كـدام  كند و مربـوط ب

  ساحت انساني است؟

هاي ديني ساحت روحاني آدمـي وابسـتگي و    بر اساس برخي مباني حكمي و آموزه

رابطه وثيقي با بعد جسمي و بدني او دارد؛ به نحوي كه از آن به اتحـاد نفـس و بـدن و    

رو بر پايه اين ارتباط عميـق ميـان    اين شود. از فراتر از آن به وحدت ميان آن دو تعبير مي

ها در زير مجموع ساحت روحـاني   س و بدن فطرت آدمي چه بر اساس برخي ديدگاهنف

او قرار داشته باشد يا بر پايه نظراتي مرتبط با جسم او ارزيـابي گـردد، تفـاوت چنـداني     

توان تفسيري جامع از فطرت ارائه كـرد كـه سـازگار و     كند و در هر دو صورت مي نمي

اي كه ميان فطـرت و طينـت و    باشد. نيز رابطه هماهنگ و مرتبط با جسم و روح انسان

طبيعت آدمي برقرار است، احتمال تفسير و تلقـي رابطـه ميـان فطـرت موجـود در هـر       

  كند. هاي بدن آدمي را از نظر دور نمي انساني و ژن

هاي فطري انسان گرايش به دين و پرستش است. امروزه بـر اسـاس    يكي از گرايش

ناميـده  » ژن خـدا «ي از سوي دانشمندان ژنتيـك رفتـاري   برخي تحقيقات اين رفتار فطر

شده و خصلتي موروثي به شمار آمده است، گرچه هنوز ايـن بحـث بـه اثبـات قطعـي      
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ها و شـدت و ضـعف فعليـت و نحـوه      نرسيده است. اصل وجود فطرت در همه انسان

خصوص چگونگي انتقال فطرت از نسـلي بـه نسـل ديگـر و ميـزان       ظهور و بروز آن به

ثيرگــذاري طبيعــت و طينــت و تربيــت والــدين و محــيط اجتمــاعي كــه اساســش در تأ

هاي ديني تأييد شده است كـه احتمـال رابطـه فطـرت انسـاني را بـا سـاختارهاي         آموزه

  كند. جسماني از جمله ژنوم انساني تقويت مي

  فطرت واژه و اصطالح

 ،معنـاى شـكافتن  به هاي لغت  در كتابواژه (فَطَرَ) باشد و  مي» فطر«فطرت مشتق از 

 اسـت.  آمـده  آفرينش ابتدايى و بدون پيشينه و اختـراع  ، آغاز وكردن چيزى از طول پاره

بـه همـين مناسـبت، بـه      ،است» آغاز«در لغت عرب » فطر«معناي اصلي ريشة  ازآنجاكه

چون خلق چيزي به معناي ايجاد آن چيز و آغاز وجـود   ؛رود كار مي نيز به» خلق«معناي 

 /٤٥٧، ص٣، ج١٣٦٧ اثيـر،  ابـن / ٦٤٠ص ،١ج ،١٤١٢اصـفهانى،   (راغـب  است و تحقق شيء

 خلقـت ساختار لفظى خاص فطرت زياده بـر معنـاى   پس . )٥٦ص ،٥ج ،١٤١٤منظور،  ابن

كـه نـوع خاصـى از     »رِكبـه «و  »جِلسـه «لغت  اننداز آفرينش است، م اي بيانگر نوع ويژه

  دهد. را نشان مينشستن و ايستادن 

درآمـدن   يافتن، پديدارشدن و از كـتم عـدم بـه    عبارت است از هستيبنابراين فطرت 

با آن آفريده مخلوقات امور فطري، مجموعه خصوصياتي است كه  است و بر اين اساس

 اكتسـابى  مقابـل  در فطـرى  آنجاكه از .گردد ميو حقيقت آنها از يكديگر ممتاز  شوند مي

در آنهـا را  ذاتـاً  آدمـي   ود اسـت  در خلقت اوليه انسان موجو فطريات انساني نيز ،است

يـا   شـود معرفـت   براي مثال وقتـي گفتـه مـي    ؛دارد همراه هورود به دنيا بهنگام تولد و 

تولـد  خدا فطري است، مقصود اين است كـه انسـان خـدا را پـيش از      گرايش انسان به

  گذارد. و لوازم آن به زندگي در طبيعت و دنيا قدم مي با همين گرايش ذاتي شناخته و
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  فطرت در قرآن و روايات

 »فاطر«به معناى آفرينش و باشد،  مي» فطر«كه واژه  فطرت ريشه در آيات قرآن كريم

: انعام(» األرض انّى وجهت وجهى للذى فطر السموات و« به معناى آفريدگار آمده است:

 الحمـدهللا فـاطر  «؛ )١٤: انعـام (» قل أغيـراهللا أتّخـذ وليـاً فـاطر السـموات واألرض     «؛ )٧٩

؛ )١٠(ابـراهيم:  » اَفيِ اللّه شك فاطرِ السـموات واألرض «و  )١: فاطر(» األرض السموات و

صراحت از واژه فطرت براي آفرينش انسـان اسـتفاده كـرده     اي كه به آيه اما در اين ميان

ا  فاقم وجهك للدين حنيفا «شريفة  است، آيه هـلَيع ي فَطَرَ النَّاسالَّت اللَّه طْرَتيلَ  الفد تَبـ 

اللَّه: پس روي خود را با گرايش تمام به حق، به سوي ايـن ديـن كـن، بـا همـان       لخَلْقِ

 )٣٠م: رو(» سرشتي كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداي تغييرپذير نيست

 و مشتقات آن كه در آيات قرآن مجموعاً بيست بار به كار رفته است، فطرواژه  باشد. مي

كاربرد اما  ؛شود كاربرد عام آن همه موجودات را شامل مي. عام و خاص دارد دو كاربرد

موات و االرض  «نظيـر   ييهـا  عبـارت  خاص آن ويژه انسان اسـت.  فـاطر  « و »فطـر السـ

فطر «ي مانند تاو عبار بوده و مانند آن مربوط به كاربرد عام فطرت »السماوات و االرض

گونه كـاربرد   . اين دودارد كاربرد خاص فطرت ربداللت و نظاير آن  »فطركم« و »الناس

رابطـه عـام و   . عالوه بر اينكـه ميـان آن دو   قرآني فطرت با يكديگر رابطه منطقي دارند

تـوان لحـاظ كـرد؛     را در آن مـي » بايـد «و  »هسـت «رابطه  برقرار است، از سويي خاص

دهد كـه   ن نشان ميدر زبان عربي و نيز در آيات قرآ »فطر« مفهومبنابراين اگرچه واژه و 

در مورد همـه موجـودات جهـان مـادى صـادق اسـت، در زبـان وحـى واژه          كاربرد آن

  تنها در مورد انسان به كار رفته است. -»اللَّه ةفطْرَ« به صورت اضافي -فطرت

هـر يـك از ايـن    و براي فطرت شـده  مختلفي سير اتفو روايات اسالمي  در احاديث

تـوان ايـن    مـي درمجمـوع   كنند. براي فطرت ذكر مي تفسيرها مورد و مصداق خاصي را

  .جاي داد ديني تفسيرها و مصاديق را در سه دسته عقايد، اخالق و اعمال

شود. در روايـات   اصول اعتقادي مي مربوط بهروايات  در ترين قلمرو فطرت عمده

اسـالم بـه    و واليت ائمه و ديـن  امامت، همچون معرفت خدا، توحيد، نبوت عقايدي
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فرماينـد:   در توضـيح آيـه فطـرت مـي     . امام صـادق ن امور فطري ياد شده استعنوا

فرمـوده   باقر آفريده است. در روايتي ديگر نيز امام خداوند همه را بر فطرت توحيد

شـود   است: هر نوزادي با اين معرفت كه خـدا خـالق و آفريننـده اوسـت، متولـد مـي      

كلمـه اخـالص را بـه عنـوان      اميرالمـومنين . نيز حضرت )٢٠ص ،٣ ج تا]، [بي ، كليني(

. شـارحان  )١٦٣، ص١١٠، خطبـه تـا]  (شـريف رضـي، [بـى   فطرت معرفـي نمـوده اسـت    

اخالص را به معنـاي شـهادت بـه توحيـد و نبـوت پيـامبر گرامـي اسـالم          البالغه نهج

. روايـات بسـيار ديگـري از امامـان در     )٢٢٢ص ،٧، ج١٣٣٧ ،الحديـد  ابـي  ابن(اند  دانسته

عناي فطرت مفاهيمي مانند شناخت ربوبيت خداوند متعـال، تثبيـت حجـت    توضيح م

ائمـه را معرفـي    واليـت  و اسـالم  حنيف سهل و ساده و به دور از رهبانيتخدا، دين 

 ،١٥ج ،١٤١٢مجلسي، / ١٢ص ،٤ جو  ١٧ص ،٢ج و ١٣٩ص ،١ج تا]، [بي(كليني، اند  نموده

. )١٥٥ص ،٢، ج١٣٦٧قمـي،   /٣٢٩  و ٣٥صص ،١٣٩٨،  بابويه  ابن/ ٣٦٥ ص ،٢٣ جو  ٤٠٣ص

هـا و   امور اخالقي در برخي روايات آمده است كه قلـوب انسـان  بودن  فطري  در مورد

هاي اخالقي،  مؤمنان بر فضايل اخالقي سرشته شده است و درمجموع فضايل و ارزش

مجلسـي،  / ١٥٢ ص ،٨ جو  ٣٨١ ص ،٤ ج تـا]،  [بي كليني،( فطري و ذاتي قلمداد شده است

برخي از نيز اي احاديث  در پاره. )٣٥٥ ص ،٧١ جو  ١٧٢ص ،٧٥ جو  ١٣٢ ص ،٢٤ ج ،١٤١٢

 ،مضمضـه وضـو،  نظافت از قبيل نماز، مربوط به  خصوص امور بهديني و آداب اعمال 

از  و ازدواج مسـواك ، زكات، غسل جمعه ،كردن ناخن و شارب كوتاه ،ختان ،استنشاق

 /٤٩٤  ص ،٥ ج و ١٧ص ،٢جو  ٣٧٧ ص ،٣   ج تا]، [بيكليني، ( فطريات برشمرده شده است

  .)١٣٠ ص ،١ ج ،١٤٠٤بابويه،   ابن/ ٦٨ ص ،٧٦ ج ،ق١٤١٢مجلسي، 

خصوص در روايات به سه دسته فطريـات   توان امور فطري را در قرآن به بنابراين مي

عنا م توان از دو جنبه ميبندي كرد. نيز  اعتقادي، فطريات اخالقي و فطريات عملي تقسيم

: يكـي از جهـت   دكـر  بحـث  ر همه اقسام ايـن فطريـات لحـاظ و   و ماهيت فطرت را د

در بررسـي   درواقع پرسش اساسيمعرفت به اين امور، ديگري از جهت گرايش به آنها. 

عقايـد،  شـناخت  بـودن   مـراد از آن، فطـري  آيـا   موارد مذكور اين اسـت كـه   بودن فطري

يـا   فطري است آن امور گرايش به مقصود اين است كه است يااخالقيات و اعمال ديني 
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آنكه اساساً تعبير فطرت اشاره به هر دو مورد شـناخت و گـرايش ذاتـي بـه آنهـا دارد؟      

به اين معناست  ،شود جميع معارف حقه را شامل ميكه  مربوط به عقايد فطري احاديث

ـ     را فاهيم و معارف بنيـادين كه خداوند اين م در سـاختار ذاتـي    ابـه نحـوي قبـل از دني

نيز  .هنگام تولد حامل اين معارف فطري هستندها  انسانو همة قرار داده   آفرينش انسان

اي  كند كه آفرينش آدمـي بـه گونـه    داللت مي ،رواياتي كه اشاره به فطريات اخالقي دارد

آساني و به صورت طبيعي  دهد و به ها تشخيص مي ها را از بدي بوده است كه ذاتاً خوبي

اعمـال و احكـامي   امـا   ؛ها گريزان است ها گرايش داشته و از زشتي به سوي انجام نيكي

 اسـالم بـه   شـريعت هـاي   نشـانه  هاي اصلي و از ويژگي ،فطرت مطرح شده عنوانكه به 

يعنـي وقتـي گفتـه     ؛گـردد  بودن اسالم بر مـي  ها به فطريبودن آن لذا فطري ؛رود شمار مي

  ين معناست كه آن از آيين و مطابق اسالم است.به ا ،شود اين عمل فطري است مي

  ضرورت بازخواني مفهوم فطرت

در  شناسـان  اعم از فيلسوفان، روان شناسان و انسان عموم دانشمندانگذشته از اينكه 

انـد   هـاي متعـدد و متعارضـي را مطـرح كـرده      ديدگاه خصوص سرشت مشترك انساني

 ٨٨صص ،٥ج و ٣٢١، ص٤، ج١٣٨٠ كاپلستون،/ ٤٤، ص١٣٦٤و  ٧١-٥٤، ص١٣٦٩دكارت، (

و  ٣٥٨، ٤٣٨-٤٣٦ ،٧٧-٧٦، صص١٣٩١/ شولتز، ٩٣و  ١١-١٠/ صص١٣٧٦/ هارتناك، ٢٨١و 

عارفان الهـي، حكمـاي اسـالمي، فيلسـوفان و      .)١٨٧و  ١٤٧، ٦٣، صص١٣٩٠/ كري، ٣٧٩

 تفصـيلي  انـد كـه ورود   تفصيل در باب فطرت نظريات متعددي را طرح كرده متكلمان به

حكيمـان اسـالمي اگرچـه در     رسـد.  ين مجال ممكن و ضروري به نظـر نمـي  به آن در ا

كننـد و بـر شـناخت     انسان در معقوالت تصـريح مـي   شناخت پيشينيتعريف فطرت بر 

فطري خداوند تأكيد دارند؛ اما درمجموع از نحوه آفرينش و نيروهاي بالفعل خداوند در 

/ ٦٤، ص٣، ج١٤١٤و  ٢١٩، ص١ج ،١٣٧٥ســينا،  ابــن( انــد انســان بــه فطــرت تعبيــر كــرده

ــدرا ــيرازيص ــايي، /٤٠٠، ص٣ج ،١٩٨١، الدين ش ــي،  /٢٧، ص٢ج ،١٣٧٠ طباطب  ،١٣٧٥خمين

ــص ــري/ ١٨٠-١٧٩ص ــران   .)١٥٩، ص١٣٦٣و  ١٩، ص١٣٧٠،  مطه ــان و مفس ــان متكلم مي
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نظرهاي فاحشي در اين بـاب   اسالمي اعم از شيعه و سني با وجود نقاط اشتراك اختالف

يي كه برخي آن را ذاتي و مربوط به عوالم پيشين برخي به اكتسـابي  وجود دارد، تا آنجا

(براي آگاهي جامع و مفصلي در اين موضوع ر.ك: عدالت نژاد اند  بودن آن راي داده و ارادي

  .)٨٤-٦٧، ص١٣٩٠و معمار، 

پس از مباحث و تعاريفي كه در باب فطرت گذشت، مسائلي درباره فطـرت انسـاني   

باشـد. پرسـش ايـن اسـت كـه آيـا        هاي جدي مي نزاع و چالششود كه محل  مطرح مي

گرايـد. از آيـات و    فطرت به دو طرف خير و شر گرايش دارد يا فقط به سمت خير مـي 

شـود، ايـن اسـت كـه فطـرت       روايات و آنچه مجموعاً درباره فطرت گفته و فهميده مي

را بـه  سويه و فقط در جهت كمال و خيرات است و به همين دليـل صـفات خـوب     يك

دهند. درواقع مسئله اين است كه اگر مراد از فطـرت انسـاني سرشـت     فطرت نسبت مي

هـا   ها را بـه سـمت حقـايق و معـارف الهـي و انجـام خـوبي        نيكي است كه همه انسان

كشاند؛ پس گرايش به امور پست دنيوي و رذايل اخالقـي در وجـود آدمـي از كجـا      مي

ر جزئـي از طبيعـت آدمـي بـه شـمار رفتـه و       نشئت گرفته است؟ آيا گرايش به اين امو

درنتيجه مانند فطرت ذاتي انسان است يا از خارج و به صورت اكتسابي در روند تربيت 

هـاي قـدما    طوركه گذشت، عـالوه بـر اخـتالف ديـدگاه     شود؟ همان به آدمي تحميل مي

ايـن   هاي متفاوت و گاه متناقضي كه حتي محققّان معاصر كشـور مـا از   امروزه نيز پاسخ

ها از مباحث مربوط به فطرت كه نص صـريح   اند، با وجود گذشت قرن مسئله ارائه كرده

دهنـده   كند، در نوع خود نشان باشد و ظاهراً سهل و ابتدايي جلوه مي قرآن و روايات مي

پا افتاده است، جالب است كـه حـدود پنجـاه     ابهام و عدم پيشرفت در همين مسئله پيش

هـايي كامـل در ايـن موضـوع      با اشاره به ابهام و نبود، پـژوهش  مطهـرى  استادسال پيش 

  .)٧٤ص، ١٣٦٣مطهرى، (اظهار شگفتي كرده است 

مشرب معاصر در رابطـه بـا ايـن     هاي چهار تن از متفكران فيلسوف در زير به ديدگاه

  شود: موضوع بسنده مي

 سـفلي  »من«متعالي و علوي و ديگري » من«يكي است: » من«انسان داراي دو  الف)

هـاي بـا    گـرايش  هاي مقـدس و  گرايشهاي انسان به دو قسم  گرايشو بر همين اساس 
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، هـاي مقـدس را همـان ميـل بـه خـوبي، خيـر        گـرايش شود.  تقسيم مي» من«محوريت 

» مـن «هـاي بـا محوريـت     گرايش و دهد تشكيل مي فضيلت، پرستش، حقيقت و زيبايي

 هيچ كـدام از  بندي . البته در اين تقسيمباشد همان غرايز مشترك ميان انسان و حيوان مي

  .)٤٩٠ص ،٣، ج١٣٧٤مطهري، ( هاي منفي و ضدارزشي وجود ندارند گرايش

به خير و كمال مطلق دارد و هرچند خداوند فجور و تقوا را به او  گرايشانسان  )ب

خانواده و تربيت غلـط او  و مگر آنكه محيط است، ه و نيكي اكرده، تمايل او به تقو الهام

كه اين نوعي انحراف از فطرت و تحميل بر حقيقت اوسـت.  را به سمت فجور بكشانند 

راه خير و سعادت را طي خواهد كرد و همـواره   است و متمايل به حق پس انسان فطرتاً

از تحـت تـأثير شـرايط     هـا  و انتخاب بـدي  لباطبه  گرايشها را برخواهد گزيد و  نيكي

  .)٤٣ص ،١٢، ج١٣٧٨جوادي آملي، ( شود بر او عارض ميخارج 

بـا   ،)٧٠: اسـراء () و لقد كرّمنا بنـي آدم (هرچند انسان مورد تكريم خداوند است  ج)

اين حال خداوند او را موجودي هلوع، جزوع، منـوع، ضـعيف و عجـول ناميـده و ايـن      

انسان هستند، نه عارض بر او زندگي، اجتماع و محيط اين اوصـاف را در   اوصاف ذاتيِ

گونه آفريده شده است. عالوه بر آيات قرآن، سـير تـاريخ    كنند، بلكه او اين او ايجاد نمي

دهد كـه پرونـده انسـان ماالمـال از سـياهي، تبـاهي، كـج روي و         طبيعي انسان نشان مي

بـه حـق، فـداكاري،     گـرايش از سـوي ديگـر    .باشـد  مخالفت و عصيان در برابر حق مي

ها هم همواره در نهاد انسان وجود داشته اسـت. بـا ايـن     عدالت خواهي و عشق به نيكي

و جامعه دانست و معتقد  هاي انسان را معلول محيط، خانواده توان همه بدي وصف نمي

امـا جامعـه او را آلـوده     ؛شـود  شد انسان موجودي پاك و فرشته خو وارد اين عالم مـي 

  .)٥٤ـ٤٦ص، دفتر نخست، ١٣٧٣سروش، (سازد  مي

هـاي   گـرايش هـاي متعـالي و    گـرايش  :باشـد  مي گرايشداراي دو نوع  ذاتاً انساند) 

 در انسـان وجـود دارد   بـه خيـر   گـرايش  هم به شر و گرايش هم به عبارت ديگر ؛پست

  .)٤٢٥ص ،٣-١، ج١٣٦٧مصباح، (

از سويي اين مسئله نيز قابل پيگيري است كه اگر فطرت انساني امـر پـاك و معـدن    

هـا بـا آن متولـد     هاست كـه همـه انسـان    ها و خوبي گرايش به معارف حقّه و همه نيكي
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هاي مصرَّح مربوط بـه طينـت سـجين كـه      شوند، چه نسبتي ميان اين مطلب با آموزه مي

/ ٧ -١٠(مطففين: باشد؟  كند، برقرار مي حكايت مي ظاهراً از ناسازگاري غيرقابل توجيهي

  .)٨-٢ص :٣ تا]، ج / كليني، [بي١١٢-٩٣، ص١، ج١٣٨٩صفار قمي، 

حل اين مسائل در بازشناسي ماهيت و تعريف فطرت نهفته است.  رسد راه به نظر مي

 انسان نه به صـورت  فطرتاين است كه  كرد،از منابع ديني استنباط توان  ميآنچه اساساً 

دو عنصر خير و شر عجين يافته و نـه بـالفطره نسـبت بـه      وجود و گرايش به بالفعل از

شـرور   توان آدمي را ذاتاٌ از سويي مي باشد و نه مي يتفاوت و خنث پذيرش خير و شر بي

مراد از فطرت سرشت ملهم از خوبي و بدي است  بلكه ،ستنادنيكوسرشت صرفاً و يا 

خيـر و شـر را    شـناخت قابليـت  كه نفس آدمي به واسطه اين الهام و معرفت الهي عمالً 

» و نفسٍ و ما سويها فألهمها فُجورهـا و تَقويهـا  «بر اساس آيه شريفه  .دارد طوريكسان به

وا) نفس آدمي و در نتيجه هاي (فجور و تق ها و خوبي . خداوند متعال بدي)٧-٨: شـمس (

اعمال و مصاديق مربوط به آنها و احياناً راه كسب و اجتناب هر يك را مشخص كرده و 

به او شناسانده است. درنهايت اين انسـان اسـت كـه بـا ورود بـه دنيـا و بـا توجـه بـه          

خصايص طبيعت انساني و شرايط محيطـي از اختيـار خـود جهـت انتخـاب و گـزينش       

برد. در عين حال بايد توجه داشت كـه ايـن    ر عالي يا داني بهره ميحركت به سمت امو

استنباط از آيه مذكور كه الهام فجور و تقوا به تركيب دوسويه فطـرت آدمـي از خيـر و    

ماننـد الهـام تقـوا بـه معنـاي واحـد        باشد؛ زيرا الهام فجور بـه  شر اشاره دارد، مردود مي

ام شده كه اين كار، بد و پليـد اسـت تـا از آن    فهماندن و شناساندن است؛ يعني به او اله

دوري كند، نه آنكه او را به فجور هـدايت كـرده و سـوق دهـد. عـالوه بـر اينكـه ايـن         

وضوح با الهام تقوا تركيب خودمتناقضي از آيـه را بـه نمـايش     برداشت از الهام فجور به

ن    : «باشـد  گذارد. ادامه آيات فوق شاهدي روشن بر بطالن اين پندار مي مي مـ قَـد اَفلَـح

: هر كس آن را پاك گردانيد، قطعـاً رسـتگار شـد و هـر كـه      زكّيها و قد خاب من دسيها

. درنتيجـه فطـرت انسـاني اگرچـه در     )١٠-٩(شمس: اش ساخت، قطعاً باخته است  آلوده

ها  كند، گرايش باطني او را بالقوه به سمت خوبي شناخت بدي و خوبي يكسان عمل مي

رسد اساس فطرت بيش از آنكـه حكايـت از    كرده است؛ بنابراين به نظر ميسازماندهي 
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باشد  يا امكان استعدادي در وجود انسان است كه مختص او مي  فعليت داشته باشد، قوه

  گردد. و به واسطه آن از ساير حيوانات متمايز مي

اده كوشش براي كشف نسبت ميان فطرت الهي كه از ابتداي آفرينش در او وديعه نه

نهـادن بـر روي    شده، با ساختار ژنوم آدمي كه مراحل تشكيل آن هم قبل از تولد و قـدم 

حـل بـراي بـازخواني آمـوزه      تواند به عنوان يـك كليـد و راه   گيرد، مي زمين صورت مي

  اساسي فطرت مفيد باشد.

  ماهيت ژنوم انساني

اطالعـات  گوينـد كـه حـاوي كليـه      مي »DNA«دهنده  ژن به رديفي از اجزاي تشكيل

بـر   (نسـخه پيـام   »RNA«بـه   »DNA«زيستي سازنده موجود است. اطالعـات زيسـتي از   

شـود؛   ) انتقال يافته و سپس اين اطالعات ژنتيكي به پروتئين تبديل مي»DNA«اطالعات 

بنابراين ژن بايد داراي دو خاصيت باشد: اوالً بتواند از نسلي به نسل ديگـر انتقـال يابـد    

لي يك نسـخه از آن را داشـته باشـد. ثانيـاً داراي اطالعـاتي دربـاره       كه در نتيجه هر نس

اسـترون،   /٣١، ص١٣٨٩زاده اردكـاني،   (متوليساختمان و ساير اعمال زيستي موجود باشد 

  .)١٦ص ،١٣٩٠

اي به  شناسي هيچ ماده دهنده ژنوم است، به زبان زيست ماده تشكيل »DNA«ازآنجاكه 

شناسـي   اهميت اين مولكول وجود ندارد و كشف آن به مثابه برپايي انقالبـي در زيسـت  

  .)١٣٠و  ١٠١، ٢٧، صص١، ج١٣٨٩واتسون، (گردد  قلمداد مي

»DNA« كـل   شـود.  مانند است كه بر خالف كروموزوم ديده نمي مولكولي دراز و نخ

توالي  گرفته است. در هسته قرارآن نيز قرار دارد كه » DNA« اطالعات ژنتيكي سلول در

»DNA «دهـم درصـد موجـب     تشابه برخوردارند و همين يـك  ٩/٩٩ها از  در همه انسان

. از نظـر محتـواي   )١٨٦، ص١٣٩١بـام و همكـاران،    نـوس (شـود   ايجاد تنوع در انسان مـي 

شـده   ساختار بسيار پايداري است كه اطالعات ذخيـره  داراي» DNA«اطالعاتي، مولكول 

(نـوري دلـويي،   يابد  به شكل كامل و صحيح تكثير شده، از نسلي به نسل ديگر انتقال مي
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 .)١٣٠و  ٣٤ـ٣٦، صص١، ج١٣٨٩واتسون،  /١١٨، ص١، ج١٣٨٨

هاي هر سـلول، انـدامك، انـدامگان يـا موجـود زنـده را كـه در         اي كامل از ژن دسته

هسته سـلول   گويند. دستورالعمل درون ) ميGenomeنهفته است، ژنوم (» DNA«مولكول 

دهد كه بتواند مراحل متفاوت رويـاني را سـپري كـرده،     شده اين امكان را مي تخم بارور

سپس به يك نوزاد تبـديل شـود. جنـين در تمـام مراحـل تكـاملش از دسـتورالعمل آن        

  كند. گنجينه وراثتي كه همان ژنوم است، استفاده مي

شناسـي مولكـولي    ترين طرح زيست ) به عنوان بزرگHGPبرنامه طرح ژنوم انسان (

  هاي ساختاري موجود در ژنوم انسـان بـراي يـك دوره    است كه با هدف تعيين همه ژن

آغاز شد. درواقع هـدف ايـن طـرح تهيـه نقشـه فيزيكـي و        ٢٠٠٥-١٩٩٠ساله از  پانزده

ـ   شناسايي دقيق ژن هـاي   ق آن روي كرومـوزوم و تفكيـك ژن  هاي متفاوت و محـل دقي

گرفتن و كنترل عملكرد  دست  اش به انساني اعم از مولد بيماري و سالمتي است كه نتيجه

آن است. از لحاظ پژوهشي اين را بايد در نظـر گرفـت كـه اگـر بخواهنـد فقـط شـكل        

ت شود؛ به عبـار  هزار صفحه مي ٧٥٠هاي داخل يك سلول را بنويسند، كتابي در حد  ژن

، ١٣٩١(پاسـارژ،  هزار صفحه داخل يك سـلول قـرار داده شـده اسـت      ٧٥٠ديگر اكنون 

هاي انساني رقمي در  . درنتيجه انجام طرح مذكور تخمين ژن)٦، ص١٣٨٨/ بيكر، ٢٥٤ص

حدود بيست و پنج هزار ژن است كه البته اين تصوير تنها به شروع يك پيچيدگي اشاره 

  ).٤٥، ص١، ج١٣٨٨ي دلويي، / نور٢٥، ص١٣٩١بام،  (نوس كند مي

  نسبت ميان فطرت با ژن انساني

تواند راهگشا باشد، معنا و منشـأ   آنچه به عنوان كليد نسبت ميان فطرت با ژنتيك مي

هـا   هاي ديني در همه انسـان  فطرت و ساختار فطري انسان است. فطرت بر اساس آموزه

شود. اگرچه در نسل قبلي،  هاي بعدي منتقل مي وجود دارد و از هرگونه والديني به نسل

پدر يا مادري آن را شكوفا نكرده باشد يا حتي مانند برخـي جنايتكـاران تـاريخ فطـرت     
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پرسـش اساسـي    ١الهي را كشته باشد، در هر صورت امور فطري در فرزنـد وجـود دارد.  

است كه نحوه پيدايش و انتقال فطرت از نسلي به نسلي چگونه اسـت و چـه طـور    اين 

ها و شرايط از آن پدر و مادري كه در زندگي ضد فطـرت الهـي و    فطريات با آن ويژگي

آيـا فطريـات از راهـي غيـر از      ٢شان منتقل شـده اسـت؟   اند، به فرزند انساني عمل كرده

اساساً خداوند در هر فرزنـد انسـان كـه بـه دنيـا       اند؟ يا ها به ما منتقل شده وراثت و ژن

فـرد ايـن    طورخـاص و منحصـربه   آيد، بدون درنظرگرفتن گذشته و قوانين طبيعي بـه  مي

هاي انساني را خداوند از طريـق قـوانين طبيعـت     گي دهد و يا همه اين ويژ فطرت را مي

نظريـه قابـل    آورد؟ در اينجـا سـه   هـا پديـد مـي    هاي الهي است، در همه انسان كه سنت

  گردد. تفصيل تبيين، نقد و بررسي مي بررسي است كه در ذيل به

  نظريه عينيت فطرت با ژن انسان

هاي ديني در قرآن و روايـات آفـرينش خداونـد بـر      ه بر اساس داليل عقالني و آموز

هاي جاري در نظالم عالم است و هر فعلي كه خداونـد در جهـان    اساس قوانين و سنت

كنـد   دهد، حتي صدور معجزات و كرامات از اين قـوانين عـدول نمـي    مي طبيعت انجام

كه خصوصيات موجود در كودك از ساختار ژني والدين و  گونه . بنابراين همان)٢٣(فتح: 

بـارداري و هنگـام تولـد از سـوي      كه قبـل از انعقـاد نطفـه، دوره     ٣ژنتيك نيز عوامل اپي

                                                      
تـوان   ) مـي ٣٠: (روم »فطْرَت اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس علَيهـا «در آيه شريفة » الناس«. عالوه بر اينكه از واژة ١

نداشـتن بـه گروهـي خـاص داللـت دارد. در       عموميت فطرت را استفاده كرد كه بر عموميت و اختصاص
ها اعم از سـعيد و شـقي شـمرده     احاديث نيز فطرت توحيدي ويژگي عمومي و همگاني براي همة انسان

كل مولـود يولـد   «احاديثي مانند  .)٤١٦ ص ،٢، ج]تا بي[شده و از هنگام تولد با آنها همراه است (كليني، 
صراحت كليت  ) نيز به٢٨١ص ،٣، ج١٤١٢(مجلسي، » لى الفطرةما من مولود االّ يولد ع«يا » علي الفطره

 كنند. و فراگيري وجود فطرت را در هر نوزادي تأييد مي
: (نـوح » آورنـد  دنيا مي گذاري فقط كافران پليد به و لَايلدواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارا: خدايا اگر تو اينها را باقي... . «٢

٢٧(. 
٣ .»Epigenetic« ژنتيك يا فراوراثت دانشي نوين و بسيار پيشرو و البته تا حدود زيـادي ناشـناخته از    اپي

هـا و   ثيرات عوامل فراژني و چگونگي اثرگذاري محيط بر بيان ژنأژنتيك مولكولي است كه به بررسي ت
 .دپـرداز  ها و تأثير آن در سالمت و بيماري انسان و موجـودات ديگـر مـي    شدن ژن يا خاموش و روشن
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دك نيز بايد تحت تأثير ايـن عوامـل بـوده    والدين به وجود آمده، فطريات موجود در كو

باشد؛ زيرا بر اساس رواياتي كه گذشت، هر كودكي قطعاً در هنگام تولـد داراي فطـرت   

رو نشود،  كه هنوز كودك با جهان خارج و تربيت و عوامل بيروني روبه است و ازآنجايي

  لزوماً فطرت بايد تحت تأثير عوامل قبل از تولد در كودك پديد بيايد.

گذاري عوامل زيستي و ژني بر پيـدايش فطـرت ايـن اسـت كـه       شاهد ديگر بر تاثير

باشد و همين شـدت و   متفاوت و داراي مراتب و شدت و ضعف ميها  انسانفطرت در 

ضعف علت بروز و ظهور و آثار متفاوت و مختلف آن در رفتـار و افكـار افـراد اسـت.     

گونه تـرجيح يـا علـل و     ثابت بدون هيچ كه اگر قرار بود فطرت به نحو دفعي و  حالي در

يكسـان در  طور بـه تا حـدودي  ها  انسانبايد همه  ،ايجاد گرددها  انسانقوانين خاصي در 

  بودند. كميت و كيفيت و ظهور و بروز آن برخوردار مي

كند،  بودن فطرت با ساختار ژنوم را اثبات مي يكي ديگر از شواهدي كه نظريه يكسان

شري است. عالوه بر اينكه بر اساس روايات، طينت افراد كـامالً از  بودن فطرت ب متفاوت

سبب تبعيت فطرت از منشأش كه همـان طينـت اسـت،      به آغاز خلقت متفاوت است و 

مربوط بـه فطريـات   احاديث برخي  ازهاي مختلف باشند.  ها نيز بايد داراي فطرت انسان

هـا داراي   نيسـت و انسـان  لقيـات فطـري مشـترك    شود كـه همـة خُ   استفاده مياخالقي 

 (مجلسي،فطريات اخالقي متفاوتي هستند كه در طينت و خميرماية آنها نفوذ كرده است 

. برخــي از اهــل معرفــت نيــز انســان را داراي دو )١٧٢ص ،٧٥ جو  ٣٥٥ ص ،٧١ ج ،١٤١٢

هـاي مختلـف بـا درجـات      و براي فطرت در انسـان   دانسته فطرت تبعي و فطرت اصلي

. نيز تبدل فطرت )٧٧-٧٦ص، ١٣٧٧خميني، (اند  متفاوتي را نام برده فطرياتايمان و كفر 

شـود و تفـاوتي كـه در     اوليه به فطرت ثانيه كه بر اثر اعمال و عادات اكتسابي ايجاد مي

همـة  اگرچه  شود، داللت دارد بر اينكه هاي ذاتي افراد در بدن و خُلقيات ديده مي ويژگي

فطرت و خلقت مشـترك هسـتند كـه خداونـد بـه آنهـا داده       ها هنگام تولد داراي  انسان

                                                                                                                             
» DNA«هاي خاصـي بـدون تغييـر تـوالي      تغييرات فراوراثت تغييراتي ارثي هستند كه بيان ژن را در ژن

(  ابـداع شـد   ١٩٣٩) در سـال  C.H. Waddingtonژنتيك توسط ودينگتون ( دهند. اصطالح اپي تغيير مي
 .)٢٢٨ص، ١٣٩١پاسارژ، 
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هـاي   هـا داراي فطـرت   مانع از اين نيست كه انسـان مشترك  است، فطرت يا امور فطريِ

. به اين معنا فطرت همان طبيعت بشر است كه داراي دو مرتبـه  باشند اي و ويژه متفاوت

طبيعـت هـر    در مرتبه مشترك همه مساوي و در مرتبه خـاص،  .مشترك و خاص است

كند كـه از ديگـران    هاي خاصي مي فردي متفاوت با ديگري است كه او را داراي ويژگي

كارها و ساير امور   سازد، مانند توانايي ويژه برخي افراد در يادگيري و توانايي متمايز مي

هاي متفـاوت در عـين برخـورداري از     باشند. اين دارابودن فطرت كه ديگران فاقد آن مي

مشترك دقيقاً با ژنوم متفاوت هر فرد انساني نسبت به انسان ديگـر در عـين   يك فطرت 

گردانـد،   داشتن ژنوم مشترك نوع انساني كه او را از ساختار ژنوميك حيوانات متمايز مي

  باشد. سازگار مي

در هـا   ي متفـاوت انسـان  هـا  ها و طبيعت منشأ فطريات طينتاگر  مبناي نظريه عينيت:

كه برخي از محدثان و متكلمان فطرت را بـا طينـت    چنان آن ،استنياز د هاي پيش جهان

يـا   )٥٥٤، ص٢ ، ج١٣٨٦(عسـگري،  انـد   معنا دانسته و تعابير متفاوت يك معنا شـمرده  هم

 سرشتخداوند طينت آدم اول را كه برخي حكماي معاصر معتقدند، هنگامي كه  گونه آن

در اين صورت اگر فطرت به تبعيت ، )٧٧-٧٦ص، ١٣٧٧خميني، (در او قرار داد  فطريات

از طينت به طبيعت و بعد زيستي انسان برگردد و درنتيجه مراد از فطرت نحوه آفـرينش  

توان از اساس فطرت را به ژنتيك انسان اعم از  و ساختار طبيعي و مادي انسان باشد، مي

  د دارد.ها به صورت مشترك وجو ژنتيك برگرداند كه در همه انسان ساختار ژني يا اپي

انـد،   مبنايي كه متكلمان مكتب تفكيـك در بـاب نفـس و تعريـف فطـرت برگزيـده      

ها از سـويي فطـرت را تنهـا بـه معنـاي       تواند نظريه عينيت را پشتيباني كند. تفكيكي مي

 -شـده ديگـر همچـون خـداگرايي     هاي طرح و نه تعاريف و ويژگي -خداشناسي فطري

مندان اين مكتـب تجـرد نفـس را انكـار كـرده،      اند و از ديگرسو همه انديش معرفي كرده

قزوينـي،  / ١٩و  ٧، صـص ١٣٦٣اصـفهاني،  (معتقدند نفس چيزي جز ماده و جسم نيسـت  

. بـر ايـن   )١٣٢، ص١٤١٨مرواريـد،  / ١١٧، ص١٤١٥ميانجي، / ملكي ٥٩-٥٧، ص١، ج١٣٧٠

اساس فطرت در وجود آدمي نيز بايد از جايگاهي مادي و جسماني برخوردار باشد كـه  

  وجو كرد. ها جست در اين صورت بنيادش را بايد در ژن
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اين مسئله نيز در مورد گرايش فطري انسان به دين در ميان دانشمندان مطرح اسـت  

هـا   هاي مغزي و ژن ل كه آيا دين يك امر سرشتي بوده و ريشه در سلسله اعصاب و سلو

اجتماعي و ژنتيـك  شناسان  دارد يا پديده فرهنگي اجتماعي است؟ بر اساس نظر زيست

) انسان در همه Religiosityكه رفتار دين سرشت ( شناسان تكاملي ازآنجايي رفتار و روان

شود كه خصلتي مـوروثي اسـت. ايـن رفتـار از      تاريخ و جوامع بوده و هست معلوم مي

هـاي   سوي دانشمندان ژنتيك رفتاري ژن خدا ناميده شده و دو پژوهشگر آلماني بـه نـام  

 ١كننـد.  دنبـال مـي   اين نظريه را خدا، ژن و مغز) در كتاب Blumeو بلوم () Vaasواس (

شـود؛ امـا    هـا منتقـل مـي    پس قوه فطرت در نوع بشر به صورت تكـويني از طريـق ژن  

  د بستگي دارد.يافتنش به عوامل متعد فعليت

ممكن است اين نظريه چنين مورد نقد قرار گيرد كه طبـق حـديث   نقد نظريه عينيت: 

 و ينصـرانه ايهودانه كل مولود يولد علي الفطرة حتّي يكون ابواه «فرمايد  مشهوري كه مي

 يـا  يهودى را او مادرش و اما پدر شود، مى متولد فطرت فرزندي مطابق او يمجسانه: هر

. )١٨، ص٥٨ ، ج١٤١٢/ مجلسي، ٣٧٦، ص٢، ج١٣٨٠، بابويه ابن(» كنند مى مجوس يا نصرانى

اصل وجود موهبت الهي فطرت ربطي به والدين و انتقال از ايشان به فرزند ندارد؛ زيـرا  

طورطبيعي فطريات از پدر و مادر به فرزند منتقـل شـود، نبايـد ايشـان در جهـت       اگر به

بق روايت اين والدين هستند كه فطرت را بعد از تولد كه ط مخالف گام بردارند؛ درحالي

 از مـراد  حـديث  ايـن  كنند. در پاسخ بايد گفت فارغ از اينكه در از كودك خود سلب مي

باشد و اشاره به تغييـر گـرايش معنـوي و تغييـر ديـن ظـاهري و        مي فطرت آيين اسالم

و از آفرينش او جـدا  اگرچه فطريات كه از ذاتيات بشري هستند  -احتماالً شريعت دارد

هـاي ذاتـي خـود آگـاهي      ها لزوماً به دارايـي  معناي آن اين نيست كه انسان -گردند نمي

اش علم دارد و معمـوالً آن   هاي ذاتي دارند. اتفاقاً انسان كمتر به وجود خودش و ويژگي

كه اين امر حتي در مورد خصوصيات و انـدام بـدني صـادق     گونه سازد؛ همان را نابود مي

برداشتن والدين در جهـت مخـالف فطـرت منافـاتي بـا       ت و وجود دارد. بنابراين گاماس
                                                      

, Gott, Gene und Gehirn; Warum Glaube nützt; Die MICHAEL BLUME, RÜDIGER VAAS4. 

Evolution der Religiosität, Verlag: Hirzel, Stuttgart, 2011. 
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انتقال طبيعي آن به فرزندان ندارد؛ چون ممكن است كه آنها اساساً به وجـود فطـرت و   

  انتقال مادي آن مانند هزاران چيز ديگر آگاهي نداشته باشند.

بودن فطرت مورد خدشه  يرغيرقابل تغياز سويي ممكن است به استناد همين روايت، 

انـد فرزندشـان را مسـيحي يـا يهـودي كننـد و او نيـز         قرار گيرد كه اگر والدين توانسته

 ؛در آغاز زندگي تغييـر كـرده اسـت    كم دستدهد كه فطرت  اين نشان مي ،پذيرفته است

 ،بـرد  گاه فطرت را از بين نمي اما بايد توجه داشت كه اين تغييرات اساسي نيست و هيچ

وقت و به صورت عرَضـي در  طورم محيط و عوامل بيروني است كه بهتأثير ه درواقع بلك

  هاي بعدي سخن گفت. و انتقال ذاتي آن به نسلتأثير توان از  گذار است و نميژنوم اثر

نظريه عينيت را پشتيباني  اند، اگرچه مبنايي كه متكلمان مكتب تفكيك در پيش گرفته

كرده، مورد توجه قرار گرفته است، بايد توجه داشـت كـه بيشـتر حكمـا و متكلمـان و      

توانند با  مفسران و علماي شيعي بر اساس مباني عقلي و ديني مشهور و مورد توافق نمي

ي بودن نفس سر آشتي داشته باشند. تفصيل اين اختالفات را بايد در نقد مبان نظريه مادي

  .)٤٦٤-٣٨٣، ص١٣٨٢نيا،  (ر.ك: ارشاديتفكيك دنبال كرد 

  نظريه غيريت فطرت از ژن انسان

هاي باال قابـل طـرح    تواند در رابطه ميان فطرت و ژن و پرسش نظريه ديگري كه مي

روحـاني و نحـوه    بعـد معنـوي و روحـي و    فطرت صرفاً اشاره بـه  اين است كه ،باشد

رتباطي با بعد زيسـتي انسـان نـدارد. بـر ايـن اسـاس       آفرينش نفس آدمي دارد و هرگز ا

فرد در هنگام ايجاد بدن هر انساني نفسي آفريـده   طوردفعي و منحصربه خداوند متعال به

كه همان نفخ روح الهي است و در اين ساختار روحي و نفساني فطرت الهي خودش را 

عـي و زيسـتي در آن   كدام از آن مباحث آفرينش تدريجي و طبي لذا هيچ است؛قرار داده 

  راه ندارد.

: اين نظريه اخير كه به غايت، آفـرينش نفـس انسـان را آسـان و     مبناي نظريه غيريت

توانـد بـر    گونه لوازم بدني و جسماني در آفرينش در نظـر گرفتـه اسـت، مـي     بدون هيچ
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بودن نفس قابل طرح باشد. يكي ديگر از مباني اين ديدگاه  مبناي نظريه روحانيةالحدوث

باشـد، نظريـه عـالم ذر در پيـدايش جهـان       ه در تقابل با نظريه عينيت قابل طـرح مـي  ك

  آفرينش است.

هـاي نظريـه    دانـيم، نـواقص و ناسـازگاري    كـه مـي   گونـه  همـان  نقد نظريـه غيريـت:  

بودن نفس كه با نقـدهاي فراوانـي در طـول تـاريخ فلسـفه و حكمـت        الحدوث روحانية

ــاي مســت  ــا مبن ــوده، ب ــه  مالصــدراحكمي كــه حكــيم اســالمي همــراه ب در طــرح نظري

ريزي كرد، به افول انجاميده اسـت. نيـز طـرح پيـدايش      بودن نفس پايه الحدوث جسمانية

هـا، گذشـته از    فطرت خداوندي قبل از اين جهان و اعطاي آن در عالم ذر به همه انسان

الهـي در  هـاي   ابهام و اختالفاتي كه در نظريه عـالم ذر وجـود دارد، بـا قـوانين و سـنت     

كه نفس آدمـي در پيـدايش خـود بـه نحـو جسـماني و در        گردد. اين طبيعت توجيه نمي

ارتباط با بعد زيستي در بدن ايجاد گردد، عالوه بر اينكه با منظومه معرفتي و حكمـي و  

ديني سازگار و هماهنگ است، شاهدي بر درستي نظريه نخسـت در ارتبـاط فطـرت بـا     

باشد؛ بنابراين نظريه دوم كه بـر مبنـاي نظريـه     ريه اخير ميژنوم انساني در مقايسه با نظ

تواند گامي محكـم بـر    شده فلسفي مباينت نفس و بدن استوار شده، نمي ضعيف يا باطل

دهنده تضعيف صحت ارتبـاط   ها بردارد و درنتيجه نه تنها نشان جدايي ميان فطرت و ژن

  كند. را تقويت ميوثيق ميان آن دو نيست، بلكه احتمال درستي آن نظريه 

  فطرت با ژن انسان بودن نظريه مكمل

در برخـي مـوارد بـه عينيـت و در      ،پردازد اين ديدگاه كه به جمع دو نظريه قبلي مي

اي مواضع كه نظريه عينيت قابل توجيه نيست به مغايرت ميان فطرت الهي انسان بـا   پاره

  ژنوم او حكم مي دهد.

ي نظريه عينيت كه فطرت را تـابع طينـت آدمـي    بر اساس مبنامبناي نظريه مكمليت: 

معرفي كرده و آنچه را در طينت است، ظاهر در فطرت مي شمرد، اين نظريـه در چنـين   

به ساختار مادي و زيستي مربوط است، حكم به موافقت، همراهي، يكسـاني   مواردي كه
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و بـدني   دهد؛ اما در مواردي كـه رابطـه زيسـتي    هماني ميان فطرت و ژن مي و بلكه اين

توان نسبتي ميـان ايـن دو    نمي -كه در نظريه مغايرت گذشت چنان آن -قابل طرح نيست

مقوله برقرار كرد. آنچه از برخي تعاريف و اقسـام فطريـات كـه بـه احكـام، مناسـك و       

كه احتمـال ارتبـاطش    -گردد عبادات اسالمي مانند نماز، وضو، ازدواج و مانند آن بر مي

به صورت اكتسابي و بـا آمـوزش و تربيـت دينـي در آدمـي       -استبا ژنوم انساني بعيد 

  آيد. آيد، از مصاديق مغايرت به شمار مي پديد مي

كه در نقد مغـايرت فطـرت و ژنـوم انسـاني گذشـت،       گونه هماننقد نظريه مكمليت: 

باشـد،   بخشي از اين ديدگاه كه به قبول و بر مبناي نظريه مباينت نفس و بدن استوار مي

شمردن حوادث در عالم طبيعـت   گردد. نيز دفعي ضعف و ابطال آن تضعيف مي به سبب

كه مبتني بر تدريج قوانين و سنن الهي متناسب آن است نيز مقبول و معقول نيست. امـا  

شـناختي وارد اسـت،    بـودن و تعامـل از جهـت معرفـت     نقد جدي كه بر نظريـه مكمـل  

شناختي در طرح  ول اساسي معرفتباشد. يكي از اص ناهمسازي و شكاف معرفتي آن مي

نظريات علمي عالوه بر ابتناي بر نظريات پايه و صحيح علمي، عقلي و فلسفي روايي و 

  سازگاري دروني آن است.

توانـد در جمـع و تفصـيل نظريـات متعـارض       نظريه تعامل اگرچه هوشـمندانه مـي  

الت و نقـدهاي  اشـكا  ،تر به نظر آيـد  طرفداران بيشتري را جذب كند و معقول و منطقي

  تر از آن است كه بتوان رد كرد. تر و عميق مذكور جدي

  ارزيابي نظريه عينيت فطرت با ژنوم انساني

پس از آنكه سه نظريه عينيت، غيريت و مكمليت معرفي گرديده و مباني و نقد آنهـا  

و داليـل  ه عينيت از امتيـاز  رسد نظري اكنون ازآنجاكه به نظر مي مي باشد،تبيين و تحليل 

از اين جهت مورد تمركز و بحث و  ،تري نسبت به نظريات رقيب برخوردار است موجه

شمردن فطرت با ژنوم انساني  گيرد. اگر نظريه تطبيق و يكسان تري قرار مي ارزيابي دقيق

 تواند در پي داشته باشد: اجماالً پيامدهاي زير را مي ،صحيح باشد
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هـاي دينـي گـامي اساسـي در      مذكور در آموزه هاي انساني با فطرت تطبيق ژن )الف

  هاي علمي و تجربي است. هاي ديني با داده جهت اثبات وحدت و سازگاري ميان آموزه

ب) پيشرفت تحقيقات در عرصه ژنوم انساني ما را بيشتر با فطرت انساني آشـنا  

گشايي كشفيات و دستاوردهاي آن نتيجـه مسـتقيمي    خواهد كرد و احتمال دارد گره

هاي بدون پاسـخ در فهـم مسـئله فطـرت،      در فهم و استخراج معماها و حل پرسش

هاي ناشناخته آيات و روايات مربـوط بـه آن را بـراي عالمـان      طينت و كشف جنبه

  ديني به ارمغان آورد.

 -باشـد  هاي دين اسـالم مـي   آموزهتأكيد فطرت الهي انسان كه مورد مسئله براي  )ج

 ،نه تنها دليلي علمي براي انكار آن وجود ندارد -جداي از اثبات آن بر اساس ادلَه عقلي

بلكه اين شواهد علمي وجود آن را كامالً اثبـات و راه پـذيرش آن را از سـوي منكـران     

  د.كن گرايان هموار و آسان مي خصوص علم به

هـا   و درنتيجه بزهكاريها  انسانهاي نبود فطرت الهي در برخي  شبه داليل و بهانه )د

گيـري از فطريـات    تقويت بهره ،و صدور گناهان برخي افراد به اين داليل مرتفع گرديده

شـدن فهـم    ملموس پرستي و معنويات و اخالق به سببخصوص گرايش به خدا الهي به

  فطرت، در وجود انسان و جامعه بشري گسترش پيدا خواهد كرد.

عاهـا در مـورد تغييـرات و نـابودي فطـرت و      هـ) پيامـدهايي منفـي ماننـد رونـق اد    

بيني كـرد و البتـه    توان پيش هاي الهي و معنوي انسان با دستكاري ژنوم را نيز مي گرايش

اين موضوع جدا از پيامدهاي مربوط به امكان و ميزان تأثيرگذاري مثبت دستكاري ژنـي  

  باشد. بر روي فطريات مي

يچ ربطي بـه سـاختار ژنـوم انسـان     اما از سوي مقابل اگر فرض شود كه فطرت ه

ندارد، عالوه بر اينكه پيامدهاي مثبت ذكرشده وجود نخواهد داشت، پيامدهاي منفـي  

مسئله همچنان دامنگير فهم ماهيت فطرت خواهد بود. عدم ارتباط ميان فطرت كه در 

يـك    باشـد،  وجود هر انساني است، با ژنوم كه سازنده اساس طبيعـت و بـدن او مـي   

رفتي را در فهم آفرينش انسان و درنتيجه يـك نـوع عـدم شـناخت وجـود      شكاف مع

توان فطرت را با مجرداتـي ماننـد عقـل و     انساني را به همراه خواهد داشت؛ زيرا نمي
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شده دانست؛ چراكه در تعـاريف مربـوط بـه فطـرت      نفس مقايسه كرد و بحث را تمام

ي خاصي است كه او را از ها گذشت كه آن مربوط به كيفيت آفرينش انساني و ويژگي

سازد، روشن است كه اين مطلب اشاره به تمايزهاي خَلقي  ساير موجودات متمايز مي

در جهان موجودات دارد و قطعاً اشاره به بعد مادي و زيستي خواهد داشـت، اگرچـه   

ساحت روحاني آفرينش را انكار نكرده، كـامالً در طـول و سـازگار بـا آن قـرار دارد؛      

خوانـدن و   توان گرفت، اين است كه صـرف روحـاني   اي كه مي اقل نتيجهبنابراين حد

شمردن فطرت صحت كمتري دارد و توجه به ابعاد زيسـتي و احتمـال    كامالً غيرمادي

  رسد. تر از آن به نظر مي ژنوم خواندن آن موجه

  گيري نتيجه

ي ماهيت فطرت حكايت از سرشت مشترك انساني دارد كه ملهم از شناخت خوب. ١

 شـناخت و  قابليـت و بدي است و نفس آدمي به واسطه اين الهام و معرفت الهي عمـالً  

و البته انتخاب هر يك از آن دو وابسته بـه عوامـل درونـي و     ارددپذيرش خير و شر را 

 بيروني و تربيتي نيز دارد.

ترين تفاسير مقبول از فطرت در نسبت ميان آن با نفس و بدن آدمي  هموجيكي از . ٢

بودن نفس ارزيـابي كـرد.    الحدوثسمانيةتوان كامالً سازگار و هماهنگ با نظريه ج مي را

كننـده نظريـه    بودن نفس انساني تقويت ةالحدوثمباني حكمت متعاليه در نظريه جسماني

  باشد. بودن فطرت با ساختار ژني انسان مي اين نوشتار در احتمال يكسان

بودن، اسـتعداد   اساس قوه ،انساني سراغ داريمهايي كه از فطرت  گي بر اساس ويژ. ٣

يافتن آن تحـت تـأثير عوامـل ديگـر،      نسبي و همگاني، شكوفايي و فعليت فطري، ثبات

شـود. سـاختار    ها وجود دارد و از هر نسلي به نسل ديگر منتقل مـي  قطعاً در همه انسان

اي اسـت   مجموعهساختار مادي ژنوم  هاست. يقاً داراي همين ويژگيژنومي انسان نيز دق

 هـا  شـدن ژن  شـن و خـاموش  امـا بيـان ژنـي و رو    ؛ها قطعي است شان در نسل كه انتقال

هـاي فطـري آدمـي را بـه ذهـن       (ميتالسون) تعبيري ديگر از همان نحوه فعليت ويژگي
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 د.كن متبادر مي

بودن و انسجام دروني و بيروني نظريه عينيت فطـرت بـا    ميزان روايي و هماهنگ. ٤

بيشـتر و   ،انساني در مقايسه بـا نظريـه رقيـب كـه مغـايرت آن دو را طـرح كـرده       ژنوم 

 باشد. سازگارتر با منظومه قرآني، روايي و حكمي اسالمي مي

رسد كه مراد از عينيـت فطـرت بـا ژنـوم      يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي. ٥

اوي نسبت تساوي به معناي مصطلح و دقيـق منطقـي نيسـت؛ زيـرا در اصـطالح تسـ      

اين نسبت از هـر دو طـرف تسـاوي برقـرار      - باشد كه يكي از نسب اربع مي - منطقي

است؛ اما در اينجا مراد از عينيت اين است كه نسـبت تسـاوي ميـان فطـرت و ژنـوم      

برقرار است؛ اما ممكن است عكس آن با ايـن دقـت ايـن نسـبت تسـاوي را نداشـته       

منطقـي دقـت و صـحت نظريـه را بـه       هاي چهارگانه لذا اگر بخواهيم با نسبت ١باشد؛

كمال برسانيم، بايد به نسبت اعم و اخـص مطلـق توجـه كنـيم؛ بـه ايـن تفصـيل كـه         

گيرند؛ امـا برخـي از فراينـدهاي ژنـومي      فطريات انساني در دايره ژنوميك او قرار مي

  اند و برخي فطري نيستند. آدمي فطري
   

                                                      
توان تساوي منطقي را ميان اين دو مفهوم برقرار دانسته و نظريه عينيت را با همان معناي تساوي  . البته مي١

كه ژنوم انساني اعم از ساختار ژنوميك انساني و حيواني او تمام خلقـت   منطقي مرادف دانست. ازآنجايي
دانيم كه فطرت چيزي جزهمين خلقت خاص آدمي نيست؛ پس ميان اين  و از سويي مي سازد آدمي را مي

توان از امكان عدم دقت تساوي از سوي ژنوم بـا فطـرت    دو نسبت تساوي برقرار است. تنها هنگامي مي
سخن گفت كه ژنوم حيواني او را خارج از فطرت آن تلقي كنـيم. در عـين حـال نويسـنده بـراي اينكـه       

از دقت منطقي بااليي برخوردار باشد، در سراسر متن در نسبت ميان فطرت با ژنوم انسـاني از  اش  نظريه
 بهره جست. » و«به جاي » با«واژه ربط 
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 منابع ومآخذ

 قرآن كريم.  *

، ١؛ چابـراهيم   ابوالفضل محمد  تحقيق؛ البالغة نهج  شرح ،عزالدين ، الحديد ابي ابن .١

 .١٣٣٧  مرعشى، قم: كتابخانه  

 ؛حمـد الـزاوي  اتحقيق طـاهر   ؛االثر في غريب الحديث و ةالنهاي ؛اثير، مبارك ابن .٢

 .١٣٦٧اسماعيليان،  :، قم٤چ

، ١چ ؛تحقيق هاشم حسيني تهراني ؛التوحيد ؛علي  ، محمد بن (صدوق) بابويه ابن .٣

 .ق١٣٩٨، النشر االسالمي: قم

   .١٣٨٠ مؤمنين، قم:  ، ١چ ؛الشرائع عللـــــ؛  .٤

 مدرسـين،   هجامعـ  ، قـم:  ٢چ؛ اكبر غفاري علي  تحقيق ؛ الفقيه  اليحضره  منـــــ؛  .٥

  ق.١٤٠٤

 و  الطوسـي   محقّـق   شـرح   مع ؛ التنبيهات و  االشارات عبداهللا؛  بن سينا، حسين   ابن .٦

  .١٣٧٥ ، البالغه :قم ،١چ ؛ الرازي الدين قطب

  م.١٩٨٩المصرية،  ، قاهره: الهيئة٢؛ چالحدودـــــ؛  .٧

 ق.١٤١٤كتابخانه مرعشى،  چا]، قم: [بى ؛)االلهيات(الشفاء ـــــ؛  .٨

 ،٢چ دانشـپژوه؛  محمـدتقى  ؛ تصـحيح الضالالت بحر فى الغرق من النجاةـــــ؛  .٩

 .١٣٧٩تهران،  دانشگاه تهران:

 ق.١٤١٤صادر،  :بيروت ،٣چ ؛لسان العرب محمد بن مكرم؛ منظور، ابن .١٠

ترجمـه محمـدتقي اكبـري و     ؛ژنتيك مولكولي انسـاني اسـتراخان   ؛استرون، تي .١١

 .١٣٩٠: براي فردا، ، تهران١چ ؛همكاران
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، قـم: بوسـتان كتـاب،    ١؛ چنقد و بررسي نظريـه تفكيـك  نيا، محمدرضا؛  ارشادي .١٢

١٣٨٢. 

 .١٣٦٣چـاپخانه سعيد،  :مـشهد ؛ابواب الهدي ؛اصفهاني، ميرزا مهدي .١٣

داري؛  منـد و حميـد گلـه    ؛ ترجمه علي محمد فروغژنتيك رفتاريبيكر، كاترين؛  .١٤

 .١٣٨٨، اهواز: دانشگاه چمران، ١چ

 ،١چ همكـاران؛  و هاشمي مهرداد ترجمه ؛ژنتيك رنگي اطلس ابرهارت؛ پاسارژ، .١٥

 .١٣٩١ آييژ، تهران:

 اسـالمي،  فرهنگ و تهران: نشر ؛البالغه نهج تفسير و ترجمه محمدتقي؛ جعفري، .١٦

١٣٧٨. 

 .١٣٧٢ الزهراء، قم: ؛معاد و مبدأ پيرامون مقاله ده عبداهللا؛ آملي، جوادي .١٧

 .١٣٧٨ اسراء، قم: ؛قرآن در فطرتـــــ؛  .١٨

 خمينـي،  امـام  آثـار  نشـر  تهـران:  نهـم،  چـاپ  ؛حـديث  چهل اهللا؛ روح خمينـي،  .١٩

 .ش١٣٧٥

 .ش١٣٧٧ خميني، امام آثار نشر تهران: ؛جهل و عقل جنود حديث شرحـــــ؛  .٢٠

بيـدي؛ تهـران: آگـاه،     ؛ ترجمـه منـوچهر صـانعي دره   اصول فلسفه؛ كارت، رنهد .٢١

١٣٦٤. 

، تهــران: نشــر ٢ترجمــه احمــد احمــدي؛ چ ؛الت در فلســفه اولــيمأتـــــــــ؛  .٢٢

 .١٣٦٩دانشگاهي، 

صـفوان   تحقيـق ؛ القرآن غريب في المفرداتمحمد؛  بن حسين اصفهانى، راغب .٢٣

  .ق١٤١٢، العلم ه ـالشامي :بيروت -دمشق،  ١چ  ؛عدنان داودى

  .١٣٧٣ صراط، تهران: ؛معيشت و حكمت عبدالكريم؛ سروش، .٢٤

 الهجرة، قم: صالح؛ صبحى ؛ تصحيحغهالبال نهجحسين؛  بن  شريف رضي، محمد  .٢٥

 تا]. [بى

؛ ترجمــه يحيــي هــاي شخصــيت نظريــهشــولتز، دوان و ســيدني الــن شــولتز؛  .٢٦

 .١٣٩١، تهران: ويرايش، ٢٢سيدمحمدي؛ چ



 

 

 

١٣٢ 

 

 العقليـة  االسـفار  فـى  المتعاليـة  الحكمة ؛، محمد بن ابراهيمالدين شيرازيصدرا .٢٧

  م.١٩٨١ التراث، احياء بيروت:  ،٣چ  ؛االربعة

 و ترجمـه  ؛محمـد  آل علـوم  فـي  الدرجات بصائر حسن؛ بن محمد قمي، صفّار .٢٨

 .١٣٨٩ وثوق، ، قم:١چ زاده؛ زكي عليرضا تصحيح

 .١٣٧٠؛ تهران: صدرا، اصول فلسفه و روش رئاليسم؛ ، سيدمحمدحسين طباطبايي .٢٩

   .ق١٤١٧ مدرسين،  جامعه قم: ، ٥چ ؛القرآن تفسير في الميزانـــــ؛  .٣٠

فطرت در تفسير و كالم اسالمي: رويكرد «اهللا معمار؛  نژاد، سعيد و نعمت عدالت .٣١

  .١٣٩٠، ٤؛ شهاي اخالقي پژوهش، »تاريخي

 تهران: كرمي؛ محمدجواد ترجمه ؛كريم قرآن در اسالم عقايد مرتضي؛ عسكري، .٣٢

 .١٣٨٦ منير،

 .ق١٤١٩ ، المالك بيروت: ، ٢چ ؛القرآن وحي من سيدمحمدحسين؛، ، اهللا فضل .٣٣

 چاپخانـه خــراسان،   :مشـهد  ؛بيان الفرقان فـي توحيـد القـرآن    ؛قزويني، مجتبي .٣٤

١٣٧٠. 

 قـم: الكتـاب،   ، ٤چ موسـوى؛  طيـب  تحقيـق  ؛ قمى تفسيرابراهيم؛  بن على قمى، .٣٥

١٣٦٧.  

،  ٤چ، ترجمـه غالمرضـا اعـواني؛    ٤؛ جفلسـفه   تاريخ ؛ ، چارلز فردريك كاپلستون .٣٦

  .١٣٨٠،  و سروش  فرهنگي  علمي  :تهران

  علمـي   :، تهـران  ٤چ ؛الـدين اعلـم   اميـر جـالل  ، ترجمه ٥؛ جفلسفه  تاريخ ؛ ـــــ .٣٧

  .١٣٨٠،  و سروش  فرهنگي

، ترجمـه يحيـي   ٧؛ چنظريه و كاربسـت مشـاوره و روان درمـاني   كري، جرالد؛  .٣٨

  .١٣٩٠سيدمحمدي؛ تهران: ارسباران، 

تهـران:  ، ١چ ؛ مصـطفوى  جـواد  ترجمـه  ؛كافى اصول  ؛يعقوب  ، محمد بن كليني .٣٩

  تا]. الكتب االسالميه، [بي

 .١٣٨٩، تهران: حقوقي، ١؛ چژنتيك رفتار و فرهنگزاده اردكاني، علي؛  متولي .٤٠

 ؛ تهـران: األنوار الجامعة لـدرر اخبـار االئمـة االطهـار     بحارمجلسى، محمدباقر؛  .٤١
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 .ق١٤١٢ االسالميه،  الكتب

ن قـدس رضـوي،   آستا :مشهد ؛و المعاد أتنبيهات حول المبد ؛مرواريد، حسنعلي .٤٢

 .ق١٤١٨

  .١٣٧٧، تهران: تبليغات اسالمي، ٨؛ چآموزش فلسفه مصباح يزدي، محمدتقي؛ .٤٣

 .١٣٦٧ ، اسالمي انتشارات قم: ؛ قرآن معارفـــــ؛  .٤٤

  .١٣٧٠ صدرا، تهران: فطرت؛ ؛ مرتضي ، مطهري .٤٥

 .١٣٧٤، تهران: صدرا، ٣؛ چمجموعه آثارـــــ؛  .٤٦

 .١٣٦٣ صدرا، تهران: ،١چ ؛ماركسيسم بر نقدىـــــ؛  .٤٧

 اإلسـالميه،  الكتـب  تهـران:   اول، چـاپ  نمونـه،  تفسـير  ناصـر،  شـيرازى،  مكارم .٤٨

  .ش١٣٧٤

وزارت فرهنـگ و ارشـاد    :تهـران  ؛االمـامية  تـوحيد ؛ميانجي، مـحمدباقرملكي  .٤٩

 .ق١٤١٥اسالمي، 

، تهـران:  ١؛ چژنتيك مولكولي پزشكي در هـزاره سـوم  نوري دلويي، محمدرضا؛  .٥٠

 .١٣٨٨سامر و آخر، 

؛ ترجمه مهرداد هاشـمي  ژنتيك پزشكي تامپسونبام، رابرت ال و همكاران؛  نوس .٥١

  .١٣٩١، تهران: آييژ، ١و همكاران؛ چ

علـي حـداد    ؛ ترجمه غـالم نظريه معرفت در فلسفه كانتهارتناك، يوستوس؛  .٥٢

 .١٣٧٦، تهران: فكر روز، ١عادل؛ چ

؛ ترجمـه گـروه خانـه    واتسـون  ژنتيك مولكـولي واتسون، جيمز دي و ديگران؛  .٥٣

 .١٣٨٩شناسي،  ، تهران: خانه زيست١شناسي؛ چ زيست


