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ادرا ی ،گرایشی ،مشیرک و اتیصاصی .این ابناد هشیگانه ،دوبهدو
قســیم یکدیگر هســیند .از منظر منارف وحیانی ،فطرت اولیه انســان،
ب فاصــله بند از تکوین هوهره او شــک میگیرد .فطرت وانویه هم
در مرحله تکوین ســـاحتهای تر یبی انســـان تکومن مییابد .فطرت
بال ن

به آن دســـ یه از ویژگی های فطری اط ق می گردد ه

به صورت فنلی در عوالم پیشین از آن برتوردار شده است .مقصود
از فطرت بالقوه هم ا سیندادهای ان سان ه سیند ه بهموهب آن افنال
ا ی سابی ان سان به د ست میآید .همچنین منارف وحیانی ،به دو نوع
فطرت ادرا ی و گرای شی ا شاره دارند ه بهطور مینارف موردبحث
میکل مان بوده اســــت .ا ما دو ب ند دیگر فطرت ،از منظر پیشگ یه،
فطرت مشیرک و اتیصاصی است .فطرت اتیصاصی در برابر فطرت
مشــیرک ،به ویژگیهای پیشــینی فرد فرد انســانها اشــاره دارد ه
بهطور اتیصاصی از آنها برتوردارند؛ مانند طینتهای مخیلف.
واژه هاي كلیدي :فطرت ،ابناد و انواع فطرت ،منارف وحیانی،
نهجالب غه.
مقدمه
فطرت یکی از مباحث مهم درباره انسان است ه اندیشهوران همواره اهیمام هدی به
آن داشــیهاند .اهمیت بحث فطرت ،ازآنروســت ه فطرت نقشــی تأویرگذار در ســنادت یا
شــقاوت انســانها دارد .همچنین دریافتهای فطری ،در مقایســه با دریافتهای عق نی در
هدایت ان سانها نقشآفرینیِ روشنتری دارند؛ بهطوری ه ان سان با صرف توهه و مترین
توان ،قادر ا ست تا با بهرهگیری از این سرمایه درونی ،ا صول لی زندگی سنادتمندانه را
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ب همد و در مســیر آن گام بردارد .اربردهای مخیلف فطرت در علوم منطق ،فلس ـ ه،

م،

عرفان و منارف وحیانی ،ازاینقرار است:
برتی از شناتتها ،از منظر منطق و فلس ه اس می ،فطری هسیند .بدیهیات در منطق،
به شش دسیه تقسیم می شوند ه بدیهیات فطری یکی از آنهاست .قضایای بدیهی فطری،
ق ضایایی ه سیند ه قیاف آنها همراه شان ا ست .در فل س ه ا س می هم به آن نوع شناتت
عقلی ه بدون توســ به اســباي حســی و ت ربی و بدون تنلیم و تنللم حاصــ میگردد،
منرفت فطری اط ق میشـود؛ برای ماال ،اسـیحاله اهیماع نقیضـین از اصـول فطری اسـت؛
یننی ذهن بهمحض پیبردن به ســـه م هوم وهود ،عدم و اهیماع ،در آن واحد ،به اســـیحاله
اهیماع وهود و عدم حکم می ند( .تواهه ن صیر طو سی ،1049 ،ج ،1ص210؛ طباطبایی،
 ،1934ج ،1ص119؛ هاشمی ،1911 ،صص)91-91
در فلس ه غري ،دیدگاه اف طون درباره فطرت ،وسیعتر از همه دیدگاههاست .وی به
«مُاُ » منیقد بود .به گ یه او ،انســـان همه دانشهای ا یســـابی را پیش از ارتباط روح با بدن
داشــیه اســت و در این دنیا در هریان آموزف ،ت کر و ت رید ذهنی ،دوباره آنها را ادراک
می ند؛ بدین ترتیب ،علم ،یادآوری است نه تولید منرفت .ارسطو نیز به پارهای تصورات و
تصــدیقات فطری و بدیهی منیقد بود ( .اپلســیون ،بیتا ،ج ،1صــص114-113؛ ژیلســون،
 ،1931ص)103
د ارت از میان فیل سوفان هدید غري ،با آن ه ت صدیقیات فطری را انکار می ند ،به
فطریت برتی از تصـــورات عقلی قاا اســـت و وهود تداوند را یکی از همین تصـــورات
میداند .انت دیگر فیل سوف می دد غري نیز برای ذهن ب شر ،م اهیم پیشبینی قاا شده،
برتی از شناتتهای ان سان را مح صول مقوالت فطری عقلی ( سوبژه) میدان ست .این نوع
شناتتها ،در برابر شناتتهایی قرار میگیرند ه محصول مقوالت تارهی (ابژه) هسیند.
(ژیلسون ،1931 ،ص103؛ هاشمی ،1911 ،صص)91-91
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اما میکلمان مســلمان ،از گذشــیه تا نون ،بهطور منمول با اقیباف از منارف قرآن و یا
دیگر منارف وحیانی ،به تبیین مســأله فطرت از دیدگاه اسـ م پرداتیهاند .فطرت از دیدگاه
آنان ،راه میانهای اســت ه نه مانند آنچه در نظریه فلس ـ ی اف طون بود ،وســیع اســت و نه
آنچنان محدود ه در بدیهیات عقلی منحصـــر باشـــد .فطرت از این منظر ،اصـــول لی
اعیقادی و همچنین ات قی را شــام میگردد( .م ید ،1019 ،صــص62-64؛ ابنســلیمان،
 ،1020صـــص 203 ،116 ،31 ،33و261؛ شـــرف  ،1011 ،ج  ،1صـــص 31و916؛ ابن میام
بحرانی ،1040 ،ج ،9ص10؛ ای

 ،1923 ،ج  ،1ص113؛ قاضــ ســنید قم  ،1013 ،ج ،2

ص049؛ موســـون زن ان  ،1019 ،ج  ،1ص3؛ مطهرن1912 ،الف ،ج  ،9ص،930-939
ج ،19ص ،091ج ،13ص064؛ آروانه ،1934 ،صص141ـ )142
م سران منا صر نیز همین دیدگاه را در یايهای ت سیری بیان ردهاند .ضمن آن ه
درونمایه ا صلی این دیدگاه را در یب ت سیری پی شینیان نیز میتوان ه ست( .قمی،1040 ،
ج ،1ص201؛ طبری ،1012 ،ج ،21ص26؛ طبرسی ،1912 ،ج ،1صص013-010؛ ابوال یوح
رازی ،1041 ،ج  ،13صـــص ،236-233ج  ،14صـــص333-331؛ طباطبایی ،1934 ،ج،16
صص261-266؛ رشیدرضا ،1010 ،ج ،11ص 203؛ هوادیآملی ،1913 ،ص)20
برتی از میکلمان غربی هم راه ایمان مذهبی و شــناتت تدا را درونی و فطری تلقی
می ردند .به گ یه اگوسـیین قدی ،،ذهن ممکن میيیر ناپایدار بشـر ،نمیتواند از راه ت سـیر
اشــیام ممکن میيیر ناپایدار ،به حقیقتو واهبِ ســرمدی تيییرناپذیر برســد؛ بلکه نور حضــور
تدا در ضمیر انسان ،او را به تشخیص حقیقت تدا قادر میسازد .ارل بارت ،میکلم میأتر
مســیحی نیز میگوید ه فاصــلهای میان تدا و انســان هســت ه فقا تدا میتواند از میان
بردارد نه ان سان .وی وهودی منح صر به فرد ا ست ه فقا وقیی میتوان او را شناتت ه
بخواهد تودف را آشکار ند( .ژیلسون ،1931 ،ص62؛ باربور ،1962 ،ص)103
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در زمینه فطرت ،آوار زیادی نگاشیه شده ا ست .مقاالتی نیز درباره فطرت نوشیه شده

ه مهمترین آنها« :فطرت از نظر قرآن و فلس ه»« ،مطهری و فطرت در قرآن» و «فطرت در
احادیث» هســـیند( .مطهری1912 ،ي ،صـــص26-29؛ هاشـــمی ،1911 ،صـــص33–94؛
برن کار ،1910 ،صص)101-199
مقاالت یادشده ،بهرغم آن ه مطالب چشمگیری درباره اوبات فطرت عرضه ردهاند،
این مطالب به وا اوی نیازمندند؛ زیرا در این مقاالت ،تبیین هامنی از ابناد مخیلف فطرت
صورت نگرفیه است.
ضـــرورت بازتوانی بحث فطرت از منظر منارف وحیانی ،ازآنروســـت ه در دوره
ت دد (قرنهای 13-11م) ،اندی شهوران ت ربهگرای غربی ،ابیدا در ا شکال ان رادی و بندها
در قا لب مکیبی ،فطرت در اب ناد گو ناگون آن را ان کار رده ا ند .تا پیش از ظهور روف
ت ربهگرایی در غري ،تقریباً هیچ یک از اندیشهوران غربی ،مخالف وهود فطرت در انسان
نبودند .در عصر ت دد ،دیوید هیوم ،ژان پ سارتر و پوزیییویستهای منطقی حلقه وین ،از
هم له منکران فطرت هســـیند ( .باربور ،1962 ،صـــص131و211؛ باقری ،1961 ،ص193؛
نقیــب زاده ه لی ،1910 ،ص113؛ قــدردان قراملکی ،1916 ،ص113؛ ــاردان،1911،
صص)129-113
طرح بحث پیشگ یه از ههت دیگری هم ضرورت دارد .امروزه اندیشهوران غربی ،با
تکیه بر مبانی تقلی گرایی ،فطرت ان سان را به غرایز حیوانی فرو ا سیه ،بهرغم پذیرف ا ص
وهود ســاتتهای بنیادین پیشــینی در انســان ،این ســاتتها را به ســاتتهای مادی ت ســیر
می ن ند و یا حدا ار آن را به امور و هدانی اهش می ده ند .هان الک (1140م) ،ژان
ژاک روســو(1111م) ،اســسنســر و فروید ،نمونهای از تقلی دهندگان فطرت انســان هســیند.
(روسو ،1933 ،صص 241 -131و224 -241؛ فروید ،1912 ،صص99-1؛ اپلسیون ،بیتا،
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ج ،3ص11؛ د ــارت ،بی تــا ،ص13؛ نقیــب زادهه لی ،1910 ،ص113؛ بــاقری،1961 ،
صص119-112؛ اردان ،1911 ،صص 129-113و )119-109
بدینترتیب از آن ها ه در منارف وحیانی ،بهویژه نهجالب غه ،ابناد فطرت انســـان
بهطور هامع بیان شــده ،در مقاله پیشرو ،به بررســی مســأله پیشگ یه پرداتیه میشــود؛ به
همین منظور در مقاله حا ضر ،ت ف شده تا با روف تو صی ی -تحلیلی ،به این سؤال پا سخ
داده شود ه ابناد فطرت انسان از منظر منارف وحیانی بهویژه نهجالب غه دامند؟
 .2مفهومشناسی فطرت
«فطره» به من نای هوا نه زدن برگ در تت ،برآ مدن تمیر و همچنین برآ مدن شـــیر
حیوان در پ سیان در اولین مرحله و پیش از برآمدن ام آن آمده ا ست .بنابراین ا ص این
ماده عبارت اســـت از« :برآمدن و ظاهر شـــدن هر چیزی پیش از این ه به مرحله نهاییاف
برسد» .البیه واژه «فِطَْرة» ه در قرآن به اررفیه ،مصدر نوعی است مانند هِلسه .ازاینرو ،با
اضافه شدن به «مضافالیه» ،بر نوعیت و تصوصییی داللت دارد ه «مضافالیه» بیانگر آن
اســــت( .فراهیــدی ،1014،ج  ،1ص011؛ ابن اویرهزری ،1961 ،ج  ،9ص031؛ ابو ه ل
عسکری ،1044،ص121؛ ابنمنظور ،1010 ،ج ،3صص)33-36
بنابراین «فطرت» ،به دو مننای شـــکافین و شـــروع ردن ه در فرهنگنامهها آمده،
صرفاً از لوازم مننایی آن به شمار میرود؛ بهطور ماال ،برآمدن هوانه در درتیان ،با شکافیه
شــدن درتت م زم اســت؛ چنان ه برآمدگی ابیدایی تمیر ،با شــروع پخین آن؛ بنابراین
فطرت از منظر ليوی ،به مننای برآمدگی یک شیم و یا همان تو سنه ابناد آن ا ست .بدین
ترتیب این واژه ،م هومی هامع دارد ه شـــام هر نوع توســـنه در ابناد وهودی ،با ممیزه
داللتگری بر ویژگی ابیدایی آن شیم است.
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برتی از واژگان هم هســـیند ه با واژه فطرت قرابت مننایی دارند .بر اســـاف منابع
وحیانی ،برتی از واژگان از نظر مننایی ،همسو با واژه فطرت هسیند .تداوند میفرماید:

ِ
ِِ
الرج ِ
«فَ ِ
ِ
ن ِه»؛
اجتَنِبُواْ قَ ْو َل ُّ
الزوِر * ُحنَ َفاءَ للَّه َغ ْري ُم ْش ِرِ َ
س م َن ْاْل َْوثَان َو ْ
ْ
اجتَنبُواْ ِّ ْ َ

از پلیدىِ بت ها دورى كنید و از گفتار باطل اجتناب ورزید ،از حنیفانی باشـــید كه
برای خداوند شریکی قائل نیستند (حج.)35-33 :
بر اســاف روایاتی از امام باقر(ع) و پیامبر(ص) ه به ت ســیر همین آیات اشــاره دارند،
«حن یّت» به فطرت ت سیر شده است؛ چنان ه بر همین اساف ،منظور از فطرت همان منرفت
توحیدی است( .برقی ،1911 ،ج ،1ص201؛ لینی ،1963 ،ج ،2ص)12
امام باقر(ع) میفرماید:

«حنفیّت از اق سام فطرتی ا ست كه خداوند ان سانها را بر آن مفطور ساخته [و] هیچ
تبدیلی در آن راه نمی یابد[ .و آن فطرت همان] ،معرفت نســـبت به خداوند اســـت»
(كلینی ،5331 ،ج ،2ص.)52
هم چنین ،مولی صـــالا مازندرانی ،منیقد اســـت ه مقصـــود از حن یّت در روایت
پیشگ یه ،همان دین ا س م ا ست .از دیدگاه وی حدیث قد سی از پیامبر(ص) گواه بر این
منناست .حضرت حقتنالی در این حدیث میفرماید:

«همانا من همه بندگانم را حنیف خلق كردم ،شیاطین به آنها روی آورند و آنان را از
دینشان بیرونكردند»( .مسلم ،بیتا ،ج ،8ص518؛ مازندرانی ،5382 ،ج ،8ص)38
به باور مولی صـــالا تنبیر «آنان را از دینشـــان بیرون ردند» ،حا ی از آن اســـت ه

مقصود از حنیف بودن ،همان اس م و اقرار به ربوبیت تداوند است؛ چنان ه عبارت « ُحنَفاءَ
ِِ
ِن ِه » (حج ،)91 :نیز ه در آن عدم شـرک ،وصـف حن یّت واقعشـدهاسـت،
للَّه َغ ْ َري ُم ْش ِر َ
بیان گر همین نکیه است .بر اساف این آیه ،پیراسیگی از شرک م زم حنیف بودن و شرک
زاییده دور شدن انسان از دین است( .مازندرانی ،1912 ،ج ،1ص)91
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بدین ترتیب هم آیات مذ ور و هم روایاتی ه به تبیین این آیات پرداتیهاند ،بهطور
م موع ،منرفت و حن یّت (اس م) را م زم با مننای فطرت میدانند.
نکیه بندی ه درباره مننای فطرت الزم اســـت ،گ یه شـــود ،همســـانی مننایی واژه
«فطرت» ،با واژه «غریزه» ا ست؛ بهطوری ه هر آنچه در ا صط ح ،فطرت نامیده می شود،
اط ق عنوان غریزه نیز بر آن درســت اســت؛ چنان ه عک ،این حالت هم درســت اســت.
واژه «فطرت» از منظر نهجالب غه ،همه طبایع مادی (غریزه در اصط ح اندیشهوران اس می)
و فرامادی (فطرت در اصط ح اندیشهوران اس می) را شام می شود( .نهجالب غه،1010 ،
تطبه 31و 113؛ ابنمیام بحرانی ،1040 ،ج ،2ص900؛ انصــاریان ،1040 ،ج ،1صـص-213
216؛ هاشــمی توی  ،1044 ،ج  ،6ص992؛ مدرف وحید ،بیتا ،ج  ،6ص131؛ موســوی،
 ،1011ج ،2ص11؛ مکارم شیرازی ،1916 ،ج ،1ص)113
امام علی(ع) میفرماید:

«اگر اندی شه ات را به كار گیرى تا به راز آفرینش پىبرده با شى ،دالیل رو شن به تو
خواهند گفت كه فطرتگر مورچه كوچك ،همان فطرتگر درخت بزرگ خرماســـت؛
زیرا در جزئیات آفرینش هر یك ،ظرافتهای پیچیدهای نهفته اســـت و مراتی حیات
هر یك از آنها متفاوت از دیگری است»( .نهجالبالغه ،5151 ،خطبه )581
به ارگیری م هوم «فطرت» در این ســـخن ،برای مخلوقات غیرانســـانی ه در مراتب
پایینتری از ویژگیها و اســـیندادها قرار دارند ،و اط ق آن بر بر هزایات آفرینش هر یک
از آنها ه از انواع دیگر می اوت اســت ،نشــان میدهد ه مننای فطرت گســیرده اســت و
غراازی را نیز شــــا م می گردد ه در آفرینش انواع مخیلف مخلو قات مان ند گ یا هان،
حیوانات به ار رفیه اســت .البیه ت اوت مراتب مخلوقات درباره نوع انســان بهطور ویژهتری
ملحوظ اسـت ه در این تطبه بدان اشـاره نشـده ،ولی از اط ق سـخن بندی حضـرت این
ت اوت قاب برداشت است.
حضرت علی(ع) در

می دیگر میفرماید:
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« خداوند ،مخلوقات را از نظر حدود ،اندازه ،غرایز ،شـــکل ها ،قالی ها و هیأت هاى
گوناگون ،تق سیم و ا ستوار فرمود و با حکمت و تدبیر خویش ،هر یك را به فطرتی
كه خود خواست درآورد»( .همان ،خطبه)15
امام(ع) در این ســـخن ،ابیدا به انواع ت اوتهای موهود در مخلوقات اشـــاره رده و
آنگاه ،بهطور اهمال از ت اوت فطری آنها سخن گ یه ا ست .بر این ا ساف ،یکی از انواع
ت اوتهای فطری ،ت اوت در غرایز است .اهمال بند از ت صی در این سخن ه ابیدا غرایز
را در نار حدود ،اندازه ها و چند نوع دیگر ت اوت ،بیان رده و آن گاه بهطور لی واژه
فطرت را هانشـــین همه این واژهها ،نموده اســـت ،این م هوم را از واژه «غریزه» به دســـت
میدهد ه غریزه بخشی از فطرت مخلوقات است.
بدین ترتیب با توهه به عباراتی ه از دو تطبه پیشین بیان شد ،واژه «فطرت» نسبت به
واژه «غریزه» نقش هانشینی را ای ا می ند .بنابراین ،مقصود از فطرت در هر دو سخن پیشین
ح ضرت ،فطرت به مننای ابداع نی ست؛ زیرا در مو ضوع آفرینش ابداعی ،سخن از اتی ف
مراتب مخلوقات بیمننا است .در این موضوع آنچه ه مدتلیت دارد ،صرفا ابداع از عدم
است.
هم چنین ،بر ا ساف همین عبارات ،مق صود از غریزه ،صرف غرایز مادی نی ست ،بلکه
حوزههای وسیعتری را شام میگردد؛ زیرا حضرت در سخن پیشگ یه غرایز مخلوقات را
می اوت از همدیگر می داند .حال چگونه می توان غرایز انســـان را می اوت از غرایز دیگر
مخلوقات منرفی رد و در عین حال منشــأ این ت اوت را غرایز صــرفاً مادی دانســت؟ زیرا
انســان به عنوان یکی از مخلوقات الهی ،در غرایز مادی ،با حیوانات مشــیرک اســت و حیی
گاهی غرایز مادی او از این منظر ،از مخلوقات دیگر ضــنیفتر اســت؛ بنابراین مقصــود از
واژه «غرایز» در سخن حضرت علی(ع) ،فطرت با تمام ابناد وسینش تواهد بود ه ت اوت
انسان از مخلوقات دیگر را موهب گردیده است.
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افزون بر این دلی  ،تنداد زیادی از شــارحان نهجالب غه ،مقصــود از «غرااز» در ســخن
موردبحث آن حضــرت را اعم از غرایز مادی و مننوی دانســیهاند( .همان؛ ابنمیام بحرانی،
 ،1040ج ،2ص900؛ بیهقی ،1016 ،ج ،1ص936؛ مدرف وح ید ،بی تا ،ج  ،6ص131؛
ها شمیتوی  ،1044 ،ج  ،6ص992؛ مو سوی ،1011 ،ج ،2ص11؛ مکارم شیرازی،1916 ،
ج ،1ص113؛ انصاریان ،1040 ،ج ،1صص)216 -213
همچنین ليویان غرایز را در ابناد و سینی از همله قوای نباتی ،حیوانی و ان سانی مطرح
رده و هرگز ،آن ها را به غرایز فرودســــت م حدود نکرده ا ند( .فراه یدی ،1014 ،ج،0
ص912؛ حسینیزبیدی ،1010 ،ج ،1ص116؛ ابنمنظور ،1010 ،ج ،3ص)911
ماده «غَرز» ،در اص ـ به مننان فرو ردن یا نشــاندن چیزی در دل چیز دیگر به ار
میرود؛ از اینرو ،به طباین اط ق میگردد ه در انســـان یا ســـایر موهودات زنده نهاده
شــده اســت .گوی این طبایع ،همچون نهالهای در ســرزمین وهود انســان اشــیه شــدهاند
(مکارم شــیرازی ،1916 ،ج  ،1ص .)113این مننا از غریزه ،همان چیزی اســت ه ليویان از
واژه «فطرت» اراده می ن ند (فراه یدی ،1014،ج  ،1ص011؛ ابن اویر هزری ،1961 ،ج ،9
ص031؛ ابوه ل عسکری ،1044،ص121؛ ابنمنظور ،1010 ،ج ،3صص)33-36
البیه در م هومشـــناســـی دو واژه «غریزه» و «فطرت» از منظر منارف نهجالب غه ،بیان
اهمالی این نکیه  -به ت صی در ادامه بدان پرداتیه تواهد شد -ضروری ا ست ه بین آن
دو ،از نظر م هوم ،ت اوتی نیز وهود دارد و آن این ه مقصــود از غریزه ،فطریات بالقوه هر
مخلوقی اســت (نهجالب غه ،1010 ،تطبه)31؛ بنابراین اط ق غریزه بر فطریات بال ن مانند
منرفت توحیدی نادرست است.
فطرت از منظر قرآنی ،ضــمن تأ ید بر منرفت فطری توحیدی ،بر هر نوع امر پیشــینی
اط ق میگردد ه م زم با تلقت انســان اســت (اعراف112 :؛ روم94 :؛ طباطبایی،1934 ،
ج ،16ص261-266؛ ســـیدبنقطب ،1012 ،ج  ،3ص 2161؛ رشـــیدرضـــا ،1010 ،ج،11
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ِ
ت اللَّه» در آیه 94
ص203؛ هوادیآملی ،1913 ،ص)20؛ زیرا بر اساف اط ق عبارت «فطَْر َ

ِ
يل ِِلَْل ِق اللَّه » در ادامه
ســـوره روم و همچنین همســـانی فطرت با تلقت ه عبارت «ال تَْبد َ

همین آیه بیانگر آن اســـت ،فطرت دارای شـــمولیت بوده ،هر نوع امر پیشـــینی را شـــام
میگردد.
هم چنین این عبارت اتیر گویای این مطلب اســـت ه هر نوع امری حیی ادرا ات
بال ن مانند منرفت توحیدی ،نیز در زمره مخلوقات تداوند هســـیند .البیه انطباق مننای
فطرت بر مننای تلقت ،انطباق م هومی نیســـت .بلکه تســـاوی بین این دو واژه ،حیایت
مصداقی دارد؛ مانند م هوم «انسان» و «بشر» ه در عین ت اوت م هومی و اشاره اولی به بند
مینالی انسان و دومی به بند مادی او ،هر دو بر یک مصداق مشخصی داللت دارند.
بنابراین می توان فطرت را در اصـــط ح منارف وحیانی ،به طور هماهنگ با مننای
ليوی ،این چنین تنریف رد« :همه ویژگی های اولیهای ه انســـان تا پیش از تولد ،ابناد
مخیلف تلقیش ،از آن برتوردار بوده است».
 .3ابعاد فطرت
ابناد فطرت از منظر منارف وحیانی بهویژه نهجالب غه دامند؟
از یک نگاه ،میتوان ابناد فطرت را در ادراکها و گرایشهای انسان منحصر دانست
(مطهری ،1963 ،صـــص16و 03؛ طباطبایی ،1912 ،ج ،3ص .)32از منظری دیگر ،فطرت
اعم از هر نوع تصـــوصـــییی اســـت ه انســـان در ســـه قالب ادراکها ،گرایشها و یا قوا
(تواناییها) در عوالم پیشین دریافت رده است (سهرابیفر ،1930 ،صص 63و )36؛ ولی بر
اســاف منارف وحیانی ،به ویژه نهجالب غه ،ابناد فطرت از این هم ،وســیعتر اســت .بر همین
اســاف ،فطرت به غیر از ســه بُند اتیر ،از ههت اولیه و وانویه بودن و همچنین مشــیرک و
اتیصــاصــی بودن ،شــمولیت دارد .گ ینی اســت ه در برابر قوای فطری (فطرت بالقوه)،
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فطرت بال ن نیز یکی دیگر از ابناد فطرت محســـوي میشـــود .در ادامه ،به بررســـی ابناد
پیشگ یه پرداتیه میشود:
 .1-3فطرت اولیه و ثانویه
فطرت بهطور لی ،یا به ساحت هوهری انسان و یا به ساحتهای تر یبی هسمانی -
روحانی او مرتبا است .فطریات نوع اول ،اولیه و نوع دوم ،وانویه است.

1

منارف وحیانی ،ضـــمن آن ه بر وهود ســـاحتهای تر یبی هســـمانی -روحانی در
انســان تا ید می نند ،از ســاحت ســومی به نام ســاحت نورانی– یا به تنبیر برتی دیگر از
منارف ،ساحت هوهری و به تنبیر برتی دیگر ساحت ذرهای -نام میبرند و این ساحت بر
هر دو ساحت پیشین تقدم دارد( .اعراف112 :؛ دیوان ،1011 ،ص 110؛ لینی ،1963 ،ج،2
ص11 -12؛ صــــدوق ،1911 ،ج ،1ص262؛ تمیمی آ مدی ،بی تا ،ج ،1ص033؛ بکری،
 ،1011صص6-3؛ شنیری ،بیتا ،ص  3؛ اسیرآبادی ،1043 ،ص121؛ قمی مشهدی،1961 ،
ج  ،9ص101؛ م لســی ،1040 ،ج ،13ص ،14ج ،23صـص22-21؛ هاشــمی توی ،1044 ،
ج ،1صص)140-149
برای ماال حضـــرت علی(ع) در رواییی ،بر وهود ســـاحت نورانی در انســـان و تقدم
تکوین آن نسبت به دو ساحت دیگرف ،تا ید رده و میفرماید:

«همانا خداوند متعال احد واحدی بود كه در یگانگیاش بی همتا بود .ســـبه به
كلمهای ســخن گفت كه از آن نوری پدید آمد .ســبه محمد(ص) و همچنین من و
ذریهام را را از همان نور خلق كرد .سبه به كلمهای سخن گفت كه از آن روح پدیدار
 . 1اصــط ح فطرت اولیه و وانویه ،امروزه اربردهای مخیل ی دارد :فطرت مشــیرک و فطرت اتیصــاصــی و همچنین
فطرت ضروری و ا یسابی -به ترتیب -فطرت اولیه و وانویه نامیده میشوند (سهرابیفر ،1930 ،ص .)200-204ولی در
این مقاله ،اصـــط ح ابداعی آن منظور اســـت ه بر اســـاف اولیه بودن فطرت هوهری و غیر اولیه بودن دیگر انواع
فطریات ،هن اصط ح شده است.
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شـــد په آن روح را در آن نور جای داده و هر دو را در بدنها (جســـمها)یمان جای
داد»( .مجلسی ،5131 ،ج ،51ص)53
اگرچه این روایت در مورد پیامبر(ص) و ذریّه منصــوم وی وارد شــده ،ولی فرایندی
ه برای آفرینش آنان بیان گردیده ،اتیصــاصــی به آنها نداشــیه ،بلکه این فرایند ،حا ی
ازهریان قاعده عمومی تکوینی در تلقت همه انسـانهاسـت .همانگونه ه بر اسـاف دیگر
منارف وحیانی ه به ت صـــی بیان آن تواهد آمد ،فرایند دمیده شـــدن روح بند از طی
مراتبی از تحول در هســـم ه در مورد حضـــرت آدم(ع) آمده ،بهطور لی بر همه افراد
انســانها قاب تنمیم اســت؛ اگرچه در زوایای هزای این فرایند ،ت اوتهایی بین حضــرت
آدم(ع) با ذریه او وهود دارد.
افزون بر این ،برتی از روایات بهطور تاص از اشـــیراک آفرینش مخلوقاتی همچون
عرف ،ر سی ،قلم ،تور شید و زمین و آي و بهطور لی همه مخلوقات ،از همین حقیقت
نورانی سخن میگویند( .م لسی ،1040 ،ج  ،13صص91 -21؛ همان ،ج  23صص)21-22
ع وه بر این ه ساحت نورانی پیشگ یه از منظر عارفان ،تنلق تکوینی به تدا دا شیه
(سهروردی ،1913 ،ج ،2صص 196 ،19 ،12و 191؛ شاهآبادی ،1964 ،صص،223 ،93-21
 201و  ،)269و بر همین اســـاف گرایش فطری اولیه به تدا دارد ،از نگاه برتی آیات و
روایات این ساحت از فطریات اولیهی دیگری در عالم ذر برتوردار گ شیه ا ست( .اعراف:
112؛ قمی ،1040 ،ج  ،1ص201؛ عیاشــی ،1914 ،ج ،2صـص 02 -91؛ طبری ،1012 ،ج،3
ص11 -13؛ لینی ،1963 ،ج ،2صص11 -12؛ برقی ،1911 ،ج ،1ص201؛ صدوق،1931 ،
ص.)923
بر همین اساف ،انسان این نوع فطریات را در مواههه حضوریاف با تداوند مینال در
عالم ذر ،دریافت نموده؛ چنان ه امام صــادق(ع) در ت ســیر آیه ذر یا میااق (اعراف،)112 :
میفرماید ه در عالم میااق ،بهصـــورت مناینه و مواههه ،منرفت به تداوند مینال ،در قلب
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ان سان تابیت گردیده ا ست ( .لینی ،1963 ،ج ،2صص11-12؛ قمی ،1040 ،ج  ،1ص201؛
برقی ،1911 ،ج ،1ص)201
بر اســـاف منارف وحیانی به ویژه نهجالب غه انســـان دو ســـاحت تر یبی به نام های
هســـ مانی و رو حانی دارد( .نهج الب غه ،1010 ،تط به  3 ،1و 116؛ لینی ،1963 ،ج ،2
ص ـص1-1؛ بکری ،1011 ،ص ـص6-3؛ شــنیری ،بیتا ،ص3؛ اســیرآبادی ،1043 ،ص121؛
بحرانی ،1960 ،ج  ،0ص33؛ همو ،1019 ،ج  ،9ص140؛ فیض اشـــانی ،1911 ،ص 211؛
همو ،1013 ،ج  ،1ص931؛ قمی مشـــهدی ،1961 ،ج  ،9ص101؛ م لســـی ،1040 ،ج ،13
ص14-3؛ هاشمی توی  ،1044 ،ج ،1ص.)140-149
بر همین اســاف ،امام علی(ع) ،بر دو ســاحت تر یبی هســمانی و روحانی در انســان
تا ید رده و درباره ویژگیهای فطری هر یک میفرماید:

«خداوند ،خاكى از قسمتهاى گوناگون زمین ،از قسمتهاى سخت و نرم ،شور و
شیرین ،گرد آورد ،آب بر آن افزود تا گلى خالص و آماده شد و با افزودن رطوبت،
چسبناك گردید ،كه از آن ،اندامى شایسته و عضوهایى جدا و به یكدیگر پیوسته
آفرید .آن را خشکانید تا محکم شد .خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد تا زمانى
معیّن و سرانجامى م شخّص ،اندام ان سان كامل گردید .سبه از روح خود در آن
دمید تا بهصورت انسانى زنده درآمد؛ داراى نیروى اندیشه شد كه وى را به تالش
اندازد و داراى افکارى گردید كه در دیگر موجودات ،تصرف نماید .به انسان اعضا
و جوارحى بخشـــید كه در خدمت او باشـــند و ابزارى عطا فرمود كه آنها را در
زندگى بهكار گیرد .قدرت ت شخیص به او داد تا حق و باطل را ب شنا سد و حواس
چشایى و بویایى و وسیله تشخیص رنگها و اجناس مختلف در اختیار او قرار داد.
انسـان را مخلوطى از رنگ هاى گوناگون و چیزهاى همانند و سـازگار و نیروهاى
متضـــاد و مزاج هاى گو ناگون :گرمى ،ســـردى ،ترى و خشـــکى قرار داد».
(نهجالبالغه ،5151 ،خطبه)5
بر اســـاف این ســـخن حضـــرت ،هر یک از ســـاحت های تر یبی دوگانه ،دارای
ویژگیهای بالقوه و بال نلی ه سیند ه در م موع موهب شک گیری نوع ان سان می شوند.

ل عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،51پیاپی05 37

اما ع وه بر این سخن حضرت ،دالی دیگری هم وهود دارد ه اوبات می نند ساحتهای
تر یبی انسان بالقوه ،بر انواع فطریات مشیم هسیند:
الف) ســاحتها ،فارغ از هوهر انســان تکون یافیهاند؛ بنابراین ،هر یک ،در آفرینش
الهی ،مخلوقاتی م سیق و با فطرت م شخ صی ه سیند ه بهعنوان عنا صر تر یبی به هوهره
ان سان ضمیمه می شوند .بنابراین وقیی این موهودات الهی به همراه فطرت شان به ان سان اعطا
میشود ،انسان از ویژگیهای اولیه فطری موهود در ساحتها هم بهرهمند میگردد.
ب) ساحتهای انسان ،هزو تلقت انسان هسیند .فطرت هم ،بنابر آیه  94روم ،م زم
با م هوم تلقت اســت .بنابراین ،ســاحتها ه در انســان به ار رفیهاند ،مشــیم بر فطریات
تواهند بود.
بدین ترتیب ساحتها نوعی از فطریات ان سان ه سیند و ان سان به وا سطه ساحتهای
تود ،از نوعی امی یاز تاص برتوردار می گردد ه دیگر مخلو قات از آن بی بهره ا ند .بر
اساف برتی از روایات ،روح انسان در برابر حیوانات و فرشیگان ،دارای هر دو بُند روحانی
عق و شهوت و در برتی دیگر دارای چهار بُند روحانی با نامهای حیات ،شهوت ،قوت و
ایمان (عق ) اســـت ه هر یک از این ابناد ،دارای م موعه ویژگی های بال ن و یا بالقوه
هســـیند( .نهجالب غه ،1010 ،تطبه1؛ لینی ،1963 ،ج ،1ص091-913؛ صـــدوق،1911 ،
ج ،1ص262؛ همو ،بیتا ،ج ،1ص 111و 169؛ طبرســـی ،بیتا ،ص043؛ م لســـی،1040 ،
ج ،13ص 3و  ،91 -21ج ،23ص)12
 .2-3فطرت بالفعل و بالقوه
انســان فطرتاً به مراتبی از ویژگیهای بال ن و یا بالقوه م هز اســت .این نوع تقســیم
فطرت ،از اط ق آیه فطرت (روم )94 :و همچنین از بیان

م م ســـران در ذی این آیه

(طباطبایی ،1934 ،ج ،16ص261-266؛ رشــیدرضــا ،1010 ،ج ،11ص203؛ هوادی آملی،
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 ،1913ص )20و نیز برتی از عبارات نهجالب غه (نهجالب غه ،1010 ،تطبه )1و همچنین
بیان شارحان نهجالب غه (ابنمیام بحرانی ،1040 ،ج ،2ص900؛ مينیه  ،1931 ،ج 2ص013؛
انصــاریان ،1040 ،ج ،1ص216 -213؛ مدرف وحید ،بیتا ،ج ،6ص131؛ موســوی،1011 ،
ج ،2ص ،)14قاب برداشت است.
فطرت بال ن  ،آن دســیه از ویژگیهای فطری اســت ه انســان بهصــورت فنلی -نه به
قوه و اســینداد -از آن برتوردار شــده اســت .مهمترین و اولین قســم از آن ،همان منرفت
فطری توحیدی ا ست .فطرت بالقوه ،نوع دیگری از فطرت به شمار میآید ه ان سان بالقوه
از آن برتوردار اســـت و در ههت فنلیت بخشـــیدن به ویژگی های ا یســـابی از آن بهره
میگیرد.
عبارات مخیل ی از نهجالب غه ،با تنبیرات گوناگون ،بر وهود فطرت بالقوه در انســان
داللت دارند .حضرت علی(ع) در تطبه  31نهجالب غه میفرماید:
اِلِْل َق ِة الْ ُم ْختَلِ َف ِة الْ ُق َوى َِقَرائِ ِح ُع ُقوِلِِم»؛
وك َعلَى ْ
َّر َ
« َو قَد ُ

[خداناشــناســان] تو را مانند مخلوقی كه دارای قوای نفســانی متعدد اســت ،در نظر
گرفتند [در حالی كه تو از صفات مخلوقات منزهی]( .نهجالبالغه ،5151 ،خطبه.)15

تنبیر «تلقت» در این عبارت ،در مورد قوای ن ســـانی به ار رفیه ه بیانگر فطری
بودن آن هاســـت؛ زیرا تلقت بر اســـاف آیه  94روم ،مرادف با فطرت بود .در ادامه همین
تطبه ،حضرت تنبیر دیگری دارد ه آن هم بیانگر فطری بودن قوای انسان است:
َض َمَر َعلَْي َها»؛
«َال قَ ِرحيَ ِة َغ ِر َيزةٍ أ ْ

نه با تراوشــات فکریِ پنهان كه برخاســته از فطرت انســان اســت[ ،میتوان تو را
شناخت]( .همان)
ابنمیام بحرانی و برتی دیگر از شــارحان نهجالب غه ،هر دو واژه «قریحه» و «غریزه»
را ه در عبارت پیشگ یه آمده ،به مننای قوه ن ســـانی گرفیهاند (ابنمیام بحرانی،1040 ،
ج ،2ص 994و 900؛ موســـوی ،1011 ،ج ،2ص .)14-63برتی دیگر نیز قریحه را به مننای
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علوم اولیه ذهنی (همان بدیهیات فطری عقلی) و غریزه را به مننای قوه ن ســـانی گرفیهاند
(ابنابیالحدید ،1040 ،ج ،3ص211؛ انصـــاریان ،1040 ،ج ،2ص102؛ مدرف وحید ،بیتا،
ج ،6صـــص .)131-133ا ما اگر غریزه را با تو هه به آن چه در ب حث م هوم فطرت ب یان
ردیم ،مرادف با فطرت بدانیم و قریحه هم عبارت از همان بدیهیات عقلی باشد ،مقصود از
غریزه در ســخن پیشگ یه علی(ع) (نهجالب غه ،1010 ،تطبه ،)31همان قوای فطری انســان
مان ند ع ق توا هد بود؛ چ نان ه پیش تر د یدیم ،در نهج الب غه هم به های غریزه ،واژه

َض َمَر َعلَْي َها» (همان) ،به قوای
«عقول» به ار رفیه (همان)؛ بنابراین عبارت «َال قَ ِرحيَ ِة َغ ِر َيزةٍ أ ْ
فطری اشاره دارد ه از همله این قوا همان عق است.
از آنها ه قوه عاقله ،مهمترین نوع قوای انســان اســت ( لینی ،1963 ،ج ،1ص،212
ج ،2ص ،211ج ، 1ص 90و 901؛ طوسـی ،1041 ،ج  ،14ص212؛ شـنیری ،بیتا ،ص111؛
حر عامل  ،1043 ،ج ،23ص 916؛ هن ری ،1916 ،ج ،2ص ،)101ع مه طباطبایی در تبیین
فطری بودن قوه عق میفرماید ه انسان به تصیصه عق  ،ممیاز از دیگر هانداران است و
این تصیصه را تدان سبحان فطرتاً در آفرینش انسان قرار داده تا در مساا فکرن و نظرن،
حق را از باط  ،و در مساا عمل  ،تیر را از شر و نافع را از مضر تشخیص دهد (طباطبایی،
 ،1934ج ،2ص .)201بدین ترتیب درمییابیم ه به دلی اهمیت تاصی ه قوه عاقله دارد،
نهجالب غه به این قوه از میان دیگر قوای فطری ،تأ ید رده اســـت( .نهجالب غه،1010 ،
تطبه)31
 .3-3فطرت ادراكی و گرایشی
این نوع تق سیمبندی از فطرت را شهید مطهری در یاي فطرت مطرح می سازد .وی
فطریات را به دو بخش تق سیم می ند .1 :فطریات در حوزه ادرا ات؛  .2فطریات در حوزه
گرایشها( .مطهری ،1963 ،ص16و )03
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مهمترین ادرا اتی ه در طول تاریخ فلس ه ،فطری شمرده شدهاند عبارتند از :شناتت
تدا ،شناتت ن  ،و شناتت قوانین اولیه ت کر؛ مانند امیناع تناقض( .اتوانال ص ا،1012 ،
ج ،9ص ،223ج ،0ص31؛ د ارت ،1911 ،ص91-96؛ شـــاهآبادی ،1964 ،صـــص14-1؛
مطهری 1912 ،الف ،ج ،2ص93؛ همو 1912 ،ي ،ج ،9ص)012
اما از دیدگاه اندیشهوران فلس ی ،عرفانی و

می ،گرایشهای فراوانی نیز در انسان،

از فطر یات هســـی ند؛ از هم له :حب ذات ،مال گرایی (مطلق تواهی) ،حقی قت هویی،
عبودیت و تسلیمپذیری ،دیگردوسیی ،می به قدرت ،می به آزادی ،می به بقام ،گرایش به
نظم و ترتیب ،گرایش به زندگی همنی ،تمای منلوالت به عل تود و یا ع شق فطری انوار
سافله  -و از همله ان سان  -به انوار عالیه ،ت ضوع در برابر مال مطلق ،الیزام به عدل ،ع شق
به آزادی ،گرایش به ت ق یت و ابی کار و فضـــی لت تواهی( .اتوانالصـــ ا ،1012 ،ج،9
ص223؛ فارابی ،1316 ،ص ـص 193و 102؛ ســهروردی ،1913 ،ج ،2ص ـص 196 ،19 ،12و
191؛ شــاهآبادی ،1964 ،صـص 201 ،223 ،93-21و 269؛ مطهری ،1919 ،صـص 10-10؛
سهرابیفر ،1930 ،صص)112-141
اما منرفت فطری ،تود ابناد مخیل ی دارد ه منرفت فطری توحیدی ،مهمترین آن
ا ست .دین هم ه یک برنامه ام هدایتبخش به شمار میآید ،برنامه توحید مهمترین و
اولین بر نا مه آن اســـت؛ ب نابراین ،ت مام م نارف با ید به گو نه ای؛ یا به طور مســـیقیم و یا
غیرمســـیقیم ،به آن منرفت بازگشـــت نند .حضـــرت علی(ع) ،در اهمیت مســـأله توحید

میفرمایدَّ « :أو ُل الدِّي ِن َمع ِرفَتُهُ»( .نهجالب غه ،1010 ،تطبه)1

این ســـخن حضـــرت میتواند دو الیه داشـــیه باشـــد :الیهای از آن مربوط به منرفت
ا یســابی توحیدی اســت و الیه عمیقتر آن هم ،مربوط به منرفت فطری توحیدی؛ چنان ه
مهمترین منرفت در قالب فطری ،همان منرفت تداســـت ،مهمترین منرفت ا یســـابی هم،
منرفت تدا تواهد بود .سخن پیشگ یه امام علی(ع) (همان) میتواند به نوعی ت سیر همان
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آیه فطرت باشــد ه بر بنیادی بودن اص ـ توحید بهعنوان امری فطری اشــاره دارد و فطرت

ِ
ِّين الْ َقيِّ ُم﴾ (روم .)94 :البیه باید توهه
توحیدی را دین قیم الهی توصـــیف می ندَ ﴿ :ذل َ
ك الد ُ
دا شت ه منرفت فطری ،منح صر در منرفت تداوند نمی شود .بر ا ساف منارف وحیانی،
اصولی همچون نبوت ،امامت و مناد هم ریشه فطری دارند ( .لینی ،1963 ،ج ،2ص)1
گرایش های فطری به نوعی به گرایش حبِّ ذات بازمیگردند .این گرایش فطری در
ان سان ،او را به سمت آن مال مطلق رهنمون می شود ه موهب مال او میگردد و او را
از هر آن چه موهب عیبهویی از او میشـــود ،برحذر می دارد .می انســـان به عبودیت
تداوند ،دقیقاً از همین گرایش نشــأت گرفیه اســت .محبت به انســانهای ام نیز از همین
ح ،انســان ناشــی میشــود و همچنین عشــق به دیگر مخلوقات الهی نیز از همین گرایش
برمیتیزد .این گرایش در وهود انســـان ،آن چنان قوی و در رســـیدن به مال ،تأویرگذار
است ه حضرت علی(ع) در بیان اهمیت حبِّ ذات و مالطلبی انسان  ،میفرماید:

اى بندگان خدا! آن كه كه نســبت به خود ،خیرخواهى او بیشتر اســت ،در برابر
خدا ،از همه كه فرمانبردارتر اســت و آن كه كه خویشــتن را بیشتر مى فریبد،
نزد خدا گناهكارترین ان سان ها ست .زیانكار واقعى ك سى ا ست كه خود را بفریبد.
(نهجالبالغه ،5151 ،خطبه)83
همچنین ،محبت به ذات باریتنالی در نهاد مخلوقات قرار داده شده است ه در سایه
آن ،محبت به دیگر موهودات به ظهور می رســـد .حضـــرت علی (ع) در اهمیت این نوع
گرایش فطری در انسان فرمود:

ِ
«إِ َّن َه َذا ِْ
ام َد َعائِ َمهُ َعلَى ََمَبَّتِ ِه»( .همان ،تطبه)131
ين اللَّهَ ...و أَقَ َ
اْل ْس ََل َم د ُ

اگر مقصــود از « َد َعائِ َم» ،اصــول اعیقادات باشــد ،به دلی آن ه این اصــول بر محبت

الهی می رع شــدهاند ،مقصــود از « ََمَبَّتِ ِه» ،همان محبت فطری انســان به تدا تواهد بود ه
حیی اعیقادات مکیسب انسان ،بدان بازگشت می نند؛ زیرا مننا ندارد حضرت ،تمام اهزای
دین اعم از اصــول اعیقادی (دعاام) ،ات قی و رفیاری را به محبت ا یســابی تداوند مینال
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بازگشــت دهد .بنابراین از دیدگاه امام علی(ع) ،چنان ه اس ـ م بهعنوان دینی هامع در همه
ابناد اعیقادی ،ات قی و رفیاری ،از هنبه منرفیی به منرفت فطری بازگشـــت دارد ،از هنبه
گرایشـــی ،بر ســـطحی محکم به نام فطرت عاشـــقانه نســـبت به ذات باری تنالی تکیه دارد.
بنابراین ،عشق به مال مطلق ه موهب مال انسان است ،بهعنوان اولین و مهمترین ظهور
مالطلبی انسان در بُند ات قی است و اهداف مالی انسان بدون آن هرگز محقق نخواهد
شد.

حیی اگر فرض بگیریم ه مقصــود از « َد َعائِم» ،اماال نماز و روزه و دیگر احکام مهم

دینی باشـــد ،در آن صـــورت هم میتوان یکی از منانی « ََمَبَّتِ ِه» را محبت فطری تداوند

دان ست .چنان ه مق صود ح ضرت علی(ع) از تنبیر « َّأو ُل الدِّي ِن َمع ِرفَتُهُ» را بر دو الیه منرفت

تطبیق دادیم (همان ،تطبه ،)1در این ها هم تنبیر « ََمَبَِّت ِه» را ناظر به دو الیه محبت فطری و
ا یسابی حم می نیم( .همان ،تطبه)131
محدوده این گرایشها تا

ا ست؟ آیا گرایشهای فطری ن سبت به تکالیف شرعی

هم شمولیت دارند؟
امام صادق(ع) بند از بیان این ه شرینت ا س م ،هامع احکام شرایع پی شین و بهطور
ویژه دارای احکام ابداعی اســت ،آن را در ابناد اصــلی و فرعیاف ،بهطور مســیقیم و یا با
واسطه ،منطبق بر فطرت حنیف و مسیقیم منرفی رده ،میفرماید:

اَل أ َْعطَى َُمَ َّمدا َ ...و الْ ِفطَْرةَ َو ْ
«إِ َّن اللَّهَ تَبَ َارَك َو تَ َع َ
اْلَنِ ِيفيَّةَ َّ
الس ْم ََحةَ َال َرْهبَاِِيَّةَ َو َال ِسيَا َحةَ
أ ِ
ِ
الص ََل َة ( »...برقی ،1911 ،ج ،1ص211؛ لینی،
ض َعلَْي َها فِ َيها َّ
َح َل ف َيها الطَّيِّبَات ُُ ...ثَّ افْ َََت َ
َ
 ،1963ج ،2صص 12و 11؛ صدوق ،1931 ،ص)923
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ِ
ِ
احةَ» ،به ترتیب به مننای راســت،
واژههای « ْ
اْلَنِ ِيفيَّةَ»َّ « ،
الس ْم ََحةَ»َ« ،ال َرْهبَاِيَّةَ» و «َال س يَ َ
آســـان ،بدون ریاضـــت و بدون ســـیاحت 1ه همگی در روایت پیشگ یه ،وصـــف لمه

«الْ ِفطَْرَة» هســـیند ،به توبی فطرتی بودن دو نوع منارف وحیانی ،یننی اصـــول اعیقادی و
اصــول ات قی را بیان می نند .وصــف اول ،به فطرت در بُند اعیقادی اشــاره می ند و سـه
وصف دیگر هم به فطرت در بُند ات قی توهه دارند .ضمن آن ه امام صادق(ع) در ادامه
روایت پیشگ یه به تندادی از اصول ات قی نیز اشاره رده ،میفرماید:

«أَح َّل فِيها الطَّيِّب ِ
ت
ات َو َحَّرَم فِ َيها ْ
اِلََبائِ َ
ث َو َو َ
َ َرُه ْم َو ْاْلَ ْغ ََل َل الَِِّت َِاَِ ْ
ض َْ َعْن ُه ْم إِ ْ
َ َ َ
َعلَْي ِه ْم».
از آنها ه حضــرت در این ســخن ،در پ ،چهار توصــیف قبلی ،به چندین اصــول
ات قی مانند آالیش انسان از تبااث باطنی ،آرایش او به زیورهای باطنی و همچنین آزادی
انسان از زن یرهای اسارت دنیوی ،اشاره فرموده ،منلوم می شود ه این اصول مانند اصول
اعیقادی ،به طور م سیقیم منطبق بر فطرت ه سیند (همان) .دلی انطباق م سیقیم این ا صول بر
فطرت نیز آن است ه فطری بودن آنها به روشنی قاب درک است و به آسانی مورد عم
واقع میشوند.
احکام فرعی دین ا س م ،بهوا سطه ا صول ات قی فطری ،به فطرت بازگ شت دارند و
فطری بودن آنها آشــکارا درک شــدنی نیســت .از این رو ،امام صــادق(ع) در ادامه روایت
پیشگ یه میفرماید:

الص ََلةَ َو َّ
اْلَ َّع َو ْاْل َْمَر ِالْ َم ْعُرو ِ َو الن َّْه َي َع ِن
الص يَ َام َو ْ
ض َعلَْي َها فِ َيها َّ
الزَِاةَ َو ِّ
« ُُثَّ افْ َََت َ
الْ ُمْن َك ِر».
 .1ســـیاحت در ليت به مننای گردفگری اســـت )صـــاحب بن عباد ،1010 ،ج  ،2ص033؛ زمخشـــری ،1011 ،ج ،9
ص209؛ ابناویر هزری ،1961 ،ج ،0ص)926؛ ولی در این ها مقصود ،تحم رنج س ر است ه حضرت عیسی(ع) و
حواریون برای دوری گزینی از مساا مادی و برای نی به مساا مننوی ،به عنوان روشی تربییی برگزیده بودند.
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عطف این ســخن ه بیانگر احکام فرعی دین اســ م اســت ،با حرف عطف «وم» به
ســـخن قبلیاف ه از اصـــول ات قی بحث می رد ،به گونهای بین امور ات قی فطری ،با
احکام شرعی فاصله انداتیه است؛ زیرا «وُم» برای بیان فاصله و تراتی میآید .بنابراین ،طبق
این سخن و مقای سه آن با سخن پی شین آن ح ضرت ه درباره فطری بودن ا صول ات قی
بود ،احکام شــرعی از امور مســیق فطری نبوده ،بلکه صــرفاً هماهنگ با فطرت اعیقادی و
ات قی هسیند.
 .4-3فطرت مشترک و اختصاصی
بر اســـاف منارف وحیانی بهویژه نهجالب غه ،بُند دیگری از فطرت انســـان ،فطرت
اتیصــاصــی هر یک از افراد ،در برابر فطرت مشــیرک همه افراد اســت .از این منظر ،بین
ان سانها ،از ههت ساحت ه سمانی و روحانی و همچنین ی یت آنها ،ت اوتهایی وهود
دارد.
از منظر منارف وحیانی بهویژه نهجالب غه ،هســـم تا ی انســـان ،ع وه بر عناصـــر
ظاهری مادی ،دارای طی نت نیز هســـت (نهج الب غه ،1010 ،تط به  100 ،12 ،31و 290؛
لین  ،1963 ،ج ،1ص ،913ج ،2ص 11-9و114؛ م لســـی ،1040 ،ج ،13ص ،92ج،60
ص .)19گ ینی اســت ه مقصــود از طینت ،در منابع مورد اشــاره (همان) ،ویژگی تاصــی
(اعم از مادی و مننوی) است ه به ساحت هسمانی انسان اعطا شده است.
حضــرت علی(ع) به ت اوت انســانها اشــاره فرموده ،و این نوع ت اوتها را به طینت
مخصوص هر فرد بدین قرار مرتبا میداند:

علت تفاوت هاى (شخصیتی) مردم ،گوناگونى طینت آنان است؛ زیرا آدمیان در آغاز،
تركیبى از خاكِ تلخ و شــیرین ،و ســخت و نرم بودند .په ،آنان به میزان نزدیك
بودن خاكشـــان به هم ،نزدیك ،و به اندازه دورى آن از هم ،دور و متفاوتند .یکى
زیباروى و كمخرد ،و دیگرى بلند قامت و كمهمت؛ یکى زشـــتروى و نیکوكار،
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دیگرى خُردجثه اى ژرف نگر؛ یکى پاكســرشــت و بداخالق ،دیگرى خوشقلی و
آشفتهعقل و آن دیگرى سخنورى دلآگاه است( .نهجالبالغه ،5151 ،خطبه)231
حضرت براساف این سخن ،ت اوت در برتی از ویژگیهای انسانی را به طینت تاص
هر یک از افراد ،مرتبا میداند .این طینت ،اگرچه از نظر ویژگیهای هنســـی مانند تاک
بودن ،با دیگر طینتها یکی است ،در ویژگی و ص ات مادی و مننوی میمایز است.
ســخن از ویژگی طینتها ،در تطبههای دیگر نهجالب غه نیز به گونهای آمده اســت.
ح ضرت علی(ع) در یکی از این تطبهها ،به ویژگی طینت امامان من صوم(علیهمال س م) در
قالب اسینارهای زیبا ،اشاره رده ،میفرماید:

ِ
ِ ِ
«إِ َّن ْاْلَئِ َّمةَ ِم ْن قُ َريْ ٍ
ص لُ ُح
ص لُ ُح َعلَى س َوا ُه ْم َو َال تَ ْ
ش ُغ ِر ُس وا ِ َه َذا الْبَطْ ِن م ْن َهاش ٍم َال تَ ْ
الْ ُوَالةُ ِم ْن َغ ِْريِهم».
همانا امامان (دوازده گانه) همه از قریش بوده كه درخت آن را در بطن هاشـــم و
فرزندانش كاشتهاند .مقام والیت و امامت در خور دیگران نیست و دیگران ،شایستگى
آن را ندارند( .همان ،خطبه)511
سخن در این عبارت حضرت است ه فرمودُ « :غ ِرسوا ِ ه َذا الْبطْ ِن ِمن ه ِ
اش ٍم» .سیاق
ْ َ
َ َ
ُ
ســخن حضــرت ،ســخن از علم اســت و راســخان در علم را میســیاید .در عبارت پیشگ یه

تنبیر « ُغ ِر ُس وا» نیز به مننای « اشــیه شــدهاند» ،تنبیری اســیناری از علم آنان اســت ه مانند

میوه درتیی اســـت ه در اصـ ـ ریشـــه و تنه مناســـب دارد .اما مقصـــود از «بطن» ،طینت
من صومان(علیهمال س م) ا ست؛ همان سان ه درتت ،پنهان در تاک ا ست ،آنها هم در
طی نت پدران و مادرانشــــان پن هان هســـی ند .هممنین علم و دیگر ویژگی های مننوی
منصومان(علیهمالس م) ،میوه درتت عصمت است.
فطرت اتیصــاصــی ابناد دیگری نیز دارد ه در نهجالب غه بررســی شــده اســت .از
دیدگاه حضـــرت علی(ع) ،قلب انســـان بهعنوان یک نوع ســـاحت روحانی ،دارای فطرت
است؛ فطرت سنادت یا شقاوت .از دو شقه شدن فطرت قلوي در تنبیر حضرت ه فرمود:
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وب علَى فِطْرِِتَا ش ِقيِّها و سعِ ِ
يد َها» (همان ،تطبه)12
« َجا ِ َل الْ ُقلُ ِ َ
َ َ َ َ َ
منلوم می شود ه قلب ان سان از م موعه فطریات اتی صا صی ،برتوردار ا ست ه به
غیر از فطرت مشیرک همه انسانهاست.
ا مام علی(ع) در باره نوع دیگری از ت اوت های فطری رو حانی ،در ع بارتی دیگر

میفرماید« :ولِ ْدت علَی ِ
الفطَْره»( .همان ،تطبه)31
ُ ُ َ

بهرغم آن ه شارحان نهجالب غه ،مقصود از این عبارت را اوبات فطرت م شیرک و یا
الیزام بــه آن دانســـیــه انــد (ابنمیام بحرانی ،1040 ،ج ،2ص134؛ همو ،1966 ،ص160؛
ســـرتســ  ،1919 ،ص13؛ ابنأبیالحدید ،1040 ،ج ،0ص113-110؛ بیهقی ،1016 ،ج،1
ص936؛ مدرف وحید ،بیتا ،ج ،0ص106؛ ها شمیتویی ،1044 ،ج ،0ص901؛ ان صاریان،
 ،1040ج ،1ص111؛ مکارم شیرازی ،1916 ،ج ،2ص ،)606به چند دلی  ،مراد ح ضرت از
فطرت در این عبارت ،فطرت مشیرک نیست:
اوالً :فطرت مشیرک همانطور ه از عنوانش پیداست ،مشیرک بین همه انسانهاست
و عبارت پیشگ یه به قرینه ســیاق ،درصــدد اوبات نوعی فضــیلت برای حضــرت اســت و
فضــیلت فطری ،از راه فطرت مخصــوص به دســت میآید نه فطرت مشــیرک( .نهجالب غه،
 ،1010تطبه)31

ثانیاً :در برتی از روایات ،به های «ولِ ْدت علَی ِ
الفطَْره» ،آمده« :إِِّی َعلَی ِدي ِن َُمَ َّم ٍد».
ُ ُ َ

عبارت اتیر ،بیانگر اتیص ـاصــی بودن این نوع فطرت ،دســت م در دایره فطرت اس ـ می
اسـت؛ نه فطرت مشـیرک توحیدی ه همه انسـانها از مشـرک و مسـلمان و منیقدان به هر
شــرینیی ،بر آن م طورند .چهبســا به همین ههت برتی از شــارحان نهجالب غه ،مقصــود از
فطرت را در این عبارت ،فطرت مخصـــوص مســـلمانی دانســـیهاند( .راوندن ،1960 ،ج،1
ص211؛ هاشمی تویی ،1044 ،ج ،0ص)901
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ثالثاً  :امام علی(ع) در محاهه با توارج ه به رفیار حکومیی حضـــرت در مورد آزاد
ردن زنان و فرزندان اســیر بصــریان ،ایراد گرفیند ،عبارتی دارد ه از منظر تر یبی ،شــبیه

همان عبارت «ولِ ْدت علَی ِ
الفطَْره» (نهجالب غه ،1010،تطبه )31اســـت .عبارت مورد نظر
ُ ُ َ
چنین است:

«فَِإ َّن النِّس اء َل ي َقاتِْلن و ُّ ِ
ِ
ت
الذ ِّريَّةَ ُول ُدوا َعلَى الْفطَْرةِ َو َلْ يَْن ُكَُوا َو َال ذَِْ َ َِلُ ْم َو لَ َق ْد َرأَيْ ُ
َ َ ُْ َ َ
ِ
ِ
رس َ ِ
ِ
ت َعلَى الْ ُم ْسلمن»؛
ول اللَّه ص َم َّن َعلَى الْ ُم ْش ِرِ َ
ن فَ ََل تَ ْع َجبُوا إِ ْن َمنَْن ُ
َُ
[علت این رفتار من آن اســت كه] زنانشــان با ما وارد جنگ نشــده و فرزندانشــان بر
فطرت بودند ...همانا پیامبر(ص) را میدیدم كه (گاهی) بر مشــركان (در این مســأله)
منت میگذاشــت ،په ،از منت من بر مســلمانان تعجی نکنید! (اربلی ،5385 ،ج ،5
ص231؛ حلی ،5155 ،ص531؛ ابنمغازلی ،5121 ،ص)323
براساف این عبارت ،اگر مشر ان در هنگ با مسلمانان به اسارت درآیند ،حکم اولیه
درباره فرزندان آنان ،اســـارت اســـت .اگرچه حا م هامنه اســـ می میتواند بر اســـاف
ص حدید و منیی ه بر مشر ان دارد ،حکم آزادی آنان را نیز صادر ند ،بر اساف همین
عبارت ،به اســارت درآوردن فرزندان مســلمانان ،به هیچ وهه هایز نیســت .امام علی(ع) در

عبارت پیش گ یه ،علت عدم هواز اســـارت فرزندان مســـلمانان را در برابر هواز اســـارت
مشـــر ان ،برتورداری فرزندان مســـلمانان از فطرت اســـ می منرفی میفرماید؛ بنابراین،
مق صود از فطرت ،در

م ح ضرت ،فطرتی مخ صوص تواهد بود ه بر ا صول اعیقادی و

ات قی اس می منطبق است و فرزندان از پدران مسلمان بهطور وراویی به ارث بردهاند.
پ ،چنان ه مقصـــود از فطرت ،در عبارت پیشگ یه ،فطرت مخصـــوصـــی اســـت،

مقصود از فطرت در عبارت «ولِ ْدت علَی ِ
الفطَْره» نیز فطرت مخصوصی تواهد بود .حیی به
ُ ُ َ
دلی آن ه عبارت اتیر ،در صــدد اوبات نوعی فضــیلت برای شــخص امام علی(ع) اســت،
مقصـــود از فطرت در آن ،فطرتی تاصتر تواهد بود ه دیگر مســـلمانان از آن برتوردار
نبوده ،بلکه تنها آن حضــرت از آن برتوردار اســت .بنابراین عبارت یادشــده (نهجالب غه،
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 ،1010تطبه ،)31بدان مننا ست ه من بر فطرت مخ صو صی ،والدت یافیهام ه آن فطرت
مخصوص ،همان فطرت سنادتمندانهای است ه بیان آن گذشت( .همان ،تطبه)12
نتیجه گیري
فطرت از منظر ليوی ،عبارت اســـت از برآمدن و ظاهر شـــدن هر چیزی تا پیش از
رســـیدن به مرحله نهایی اف .اما فطرت در اصـــط ح منارف وحیانی ،بهویژه نهجالب غه،
عبارت اســـت از« :همه ویژگی های اولیه ای ه انســـان تا پیش از تولد ،در ابناد مخیلف
تلقیش ،از آن برتوردار بوده اســت» .بر همین اســاف ،فطرت به ابناد هشــتگانه تقســیم
میشود :فطرت اولیه ،وانویه ،بال ن  ،بالقوه ،ادرا ی ،گرایشی ،مشیرک و اتیصاصی.
فطرت اولیه انســان ،ب فاصــله بند از تکوین ســاحت نورانی– هوهری یا ذرهای -او و
پیش از بهرهمندیاف از ســاحتهای تر یبی هســمانی و روحانی ،شــک میگیرد .آیات و
روایات ،اشــاره دارند ه انســان ،فطریات اولیه را در عالم ذر دریافت رده اســت .فطرت
توحیدی در زمره همین نوع فطریات است .از همین منظر ،فطرت وانویه انسان هم در مرحله
بندی ،همراه با تکوّن ساحتهای تر یبی هسمانی و روحانیاف شک میگیرد .برای ماال،
ان سان به وا سطه ساحت عق

ه ق سمی از ساحتهای روحانی است ،از نوعی امییاز تاص

برتوردار میگردد ه دیگر مخلوقات از آن بیبهرهاند.
فطرت بال ن و بالقوه هم از اط ق آیه فطرت و همچنین از

م م سران در ذی آیه

مذ ور قاب برداشـــت اســـت .عبارات مخیل ی از نهجالب غه هم با تنبیرات گوناگون ،بر
وهود فطرت بالقوه در انسان داللت دارند ه شارحان نهجالب غه بدان اشاره ردهاند.
فطرت ادرا ی و گرایشـــی هم دو بُند دیگر از فطرتند ه بهطور مینارف موردبحث
میکلمان بوده و منارف وحیانی هم بدان ا شاره دارند .اما ادراک فطری ،تود ،ابناد مخیل ی
دارد ه مهم ترین آن ،منرفت فطری توحیدی اســـت .البیه باید توهه داشـــت ه منرفت
فطری ،منح صر در این نوع فطرت هم نمی شود .بر ا ساف منارف وحیانی ،ا صولی همچون
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نبوت ،امامت و مناد هم ریشــه فطری دارند .از همین منظر در نهاد انســان ،محبت به ن  ،و
همچنین عشــق به مال مطلق ،وهود دارد .دیگر گرایشهای انســان هم تابنی از همین دو
گرایش هســـیند .از این منظر ،بهرغم آن ه همه منارف دین به فطرت بازگشـــت دارند،
گرایش های فطری در هنبه های مخیلف اعیقادی ،ات قی و رفیاری ،به یک اندازه قاب
ادراک نیســت .فطریات در دو هنبه اول بهطور مســیقیم و فطرت در هنبه رفیاری برت ف
دو هنبه اول ،بهطور غیرمسیقیم بر فطرت انسان منطبقند.
اما دو بُند دیگر فطرت ،بر اســاف منارف وحیانی بهویژه نهجالب غه ،فطرت مشــیرک
و اتیصــاصــی اســت .بر این اســاف ،بین انســانها از ههت ســاحت هســمانی و روحانی و
همچنین ی یت آن ها ،ت اوت هایی وهود دارد ه فطرت اتیصـــاصـــی آن ها را شـــک
میدهد .یکی از گونه های مهم فطرت اتیصـــاصـــی ،فطرت از نوع طینت اســـت .از منظر
م نارف وح یانی به ویژه نهج الب غه ،طی نت به من نای ویژگی های مادی و مننوی ،در
انســانهای گوناگون ،می اوت اســت و این ت اوت ،موهب میشــود ه هر یک از آنها ،از
فطرتی اتیصاصی برتوردار گردند.
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 .31طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1912( ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،تحقیق :مرتضی
مطهری ،تهران :صدرا.
 .32ــــــــــــــــــــــ  ،)1934( ،المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت :موسسه اعلمی.
 .39طبرس  ،فض بنحسن( ،بیتا) ،إعالم الورى باعالم الهدي ،تهران :دار الکیباإلس میة.
 .30همان ،)1912( ،مجمع البیان لعلوم القرآن ،تهران :ناصر تسرو.
 .33طبرن ،محمدبنهریر ،)1012( ،جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،بیروت :دار المنرفة.
 .36طوس  ،محمدبنحسن ،)1041( ،تهذیب األحکام ،تهران :دار الکیباإلس میه.
 .31عیاش  ،محمدبنمسنود ،)1914( ،ت سیر النیاشی ،تهران :مکیبة النلمیةاالس میة.
 .31فارابی ،محمدبنمحمد ،)1316( ،یاي الحروف ،تحقیق :محسن مهدی ،بیروت :دارالمشرق.
 .33فراهیدن ،تلی بنأحمد ،)1014( ،یاي النین ،قم :نشر ه رت.
 .64فروید ،زیگموند« ،)1912( ،راوف نظریه روانکاوی» ،ترهمه حسین پاینده ،ارغنون ،شماره
.22
 .61فیض اشان  ،محمدبنشاهمرتض  ،)1013( ،تفسیر الصافی ،تهران :مکیبه الصدر.
 .62ــــــــــــــــــــــ  ،)1911( ،نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین ،تهران :مؤسسه
مطالنات و تحقیقات فرهنگ .،
 .69قاض سنیدقمی ،محمدبنمحمدم ید ،)1013( ،شرح توحید الصدوق ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اس م .،

 .60قدردان قراملکی ،محمدحسن ،)1916( ،اصل علیت در فلسفه و كالم :تحلیلی از
نظریات متفکران و فیزیکدانان غرب و متکلمان اسالمی ،قم :انیشارات دفیر تبلیيات
اس می.

 32بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی بهویژه نهجالبالغه

 .63قم  ،عل بنابراهیم ،)1040( ،تفسیر القمی ،قم :دار الکیاي.
 .66قمیمشهدی ،محمدبنمحمدرضا ،)1961( ،تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اس م .
.61

اپلسیون ،فریدریک( ،بیتا) ،تاریخ فلسفه ،ترهمه ه لالدین م یبوی ،تهران :انیشارات
علمی فرهنگی سروف.،

.61

اردان ،علیمحمد ،)1911( ،سیر آراء تربیتی در غرب ،تهران :سازمان مطالنه و تدوین
یب علوم انسانی دانشگاهها.،

.63

لین  ،محمدبنینقوي ،)1963( ،الکافی ،تهران :دار الکیباإلس میة.

 .14مازندران  ،محمدصالا ،)1912( ،شرح الکافی ،تهران :المکیبهاالس میه.
 .11م لس  ،محمدباقر ،)1040( ،بحاراألنوار ،بیروت :مؤسسة الوفام.
 .12مدرفوحید ،احمد( ،بیتا) ،شرح نهجالبالغه ،قم :بینا.
 .19مسلم بن ح اج نیشابوری( ،بیتا) ،الجامع الصحیح ،بیروت :دار ال ی .
 .10مطهری ،مرتضی ،)1963( ،فطرت ،تهران :انیشارات صدرا.

 .13ــــــــــــــــــــــ )1912( ،ي« ،فطرت از نظر قرآن و فلس ه» ،رشد آموزش قرآن و معارف
اسالمی ،شمارههای 24و .21
 .16ــــــــــــــــــــــ  ،)1919( ،فطرت ،تهران :صدرا.
 .11ــــــــــــــــــــــ )1912( ،الف ،مجموعه آثار ،تهران :صدرا.
 .11مينیه ،محمدهواد ،)1931( ،فی ظالل نهجالبالغة ،بیروت :دار النلمللم یین.
 .13م ید ،محمدبنمحمد ،)1019( ،تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،قم :المؤتمر النالمی للشیخ
الم ید.
 .14مکارمشیرازن ،ناصر ،)1916( ،پیام امام امیرالمومنین علیهالسالم ،تهران :دار الکیب-
االس میه.
 .11موسوی ،سیدعباف علی ،)1011( ،شرح نهجالبالغة ،بیروت :دار الرسولاأل رم.
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 .12موسون زن ان  ،سیدابراهیم ،)1019( ،عقائد اإلمامیة اإلثنی عشریة ،بیروت :مؤسسة
األعلمی للمطبوعات.،
 .19نقیبزاده ه لی ،میرعبدالحسین ،)1910( ،نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش ،تهران:
یابخانه طهوری.
 .10هاشمی ،سیدحسین« ،)1911( ،مطهری و فطرت در قرآن» ،پژوهشهاي قرآنی ،شماره 11
و .11
 .13هاشـــمی توی  ،میرزا حبیباهلل ،)1044( ،منهاج البراعة فی شرررح نهجالبالغة ،تهران:
مکیبة اإلس میة.

