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نظریۀ فطرت در اندیشۀ متفکرین مسلمان همواار  موارد جا وو هواد  ادو ا در ایون م وان        
متعال و ها جا و هو طرح قرآن و هرهان و عرفان، و ا  متفاونی هدان هخش د  اد  کوو    حکم 

 ادو   در هو ن حمکموای اودرایی، ع موو     ندیِ نظریۀ مذکار شد منجرهو ادتحکام در مفصلب
نظریۀ فطرت را نو جنها در ثمرات فعلی و فکری، هلکوو مبتنوی    )ر (و ادتاد مطهری )ر (طباطبائی

لحاظ و ادی معنا فطرت هومتعال و مارد جحل ل قرار دادند  هدینهر ظرف تهای عرفانی حکم 
هاشد کو خداوند آن را در نفاس  ه  جکاین ابغۀ محمدیو)ص( می یکی از و ا  حق ق 

وادطۀ فطرت، شاق و عشوق هوو کموا      الهی قرار داد  اد ا طبق جقریر ع مو و مطهری، هو
وادطۀ قاۀ ناطقو، هواتجرین   مطلق و مطلق کما  در ذات ما ادات نهاد  شد  اد   انسان هو

 ایش هو در ۀ اجحاد هوا حق قو   جااند ها فطرت خمرجبو از فطرت را داراد  جا حدی کو می
دیگر فطرت، نقش و ادی در فعل و فکرِ انسوان و  امعوو   محمدیو)ص( نائل شاد  از دای

هاشود کوو در    ن ز داردا چو اینکو هر کنش انسانی و ا تماعی مقرون هو شاق هو کمواتت موی  
 دهود  پردوش  حاش ۀ فطرت پا هو عراۀ  هان ا تماعی نهاد  و زیس   هان را شوکل موی  

مقالو این اد  کو ع مو و ادتاد مطهری ها جا و هو ظرف تهای نظریِ حکم  متعال و چگانوو  
اند؟ در ایون ناشوتار از    نسب  مبادی و ادشناختی فطرت را ها ثمرات ا تماعی آن پ اند زد 

هن ادین ادتفاد  شد  اد ا هناهراین مبنای نظری ناشتار متکی هر نظریوۀ فطورت    شنادی روش
شنادی ا تهاد متادط اد  کوو در   تعال و و چارچاب روشی آن، مبتنی هر روشمدر حکم  

 هاشد  پی یافتن مس ر جحل لی ع مو و ادتاد مطهری پ رامان دؤا  فاق می

فطرت، مبادی و ادشناختی، ادراکات و گرایشات، افعا  و ملکات،  واژگان کلیدی:
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 ان مسئلهمقدمه و بی
، 1410(، آفرینش غ ر اقتبادوی )فراه ودی،   4۵۷: 3،ج142۶فطرت یعنی آفرینش اهداعی)اهن اث ر، 

کوو در نگوا  حکمو  متعال وو       (39۶: 1412ااوفهانی، (، آفرینش خاص و ویژ  )راغب418: ۷ج

هاشد  از این ح ث هر ما ادی در رد دن هو کماتت خایش متکوی   اقتضایِ ذاجی ما ادات می

قاای فطری خاد اد   در این م ان انسان هاتجرین مرجبۀ فطورت را دارادو  و  هوو اقتضوایِ     هو 

 نماید   فطرت در عالم قا  و امکان مس ر جحقق اهداف خایش را طی می

نظریۀ فطرت در اندیشۀ متفکرین مسلمان هماار  مارد جا و هاد  اد ا در این م ان 

و عرفان، و ا  ممتازی هدین مفهام هخش د  کو منجر نو هرهامتعال و ها لحاظ طرح قرآن حکم 

ح ث در ه ن متفکرین ش عیِ معاار، اد   از اینهو ادتحکام در مفصلبندیِ نظریۀ مذکار شد 

طباطبائی)ر ( جبلار خاای داشتو اد ا رویکرد ناادرایی هو فطرت در حکم  نظریِ ع مو

وادطۀ ج قیِ عرفان  عنی مرجضی مطهری ن ز هوظرف تهای این نظریو، در اندیشۀ ف لسافِ فطرت ی

 طباطبائی)ر ( نماد متفاوجی داشتو اد  امام خم نی)ر ( و ع مو

وادطۀ  از این ح ث نظریۀ فطرت نو جنها در داح  عرفانی و فلسفی جعم ق گشتو هلکو هو

ت دیگر، اگر اد   هو عباراندیشۀ ناادرایی در لاازم و آثار فردی و ا تماعی ن ز جادعو یافتو 

الصفا جنها ها  بلّ ِ جاح دی پ اند مقالۀ فطرت در رویکردهای نخست ن نظ ر نگا  اخاان

(، این امر طبق ااال  و اد در هستر حکم  متعال و، ها حفظ های  ۵1۶، ص3، ج1412داش )

حد و حصر در همۀ مراجب فعلی و فکری انسان نمایان شد  و  جاح دی، هو اارت کثرجی هی

 پ دا کرد  اد  جادعو 

گذرد کو اگر در  ه   این نماد فطرت انسانی طبعاً از مس ر ادراکات و گرایشات انسان می

شکافایی ظرف تهای الهی انسان هاشد، منشأ آن فطرت مخمار  و اگر در مس ر انحطاط و جناز  هو 

جاب هو احت ۀوادط مردم هوح اان   هاشد، منشأ آن فطرت محجاهو خااهد هاد  در این م ان 

-یطب ع  و اشتغا  هو کثرت در جشخ ص متعلَّق فطرت و مراجب آن، و نو در اال آن متفاوت م

فرق  )فطرت ذاجی( و جنفر از نقص)فطرت جبعی(عشق هو کما  االِانسانها در  نکویهاشند، چو ا

 ا این اخت ف و جشخ ص از عاداتیاهندخاد می هر یك جشخ ص کما  را در منظاراما  ندارندا

 گ رد می  ئنش ا تماعی و جره تها و عقاید گاناگان

یاهد جاحدی کو  هرچقدر ادراکات و گرایشات جشدید شاد، رفتو رفتو شاکلۀ انسان جکاین می

شادا  وقتی ملکۀ جامۀ فطرتِ مخمار  در انسانی شکل هگ رد، دیگر فعل شر از فرد اادر نمی
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در او ندارد از دای دیگر اگر کسی شاکلۀ مثل انسان کامل کو خطاات ش طانی ه چ را  نفاذی 

جامۀ فطرتِ محجاهو را در نفس خاد هپروراند، دیگر فعل ن ك از وی دلب خااهد شد، چراکو 

فطرت محجاهو، قلبِ فکر و فعل او را شکل داد  فلذا خ ری از او و در او نخااهد هاد  هراین 

فعا  و کنش انسانی و ا تماعی و ثالثاً اداس فطرت  اوتً در ادراکات نظری و عملی، ثان اً در ا

در شاکلو و ملکات رحمانی و ش طانی نماد داشتو و ما ادی  ارکان فکری و فعلی انسان را 

جاح دی نباد  هلکو کام ً در   بل دهد  هناهراین فطرت جنها محدود و محصار هو ایدۀ  شکل می

د داش ا چن ن رویکردی در  ریان زندگی روزمر  و جعام ت ا تماعی انسان نماد خااه

انداز حکم  متعال و مارد جا و قرار گرفتو و زم نۀ مساعدی  ه  جحل ل فطری شئان چشم

 آورد  انسانی را فراهم می

   پیشینۀ تحقیق

فطرت در دن  فلسفۀ ادو می، غالبوًا در جعلوق ذاجوی انسوان هوو خداونود متعوا  موارد جا وو           

الصفا رفتو رفتو ودع  یافتو ادو   در نگوا     هعد از اخااناندیشمندان قرار گرفتو اد ا این معنا 

الصفا، خداگرایی و خدا شنادیِ  بلّی از لاازم حکم  حق جعوالی جلقوی موی گوردد و در       اخاان

ردائل اخاان واژ  فطرت طرح نشد  اما از  بلّ   هو همان معنوا ادوتفاد  شود  ادو  و چراکوو       

و هم ن فطرت و  بلّ  در انسان منجر هو طلب علام اداداً در انسان جمایل هو عل  و اد دارد 

نگوا  را اودرالمتأله ن ن وز هور      ( این۵1۶: 3، ج1412گردد) و معارف گاناگان الهی و طب عی می

آمد  از درش  انسانی قلمداد نماد  و گرچوو از منظوری متفواوت هرهوان فطورت جاح ودی را       

 نماید انی و ا تماعی فطرت را ن ز فعا  میهر ستو داختو اما در حاش ۀ این جب  ن، ظرف تهای انس

و  ( کو البتو هم ن مبنا جا دوران معاار  202-199: 13۶3/  204-202: 13۶0/ 119: 9، ج1981)

 مارد اجکا ف دفۀ حکم  متعال و ن ز قرار گرفتو اد  

اارت مبساطی در  ع مو محمد حس ن طباطبائی)ر ( نتایج و ثمرات ا تماعی فطرت را هو

اندا هدینسان ع مو نقش فطرت را، نو فقط در جعلق مارد جا و قرار داد  الم زان امعر جفس 

و کو در دن  فلسفۀ اد می هعد از فاراهی یعنی از ذاجی انسان هو خداوند متعا )فطرت الهی(

عرهی مارد جأک د  الصفا جا ادرالمتأله ن و متفکرین معاار خصاااً متأثرین از اهنردائل اخاان

و هلکو در داح  جب  ن ثمراتِ این مخلاقِ ذاجیِ حق جعالی، در مراجب گاناگان  اد  اد ه

دهد  شاگردان وی ن ز از ظرف تهای این  ریانِ  انسانی و  هانهای ا تماعی مارد جا و قرار می
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اندا آنها در جحل ل ا تماعی خایش،  مفتاح ادتفاد  نماد  و این مس ر را ادتمرار هخش د 

 انداند و آثار و لاازم ا تماعی فطرت را هسط داد  ی متناعی هو نظریۀ فطرت داشتورویکردها

 و   (  138۶/ مصباح یزدی، 1384الف/  اادی آملی، 138۷و  13۶3)مطهری، 

وادطۀ جأک دی کو هو فطرت هو عناان  البتو در ه ن ناادرائ ان نقش مرجضی مطهری، هو

هر شاگردان  دیگر، ع و (  از دای ۶۵: 13۷0ز اد )دهد، ممتاانسانی می مسائل المعارف ام

ای در ااا  آنتالاژی اد م در اندیشۀ حک م شا  آهادی ع مو، نگا  هو فطرت هو عناان پایو

( و 13۶0)البحار رشحات فی الفطر  و اتنسان( و 138۶)المعارف شذرات)ر ( ن ز در کتاب 

( نماد 1380)حدیث چهل شرح ( در کتاب همچن ن در رویکرد شاگرد ایشان، امام خم نی)ر

اد )کو البتو این مس ر ن ز در اندیشۀ ادتاد مطهری مؤثر هاد  چرا کو او در طرح مباحث داشتو

هر ع مو از نظام فکری امام ن ز کام ً جأث ر پذیرفتو و این امر در نظریۀ  معرفتی خایش، ع و 

وداط  حک م شا  آهادی لکن در نگا  هو فطرت ن ز مشهاد اد (ا امام خم نی)ر ( گرچو ها 

را فطرت همان جا و هو جعلق الهی و جاح دی انسان را هر ستو نماد  و لاازم فعلی و فکری آن 

 ( 18۵: 1380) اند جحل ل کرد 

ای دارد  در یك نگا  کلی فطرت الهی و جاح دی در نگا  متفکرین ا تماعی  ایگا  ویژ  

فطرت در افکار، اقاا  و افعا  انسانی ها اف  و خ ز و عمدجاً هر  لکن اهتمام هو ثمرات و نتایج

واقع جحل ل رویکرد ا تماعی ها جا و  کو هو محار حکم  متعال و جراکم یافتو اد ، جا  ایی

کو، مرجضی مطهری  رود  چناننظریۀ فطرت از اهتکارات متفکرین ناادرایی هو شمار می

گ ری از اال فطرت مارد جحل ل قرار داد  و هدینسان ماضاعات ا تماعی فراوانی را ها ههر 

(، 119: 13۵8خااهی )نمایدا مانند جکاملا تماعی را ها ذاج ات ه ان میارجباط امار اعتباریِ 

(، ایجاد جعهد و 100ب: 13۷2یاهی هشر)(، کنجکاوی و عل 42الف: 13۷2)طلبیآزادی

 ( و    113ج: 1392خااهی)(، زیبایی33: 22الف، ج 1392(، اداق )189: الف13۷2مسئال  )

 ضرورت و اهمیت تحقیق

مکتب ناادرایی گرچو جداوم مس ر درهم جن دۀ اندیشۀ ا تماعیِ متفکرین مسلمان ادو ، لکون   

جفاوت عمدۀ آن ها لحاظ ظرف تهای حکم  متعال و، در ماا هو ها عق ن   ناظهار غورب ادو    

هور نگواهی    رخاردی جدافعی در هراهر آن داشتند، ع و های معرفتی کو هکو هر خ ف غالب نحلو

آغوازگر  هوو عنواان    ،حک معلیانتقادی، دعی در هرقراری دیالاگ ها چن ن نگرشی را دارد  ع مو 
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و کاش د   داد  ج قیغرب  ۀادرایی را ها فلسف ۀفلسف، اول ن کسی اد  کو حکم  ناادرایی

 ۀدوس حق قوی فلسوف   ؤما لکون  معاار پادخ دهد ۀهو پردشهای فلسفها مبانی معرفتی خایش جا 

گزینوی   غورب  را هرپایوۀ  اودرایی ناکو حکمو    قلمداد نمادع مو طباطبایی  را هاید ناادرایی

هوو   20(  طبعاً این مس ر گرچو ها ع مو در ن مۀ دوم قرن 1392ادتقرار هخش د)خسروپنا ، انتقادی

اندیشومندانی چوان مطهوری،     و ها نگرشاوج خاد رد د، لکن در شاگردان وی ن ز جداوم یاف  

)حاز  دعادت(، مصباح یزدی)مؤدسو آمازشی و پژوهشوی اموام خم نوی ر ( و        آملی  اادی

 جثب   گردید 

اداس جفکر ناادرایی ماضاعات ا تماعی را اوتً ها اهتنا هو مبانی معرفتیِ غرب، هراین

مبانی هم  گماشتو و در  از نادرۀ آن را نماید  ثان اً هو نقد و هرردی این  جحل ل و جعم ق می

نماید   کند  ثالثاً نقاط خأل نظریۀ مذکار را ها اجصا  هو مبانی آن شرح و جفص ل میمشخص می

هرانگ ز در نظریۀ مطروحو، پادخ آن را در نگا  ااالیِ حکم  راهعاً ضمن جب  ن ماضع چالش

خادی را نسب  هو نظریۀ رق ب ها هرقراری  نماید و خامساً و ا  امت از نظریۀاد می  ستجا می

دازند )این فرایند ارجباط و اجصا  مفهامی م ان ااا  ماضاعو و مبانی اد می هر ستو می

جحل لی در غالب آثار ادتاد مطهری مانند علل گرایش هو مادیگری، فلسفۀ اخ ق، نقدی هر 

 شاد(   جاریخ، فطرت دید  میمارکس سم،  امعو و جاریخ، نظام حقاق زن در اد م، فلسفۀ 

جرین مبنای  المعارف اد می در نگا  ع مو و ادتاد مطهری، مهمعناان ام  هحث فطرت هو

شاد کو در فرایند مذکار در گام چهارم و پنجم)یعنی نقطۀ نهایی جحل ل( قرار معرفتی جلقی می

و ادتاد  زان رالم سجف گ رد  ع مو در ماضاعات مختلف انسانی و ا تماعی خصاااً درمی

مطهری در جحل ل مسائل گاناگانِ  معرفتی و غ رمعرفتی/ ادراکی و گرایشی/ فعلی و فکری/ 

ذاجی و عرضی/ و    از نظریۀ فطرت ادتفاد  نماد  و  ایگا  مرکزی این مقالو را در نظام فکری 

ایی جلف ق م ان دازند  هدین معنا یکی از شاخصهای ممتاز در اندیشۀ ناادر اد م نمایان می

مبانی معرفتی و اقتضائات  هان معاار یا هو جعب ر ههتر عرضۀ اههامات معرفتی  هان معاار هو 

حکم  اد می اد   در این ه ن جا و هو اجصاتت مفهامی کو فطرت جاح دی را هو  هان 

ادتاد  زند، از اهم   هاتیی هرخاردار اد ا این رویکرد در آثار ع مو وا تماعی پ اند می

مطهری در جعامل انسان و  امعو/ انسان و فرهنگ/  امعو و جاریخ نمایان شد  اد   هدین معنا 

های فطری اود  و در زندگی ا تماعی  وادطۀ اخت ار و اراد  و کو از  هزرگترین درمایو انسان هو

طریق فعل  آورد و از اینوارد شد  و اقتضائات فطری را از حال  هالقا  هو حال  هالفعل درمی
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دهد  لذا هر کنشی از ما از دایی متکی هر فطرت و از  انسانی و کنش ا تماعی را شکل می

دای دیگر مبتنی هر اقتضائات فردی و ا تماعی اد  کو و و حقی و و و خلقی افعا  را 

 دهد  شکل می

کنش ا تماعی طبق نظریۀ فطرت نو ارفاً داختو امر الهی) برگرایی ک می( و نو فقط  

داختۀ  امعو و جاریخ) برگرایی ا تماعی( و نو جنها هافتۀ اراد  و قصد انسان 

اد )اخت ارگرایی( هلکو انسان در فعل و کنش خایش در پ ادتاری آل اژی از  بر و اخت ار در 

ور اد  کو و و خلقی و حقی را در هم آم ختو و ما ب جحقق عاامل مادی و ماورائی غاطو

قالو ضمن ججم ع مباحث معرفتی، هو جب  ن رواهط مفهامی در ثمرات گردد  در این م کنش می

فکری و فعلیِ فطرت نو جنها در هستر ح ات فردی هلکو در  هان ا تماعی پرداختو خااهد شدا 

شك در این ه ن چگانگی ارجباط مبانی عرفانی نظریۀ فطرت هو ثمرات فردی و ا تماعی آن هی

 اهم تی دو چندان دارد  در رفتار و کنش انسانی و ا تماعی

 اهداف و پرسشهای تحقیق

 ایگا  فطرت در منظامۀ اندیشۀ ا تماعی ع مو و ادوتاد مطهوری در حاشو ۀ فلسوفو ات تموا       

وادطۀ ماه   هن ادی این جحل ل، اهداف نظوری را دنبوا     ادرائی ماضاع   یافتو و هدینسان هو

گردد ان امر فطری و امر ا تماعی نمایان میشك دا ّ مرکزی این رویکرد در نسب  م کند  هیمی

کو از دایی قاهل   جفس ر کثرت)در ع ن وحدت( در  امعو و فرهنگ و از دای دیگور قاهل و    

ادواس حکموای    دوازد  هوراین  جحل ل وحدت)در ع ن کثرت( در نظریوۀ فطورت را نمایوان موی    

و اد آمد  در م دان علموی     هوا تماعی نو جنها از ظرف  ناادرایی هر پایۀ ماا هۀ فعا  ها علام

هرند هلکو مبتنی هور رویکورد غورب گزینوی انتقوادی       هندی اندیشۀ خایش ههر  میغرب، در تیو

 دازنداهستری  ه  جعم ق ااا  و مبانیِ ادرایی حا  محار نظریۀ فطرت فراهم می

ی کو در  هان عناان ما ادی مختار و اراد مبنا ارجباط فطرت ها فعل و کنش انسان هوها این 

رود  در نت جو، اوتً  جرین هدف این جحق ق هو شمار می یاهد، مهم ا تماعی زیستو و جطار می

ادراکات نظری و عملی ثان اً گرایشات فطری و طبعی، ثالثاً رفتار و افعا  انسانی و راهعاً شاکلو و 

مرات فطرت، هدف ملکات انسانی در حاش ۀ نظریۀ فطرت محل هحث خااهد هاد  اما فارغ از ث

مهم دیگر در این هحث نظری معطاف هو ماقع   فطرت در داختار و ادی  امعو اد  کو ها 
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خارد کو جأث ر و جأثرات فطرت را در نظریۀ اعتباریات ع مو و جقریر ادتاد مطهری پ اند می

 دهد   گسترۀ د ا   امعو و جاریخ نشان می

 شناسی روش

ا تماعی قاهل طرح  شنادی طبعاً در ح طۀ فلسفۀ علام ر  امعوهحث از مقاتت و مفاه م نظری د

ای متنادوب هوا فضوای فلسوفۀ     اد   هراین اداس روش هحث ن ز در مطالعۀ ادنادی و کتاهخانوو 

ات تما  خااهد هاد، چو اینکو اداداً هحث درخصاص مفواه م هن وادین و هرقوراری نسوب       علم

 شاد عاامل خاص در این قلمرو جعریف می های االی یام ان مفاه م، جصارات و گزار 

ها این نگا  جحل ل ا تماعی نظریۀ فطرت در کل   اندیشۀ ع مو طباطبائی در رویکرد 

اارت قضایای شرط و در  شاد کو هوادتنتا ی و منطقی و ها جمرکز هر متان نظری وی انجام می

های  حتاایی )و چ ستی گزار القضایا جفص ل یافتو و در مباحث م القضایا و اارت قالب ماد 

مرهاط هو جعاریف از مفاه م االی( و ن ز مباحث داختاری )یعنی چگانگی هو کارهردن یا 

 یاهد  کردن قضایای مرهاط هو جعریف در کنار یکدیگر( نماد می و جرک ب  جعریف

افزار و  هدینسان روش عقلی، نو جنها در محتاا هلکو در قالبِ جحق ق ن ز ورود دارد، فلذا دد 

(  روش ا تهادی در این ناشتو مبتنی هر 41۵: 1390آملی، نردهان روش ا تهادی اد ) اادی

( ا تهاد متادط 24-4: 1384نظریۀ ا تهاد متادط اادق آملی تریجانی دازمان یافتو اد )

هو ماضاعات   جخصّصی  نگا   شاد کو مبتنی هر هراداس ا تهاد متجزّی، و نو مطلق، جعریف می

 و عقلی در عولام  نقلی  مناهع  ح ث محقق نگا  ا تهادی خاد را ها جک و هریافتو و از این شکل

  1دهد می  ا تماعی( در هاب ماضا  علمی ارئو )از  وملو علام 

( از قا انالاطاهتنا ا تهاد متادط هو جحل ل متن ن ز هر درکی رئال ستی و اردطایی)در کتاب 

مبتنی هر مبانی ماضاعو انجام   ادتدت   هاشد کو از طریق فراگرد یمتن هرپایۀ ادتنتاج  منطقی م

دانان یانانی در حل مسائل منطقی شاد  ریشۀ این دنخ از جحل ل در روش جحل لِ هنددو می

هاشد   ان  آن می  هو مبانی  ار وا   اد ا در این نگا ، جحل ل فلسفی هو دنبا  جب  ن یك مطلب هوا

هندی، این دنخِ جحل ل فلسفی را در  رین ف دفۀ قرون ودطی در یك  معج هاریدان یکی از مهم

 دهدمارد جا و قرار می  و جحل ل هازگشتی  ای، جحل ل جفس ری هندیِ جحل ل ججزیو دو طبقو

 ( ۷4-۷3: 1383)محمدزاد ، 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
  1۶4-133: 1389 فرد، دانایی: نك ا تماعی علام شنادی روش در نظریو این کارهس  درهارۀ 1
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ای عبارت اد  از روشی در جحق ق کو مبتنی هر کاوش یك کل مانند مرکبهای  جحل ل ججزیو

گزارۀ مشتمل هر   نحای کو نشان دادن نحاۀ جرک ب ا زا ها یکدیگر، جصدیق هو ی اد  هومفهام

ن تز و کان  و هالمآ  متفکران ای چان تیب )روشی کو در ف دفو دازد حکم کل را ممکن 

از هرردی کل ۀ مقدمات   گردد(  جحل ل هازگشتی عبارت اد ناکانتی نظ ر زیمل ن ز هر ستو می

  )دو ر از قوضایا هو دای ااا  گردد ای مع ن  اثبات گزار   کو نهایتاً منجر هو قریب و هع د

ماضاعو کو در متفکرین داختارگرا یا پساداختارگرا نظ ر لای اشتراوس، فاکا، دریدا و    دید  

شاد( و جحل ل جفس ری یعنی جفس ر یك یا چند گزار  یا مفهام کو ادق و کذب یك گزارۀ  می

شنادی  کو در رویکرد  امعو گردد چنان دهد) کو منتج هو جعم ق قضایا میمی مع ن را نشان

ها نظ ر هاهرماس این منظر مارد جا و و جأک د قرار گرفتو اد ( اما روش  جاریخی ناو وهری

گانۀ  جحل ل فلسفی از منظر متفکرین مسلمان نمادِ کل  ِ در هم جن د  و انباشتی از جحل لهای دو

جغل ظ نماد  اما  ااا  فلسفو و روش رئال سمای را در  کو ع مو جحل ل ججریو فاق اد   چنان

این دهم را هو جحل ل هازگشتی و یا جحل ل  ردالو اعتباریاتهایی از یا هخش ردالو مناماتدر 

الااف هماار  در متان و نصاص فلسفی ع مو جضارهی از اند، مع جفس ری اختصاص داد 

شاد کو جنها و و غالب را )هو قا  یاکاهسن( در م ان و ا   نمایان میگانۀ فاق  هندی دو طبقو

 1جاان یاف   ما ادِ دیگر هو دختی می

معرف  ا تماعی و هرقراری نسب  م ان مفاه م  در ثمرات فطرتهحث در خصاص لذا 

کو  خااهد هاد یمنطقادتنتا ی و روش مبتنی هر خاص  عاامل یا های االی و گزار  ماضاعو،

هم مباحث  یاهد کو جفص ل می القضایا اارت القضایا و ماد  ارت قضایای شرط و در قالبا هو

این ااا  در نگا  ع مو طباطبائی ها افعا  و  گ رد  هرمی را درداختاری  محتاایی و هم مباحث 

جاان اجصا  آن  ملکات و در ه ان ادتاد مطهری ها ادراکات و گرایشات پ اند خارد  اد  کو می

 ر مبانی نظری این دو متفکر پ گ ری نماد را د

 فطرت در حکم  متعال ومباحث نظری: 
ادرالمتأله ن هو فطرت نگاهی عام و درهرگ رندۀ افات مذمام و ممدوح داردا وی ضومن جا وو   

امور   ،کوو فطورت نفوس   هو م ان آورد  ناطقو و فطرت هدن دخن  سِاز فطرت نف هو امار محساس،

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
-و اد می های گاناگان جفس ری را هومتن ناظر هو رویکردهای متنا  زهانی و هرمانت کی هستری از ادتراجژی جحل لِ 1

گ ری این ردالو از این مناقشاتِ البتو عم ق و عریق متفاوت اد ، چو ( اما  ه  381-3۶8: 1391آورد)نك: فل ك، 
 شاد  هستر مأماری  آن جعریف نمی  و پرداختن هو مناقشات زهانیِ جحل ل متن دراینکو مطاهق اهداف و دؤاتت ردال
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 مراجوبِ  جورین  کوو نواز     ادوو  وو    عالَم محسادات از ا سام پسو و  فطرت هدندر مقاهل قددی 

(  لوذا انسوان همواها انسوان     443: 13۵4 )م اودرا، و دورجرین آن از امار قددوی موی هاشد  و اد 

وادطۀ حضار در نشئو مادی و حسی، ادتحقاق عذاب دارد مگر اینکوو هوا افعوا  ن وك، فطورت       هو

(  لذا فطورت در مقاهول غرائوز و طب عو ِ انسوانی      23۶: 9، ج1981معص   را  بران کند)م ادرا،

گ رد  پس جا و هو حق ق  و وادی فطورت،   هاشد هلکو هو لحاظ و ادی در طا  آنها قرار مینمی

ای داردا چرا کو اوتً نمایانگر و و هاطنی خلق ِ ویژۀ خداوند اد ، ثان اً ایون نگوا  در   اهم   ویژ 

 شاد گ ری ملکات اخ قی نمایان می ن و حتی در شکلثمرات و نتایج فعلی و فکری انسا

جاح د ذاجی)هاتجرین مرجبو جاح د( هو جحل ل و هرردی مقالۀ  ردالو ع مو طباطبائی در

(  ایشان هر اداس هدف 3۵، 1388پردازد) فطرت از ح ث ثمرات انسانی و ا تماعی آن می

نمایند و این معنا را هو  ی میخاای، مقالۀ فطرت را در ردالۀ معطاف هو ذات الهی هررد

-امت ازات اد م گر  زد  و دپس جب  ن آن را در دو حازۀ افعا  و ملکات انسانی جدق ق می

کنند     ع مو معتقد اد  کو م راث گذشتگان از انب ا، معلم ن، متأله ن و ف دفۀ آن اد  کو 

هاشد  افات او، ع ن ذاجش مىذات در هردارندۀ همۀ کماتت و مبرّا از همۀ نقائص اد  و همۀ 

هاشد کو در لسان عرفا هو اما آنچو دَرکَش، مخصاص اد م اد  منتها در و جاح د ذاجی می

( هراین 33: 1388حق ق  محمدیو)ص( شهرت یافتو و مرجبو مخصاص انسان کامل اد )

دی از لحاظ و ا کنند و آن اینکو فطرت هو اداس ع مو یك معنای ضمنی را در لفافو طرح می

( 24-11: 13۶3شئان مرجبۀ جاح د ذاجی حق جعالی اد  نو از شئانی فعلی یا افاجی  مطهری)

ن ز ضمن جحل ل معنای لغای و ااط حی فطرت و جا و هو خلق ِ اهتدائی، اهداعی، غ ر جقل دی 

رش پردازد کو انسان هو ناعى از  بلّ  آفرید  شد  کو هراى پذی داهقۀ فطرت، هدین معنا می و هی

کند، مگر اینکو عاامل  دین آمادگى دارد و اگر هو حا  طب عى رها شاد همان را  را انتخاب مى

جرین ثمرۀ فطرت در  خار ى او را از راهش منحرف نماید  لذا در نگا  وی ن ز اول ن و مهم

 هاشد   پ اند درونی و ذاجی انسان هو مقالو جاح د هو عناان دا  مرکزی دین می

 ف حن و ابغو فطرت،گانۀ  ی معناشناختی هو جب  ن جرادفات معناییِ دواو در رویکرد

ای هر  الهی( و حن ف)م ل هو حق ق ( قرینوپردازدا از این ح ث جناظر م ان فطرت، ابغو)رنگ می

هاشد گا اینکو فطرت، ابغو و رنگ خدایی داردا رنگی کو خدای  دنخ   فطرت و جاح د می

 ( 2۷ا هو آن رنگ، متلاّن کرد  اد )همان: متعا  در متن جکاین، انسان ر
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ا مخمّر او خداوند در ط ن  انسان دو فطرت مخمارۀ غ ر محجاهو مرحم  نماد  اد ا 

مخمر هالعرض کو فطرت جنفُّر از شر و  دوماهالذات کو  فطرت عشق هو خ ر و دعادت اد  و 

کام طب ع  نشد  و و هۀ شقاوت اد   این دو فطرت در  م ع انسانها و اد داشتو و محکام اح

روحان   در آنها هاقى اد   لذا فطرت، و ادی دو و هی دارد کو مب ّن عشق هو کما  در همۀ 

کنند کو قلب و مرکز فطرت دو دایو ما ادات اد   امام این ک م خاد را هدین نحا جکم ل می

 (  ۷8-۷۶: 13۷۷داردا یك  ه  هو عالم روحان ّ ا و  ه  دیگر هو عالم طب ع )الخم نی، 

مطهری ن ز مانند امام هو جحل ل فطرت ذاجی و فطرت عرضی پرداختو و معتقد اد  انسان، 

گ ردا و  ای از کما  کو هردد، آرام نمی هالذات، دنبا  رد دن هو کما  مطلق اد  و هو هر در و

انسان عارضاً فطرتِ فرار از نقص هم تزمۀ هم ن معناد  چراکو وقتی کو  اذهۀ کما  مطلق، 

: 1۵الف، ج1392دای خادش هکشاند، قهراً نقطۀ مقاهلش فرار از نقص خااهد هاد) را هو

 را مطلق  ما  و مطلق وکما  دارد جنفر محدودی  از لحاظ و ادی، ( در نت جو، فطرت هو9۷9

 واا ، از هعد فلذا رود مظاهر محدود می دراغ اشتبا ، هاب مصداق از در ولى خااهد، مى

 هو انسان (  اما اگر۵19: 3الف، ج1392رود)مطهری،  مى دیگر محباب دنبا  و فتویا درخاردگى

 جنفر و دلزدگى و گ رد مى آرام آنجا در هردد، (فطرت اود  یعنى آنچو در)خادش مطلق کما 

 از اى مرحلو ه چ در واتّ انسان (1۶9: 13۷3ن ز ن س )مطهری،  جحا  طالب و کند نمى پ دا

 یك این خااهد   مى را هعد مرحلۀ هاز هردد جکامل از اى مرحلو هر هو د،شا نمى متاقف جکامل

 (۵-۷0: 13۶0آهادی،  ا شا ۵۵۷: 1۵الف، ج1392اد )همان،  انسان و اد در العاد  خارق همعد

 انجذاهى و  ذب مطلق، کما  یعنى هستى کانان و د  و احسادات انسان کانان لذا م ان

اد  )مطهری،  و اد انسان مستتر در ن ز دیگر «من» یك «من» این غ ر و اد دارد گایى مرماز

کشدا ریشۀ همۀ این جکام ت، در فطرت آدمی  دای خاد می ( کو انسان را هو3۵: ۵، ج13۶4

جرین و  (  خداوند متعا  رنگ خایش را متن هستی نهاد  و قای2۵4: 13۵8اد )همان، 

ای کو ها محاری  نفس ناطقو هر کما  گانو شدیدجرین  لاۀ آن را در درش  انسان قرار داد  هو

گردد )دایر ما ادات ن ز فطرت مخصاص هخاد را و نفعی در انسان هاادطو فطرت متحقق می

 گردد( دارند کو آنها را هسای کما  رهنمان می

وادطۀ این ظرف   )یعنی  دارد، هو نهای  را هى لذا انسان ههاادطۀ فطرتِ خایش ظرف  ِ

 مرجبو نیادهدا   ای خاد در را )یعنی مرجبۀ احدی  حق جعالی را( مطلق کما  جااند می فطرت(

)چراکو کماتت متعدد در مرجبۀ کثرات  شاد ینم متعدد یآرزوها و کماتت نهای ِ هى هو معطاف
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 در ننساا ( 1۷0: 13۷3اد  و نو مرجبۀ کما  مطلق کو مرجبۀ احدی  حق جعالی اد ()مطهری، 

 از مبری مطلاهی و بمحبا ننساا اد ا نامتناهی و مطلق کو د ا الیکم نهااخا د،خا درون

  ( ۵1: 1384دارد ) اادی آملی، ی  ودمحد ق د

اندا انسان ن ز هو حسب  در واقع همۀ مراجب عالم در حرک  و ادی هو دم  کما  مطلق

هاشدا  فطرت خایش عاشق کما  مطلق)فطرت االی( و منز ر از نقص و عدم)فطرت جبعی( می

وادطۀ فطرت،  اقتضای این دو فطرت شاق رد دن هو کما  اد  چراکو انسان ذی شعار هو

کند، واهستگی ذاجی هو ذات الو را کند و کما  مطلق را ن ز درک مینقص خایش را درک می

 یاهد   کند،     در نت جو شاق هو ادهار از نقص و ادتقبا  از کما  را درمیدرک می

حا  اد  کو چ زى را دارد و چ زى را ندارد لذا ذات  ااحب شاق هم شو در این

الا اد داراى شاق ن س ، داراى عشق اد  کو از ناح ۀ ذات و از ناح ۀ ما ادات  وا ب

( فلذا هالجملو شاق، مقرون هو کادتی اما عشق هدور از 142: 13۷۵د نا، معشاق مطلق اد )اهن

( و در همو چ ز 1۵2: 13۵4اد  )م ادرا، جکدّر و ناخالصی و هرجر از هرگانو نقص و ن ستی 

چو کامل و چو ناقص عشق فطری و  بلی/ شاق غریزی و حرک  ذات هو دم  حق نهاد  

لحاظ  (  هناهراین در نگا  عرفانیِ حکم  متعال و، فطرت هو13۵: 1381شد  اد  )م ادرا، 

افتو و یکی از شئان و ادی در هاتجرین مرجبۀ عالم و در ظل احدی  ذات هاری جعالی ججلی ی

هاشد کو نمایانگر عشق و شاق عالم هو کما  مطلق اد   این امر از  حق ق  محمدیو)ص( می

مرجبۀ احدی  جنز  یافتو و در قاس نزو ، شاق هو کما  را در هر یك از مناز ِ عالم هو حسب 

در انسان ججلی جرین و و خاد  نمایدا در این رادتا، فطرت ها کامل مرجبو افاضو می قاهل   آن

وادطۀ افاضات فطرت جحقق  نحای کو شاق هو کما  در همۀ افعا  و ملکات، هو یاهد هو می

پذیرد لذا مبادی و ادی فطرت، فارغ از نسبتی کو در مراجب هستی دارد، در شئان گاناگان  می

هری در فعلی و فکری انسان ن ز فعل  ِ متمایزی دارد کو این امر در اندیشۀ ع مو و ادتاد مط

 گ رد   ثمرات و آثار فطرت مارد جأک د قرار می

 ثمرات فطرت در ادراکات و گرایشات

لحاظ و ادی اشار  نمواد ، دوپس نواظر هودین  هو ، هوو        هو فطرت هو د جاح ردالوع مو در 

(  البتوو وی عمود  ثمورات فوردی و     3۵: 1388پردازد )طباطبوائی فطرت می ز انگ شگف  ثمرات

شورح و هسوط داد  ادو   در ایون نگوا  نقوش فطورت در         زان الم ر جفسدر ا تماعی فطرت را 
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ادراکات عملی انسان نو جنها معطاف هو کل ات افعا  در عناان اولی هلکو ناظر هو  زئ ات افعوا   

هر اینکو متن عمل را مشوترک هو ن ن کوی و     هاشد  هدین معنا فطرت ع و  در عناان ثانای ن ز می

کو مشترک ه ن جصرف در موا  یتو م و جصورف در     ما  در جصرفمثل  نمایدا و  هدی جعریف می

هاشدو   در گام ثوانای، در   ی کو مشترک ه ن زنا و نکاح میهمبستر هاشدو یا مانند ما  خایش می

نمایدکو مث ً جصورف    زئ ات اعما  ن ز ورود داشتو و هو انسان ماضا  ن کی یا هدی را الهام می

ها زن ا نبى فجار اد  و در مقاهل جصرف در موا  خوایش و نکواح    خااهگى  در ما  یت م و هم

(  لذا ع مو منشأ علام عملى را از ناح وۀ خداونود متعوا     ۵00: 20، ج13۷4جقااد )طباطبائی، 

(  ۵0۷داندو هدون اینکو عقل نظرى یا حس و ججرهۀ هشری در آن نقشی داشوتو هاشود)همان:   می

د رفتار و کنش انسانی و ا تمواعی عمام و  دارد هنواهراین    دتل  این امر در مار در نگا  ع مو

شاد فطرت در مقام درک افعا  و کنشها نوو جنهوا در دواح      کو در مثالهای ع مو دید  می چنان

فردی هلکو در ا تما  منزلی جا ا تما  مدنی ن ز مدخل   دارد، لوذا هموۀ اعموا  انسوان در هور      

 هاشد  هر نطقی میای ملهم از فطرت الهی یا همان  ا عراو

 فاعلجرین شأنِ انسان،  ( و مهم201: 13۶3 اهر نطقی انسان همان فطرت اد  )م ادرا، 

آن اد  وگرنو هاقی ح اانات ن ز قاای دیگر فعلی را دارند،  هادن ناطقو نفس وا د و یعلم

د  کو اند  گا اینکو ظرف   علمى انسان ه شترین ظرف تی ا لکن در این امر ها انسان متفاوت

کو آدم)   (جمام ادمااهلل و حقائق را شناخ  و حتی هو  جااند یك مخلاق داشتو هاشدا چنان می

وادطۀ هم ن  (  اشرف ّ  فطرت هر دایر قاا ن ز هو8: 13۷3م ئکو ن ز جعل م فرماد)مطهری، 

 شأن   علمی آن در نسب  ها انسان اد  

و فعّالی داشتو و در واقع نسب  هو ه چ  هر این اداس فطرت در علام عملی انسان نقش درّاک

فعلی داک  و اام  ن س ا چنانچو گذش  فطرت دو و و غ بی و طبعی داردا وقتی و و 

طبعی غلبو پ دا کند، فطرت محکام و مقهار طب ع  شد  و هو جعب ر امام جبدیل هو فطرت محجاهو 

ی فطرت غلبو پ دا کند، آنگا  گردد، اما اگر و و غ ب شاد کو همۀ اعما  شر از آن ناشی میمی

 دازد   فطرت مخمار  در همۀ افعا  نماد یافتو و حرک  انسان را هو دای کما  مطلق محقق می

گردد هلکو در علام نظری ن ز قاهل جا و  البتو نقش فطرت هو افعا  و افکار ختم نمی

  و ضمن نقد ( همۀ علام را هدای  الهی قلمداد کرد۵11-۵08: ۵، ج13۷4هاشد  ع مو) می

وادطۀ انحراف و اعا اج از این حق ق ، هازگش  علام نظری را ن ز هو فطرت  پزیت ایسم هو

( علام مرهاط هو خااص اش ا خار ى)خداوند 1اند: دانند چو اینکو علام دو ددتو انسانی می
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ان ( هدیه ات عقلى)کو خداوند از طریق جسخ ر هو انس2طریق حس و ججرهو را قرار داد  اد (، 

( علام عملیا کو فطرت در هر دو مارد 3جااند هاطلش کند( و  عطا نماد  اد  کو حس نمی

 ماضاع   دارد 

ادتاد مطهری ضمن جأک د هو جصدیقات فطری کو مقدم هر جصدیقات ججرهی هاد  و ااا  

در  ااا  فلسفو و روش رئال سم(، در مقالو پنجم 14۶: 2، ج13۶4دهند) جفکر انسان را شکل می

( ن ز منطبق هر اندیشۀ ع مو، معتقدند کو هر 29۵، ص۶الف، ج1392اب کثرت در ادراکات )ه

جصارى کو هر ذهن عارض شاد، یك منشأ واقعى دارد و جا نفس هو واقع   آن متصار ها علم 

جااند آن جصار را هسازد و حتى جصارات ماهامو ن ز در اال منشأ  حضارى نرد د  هاشد، نمى

 گ رد  عناار اول ۀ آن جصارات از واقع اجى درچشمو مىواقعى دارند و 

ها این نگا ، مطهری گرایشات انسان را هرخ ف دایر ما ادات آگاهانو، انتخاهی و ا تماعی 

 گرایش هو خ ر و فض ل  2   ایى حق ق 1گردند:  داند کو در پنج داح  هر ستو میمی

: 13۶3 عشق و پردتش )مطهری، ۵اهدا    گرایش هو خلّاق ّ  و4 گرایش هو  ما  و زیبایى 3

(  هدینسان وی از دایی هو جب  ن اثر فطرت در جصارات و جصدیقات و از دای دیگر هو ۵9-91

نماید و هالمآ  گرایش هو کما  و عشق را  گانۀ فطری در انسان جا و می جحل ل گرایشاتِ پنج

وی ن ز حق ق ِ فطرت همان  کندا چو اینکو از منظرمحار گرایشات عملی انسان قلمداد می

 هاشد  عشق هو کما  و انز ار از نقص و کادتی می

ادتاد مطهری ها جأک د هر گرایشات فطری و ججم ع آنها در یك گرایش کلی، هو نام گرایش 

هو عشق و شاق، اول ن اجصا  م ان مبانی عرفانی و ثمرات کارهردی فطرت را مارد جأک د قرار 

و ادی از هاتجرین مراجب و اد اد  کو شاق انسان هو کماتت را لحاظ  دهندا فطرت هو می

خاطر فطرجش( و این شاق از طرفی هو علام و  دازدا انسان شاق هو کما  دارد)هو نمایان می

گرددا چراکو اداداً  ادراکات فطری متکی اد  و از طرف دیگر منجر هو فعل و کنش ن ز می

 آید  هو شمار می شاق  زئی از مقدمات االی در جحقق فعل

 ثمرات فطرت در رفتار و افعال  

شاد  وادطۀ جعلق هو ح ات طب عی دچار انحراف می شاق هو کما )کو ذاجیِ فطرت انسان اد ( هو

(  لذا فطرت مخموار   1-80: 13۷۷وادطۀ نا  عادات و جره تهاد )الخم نی،  کو این امر خاد هو

خ وزدا در ایون    مۀ شورور انسوان از آن هرموی   گردد کو ه مسخ شد  و مبد  هو فطرت محجاهو می
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 ای کماتت حق قی و کما  مطلق یعنی جاح د ذاجی، محدود و معطواف   معنا، شاق انسان ن ز هو

نماید جا شاید مطلواب خوایش را    گردد فلذا از  کمالی هو کما  دیگر حرک  میهو عالم ماد  می

شاد، در مرجبۀ هعد، م ل هوو  یك هخش می ه اهد هناهراین اگر انسان در ح ات ا تماعی خاد، مدیرِ

موودیر کلووی، معاونوو ، ریادوو ، حکاموو ، دوولطن  و    دارد  از ایوون ح ووث هووو جعب وور امووام   

( عشق و شاق هو رئاد  و دلطن  در انسان فطرجاً محودود هوو عوالم مواد  و     81: 13۷۷خم نی)

نهواد انسوان ادو ، و از    اقتضائات زمانی و مکانی ن س  هلکو فی الااقع عشقِ دلطن ِ مطلقو در 

محدودی  آن متنفر اد   اما چان فطرت، مقهار و محجاب گشتو هناهراین شواق هوو کموا  در    

یاهد  هناهراین فطرت جنها در افعا  ن ك ماضاع   نودارد هلکوو در    مرجبۀ پس  و نازلی ظهار می

حجاهوو،  افعوا    دهنود  و فطورت م  هاشد یعنی فطرت مخمار ، افعا  جکامل طا ِ افعا ِ انسان می

 دازند  دهند  را محقق میجناز 

گ رد مثل ع مو ه ان دیگری از این معنا دارد کو افاتِ فعلی انسان ک ً از فطرت نشئ  می

 در ]خداوند[اخت ار، اراد ، غایتمندی و اهاحو در اعما  کو همو ریشو در فطرت انسان دارندا   

 و داردا اقتضا فطرت کو گانو همان داد، اختصاص ى،زندگ ضرورى امار هو را اهاحو افعا ، ناح و

 اهعاد جمام در را ش ا  این آنگا  و داد، الهى  ه  کارها، هزرگ و کاچك در آن، هو دپس

 دیگر و ح ات و مرگ نادارى، دارایى، ه مارى، اح ، حا  گاناگان، زمانهاى ها،)مکان زندگى

 این در یگانگى ع ن در را جاح د کو درآمد آئ نى اارت هو داد، گسترش(، افعا  جمام و حاتت

 مغتنم پس  نماد ا ان  جاح د، در اش گاناگانى درع ن ن ز را کثرت این و کرد، حفظ کثرت

 آرام، زم ن و ادتاار گانو هف  هاى آدمان ها کو اد  نعمتى داگند، خداوند هو این، کو شمار

فطرجاً ن ز محکام هو اهاحو اد   لذا این  انسان  براً، مختار اد  و ( 3۶: 1388)کند نمى هراهرى

)اینکو فردا این ن س  کو دوگان فطرت و  اهاحو در مارد نفس انسان در هراهر یکدیگر هاشند 

گر اد  هلکو فی الاقع انسان فطرجاً ما ادی اهاحوکنم یا آن کنم  این دل ل اخت ارد  ای انم( 

هو حسب شهات،  ذب نماید و دیگری را هو  جااند م ان دو امر، اخت ار نماید، یکی را و می

حسب غضب، دفع کندا اهاحو و اخت ار و ارادۀ انسان کو در ظرف  هان ا تماعی هو منصۀ ظهار 

جااند ها انتخاب خاد از  ردد، نمایانگر و و ادتکمالیِ فطرت انسان اد ا چراکو انسان میمی

 دعادت یا شقاوت پ ش رود  م ان مس رهای گاناگان، را  خاد را هرگزید  و هو دم  

ماند در همان مرجبۀ فطرت نخست ن و غ رادتکمالی اتهد هاقی میاگر آدم در ههش  الی

وادطۀ علم و عبادت هرای آدم و  شد اما هباط آدم، زم نۀ اکتساب فطرت واتجری را هومتاقف می
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مر یعنی ادتکما  و اوتد او فراهم نماد کو نت جۀ آن در ات ههش  الهی اد ا و ارزش این ا

جر  اکتساب فطرت روحی انسان از و اد انب ا و اول ا حتی از و اد پ امبراکرم)ص( ن ز هرجر، مهم

 ( 3۵2: 13۷۵جر اد )م ادرا،  و عظ م

ادتاد مطهری در مقام جفص ل ججل ات فطرت در رفتار و کنش انسانی و ا تماعی در 

 هر ینقدخااهی)اندا}نظ ر جکاملنماد های مختلف هو عمام   فطرت انسانی جا و  حاز 

یاهی (، کنجکاوی و عل 42الف: 13۷2،خیجار و  امعو)طلبی(، آزادی119: 13۵8، سم مارکس

(، 192: 2ج ،ب138۷، ان زم  یا ازه   و ن   م ادو 100ب: 13۷2، یگریماد هو شیگرا علل) هشر

، آثار مجماعومنشأ دین) (،2۵3: 13۶2، رانیا و اد م متقاهل خدماتجقدیس و دتایش )

(، ایجاد جعهد و 41:الف 13۷2 ،خی امعو و جار(، عص ان در هراهر جحم  ت)۵99: 3الف، ج1392

 امعو و (، دفا  از عق د  و کاشش در هسط آن)189: الف13۷2 ،خی امعو و جارمسئال  )

جمایل هو  (، 2۶۵ج: 13۷2، اطهار ائمو ر  د در یر دخااهی) (، عدال 22۵: الف13۷2، خیجار

(، 119: 1388، شرح منظامو(، خدادتایی )1۷ب: 1392 ،ختم نباترد دن هو مقام قرب الهی)

طلبی و (،  ما 33: 22ج  الف،1392(، اداق )2۶3: 21الف، ج 1392) عف 

  (، و  { 113ج: 1392 ،اخ ق ۀفلسفخااهی) زیبایی

 ثمرات فطرت در شاکله و ملکات  

قالو ملکو و حا  و اد داردا)حا  همان فعل ادو  کوو هحوث آن    در انسان نسب  ها افعا  دو م

وادطۀ آن، فعل انسان هو آدانی یا هدون ن از  گذش ( اما ملکو، اارت علمی رادخی اد  کو هو

گ رد    از این ح ث وقتی اارت علمی جکرار گردد، هالمآ  رداخ آن در نفس  هو جأمل انجام می

جا  ایی کو رفتار انسان هدون جأمول و جوأنی و هوو آدوانی     جر خااهد شد،  ه شتر و زوا  آن دخ 

شاد  از دای دیگر، ملکو ما ب جضع ف اار علموی دیگور و حتوی زوا  آنهوا موی       اادر می

گ ورد کوو فعول انسوان      یاهد جا حدی کو ملکۀ جام در انسان شوکل موی   شاد،    این امر ادتمرار می

شاد  هنواهراین ملکوو   ی از انسان اادر میوادطۀ شدت و قاتِ اارت علمی، هدون اندک جأمل هو

جرین و و آن امکان جحققِ اارت منافی و خ فِ ملکو و واد   ن ز ذومراجب هاد  و جنها در کامل

(  در این مرجبو ثمر  فطرت در ملکات آن اد  کو انسان کامول،  393الف: 1428ندارد)طباطبائی، 

کند، پس دیگور ماضواعى هوراى     جا ّو نمیه ند لذا هو غ ر حق جعالی  فقط خداوند دبحان را مى

 ( 3۵: 1388ماند)طباطبائی،  خصلتهاى ناپسند هاقى نمى
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ضمن جا و هو دو طریق اخ قیِ دن اگرا)در جعال م ف دفو و حکمای  الم زانع مو در 

گرا )در جعال م انب ا الهی و هر محار عقائد اخ ق و هر محار عقائد انسانی و ا تماعی( و آخرت

ال ف عمامی و دینی(، هو طریقۀ دام )مخصاص اد م و قرآن( جأک د می نمایند کو انسانها و جک

ماندا شاند کو دیگر ماضاعى هراى رذائل اخ قى هاقى نمیدر این طریقو طارى جره   می

هرد، نو دفعا این ش اۀ اخ قی ا از   جاح دی رذائل را از طریق رفع از ه ن می طریقۀ اخ ق

رذائل در دلها را  یاهد جا در ادد هر طرف کردنش هرآیند، هلکو دلها را آنچنان ها  دهد کو نمی

ماند  هدین معنا وقتی کسی هو کماتتِ  معارف خاد پر کرد  کو دیگر  ایى هراى رذائل هاقى نمی

حق جعالی یق ن داشتو هاشد، دیگر در دلش  ایى هراى ریا و دمعو و جرس از غ ر خدا و ام د هو 

هندد  لذا  ماند و جمام رذائل از او رخ  هرمی دا و جمایل و اعتماد هو غ ر خدا، هاقى نمىغ ر خ

طریقۀ دام کو طریقۀ قرآن اد  هر اداس جاح د خالص)جاح د ذاجی یا همان مرجبو و ادی 

شاد و خاص اد م اد  و نت جۀ آن  کو جنها و جنها در اد م دید  مى  فطرت( هنا شد ، جاح دى

(  ۵42-۵34: 1، ج13۷4اد ) مطلق کما  هو عشق و محب  آن حض اد  و محارعبادی  م

این نگرش معطاف هو جکاین ملکو جامو جاح دی در انسان اد )کو شاکلۀ انسان را مممَحض در 

دازد و از فطرت نماد ( و انسان را در اعما  و رفتار خایش متا و عشق هو کما  مطلق می

کماتت اد  فلذا از انسان چ زی  ز کماتت و فضائل در  آنجا کو کما  مطلق،  امع مطلق

خاطر شدت و قات نفس در جا و و  ذهو هو محباب  زند و این مس ر و مسلك را هونمی

جرین ثمرات فطرت)نت جۀ جاح د ذاجی(  گ رد  این عشق و محب  یکی از مهم حق قی در پ ش می

 هاشد  می

قات یاف ، یاد و ذکر او را هماار  دود  در طریق جاح دی وقتى ایمان انسان شدت و 

گذارد  گ رد و این عشق و شاق در او رو هو زیادت مى داشتو و ادماء حسناى الهی را در نظر می

ه ند و ه ند مگر آنکو خداى دبحان را قبل از آن و ها آن می کو     ه چ چ زى را نمىجا  ایی

و هالمآ  در اعما  و رفتار خایش نو در  شاندما ادات در نظرش از مرجبۀ ادتق   داقط می

  ذهو این پی کسب کماتت هلکو هو دنبا   لب نظر محباب و معشاق خایش اد  و عل 

 (  ۶33-۶31: 1، ج13۷4هاشد)طباطبائی، می  ما  هو عشق در انسان فطرت همان

شار  ضمن ه ان لاازم اعتباریات نکتو ظریفی را ا اعتباریات ردالوع مو در فصل پنجم 

جااند جخلف کند اما مأمار )در فضای اعتباریات( نمایدا معلا  )در فضای حقائق( نمی می

جااند جخلف نماید و هو حرف آمر گاش ندهد  لذا در این ماارد انسان فطرجاً اعتباری هر  می
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 کند یا در مارد اعتباری کو جزلز  ه شتری دارد، لاازم خ ر و شری متنادباعتبار دیگر حمل می

نمایدا جا گایی  ه  جضم ن اعتبارِ متزلز ِ او ، اعتباری دیگر هرای  ها اعتبار او ، اعتبار می

گردد )مث ً آید و هدین معنا پاداش و عقاب معطاف هو اعتبار او  میجقایم و جحک مِ آن می

الااقع فی دهم= اعتباری رو اعتبار( اما ای هو جا می هگ ری،  ایز  20گاید اگر نمرۀ  معلمی کو می

وادطۀ ضعف جأث ر اد  واتّ اگر شدت و قات و اد داشتو هاشد، دیگر ن ازی  ثااب و عقاب هو

( لذا اعما  و افعا  3۵0ب:1428هو اعتبار دوم نخااهد هاد و همان امر هرای اطاع  کافی اد )

س خاطر قات جا و نف وادطۀ شدت امرِ حق جعالی و از دای دیگر هو اول ا حق از دایی هو

انسان نو جنها معطاف هو ثااب و عقاب ن س  هلکو ناظر هو حق ق  و هاطن امر می هاشدا جا 

وادطۀ فطرت خایش ها حق ق  عمل ارجباط هرقرار می کند نو  کامل هو گایی در این معنا انسان

 ها لفظ و لباس عمل 

ط اد ، هرای هناهراین اگر یك فعل یا کنش هرای انسان عادی ها حااس طبعی او در ارجبا 

انسان کامل همان عمل ها شهاد غ بیِ وی در اجصا  اد   فلذاد  کو اگر امثا  ما، حق ق  

کن م)خاردن ما  یت م مانند خاردن آجش عمل را ها خااندن از متان مقدس ظاهراً حس می

وادطۀ عمقِ جأث ر فطرت  ( اما انسان کامل این حق ق  را ها عقل شهادی و هو10اد /نساء،

 یاهد   ش)قا  ملهمو( میخای

ع مو درهارۀ نسب  ه ن شاکلو و فطرت هر این اال جأک د دارند کو انسان کامل در عمل هو 

شاد و هدینسان در همۀ  مقتضای فطرت، از جعلقات مادی هرید  و ها مرجبو جاح د ذاجی متحد می

ل، افعا ِ انسانی کو گردد  اما در مقاهافعا ، افکار و اقاا  خایش آینۀ جمام نمای فطرت می

فطرت الهی را محکام طب ع  نماید هرآمد  از فطرت مسخ شد  یا فطرت محجاهو خااهد هاد  

دهد، فطرت طار کو فطرت مخمار ، ملکو افعا  ن ك را در انسان شکل می چو اینکو همان

 دهد  محجاهو ن ز، ملکو افعا  شر را در انسان شکل می

گذارد انسان التفاجى هو حق و دعات فطرت  ا شد، قهراً نمىاى در نفس پ د وقتى چن ن ملکو

(  هناهراین 2۷: ۷، ج13۷4گردد)طباطبائی، نماید لذا در چن ن حالتى حق و هاطلِ اعما  مشتبو می

هاى آن اد ،  ای( در نفس رداخ نماید، نفس ناگزیر در ا اه  خاادتو وقتى ملکو)یا شاکلو

م دادن در نفسش مستقر گش ، هر چو جصم م هگ رد، کو شخص فحاش وقتى ملکۀ دشنا چنان

جااند نفس خاد را هو  جااند از آن خاددارى کند، یا فرد مرد متکبر و لجاج نمى هاز هم نمى



 

 

 

 

 
 1394هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال پنجم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   280 

  

 

جااضع وا دارد، و اگر هم اح اناً در مااقف خطرناک خاضع شاد، خضاعش ظاهرى و ریایى 

 (  ۷0: ۷، ج13۷4اطبائی، اد ، و در هاطن همان متکبر و لجا ى اد  کو هاد  )طب

( ادراکات 1مؤثر اد ا )فردی یا ا تماعی( هناهراین فطرت در دو مرجبو در اعما  انسان

( شاکلو و ملکو کو البتو هازگش  هر دو مارد هو علم و ادراک 3( فعل و کنش انسانی 2عملی 

ری ن ز خااهد هاشدا یعنی هرچقدر علم در نفس شدیدجر و پرنفاذجر هاشد، جأث ر ه شت فعل می

جر و حتی در اارت جر هاشد هالتبع جحقق فعل ن ز دس جر و رق قداش ا و هر چقدر، ضع ف

جر خااهد هاد و اا ً هو هم ن دل ل اد  کو ملکۀ جامو مانع از وقا ، زائل شدنِ آن راح 

هاشد)طباطبائی،  گردد چراکو ملکۀ جامو شدیدجرین مرجبۀ علمی می اارت علمی مخالف می

 ( 393-388الف: 1428

علم جنها یکى از مبادى اخت ار اد ، فلذا قاى هادن علم هو جنهایی اراد  هو فعل را در پی 

کو یق ن هو ضرر د گار، لزوماً ا بار هو جرک آن را در پی نخااهد داش (هر قدر کو  ندارد)چنان

کند هو اینکو هاز هم  مىکند، هلکو وادارش  یق ن قاى هاشد هاز هم انسان را مجبار هو ا تناب نمى

(  لذا گرچو اماَر 222: 11، ج13۷4د گار( خاددارى کند)طباطبائی، اخت ار خاد از )ادتعما  ها

علمیِ افعا  انسان، نقش مهمی در جحقق فعل دارند لکن دیگر عاامل درونی و ه رونی ن ز در 

ا تماعی در جحقق فعلا  جحقق فعل جأث رات خاص خاد را دارند مثل جأث ر مزاج یا جأث ر عاامل

کو گذش  فطرت در ادراکات، گرایشات، افعا  و ملکات جأث ر هسزایی دارد، حا  هاید دید  چنان

 فطرت چو نسبتی ها عااملی نظ ر طب ع  و  امعو دارد؟ 

 فطرت و ساختار وجودی جامعه

دوای آن   انسان   یك طرح  امع دارد کو انسان ها یك ن روى درونى دینام کى یعنی فطرت هوو 

اند هراى اینکو مراقب هاشوند کوو فورد از ایون مسو ر خوارج نشواد         کندا پ امبران آمد  حرک  مى

کند کو این طرح الهی یك ن روی (  مطهری هر این معنا جأک د می821: 1۵الف، ج1392)مطهری، 

اج ك اارت ادوت  هاشد چراکو مث ً  در م ئکو این ن روی درونی و اد دارد لکن هوادتاج ك نمی

 ای دینام کی حضار دارد   گانو و نو دینام ك، اما در انسان این ن روی الهی هو

هاشد یعنی و اد دای دعادت یا شقاوت می البتو پایایی فطرت در هر دو حرک  انسان هو

هسا و ا  طبعیِ فطرت  فطرت الهی اقتضای د طرۀ دائمی و ا  روحانیِ نفس را نداشتو هلکو چو

گشتو و فطرتِ مسخ شد  در ادراک و افعا  انسان نمایان شادا پایایی فطرت  هر انسان مستالی
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کند لکن منطبق هر اقتضائات عالم یعنی اینکو فطرت شاق رد دن هو کما  را در انسان ایجاد می

ماد  یعنی و ا  قا  و فعل/ اخت ار و اراد  در انسان کو تزمۀ آن جبلار شاق و اشت اق در قالب 

 نسان اد   مندی ا اراد 

در این رادتا، اگر فطرت متا و هو طب ع  شد  و محکام هو احکام آن گردد ت رم محجاب 

از عالم االى خایش شد  و مبدأ  م ع شرور و منشأ  م ع شقاوجها خااهد شد )فطرت 

گردد، خداوند انب ا عظام را اردا   محجاهو(  وقتی فطرت مخمار ، هو فطرت محجاهو مبد  می

کو هو فطرت مخمار  کمك کرد  و حجاههای آن را کنار زنند لذا شرع ات یا در جا و نماید  می

-۷8: 1۷۷دادن فطرت اد  هو کما  مطلق یا در دورکردن فطرت اد  از دن ا و طب ع  )الخم نی،

جااند منجر هو شکافایی فطرت الهی شاد، از طار کو عاامل ا تماعی می (  از این ح ث، همان80

 جااند فطرت را مسخ نماد  و در حجاب قرار دهد ن عاامل ن ز میدای دیگر هم 

ادتاد مطهری فطرت را نو جنها در جکاین شاکلۀ فردی انسان هلکو در جدوین شاکلۀ ناعی 

(  )طبق این نگا ( ۷99: 1۵الف، ج1392دهد )مطهری،  انسان در  امعو ن ز مارد جا و قرار می

 خاد البتوکند و از دای دیگر  امعو      را جع  ن مى انسان از دایی همان فطرت اول و مس ر

(  لذا انسانِ فطرى همرا  ها یك 14۵)همان:  کند پ روى فطرت یناع از اد  مجبار هم  امعو

شاد و مثل درختى اد  کو هاید هو او آب و نار و لاازم دیگر  دلسلو ارزشهاى هالقاّ  متالد مى

انسان داختو شد  ها فعل، فکر « انسان مکتسب» اد آید اما رداند جا رشد کند و اینها در او هو و

جااند هماهنگ ها ارزشهاى فطرى هاشد )انسان رادت ن( یا اینکو ح ات او هاشد کو میو قا  می

(  هدین معنا لزوماً 241: 13۷1هر ضدّ ارزشهاى فطرى هاشد )انسان مسخ شد  و مادی( )مطهری، 

در هستر فرهنگی و ا تماعی( نخااهد هاد چو اینکو هم ن فطرت انسانی مقهار انسان مکتسب )

 بر  هراهر در عص ان هر را او کو دهد مى آزادى و امکان و حرّی  ناعى انسان، هو فطرت

(  هناهراین اوتً  امعو از یکسری ااا  41الف:13۷2دازد )همان،  مى جاانا ا تماعی داختارهای

ا تماعی جبلار می یاهد و ثان اً عاامل ا تماعی،  کند کو در قالب اعتباریاتفطری پ روی می

جااند، در هراهر این دازد چراکو انسان ها اراد  و اخت ار خایش میفطرت انسانی را مقهار نمی

 قب ل عاامل ایستادگی نماد  و مس ر دیگری را در افعا  خایش در پ ش گ رد 

 فطرت و جهان اجتماعی
انسان قرار داردا از فکر و اندیشو جا عمل و پ شو، ها القائات  فطرت در ارجباط جنگاجنگی ها زندگی

فطری در هم آم ختو جا حدی کو انسان هدون فطرت، نو ح واان ادو  و نوو  مواد هلکوو ااو ً       
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ما اد ن س   در هخش قبل، نگا  حکمو  متعال وو پ راموان نسوب  م وان  امعوو و فطورت را        

معو هر یکدیگر جأث ر و جأثر دارند و اینکو  امعو لحاظ و ادی طرح نمادیم  اینکو فطرت و  ا هو

جااند زم نۀ هروز فطرت مسخ شود  را ن وز    جااند منجر هو جعالی فطرت گردد، می طار کو می همان

فراهم آوردا ازنظر جاریخی، ح ات ا تماعی هشر مملا از نقاط عطفی اد  کو ظرف تهای فطورت  

قاهل اقتضائاتِ فطرت محجاهو منتج هوو دوقاط   مخمار  منجر هو شکافایی  ماعتی شد  یا در م

هوای ح وات ا تمواعی در دو ر حرکو  فطوری انسوان         ماعتی گشتو اد ا از این ح ث مؤلفو

  ایگا  مهمی دارد 

های وادطۀ نا  عادات و جره   هر این اداس شاق هو کما )کو ذاجیِ فطرت انسان اد ( هو

(  81-80: 13۷۷گ رد )الخم نی، و قرار میا تماعی دچار انحراف شد  و در هستر فطرت محجاه

این رویکرد هو عادات و دنن ا تماعی در نگا  ع مو و ادتاد مطهری ها مقالۀ اعتباریات 

ای از اعتباریات را دارد کو نو جنها ای مجماعوخارد چو اینکو هر  امعو ا تماعی ن ز پ اند می

 و جمایز و های  هخش آن  امعو ن ز کند، هلکو وآن را در رد دن هو اهداف خایش کمك می

 شاد محساب می

هاشد کو  اعتباریات، ناظر هو ادراکات عملی)ناظر هو احکام اعتباری و ارادی/ هاید و نباید( می 

، 13۶4گردد )مطهری، در مقاهل ادراکات حق قی)ناظر هو احکام واقع/هستی و ن ستی( جعریف می

شاند: اعتباریات پ ش از ا تما  ) ه  جداوم اال  ى(  اعتباریات هو دو هخش جقس م م3۵: 1ج

انسان: مثل ادراکات معطاف هو  هازات هاضمو( و اعتبارات هعد از ا تما ) ه  جداوم نسل 

انسان مثل ادارکات معطاف هو  هازات  نسی( افعالى کو متعلق قسم او  هستند هو شخص 

 ( 12۵الف:138۷اند)طباطبائی،  مجتمع قائم هاشند، هو نا ِ اند و افعالى کو متعلق قسم دوم مى قائم

 ینظر ردائلکو نو جنها در  اعتبارات ا تماعی در نگا  ع مو،  ایگا  ممتازی داردا چنان 
اند کو قاام  امعو هر پایۀ های مختلف هدین معنا متعرض شد ن ز در حاز  زان المهلکو در 

و حکام ، همو در حاش و این قسم از  ا تماعی اد ا از ازدواج و جکلم جا رئاد  اعتبارات

و   (  این جأک د جا هدانجاد  کو ع مو در  34۷: 14/ ج ۶4: 8، ج13۷4شاند)اعتبارات مطرح می

ن ازمندى   ه کو عقل عملى  آنچودر جعریف اعتباری در هراهر حق قی، اعتباری را  ردالو علم

(  لذا فطرت الهی 144: 2ب، ج138۷کنند)، جلقی میدازد مىمحقق انسان در مع ش  ا تماعى 

در جکاین هرخی اعتبارات عمامی در ا تماعات انسانی مثل ادتخدام، جعاون، ا تما  و عد  

( ۷2۶: 13الف، ج 1392/مطهری، 13۵-130الف:138۷کو ع مو) ای دارد  چناننقش هر ستو
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وادطۀ  نند: انسان هوک گانو جحل ل می دلسلو جکاین  امعو را مبتنی هر فطرت و طب ع  انسان این

کند کو هرای رفع ن ازهای خاد هاید هو دای دیگران رفتو و ایشان را ادتخدام  فطرت درک می

شاد، مگر ها جعاون  ردد کو هرخی ن ازها هرآورد  نمی نماید، هعد ها فطرت خایش هدین نت جو می

و پس از آن فطرجاً ردد هاید ا تماعی جشک ل دهد  ناعان هعد هو این نت جو می و همکاریِ هم

ردد کو در این جعام تِ ا تماعی هاید عدال  و انصاف را رعای  کند جا دیگران هدین نت جو می

 گانو عمل نمایند  ن ز درهارۀ او هم ن

مطهری نو جنها  ه  مصان   نظریۀ ع مو از نظریات رق ب مانند رادل یا مارکس، هلکو در 

اد : « نمَ»انسان داراى دو ماعی هر این هاور اد  کو رادتای جب  ن نسب  فطرت ها ح ات ا ت

)انسانی و الهی(  هراین اداس طب ع  انسان، واقع   و ادی ن علاىو مَ )ح اانی(ن دفلىمَ

شاد کو هماار  عراۀ منازعۀ  اود  کو نو جنها اهعاد مادی هلکو داحات ملکاجی را ن ز شامل می

نو و کماتجى واقعى  ،خادش مَن علایِحسب سان هو م ان مَن علای و مَن دفلی اد   ان

گردد )من علای( و همۀ نااقص عدمِ دارد کو در این معنا همۀ کماتت هو و اد هرمی قراردادى

هر نقش اولی و هالذات در  (  هناهراین فطرت ع و ۷39-۷3۷الف: 1392اند )مَن دفلی()محض

زندگی ا تماعی هشر )در اعتبارات  عمامی ا تماعی( در ادتمرارجکاین  امعو)در اعتبارات 

عناان من علای)فطرت مخمار (  امعو را  خصاای( ن ز نقش مهمی دارد چو اینکو فطرت هو

عناان من دفلی)فطرت محجاهو( زم نۀ انحطاط و دقاط  امعو  دهد و هو در مس ر جعالی قرار می

ی قاای فطری مردم در علم کو وقتی زعما و رؤدا  امعو مانع از شکافای آورد چنان را فراهم می

ای د طر  یافتو و مس ر جحقق شقاوت را هماار  و عمل شاند، ناگزیر مَنِ دفلی هر چن ن  امعو

جااند زم نۀ هروز اعت   نماید  هناهراین فطرت در جعاملی دودایو ها فرد و  امعو قرار دارد و می می

 و یا انحطاط ا تماعات را محقق نماید    

(، نظریۀ اعتباریاتِ ع مو را نو جنها در چارچاب نظریۀ ۷۵: 1، ج1393آملی)عبداهلل  اادی

فطرت)کو ادتاد مطهری جفص  ً پرداختو اند( هلکو فرادای آن )هو ادتناد ردالوِ الاتیوِ ع مو(در 

قالب ظرائف عرفان ا تماعی مدنظر قرار داد  اد ا وی اعتبارات ا تماعی و فطرت الهی را 

جااند ها  داند چو اینکو انسان هراداس ارف اعتباریات ا تماعی، نو می درونی می یادارای راهطو

جااند ها آیندۀ خاد در ارجباط ع نی هاشد  پس  گذشتۀ خاد راهطۀ جکاینی هرقرار کند و نو می

ارجباط وث قی م ان اعتباریات و فطرت و اد دارد جا گایی قلب اعتباریات، در فطرت نماد یافتو 

غ ر این اارت اعتباریات، دراب معانی ا تماعی خااهد هاد و هو ه چ مقصدی  اد ا در
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جاان از ظاهر ار ا  نخااهد داش ا در این معنا  ز از طریق ظرف تهای فطری وتی  نمی

 اعتباریات ا تماعی عبار کرد هو هاطن آن)یعنی فطرت( دد  یاف  

در طا  یکدیگر و در قالب جحل ل هناهراین رویکرد مرجضی مطهری و عبداهلل  اادی آملی 

هاشد کو از این ح ث وزن وزین فطرت  اعتباریات ا تماعی در قالب محاری  فطرت الهی می

کو اعتباریات لافرض عدم و اد فطرت، ارجباط و اجصا   در جقریر ایشان قاهل جا و اد ا چنان

نکو ح ث   ذاجی ما ادات خاد را نو جنها ها آدمان هلکو ها زم ن ن ز از دد  خااهد داد چو ای

زم نی از ججل ات و ادی فطرت الهی اد   هناهراین فطرت نو فقط در ادراکات و گرایشات و 

نو جنها در شاکلو و ملکات انسانی هلکو در جکاین خصائص ا تماعی نظ ر جعاون و همکاری 

ز گ ری  امعو هو دم  دعادت یا شقاوت ن  نقش داشتو و حتی در گامی فراجر در  ه 

گ ری  امعۀ طبقاجی  کو در جحل ل ع مو وقتی فطرت محجاهو هاعث شکل مدخل   دارد، چنان

یاهد، خداوند از طریق عامل ه رونی یعنی انب ا و اول ا الهی، شد  و اخت ف م ان انسانها رواج می

 نمایند جا دوهار   هان ا تماعی در فطرت را از حجاب در آورد  و ظرف تهای آن را اح ا می

 رادتای فطرت مخمار  مس ر ا ح را در پ ش گ رد    

 بندی جمع

فطرت از شئان حق ق  محمدیو)ص( اد  کو نمایانگر عشق و شاق عاالم هوو کموا  مطلوق و    

هاشد  این ف ض الهی در مراجب عالم جنوز  یافتوو و شواق و عشوق را در و واد       مطلق کما  می

خواد را   و مخلاقاتِ عالم فطورت مخصواص هوو   نمایدا از این ح ث، ما ادات  عاالم افاضو می

دارند کو ما دِ شاق و عشق ذاجی آنها هو حق جعالی ادو   در ایون م وان فطورت انسوانی هموۀ       

شأنِ حق ق  محمدیو)ص( هاد  و کسی کوو   ظرف تهای و ادی فطرت را داراد ا فطرجی کو هم

 ها چن ن فطرجی متحد شاد جا گایی ها انسان کامل متحد شد  اد  

گذرد کو در  ا شاق و عشق انسان هو اعتبار ح ات در عالم ماد ، از مس ر قا  و فعل میام

پس فطرت  شاد  نهای  هو انتخاب و اراد  و اخت ارِ یکی از دو مس ر دعادت یا شقاوت منجر می

 یب غ ای یو هو طبع یرا در خاد دارد، کو ججل مَلَکیو نفس  یاان هر دو و و نفسِ ح یانسان

-هو عبارت دیگر، فطرت نو جنها شاق هو کما  را در مس ر دعادت افاضو می شدها یآن م

نماید)فطرت  کند)فطرت مخمار ( هلکو شاق هو کما  را در مس ر شقاوت را ن ز افاضو می

 محجاهو(  هناهراین اگر فطرت نباد، انسان را یارای اندیش دن و فعل ورزیدن نباد 
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گذرد لذا اگر در  ه   راکات و گرایشات انسان میاین افاضات فطرت انسانی از مس ر اد

شکافایی ظرف تهای الهی انسان هاشد، منشأ آن فطرت مخمار  و اگر در مس ر انحطاط و جناز  هو 

احتجاب هو  ۀمردم هو وادطدر این م ان  ح اان   هاشد، منشأ آن فطرت محجاهو خااهد هاد 

و مراجب آن، و نو در اال آن متفاوت  طب ع  و اشتغا  هو کثرت در جشخ ص متعلَّق فطرت

 )فطرت ذاجی( و جنفر از نقص)فطرت جبعی(عشق هو کما  االِانسانها در  نکویهاشند، چو ا یم

ا این اخت ف و جشخ ص یاهند خایش می فرق ندارندا لکن هر یك جشخ ص کما  را در منظار

 گ رد می  ئاز عادات مختلف و جره تها و عقاید گاناگان نش

یاهد جاحدی کو  در ادراکات و گرایشات جشدید شاد، رفتو رفتو شاکلۀ انسان جکاین میهرچق

شاد  مثل  وقتی  ملکۀ جامۀ فطرتِ مخمار  در انسانی شکل هگ رد، دیگر فعل شر از او اادر نمی

انسان کامل کو خطاات ش طانی ه چ را  نفاذی در او ندارد از دای دیگر اگر کسی شاکلۀ جامۀ 

اهو را در نفس خاد هپروراند، دیگر فعل ن ك از وی دلب خااهد شد چراکو فطرت فطرتِ محج

 محجاهو قلبِ فکر و فعل او را شکل داد  فلذا خ ری از او و در او نخااهد هاد 

در نت جو، اوتً ادراکات نظری و عملی ثان اً رفتار و کنش انسانی و ثالثاً شاکلۀ انسان در 

در این م ان، فطرت ها عاامل طب عی و ا تماعی ن ز در ارجباط گردد   حاش و فطرت متحقق می

جااند جأث رگذاری فطرت را قبض و هسط نماید، یا  جنگاجنگی قرار دارد چو اینکو این عاامل می

جااند زم نۀ هروز فطرت مخمار  یا محجاهو را جسه ل نماید  هراین اداس فطرت نو جنها در می

گ ری  و جعاون نقش دارد هلکو در  ه  ن مانند ادتخدامجکاین هرخی خصائصِ ناعیِ انسا

ای هو دم  فرهنگی  اامع گاناگان ن ز مؤثر اد ا لذا ع مو و ادتاد مطهری اینکو  امعو

انحطاط یا اعت  رود، ن ز از جأث رات فطرت ا تماعی اد ا هناهراین اعتبارات داختو و پرداختو 

اند لکن هاطن جمام آنها، همان فطرت  دیگر متفاوتا تماعات گاناگان گرچو حسب ظاهر ها یک

الهی اد  و هو هم ن اعتبار، شرع ات ا تماعی در نصاص دینی ن ز دارای وحدجی یکپارچو 

اد  چراکو گرچو ظاهر اعتبارات هو حسب اقتضائات و شرائط زمانی و مکانی، متنا  و متکثر 

جاان از  وادطۀ اجصا  هو انسان کامل می هاشد کو جنها هو اد  لکن دارای هاطنِ فطری واحدی می

 این کثرات گذش  و هو وحدت فطری عالم دد  یاف  
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 ( 1389دانایی فرد، حسن و حس ن هاهایی مجرد ،)«انسانیا علام حاز  در پردازی نظریو شنادی روش 

  1۶۵-133، اص29،  معرف  فلسفی، شمار  «اد می دانشمندان رویکرد هر جأملی

 ،وودی، ه روت:قرآن، جحق ق افاان عدنان دا الفاظ (، مفردات1412) حس ن هن محمد راغب اافهانی 

  دار القلم

  نهض  زنان مسلمان  جهران:، البحار رشحات (،13۶0) آهادی، محمد علی شا 

  پژوهشگا  فرهنگ و اندیشو اد می المعارف، جهران: شذرات (،138۶) آهادی، محمد علی شا  

 ( الم زان13۷4طباطبایی، محمد حس ن ،) دفتر انتشارات اد می  :قمالقرآن،  جفس ر فی 

 رئال سم، قم: هادتان کتاب  فلسفو الف(، ااا 138۷بایی، محمد حس ن )طباط 

 ( ردالوب138۷طباطبایی، محمد حس ن ،)  ،هادتان کتاب :قمعلم در مجماعو ردائل ع مو طباطبائی  

 ( ردالو1388طباطبایی، محمد حس ن ،)  ،هادتان کتاب :قمجاح د در مجماعو ردائل جاح دی   



 

 

 

 

 
 287    رويكردي اجتماعي به مبادي عرفاني نظريه فطرت با تأکید بر انديشۀ ...

  

 

 ( ردالو1428طباطبایی، محمد حس ن ،)نشرالنباات در مجماعو ردائل دبعو، قم:  و المنامات الف 

 ت هاق ا

 ( ردالو1428طباطبایی، محمد حس ن ،)ت هاق ا نشراتعتباریات در مجماعو ردائل دبعو، قم:  فی ب 

 انتشارات هجرت : قم  الع ن، کتاب (،1410) خل ل هن احمد ،فراه دى  

 ( 1383محمدزاد ، رضا ،)«100-۶۷، اص4، فصلنامۀ پژوهشنامو فلسفو دین، شمار  «یفلسف جحل ل  

 قم: انتشارات مؤدسو آمازشى و  ،(شنادی انسان)3قرآن معارف، (138۶) مصباح یزدى، محمدجقى

 پژوهشى امام خم نى)قدس در ( 

 جهران: ادرااخ ق فلسفۀ، ج(1392)مرجضی  ،مطهری ،  

 ادرا ، جهران: مارکس سم هر نقدی (،13۵8) مطهری، مرجضی 

 ادراجهران، ایران و اد م متقاهل خدمات (،13۶2) ی ض رج م ، ری طه م :  

 ( 13۶3مطهری، مرجضی،)  فطرت، جهران: ادرا 

 ( ااا 13۶4مطهری، مرجضی ،) رئال سم، جهران: ادرا  روش و فلسفو 

 ( 13۷0مطهری، مرجضی،) ادرا  :(، جهران۵)اد می ه نی  هان هر ای مقدمو 

 جهران: ادرا شناخ  مسئلۀ (،13۷1) مطهری، مرجضی ، 

 ادراجهران ، ران ای در  م س   ال ری اج م هۀ دم ق م:  ری گ ادی م  و ه  ش رای گ  ل عل ب(،13۷2) ی ض رج م ، ری طه م :  

 ادراجهران، قرآن در انسان (،13۷3) ی ض رج م ، ری طه م :  

 ( یادداشتهای138۷مطهری، مرجضی ،)ادرا مطهری، جهران:  ادتاد الف 

 جهران: ادراان زم  ای ازه   ن و   م اد  ب(،138۷) ی ض رج م ، ری طه م ،  

 ادراجهران، منظامو شرح (،1388) ی ض رج م ، ری طه م :  

 ( مجماعو1392مطهری، مرجضی ،)آثار، جهران: ادرا  الف 

 ادراجهران، نبات ختم ب(،1392) ی ض رج م ، ری طه م :  

 ( 13۷2مطهری، مرجضی)جهران: ادرا  ، جاریخ و معو ا ،الف 

 ( 13۷2مطهری، مرجضی)جهران: ادرا  ،اطهار ائمو د رۀ در د ری ،ج 

 ۀ    الدین آشت انی، جهران: انجمن فلسف ۀ، جر مالمعاد و (، المبدأ13۵4( ) م ادرا )ادر المتأله ن 

 ایران 

 فلسفو اآلیات، جهران: انجمن حکم  و ادرار  (،13۶0( ) م ادرا )ادر المتأله ن   

 جهران: مؤدسۀ جحق قات فرهنگى ، الغ ب (، مفاج ح13۶3( ) م ادرا )ادر المتأله ن   

 جصح ح اافهانى، جهران:  المتاله ن ادر فلسفى ردائل (، مجماعو13۷۵( ) م ادرا )ادر المتأله ن ،

  انتشارات حکم  
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 هن اد  ، جهران جصح ح  هانگ رىالجاهل ۀ، مقدمو و  اتانام (، کسر1381( ) م ادرا )ادر المتأله ن :

 حکم  ادرا 

 دار اح اء  األرهعۀ، ه روت: العقل ۀ األدفار فى المتعال ۀ (، الحکمۀ1981( ) م ادرا )ادر المتأله ن
  التراث العرهی 


