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  چکیده

 کند که مقصود، می یاد فطری کافر نام با گروهی از کفار، و اشقیاء تقسیم در صدرا
های  کفر فطری با برخی دیدگاه است. نفوس برخی اولیۀ فطرت در کفر داعیۀ وجود

چون فطرت الهی انسان در قرآن، جبر و اختیار و  نی همهای دی فلسفی صدرا و آموزه
وحدت نوعی انسان در بدو خلقت متعارض است؛ اما با بررسی آثار صدرا متوجه 

شود و محذور جبر پیش  شویم که: داعیۀ کفر بدون ضمیمۀ قدرت موجب کفر نمی می
 ض، منافاتیاز جمله شوق به خیر مح  لوازم آن الهی و فطرت با کفر به آید. میل نمی
اولی  فطرت در ای از امیال متضاد است. تفاوت آدمیان زیرا وجود انسان مجموعه ندارد

 توجه به تفکیک مراتب فطرت قابل جمع است و ثانیا صرف در عین وحدت نوعی اوال با
قوه و استعدادها،  این فعلیت بلکه شود نمی ذات در تفاوت موجب متفاوت، استعدادهای

  دارد. دنبال به را وعن تمایز و تغییر
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  ) مقدمه1
 سرشت و ذات معنای به اغلب صدرا کالم در که است شناسی نفس مسائل از یکی فطرت
 صدرا به اصطالح آثاراست. در  مختلفی مراتب و اقسام دارای و به کار رفته ها انسان اولیۀ
ز عدم استعداد شخص لهین آن را کفر ناشی اخوریم که صدرالمتأ فطری برمیکفر 
کند. درمقابل  رفت معرفی میای را شقی ازلی و نامستعد در پذیرش مع داند و عده می

سبب ارتکاب  ولی به ندکه از جهت فطرت و نشاه نخستین مستعد هدایتاشقیائی هستند 
 که است مبهمی عبارت فطری بنابراین کفر .گیرند اشقیاء معذب قرار می معاصی در زمرۀ

 صحیح فهم برای اماهاست  انسان برخی اولیۀ سرشت در کفر وجود معنای به ظاهر در
  بپردازیم. صدرا بررسی آثار به بایدمسأله، 

 است صدرا نظر از و لوازم آن فطری کفر معنایبررسی  نوشتار، اصلی هدف بنابراین
 و سلب جبر آیا کفر فطری موجب جمله: از شود می مطرح سواالتی این مسیر، در که

 ابتدای در آدمیان تفاوت ندارد؟ الهی فطرت با منافاتی ،فطرت در کفر د؟گرد می اختیار
 صدرا سخنان با چگونه ،هاست انسان برخی ذات در فطری کفر وجود نتیجۀ که آفرینش
 در صدرا کالم است؟ جمع قابل تخلق ابتدای در ها انسان نوعیۀ حقیقت وحدت بر مبنی
 گرایش تساوی با است شر به نفوس برخی بیشتر گرایش ،آن الزمۀ که فطری کفر باب

  نیست؟ متعارض او اندیشۀ در شر و خیر به نفوس
 معنای فهم دنبال به شریعت، های آموزه با صدرایی اندیشۀ از بخشی تعارض رفع جهت

هستیم. از دیگر لوازم  الهی فطرت و اختیار با فی آنعدم تنا اثبات صدرا و از نظر فطری کفر
 حکمت شناسی نفس که در فهم اولیه است سرشت و ذات در کفر فطری، تفاوت آدمیان

 با اما نیست در تضاد ها انسان نوعی  وحدت نقش بسزایی دارد. این مسئله اگرچه با متعالیه
  تعارض است.م شر و خیر به گرایش در نفوس تساوی دربارۀ صدرا سخنان

در نوشتار حاضر ابتدا به بیان معانی فطرت از نظر صدرا جهت تعیین معنای موردنظر 
ایم و سپس مسئلۀ اصلی مقاله یعنی کفر فطری را مورد بحث قرار  در این تحقیق پرداخته

ایم و در سیر جستجو و فهم معنای کفر فطری در اندیشۀ صدرا، به بررسی و مقایسۀ  داده
ایم. زیرا معنای کافر فطری به عنوان یکی از اقسام اشقیاء، در  یا پرداختهتقسیمات اشق

است که  دنبال آن از لوازم کفر فطری بحث شده شود. به مقایسه با اقسام دیگر روشن می
  عبارتند از: فطرت الهی و تساوی یا تفاوت نفوس آدمیان درگرایش به خیر و شر.
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  )پیشینۀ تحقیق2
است که   های بسیاری انجام شده فطری از دیدگاه صدرا، پژوهشدر باب فطرت و امور 

] و برخی به بررسی تطبیقی نظریۀ 20لوازم آن [برخی به بررسی معانی فطرت، جایگاه و 
] و قسمی دیگر از این 4فطرت از دیدگاه صدرا و دیگر اندیشمندان معاصر پرداخته [

در باب  ]؛ اما3اند [ د بحث قرار دادهها، امور فطری را از منظر صدرالمتألهین مور پژوهش
  کفر فطری و لوازم آن در  اندیشۀ صدرا پژوهشی نیافتیم.

  
  ) معانی فطرت در کالم صدرا3

کار رفته  به» ذات، سرشت و نحوۀ وجودی نفس«اغلب به معنای واژۀ فطرت در آثار صدرا 
 بدینکرده است. نیز معنا » عدم سابق بر وجود خاص«فطرت را است، اگرچه صدرا واژۀ  

  .ایمهکرد تقسیم عدمی و وجودی معنای ،قسم دو به رادص آثار در را فطرت معنای سبب
  

  ) معنای عدمی فطرت 1- 3
داند  فطرت اولی را مبدأ انسان و بازگشت به آن را معاد او می ،صدرا در برخی متون خود

  آن فرموده است:  کند که خداوند دربارۀ رت را عدم سابق بر وجود معرفی میو این فط
تُکَ «...  لَقْ یْئًاوَقَدْ خَ مْ تَکُ شَ لُ وَلَ نْ قَبْ دهد که خداوند انسان  شریفه نشان می این آیۀ 1»مِ

را از عدم به وجود آورده است که این عدم سابق بر وجود خاص انسان، همان فطرت 
دیگری . صدرا در بیان رددگ ایان نیز به فطرت اصلی خود بازمیاولی اوست و در پ

گوید: انسان محفوف بین دو عدم است؛ عدم اول، بهشت آدم و حوا و وجود پس از  می
عدم پس از مرگ، عدم ناشی از نفخ  :عدم، هبوط به دنیا است و عدم ثانی را سه گونه

ها محصور میان  انسان کند. بنابراین همۀ طرح میصور و عدم حاصل از فنای درتوحید م
نامیده » فطرت«اوست،  و بازگشت به آن، معادانسان که مبدأ دو عدم هستند و این عدم 

  ].433، ص17[ شود می
عدم سابق بر وجود «لفظ وجود خاص در عبارت  ،ای که الزم به ذکر است نکته

دهد مقصود صدرا از عدم، عدم محض نیست بلکه عدم خاص  است که نشان می» خاص
  ].5، ص20[ ی استتعین نایافته در عالم ربوب یعنی وجود اندکاکی و
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  ) معنای وجودی فطرت2- 3
ها و  کار رفته است اما با ویژگی هاغلب به معنای وجودی آن ب ،واژۀ فطرت در آثار صدرا

  مراتب متفاوت. 
از فطرت ارائه داده است او تقسیماتی که با بررسی واژۀ فطرت در آثار صدرا و بنابر 

 گرفتبرای آن درنظر معنای وسیعیان تو می ،(فطرت روح و بدن؛ فطرت اولیه و ثانیه)
  موجودی از آن ذات، سرشت، نحوۀ وجودی و ساختار آفرینش هر«است از:  عبارتکه 

. اگرچه اثبات معنای وجودی فطرت از هدف و حوصلۀ این »که آن موجود است  جهت
خوانی  پژوهش خارج است اما با توجه به واژۀ فطرت در سراسر متن، متوجه صدق و هم

اوال سخن از فطرت نفس و روح است شد. الزم به ذکر است که   معنا با لفظ خواهیماین 
فطرت اولیۀ نفس یعنی سرشت اولیه و ثانیا هرجا که واژۀ فطرت بدون هیچ قیدی آمده، 

   و اصل آفرینش نفس مورد نظر است.
  
  ذاتی نقصان و فطری ) کفر4

 استعداد واند  خورده شقاوت هرم ازل از و فطرتحسب  به ای عده کهصدرا معتقد است 
 باها  آن از و داند یم استعداد عدم از ناشی را یا عده کفر و ندارند را معرفت پذیرش
 ۀنشا و فطرت جهت ازاگرچه  ای عده ،مقابل در ؛کند یم یاد) ذاتی(فطری  کافر عنوان

  .شوند یم معذب و شقی معاصی، ارتکاب سبب به ولی دارند استعداد نخستین،
 از ها برخی انسان که است سازگار خداوند عدالت با آیا که آید می پیشسؤال  اینجا در
شقاوت ناشی  گردند؟ الهی عذاب به معذب پایان در و باشند سعادت از محروم آفرینش ابتدای

گردد؟ و  معذب و مکلف مجبور، شخص است ممکن از عدم استعداد، جبری نیست؟ چگونه
   شود؟ می جمع چگونه کند، می اشاره انسان الهی فطرت به که چنین سخنی با آیاتی

عبارات » مهر ازلی«و » نقص و عدم استعداد«، »کفر فطری«، »فطرت و نشاة نخستین«
را باید مقصود صدرا  ،مذکور سؤاالتشدن مطلب و پاسخ  مبهمی هستند که برای روشن

و شقاوت  کفر تقسیماتمقایسۀ  و بررسی ،عبارات فهم در قدم دریابیم. حال اولیناز آن 
  است.اآلیات  اسرار و اسفار شواهد، کتاب سه درحقیقی 

  
  ) تقسیمات شقاوت در کتاب اسفار 4-1

. اگرچه تقسیم اول با تقسیم دهد یماسفار، دو تقسیم متفاوت از شقاوت ارائه  کتاب در صدرا
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لیل نکات و جمالتی که اسراراآلیات و تقسیم دوم با تقسیم شواهد الربوبیه تطابق دارد اما به د
  .میکن ینمدر تقسیم اسفار وجود دارد، به ذکر تقسیمات اسراراآلیات و شواهدالربوبیه اکتفا 

  
  ) تقسیم اول4-1-1

  : داند یم دسته دو را حقیقی ، اشقیاءآورد یملهین در تقسیم اولی که در اسفار صدرالمتأ
 ازل در که کسانی یعنی د،هستن الضالله علیه حق فریقا که یا دسته حجاب: اهل .1
 شقاوت مهر فطرت جهت از شانیها دل بر و هستند ظلمت و حجاب اهل که شده محقق
لَ: «دیفرما یها م آن دربارۀ خداونداست و  خورده هُ عَ مَ اللَّ تَ هِمْ یخَ وبِ لُ  در نه افراد این ،1...» قُ
 را رسمی علوم به رسیدن توانایی ظاهر در و نه دارند حقیقی علوم سوی به راهی باطن
  بود. الهی خواهند عذاب در خالد و دارند
پذیرش  استعداد دارای ،نخستین نشاة و فطرتحسب  به که کسانی عذاب: اهل .2

ها  آن در ظلمانی هیئات معاصی، ارتکاب و رذایل اکتساب سبب به اما هستند معرفت
 ها آن ۀدربار وندخداکه  بود خواهند ابدی عذاب در نیز دسته ایناست.   کرده رسوخ

نِینَ و من: «دیفرما یم مِ مَا هُمْ بِمُؤْ رِ وَ مِ اآلخِ وْ بِالْیَ هِ وَ ا بِاللَّ ولُ آمَنَّ نْ یَقُ  این بنابراین 2».النَّاسِ مَ
 دسته این. گردد یم ها آن عذاب موجب هستند که نفسانی یها یماریب دچار افراد

  .]134- 130، صص2ج ،18است [ بدتر اول دستۀ از حالشان
  

  ) تقسیم دوم4-1-2
 قسم در. است نفسانی هیئات یا بدنی هیئات از ناشی اخروی شقاوت است معتقد صدرا
 ،است بوده غافل آن از بدن به مشغولیت سبب به دنیا در نفس که انقیادی هیئات اول
 دوری سبب به اما شود یم شدید عذاب تحمل و حجاب رفع موجب بدن انقطاع با

 بیماری ،دوم قسم اما د؛گرد یم زایل یمدت از پس نفس وهرج با انقیادی هیئات
  .]136-134 صص همان،[عاجزند  آن درمان از طبیبان که است یالعالج
  

  ) تقسیم شقاوت در کتاب شواهد الربوبیه4-2
  کند: می تقسیم دسته سه به را حقیقی (عقلی) شقیاءا ،الربوبیه شواهد در مالصدرا

                                                                                                                                        
  .7 ،بقره .1

  .8 ،بقره 2.
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 این هستند. وجود عالیه مراتب ادراک از محروم ،ریزهغ نقصان علت به که کسانی .1
  .                                                                      شود ینم عذاب موجب ،بودن عدمی علت به شقاوت

 حواس جانب از ییها ینافرمان دچار اما اند دهیرس عقلی ادراک مرتبۀ به که .کسانی2
سبب اکتساب  به که است شده غضبیه و هیهوش قوای مقهور فسشانن واند  شده ظاهری

 از پس به جهت بیگانگی این هیئات با اصل نفس، اما شوند یم عذاب هیئات ناپسند،
   .گردد یم زایل عذاب مدتی
 عقلی کماالت به شوق و آگاهی که افرادی است؛ ذاتی نقصان از ناشی شقاوت این .3
 فعلیتها  آن در انحراف و اند داده دست از را استعدادشان، دان نکرده تالش اما اند داشته
  ].356- 353، صص2ج ،7[ است دائمی عذابشان و درمان یب افراد این درد است. یافته

  
  ) تقسیم شقاوت و کفر در کتاب اسراراآلیات4-3

 که همچنان :دیگو یم و داند یم قسم دو را کفر اسراراآلیات کتاب در همچنین مالصدرا
 و سرکشی روی از که کفری است نوع دو بر هم تقلیدی؛ کفر و حقیقی است نوع دو بر انایم

 در باعث جاودانی کفر دو هر است و استعداد نتیجۀ عدم که کفری دیگر، و باشد... کجروی
 از است حالی بدتر از کافر فطری و تر سخت عذابی دچار منافق، که جز آن است جهنم آتش
  ننمود.  توجه بدان ولی داشت را انسانی مدارج در تقاءار استعداد که جهت آن

 که ابتدا در مطرودین یا :اند گروه دو ءاشقیا«: گوید می چنین مطلب تفصیل در سپس
 اهل، طبع تراکم و خوی درشتی جهت از آنان و است حتمی و محقق عذابشان وعدۀ
 کسب نور را قابلیت ،خود فطرت مبدأ و اصل در که منافقین یا و اند یکل حجاب و کفر
 ۀجینت که شکۀ غلب اثر رد آنان های دل ولی داشتند خود وجودی عالم و نشاةحسب  به

 اینان است؛ گرفته قرار سخت در حجاب ،است ...و نفسانی پلید های خوی کسب
 گروه دیگری و حجاب گروه اولی ؛اند آتش یاران از گروه دو هر. دارند را عذاب نیتر سخت
  ].66- 65صص ،6[ »است عذاب

  
  ۀ تقسیمات سیمقا) بررسی و 4-4

 در ذاتی نقصان بحث که دهیم تقسیمات، عالوه بر ایضاح مسئله نشان می ۀسیمقابا 
تقسیم  تطبیق صورت در و است ابهام بدون شده ارائه تقسیم و شده حل کتاب شواهد

 یعنی کتاب این در موجود ابهام، است آمده اسراراآلیات در چه آن با شواهد در موجود
  شد. خواهد حل نیز فطری کفر و استعداد عدم از ناشی شقاوت
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 ابتدا در افراد این که گوید میاند  شده ذاتی نقصان دچار که قسمی ۀدربار مالصدرا
 دست از را هیوالنی قوه ،انحراف و تالش عدم با امااند  داشته را معرفت پذیرش استعداد

 که ذاتی نقصان جهیدرنت ].716، ص2، ج16[ است شده ملکهها  آن در باطل صور و  داده
 عبارت به و است شخص خود عقاید و اعمال حاصل ،است استعداد وجود به مسبوق

 سبب به باطن تغییر :ست ازا که عبارتاست  ثانیه فطرت نقصان مربوط به تر قیدق
 جوهری حرکت، این بر عالوه السافلین. اسفل یا علیین اعلی سمت به اعتقادات و اعمال

  است. انسان حقیقت و ذات در تغییر موید نیز
 داند ینم واحد نوع جز در ابتدای آفرینش راها  انسانصدرا  که است دلیل همین به و
 حقیقت و نوعبا اعمال خود، فطرتش را دگرگون کرده و  فردی معتقد است هر بلکه
  .]433، ص7، ج10[ زند می رقم یمتفاوت ذاتی

 در موجود تقسیم دو یا اآلیات اسرار و شواهد تقسیم دو ،شد مالحظه که  طور همان
 نقصان از ناشی شقاوت یعنی شواهد تقسیم اولِ قسم .هستند یکدیگر بامتفاوت  اسفار

 جزء اسفار در و نیامده اآلیات اسرار است، در... و بله افراد و کودکان به مربوط که غریزی
 ناحیۀ از معاصی از ناشی شقاوت دربارۀ مدو قسم اما است؛ نشده معرفی حقیقی اشقیای
 چون و شود می ناپسند اوصاف و هیئات موجب که است حقایق انکار و ظاهری حواس
 بود، نخواهند عذاب در مخلد ،دسته این رود می بین از مدتی از پس عرض و هیئت

 سرارا در موجود قسم دو زیرا است خارج اآلیات اسرار اقسام از نیز دسته این بنابراین
 که شقاوتی یعنی ماند می باقی سوم قسم تنها اما و بو؛ خواهند عذاب در خالد ،اآلیات
 موجب که حدی به ،است عقلی معارف طلب در جهد عدم و باطل عقاید و آراء از ناشی
  شود. می عذاب در خلود و ذات در تغییر و نقصان
 نیز اآلیات اسرار دوم متقس زیرا ،شود می اآلیات اسرار دوم قسمت با مطابق قسم این
 سبب به ولی اند داشته را نور کسب استعداد فطرت، مبدأ و اصل در که هستند یاشقیائ
 الهی عذاب در سرانجام و شده گمراه هدایت راه از نفسانی پلید های خوی و گناهان

 باطل عقاید و پلید های خوی شدن ذاتی ،آتش در خلود علت که جایی آن از دانند وجاو
 خود ذات تغییر با که هستند هایی همان اشقیاء از دسته این بنابراین ،است نفس در

  اند. شده ذاتی نقصان دچار
 و اند فطری کافر که کسانی یعنی ،ماند می باقی اآلیات اسرار کتاب دوم قسم اما و 

 باید که است خورده ها آن بر ازل از شقاوت مهر و است استعداد عدم از ناشی کفرشان
  دارد: وجود احتمال دو )فطری کفر( قسم این دربارۀ دریابیم. آن از را صدرا دمقصو
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 که است کسی فطری کافر مقصود از فطرت در کفر فطری، فطرت ثانیه است و .1 
 از مقصود و است  کرده خود ذاتی را کفر و داده تغییر را فطرتش خود عقاید و با اعمال

 بر .کند می ایجاد ذاتش در شخص خود که است عدمی و نقصان همان ،استعداد عدم
 یکسان اولیه فطرت جهت از آفرینش ابتدای در بشر افراد تمام ،احتمال این اساس
  است. شخص اعمال حاصل ،شقاوت و هستند

 منشاء که استعداد عدم از مقصود و اولیه فطرت فطری، کفر در فطرت از مقصود. 2
 این اساس بر است. آفرینش ابتدای از رفتمع و نور پذیرش استعداد عدم ،است کفر این

 ،اشقیاء برخی ذات در بلکه ؛نیستند ، یکساناولیه فطرت در بشر افراد تمامی احتمال،
  دارد. وجود کفر از ای نشانه و استعداد عدم

  شود: می رد صدرا آثار در قرائنی به توجه با اول احتمال
 مقابل در را فطری کافر ،کند می ارائه اآلیات اسرار در که تقسیمی در صدرا. 1 

 جهت به البته که است شده کافر کجروی و سرکشی سبب به صرفا که آورد می کافری
 که کفار از دسته این که است مشخص ،هستند عذاب در خالد دسته دو هر اینکه

 فطرت اساس بر و اند داده تغییر را خود ذات ،بوده کجروی و سرکشی از ناشی کفرشان
 به تواند نمی ،است شده ذکر اول دسته در که استعدادی عدم اند. بنابراین شده کافر ،ثانیه

 دسته بخواهیم اگر و است دوم قسم در ثانیه فطرت بحث بلکه ؛باشد ثانیه فطرت حسب
 این و داشت نخواهد دوم دسته با تفاوتی ،کنیم تبیین ثانیه فطرت اساس بر را اول

  بود. خواهد بیهوده تقسیم
 از کافران) اول (قسم اشقیا برخی گوید می صریحاً مطلب تفصیل در تألهینصدرالم. 2
 از منظور شود گفته اگر اند. خورده شقاوت مهر ازل از و شده محقق وعدۀ عذابشان ابتدا

 همه شامل ازلی علم گوییم می است، اولیه ذات در تغییری بدون خداوند علم ازل، صرفا
  داشت. نخواهد وجهی الفاظ، این با قسم دو گذاشتن تفاوت و است موجودات و ها انسان
گوید:  می و کند می یاد منافقان از ،فطری) (کافران اول دسته مقابل در مالصدرا. 3

 عالم و ۀنشا حسب به را نور کسب قابلیت خود، مبدأ فطرت و اصل در دسته این«
در آثار  که رددا اشاره فطرت مبدا و اصل به صریحا عبارت این ».داشتند خود وجودی
 کافران مقابل در خصوصیت این ذکربعالوه رود.  می کار هب اولیه فطرتمورد  در صدرا
 را نور کسب استعداد فطرت، مبدا و اصل در فطری کافران که دارد این از نشان ،فطری
 و مستعدند اصل درمنافقان اما « کند: گونه بیان می همین مطلب را این اسفار در ندارند.
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 کالم در »نخستین نشاۀ« عبارت ».معرفتند نور پذیرای ،نخستین نشاۀ و فطرت حسب به
 را نفس صدرا زیرا ،شود می او نظر از نفس مرتبۀ اولین که حسی عالم یعنی صدرا

 را نخستین نشاه و مادی ابتدا را در نفس او داند؛ می البقا روحانیه و الحدوث جسمانیه
 ،هستند منافقان مقابل در که فطری کفار و اشقیاء بنابراین .کند می معرفی حسی نشاه
  نیستند. معرفت نور کسب مستعد نفس، آفرینش ابتدای از

 فطری کافران به اشاره صدرا برای که است بقره سورة 7 ۀآی تفسیر ،دلیل بهترین. 4
 مهر« گوید: می آیه این در ،کافران برخی خوردن مهر و ختم تفسیر در ورد. اوآ می

 جبلی طبیعت ۀمنزل به ،مهر این و ها آن جمیع نه است کفار برخی برای م)شقاوت (خت
 فطرتی یعنی جبلی :آورد می اش بر تفسیر مالصدرا مالعلی نوری در تعلیقه سپس .»است
 امر داشتن( بودن مجبول و مختار جمع و جبر دفع برایاست.  سرشته آن بر خدا که

 و ایمان طرف دو از یکی به ذاتی میل بۀغل جبلیة، از مقصود که شود می گفته) جبلی
 و وجود دارد السالم اولیاء علیهم و انبیا فطرت در خطا از که عصمت طور همان است کفر

، 1، ج10[ .شود نمی خدا بندگی و اطاعت در اجبار به اختیار از شخص خروج موجب
غلبۀ  هرچند ،شود نمی جبر باعث نیز است فطری و جبلی که مهری بنابراین ].352ص
  است. کفر سمت به ذاتی میل
 در زیرا نیست ثانیه فطرت فطری، مهر از مراد که است واضح ،سخن با توجه به این 

  .باشد آن حل درصدد صدرا که آید نمی جبر پیش حذورم اصال ثانیه فطرت
 برایصرفا  شقاوت مهر که این بیان از پس بقره، ۀسور 7 ۀآی تفسیر در صدرا .5 
 مهر بودن فطری دلیل به که کند می بیان ،است جبلی طبیعت منزلۀ هب و کفار برخی

  کند: می استدالل چنین و است محال ها آن از انفکاکش شقاوت،
 الزم صفت کفر اول، صورت در است؛ قادر یا و نیست کفر ترک بر قادر یا کافر«
 این یا :تاس ترک بر قادر که دوم صورت در و باشد کار در اختیاری که این بدون اوست

  این در که است مرجح بدون یا مرجحی بر است متوقف کفر) از شدن (رها صیرورت
 مرجح ،اول حالت بنابر اما است؛ محال و آید می الزم مرجح بدون ممکن صدور صورت

 بنده اختیاری افعال در تسلسل دوم صورت در که بنده فعل از یا است خدا فعل از یا
 نامیم. می »ختم« را آن که خداست فعل از مرجح ابراینبن است. محال و آید می پیش
 یا و جایز یا واجب یا کفر صدور ،شود ضمیمه قدرت به مرجح این که هنگامی پس

 کند باطل می بیان خود تفسیر در صدرا که دالیلی اخیر به قسم دو که است ممتنع
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 جبلی امر همانمرجح  و کند می واجب را مرجح، کفر و قدرت ۀمجموع هستند. بنابراین
 ،حجاب ،طبع چون اموری و است فاعلی که سبب است ایمان قبول از منع و قلب بر مهر
 دلیل همین به و هستند ختم وجود برای ،حقایق غایی اسباب... و بودن  بکم و  صم

 باعث که قدرت و جبلی امر علت به زیرا کند می حکم ها آن نیاوردن ایمان به خداوند
  ].353-350همان، ص[» است معلول به علم مفید ،علت به علم و دارد علم ،شود می کفر

 به را کفر افراد، برخی طبیعت در خداوند که است معتقد صدرا براساس این سخن،
 (داعیه جبلی امر جبر، به نشدن گرفتار برای و دهد می قرار فطری و جبلی امری صورت

 چرا که ۀ ایندربار اما داند؛ می کفر وجوب موجب قدرت، ۀعالوب را کفر) سمت به میل و
 مستقلی دهد، بحث می قرار را کفر سوی به میل و داعیه ،برخی فطرت و ذات در خداوند

  .گنجد نمی مقال این حوصلۀدر  که طلبد می
 گروه دو برای قرآن که آورد می بقره سورة 5 ۀآی در »لمتقینل هدی« تفسیر ذیل. 6
  نیست: هدایتمایۀ 
 که کسانی. 2 .ورزند می امتناع هدایت قبول از ،استعداد عدم جهت به که اشقیائی. 1

 هدایت قبول از اعتقاد، ناتوان فساد سبب به شان کلی مسخ و استعداد زوال سبب به
  اند. آتش خلود در اهل گروه دو هر و هستند

 خود اصلی فطرت بر که هستند مستعدی افراد »للمتقین هدی« عبارت از مقصود
  ].380همان، ص[ دمانن می باقی

 گذاشته فرق استعداد زوال و استعداد  عدم میان وضوح به ،بندی تقسیم این در
 فطرت وسیلۀ به توان نمی است استعداد عدم همان که را فطری کفر نتیجه در است؛ شده
  کرد. توجیه و تفسیر ،است استعداد زوال به مربوط که ثانیه

 فطرت، مبدأ و ذات جهت از را برخی اشقیاء صدرا که رسیم می نتیجه این به پایان در
 خود شقاوت و کفر، که گفت توان نمی البته داند. می معرفت و هدایت پذیرش برای ناتوان

 و داعیه صرفا دسته، این مورد در خداوند بلکه است نهفته اشقیاء برخی اولیۀ فطرت در
  شود. می تبدیل کفر به شخص، قدرت و عمل با داعیه این و گذارد می را کفر به میل

 همۀ فطرت که است برخی کفار این  اولیۀ ذات در کفر داعیۀ وجود الزمۀ صورت هر در اما
 همان از ای عده و هدایت، و معرفت پذیرش مستعد ای عده بلکه نباشد؛ مساوی ابتدا در ها انسان
  هستیم: رو جدی روبه سوال دو با جا این در که باشند استعدادی چنین از محروم ابتدا

 همۀ سرشتکه  الهی فطرت با ،ها انسان برخی ذات در کفر به میل وجود آیا .1
  ندارد؟ منافاتی ،است استوار آن بر ها انسان
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 در نفوس تفاوت آن، الزمۀ که مختلف های انسان در استعداد عدم و وجود بحث چگونه .2
  است؟ شر سازگار و خیر به قلب گرایش دربارۀ تساوی او سخن با است، شر و خیر به گرایش
  بپردازیم. سوال دو این بررسی به داریم سعی ،نوشتار ادامۀ در
  

  آدمیان متفاوت سرشت و الهی ) فطرت5
فطرت « ،گیرد های دینی که ظاهرا در تعارض با معنای کفر فطری قرار می از جمله آموزه

الهی که رو به با فطرت پاک  ،ها است زیرا گرایش به کفر در نفوس برخی انسان» الهی
ه با بررسی فطرت الهی و سبب الزم است ک قابل جمع است. بدین سوی حق دارد غیر

  کفر فطری پاسخ دهیم. به تعارض این مسئله با ،های آن در آثار صدرا ویژگی
هَا «... ۀآی به توجه با صدرا لَیْ رَ النَّاسَ عَ ی فَطَ هِ الَّتِ رَتَ اللَّ  هر اصل را الهی فطرت ،...»فِطْ
  ].242، ص9[ داند می معاصی از پاک و صاف آن را و کند می معرفی فطرتی

 فطرت و ایمان جمله: از دنبال دارد لوازمی را به فطرت، خدایی بودن طهارت و
 و معاد به توجه عالی، سوی به شوق برهان، از استغنای و حق معرفت ضرورت توحیدی،

  ...و خدا به بسیط علم حق، به قرب
 که شده روایت امیرالمومنین علیهما السالم و پیامبر از :توحیدی رتفط و ایمان .1
 وجود لوح هر کسی، هللا کتاب«گوید:  می باره دراین است. صدرا هللا کتاب مستقیم، صراط

 صراط شود؛ می تقسیم تشریعی و تکوینی صراط دسته دو به هللا کتاب نفس اوست.
 صراط و اند شده سرشته آن برای یاءاش همۀ که است فطری توحید صراط همان تکوینی
  ].475، ص1، ج10» [است خاتم جامع شریعت و گذشته معروف های شریعت تشریعی،
 به کافران خطاب دربارۀ ،بقره ۀسور 21 آیة در »اعبدوا الناس ایها یا« عبارتذیل 
 عبادت به کافران دعوت ،نتیجه در .است ایمان بر فرع ،عبادت که شود می اشکال عبادت
 به دعوت زیرا است ممتنع ،ایمان به کافران اما دعوت ایمان؛ به دعوتشان بر است متوقف
 ،باشد شانمعرفت حال در اگر و تناقض موجب ،باشد ها آن جهل حالت در اگر هللا معرفت
 ایمان به دعوتشان بر متوقف که عبادت به کفار دعوت بنابراین است. حاصل تحصیل

 گفته جواب است. در ممتنع ،ممتنع بر است متوقف هچ آن زیرا است؛ ممتنع ،است
 حسب هب ،فردی هر برای ایمان درجۀ کمترین و است مختلف ایمان مراتب شود می

است  کافی ،حجت اقامه و تکلیف و دعوت برای مقدار همین و است حاصل اولی فطرت
  ].47، ص2همان، ج[
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  هستند. ایمان از ضعیفی درجۀ دارای ،اولی فطرت سبب به ها انسان همۀ بنابراین
 موجود تصور هنگام سافلی موجود هر که است معتقد صدرا :عالی سوی به . شوق2
 اگر و شود می عالی مشتاق و طالب ،اضطراری اختیار یا جبلی طبیعت سبب به ،عالی
 حالی در شوند می معطل و عبث خود جبلی ذات در ،نباشد موجودات برای حقیقی غایت
 نتیجۀ را اضطراری اختیار یا جبلی طبیعت صدرا است. عبث فعل از مبرای خدا که
 به وصول امکان بنابراین هستند. یکسان آن در مومن و کافر که داند می »هللا فطرت«

و یا به  مبدعات در ذاتی امکان صورت به یا که دارد وجود موجودات همۀ برای ،عالی
  ].408همان، ص[ است مکونات در استعدادی امکان صورت
 تقسیم مرکب و بسیط به جهل مانند علم«گوید:  مالصدرا می ا:خد به بسیط علم .3
 مدرک چیستی به تصدیق و عدم ادراک از غفلت با ،شیء ادراک بسیط: علم شود؛ می

 است. مدرک تصدیق به چیستی و ادراک به باشعور ،شیء ادراک مرکب: علم است و
 و عمل بدون و فطرت حسب به فردی هر برای ،بسیط صورت به سبحان خداوند ادراک
  ].116. ص1ج، 19[» است میسر کسب

 خیر و حق سوی به ،اولی فطرت حسب به موجودات تمامی صدرا نگاه از بنابراین
 ایمان و جبلی طلب ضروری، معرفت بسیط، علم ؛شانفطرت درو  دارند گرایش محض
 را حقایق درک الحیتص اولی فطرت حسب به نفسی هر اینکه با اما دارد. وجود ضعیف
 ای عده ،مقابل در و شوند می حقایق درک از ناتوان ،تعصب و تقلید گناه، با ای ، عدهدارد
  رسند. می الهی قرب به و آورند درمی فعلیت به صالحه اعمال با را قابلیت این

  ندارد؟ منافاتی است، عیوب و امراض از خالی و پاک که الهی فطرت با فطری کفر آیا حال
 ،قدرت ضمیمۀ به که اوست در کفر داعیۀ وجود ،فطری کفر شد گفته که انچن
ناشی از  عالی به اشتیاق جبلی امر وجود با ،کفر جبلی امر وجودو  شود می کفر موجب
 فطرت نسخ و نقصان موجب ،کفر داعیۀ صرف اوالً زیرا نیست ناسازگار ،الهی فطرت
 و گمراهی زمینۀ واهمه که قوۀکه  چنان، است اضداد جمع ،انسان ثانیا و شود نمی اصلی

 جمع نفس در ،است انسان کمال وسیلۀ که عاقله قوۀ با است شیاطینی وساوس جوالنگه
  ].386-385، صص2[شوند  می

 حق سوی به رو و معاد به توجه با شقاوت نیز و کفر خود کفر بلکه داعیۀ تنها نه
 همۀ است معتقد صدرا کهطور انهم .ندارد تنافی ،است الهی فطرت ۀالزم که داشتن
 و آمده او سوی از زیرا هستند دیگر عالم مسافر و حق متوجۀ فطرتشان حسب به نفوس

 حق سوی به ذاتی سفر و غریزی میل این در ،عاصی و مطیع و گردند می باز او سوی به
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 ،17[ کنند می فراموش را خدا ،شیطان و وهم غلبۀ سبب به ای عده اما ؛اند مساوی
  .]88- 87، صص6؛ 411ص

 سوی به شد، حرکت دانسته فطری و جبلی امر یک که خدا سوی به توجه بنابراین 
 اما ندا یکسان آن در مومن و کافر از اعم ها انسان همۀ که اوست به بازگشت و حق

 اند داشته دنیا نشاه در که عقایدی و اعمال حسب به ها انسان معاد و بازگشت چگونگی
 نزد اولی فطرت معانی از یکی کردیم ذکر قبل مباحث در طورکه نهما و است متفاوت
 و اوست معاد آن، به بازگشت و انسان مبدا که است »خاص وجود بر سابق عدم«صدرا 
  است. یکسان همه برای عدم به وجود و وجود به عدم از سیر این

  
  شر و خیر به گرایش و آدمیان اولیه فطرت تساوی یا ) تفاوت6

 نهاده کفر داعیۀ برخی فطرت در اگر که شد مطرح سوال این فطری رکف بحث ذیل
 سخنان که حالی در .است اولی فطرت حسب به و ابتدا از آدمیان تفاوت مستلزم ،شده
 به صریحا خود عبارات برخی در او است. خلقت آغاز در آدمیان تساوی بر دال صدرا

 از دیگر برخی در و کند می هاشار فطرت اصل در ،شر و خیر به نفوس متفاوت گرایش
 یکسان اولی فطرت حسب به را شر و خیر به ها انسان قلوب گرایش ،خود عبارات

  کنیم. می بررسی و تحلیل را مورد دو هر در صدرا . نظرداند می
  
  شر و خیر به گرایش و اولیه فطرت در نفوس ) تفاوت1- 6

در  توان می ،است اولیه فطرت رد آدمیان تفاوت بر دال که را لهینصدرالمتأ از کلماتی
   داد: دسته جای سه

 ابتدا همان از آدمیان فطرت صدرا اعتقاد به دهد می نشان که مواردی از . یکی1
  شد. بیان تفصیل به که ستها نسانا برخی در جبلی کفر امر وجود است، متفاوت

 از آن با انسان که انسانی غریزۀ معنای به عقل«گوید:  می باره دراین او عقل: .2
 اصل در انسانی نفوس جواهر بلکه نیست یکسان افراد تمام در ،شود می متمایز حیوانات
 و جوهر پاکی در نفوس از بعضی لذا مختلفند ظلمت و نور تیرگی و یتابناک در ،فطرت

 گردد، نورانی خود به خود عقلشان است نزدیک که هستند حدی به نوریابی استعداد
 برخی ولی ؛ندارند بخشد کمال انوارمعرفت به را ذاتشان که شریب معلم به نیاز آنان

 حالشان به سودی تربیت که هستند ای درجه در ذوق خاموشی و جوهر تیرگی در نفوس
  ].166-165، صص1، ج5[» دندار
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، دهد که مقصود نشان می» فطرت اصل« و »انسانی غریزۀ معنای به عقل« عبارت دو
 که است صدرا از دیگر یسخن مطلب، این یست. مؤیدن اکتسابی عقل و ثانیه فطرت

 متفاوت ،نخستین فطرت حسب به مردم افراد در انسانی غریزۀ معنای به عقل« گوید: می
اول  در جوهر نفس فطری است پس هرچه جوهر اصل در اشتداد عقل، استکمال و است

 )السالم علیه( نینامیرالموم دلیل همین به است. شدیدتر علوم تاثیر باشد تر قوی ،فطرت
 (مکتسب) مسموع و دارد انسان طبیعت در نقش که مطبوع است؛ نوع دو فرمودند: عقل

 کسی به خورشید نور که چنان هم ندارد ارزشی مسموع عقل ،نباشد مطبوع عقل اگر که
  .]177همان، ص[» رساند نمی ای بهره ندارد بینایی نور که

» بینایی نور به تمثیل«و » مسموع قلع«، »نخستین فطرت« صدرا کالم این در  
  .است ابتدا از آدمیان نفوس تفاوت و اولیه فطرت بر دال صراحتا

 ۀقو از ناشی را انسانی صفات در اختالف متعالیه حکیم فطری: و غریزی حکمت .3
 و غریزه حسب به که گوید می شریف نفس مورد در و داند می آن ضعف یا شرف و نفس

 کند: می دسته را دو حکمت است. او حریت و حکمت در مفارق یمباد به شبیه ،سرشت
 حکمت فراگیری برای اول استعداد یعنی غریزی حکمت اکتسابی؛ یا فطری و غریزی
 به که نبوی قدسی نفس مثل ،هستند متفاوت انسانی نفوس این، در که کسبی
 فطری و غریزی حقیقی، حریت است: چنین نیز حریت است.  رسیده درجه ترین عالی
 حیوانی قوای بردار فرمان ،خویش نهاد و غریزه جهت از نفس که معنا این به است نفس

  ].85-83صص 2، ج18[بیاید  دست به تعلیم و عادت با اینکه نه ،نیست بدنی امور و
 نشان اکتسابی حریت و حکمت مقابل در فطری و غریزی حریت و حکمت از صحبت

 متفاوتند. نیز اولیه فطرت در ،است اکتسابی که ثانیه تفطر بر عالوه ها انسان که دهد می
 دارد؛ متفاوت های سرشت از نشان که است صدرا عبارات جمله از مذکور موارد
 دارد غریزی حریت و حکمت یا تر نورانی عقل که کسی گرایش ،آن تبع به که است بدیهی

   .است هاده شدهن کفر داعیۀاو  در که است کسی از بیشتر عقلی کماالت و خیر به
را به  مقصد و حرفه در مردم اختالف و داند می زندگی الزمۀ را مردمان اختالف صدرا

 اختالف و سرشت تفاوت مزاج، اختالف ها آن اولین که کند می ذکر عامل، سبب هفت
 هفتگانۀ های سبب که است کسی برتر، فاضل« گوید: می پایان در و هاست انسان خلقت
» ...و باشد معتدل مزاجش و پاک سرشتش که کسی یعنی شود، جمع او در بخش سعادت

  ].260، ص6[
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  شر و خیر به گرایش و اولیه فطرت در نفوس )تساوی2- 6
  مردم: دیگر با پیامبر نفسمقایسۀ  .1

 ولی ؛است یکی ،آفرینش آغاز لحاظ از مردم دیگر با پیامبر جان پاک است معتقد صدرا
  . ]63، ص12[گردد  می واالتر مردم تمام از و آید میدر فعل به قوه از ،وحی مدد به

 نوع واحدبودن بر بسیاری آیات که است آورده خود کریم قرآن تفسیر در چنین او هم
 اهل و علماء تفاوت دارد. داللت دنیایی نشاه اوایل در و اولی فطرت حسب به انسان

 گوید می او .است رتآخ ۀنشا و ثانیه فطرت حسب به مردم دیگر با پیامبران و خشیت
 مخلوق بدترین نفس با پیامبران) (خاتم مخلوق بهترین نفس که نیست ای شبهه

 که است داده کسی کفر به حکم خدا همانا و نیست یکسان نوعیه در حقیقت (ابوجهل)
کُمْ« آیۀ و بداند مردم سایر مانند را پیامبر(ص) نفس لُ رٌ مِّثْ نَا بَشَ ا أَ نَّمَ لْ إِ  را یامبرپ که 1...»قُ
اساس این آیۀ بر داند. می ظاهری نشئه این حسب به کند می معرفی مردم مانند بشری
 به ،ملکات حصول و اعمال از بعد و متماثلند اولی فطرت حسب به ها انسان همۀ شریفه،
 ،ابوجهل و ابولهب جهلی و ناری نفس و محمدی علمی و نوری روح ،ثانیه فطرت حسب

  ].478، ص9؛ 25، ص3؛ ج49، ص1؛ ج215، ص5، ج10[ شوند می الحقیقة مختلف
  

  شر: و خیر به مساوی گرایش. 2
 و خیر به نفوس گرایش تساوی به صراحتا و شده تکرار صدرا کتاب چندین در که عبارتی

 فرشتگان آثار پذیرش شایستگی فطرت، اصل در قلب«که:  این از است عبارت دارد، اشاره شر
 پیروی واسطۀ به دیگر، جانب بر جانب یک برتری تنها و دارد اویمس ای گونه به را شیاطین و

  ].309، ص1، ج10؛ 201، ص17» [هاست آن از دوری یا شهوات در افتادن و هوا
 بررسی به باید آن رد یا تایید برای که خوریم برمی صدرا کالم در تخالفی به بنابراین

 ،اول قسم پیرامون صدرا نانسخ شد مالحظه که چنان بپردازیم. قسم این مطلب دو هر
 را شر و خیر به گرایش در نفوس تفاوت ،خواننده بر که است تعددی و صراحت دارای
 نفع به اول قسم برای توجیهی و تفسیر صدرا متون سایر در طرفی از کند، می محرز
 و خیر به نفوس گرایش و اولیه فطرت در تساوی به اعتقاددربارۀ  اما نیافتیم. دوم قسم
 را ها انسان همۀ صدرا که شد گفته اول مورد کنیم. در بررسی را آن مورد دو هر باید ،شر
 است معتقد آن  تبع به و داند می یکسان نوعی ماهیت جهت از آفرینش ابتدای در

                                                                                                                                        
 .110کهف:  .1
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 با هستند؛ یکسان دنیایی ۀنشا اوایل و اولی فطرت جهت از ،مردم دیگر با نیز پیامبران
 حقیقت در آدمیان تساوی که دریافت توان می نوعیه یقتحق بر صدرا تاکید به توجه
گفت  باید مطلب توضیح در ندارد. اولی فطرت دیگر جهات از تفاوتشان با تخالفی ،نوعی
 نیز فطرت ،آن تبع به که است تشکیکی مختلف مراتب به قائل نفس برای صدرا که

  است. جوهری حرکت بر مبتنی ،مطلب این و شود می مختلفی مراتب دارای
 مادی موجودی ابتدا در و البقا روحانیه و الحدوث جسمانیه ،نفس صدرا اعتقاد به
 اعتدال با و شود می نباتی نفس به تبدیل ،مزاجی تر معتدل ترکیب کسب با سپس ،است
لطافت و  نهایت به عنصری ماده که هنگامی و رسد می حیوانی نفس ی مرتبه به بیشتر

 مراتب از مرتبه اولین این و گردد می انسان نطقی روح هورظ قرار و محل ،اعتدال برسد
  ].237، ص6[دارند  اشتراک آن در مردم افراد تمام که است انسان

 »مثلکم... بشر انا قل انما« آیه به او استناد و فطرت و نفس مراتب به توجه با بنابراین
 است نفس اول مرحلۀ سه در مردم تمام صدرا، همانندبودن مقصود که شود مشخص می

 و است نهفته انسانی و حیوانی نباتی، قوای پیامبران حتی مردم تمام در که معنا این به
به معنی واقعی  ها آن همۀ به ابتدا در عبارتی به شود و می ها آن همۀ شامل انسان نوع

 نفس، مرحلۀ سه این از پس خداوند که این با ندارد منافاتی این و شود می اطالق انسان
 فزونی را ای عده عقل دهد، می قرار کفر داعیۀ برخی در و عصمت داعیۀ برخی ذات در
  د.گذار می ودیعه را قدسی عقل به رسیدن استعداد ای عده ذات در و بخشد می

 معنای به عقل نظر از ها انسان حیوانی، و نباتی مرتبۀ از پس که است درست البته
هایی  انسان اوال اما ؛شوند می متفاوت ،است تحیوانا از انسان دهندۀ تمایز که ای غریزه

 همین به و هستند یکسان ،این سه قوه وجود اصل در نفس ناطقه برسند که به مرتبۀ
 وجود صرف ثانیا و است صادق فطرت ابتدای در ها آن همۀ برای انسان تعریف سبب
 عقل نیتنورا کفر و عصمت، داعیۀ قدسیه، عقل به رسیدن مذکور (استعداد های تفاوت
 عقاید و اعمال با که هنگامی بلکه ؛گردد نمی انسان نوع و ذات تغییر باعث ،و...) برخی
  شود. می تبدیل مختلف انواع به ها انسان واحد نوع ،شود جمع ایشان

بخش دوم که صدرا شایستگی قلب را به حسب فطرت اولی برای پذیرش  اما دربارۀ
گر سخنان او ، توجیه و تفسیری مناسب با دیداند میآثار فرشتگان و شیاطین یکسان 

  برای ما باقی است. نیافتیم و این تعارض و ابهام در کالم صدرا،
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   ) نتیجه7
آورد که بازگشت تمام معانی به دو معنای  صدرا واژۀ فطرت را ذیل مباحث متفاوتی می

 به که »خاص وجود بر سابق عدم« از: عبارت است عدمی وجودی و عدمی است. معنای
 اغلب صدرا آثار در فطرت اما دارد؛ اشاره ایجاد از قبل نفوس، نایافتۀ تعین و اندکاکی وجود

 دو به که است رفته کار به نفس وجودی ذات، سرشت و حالت یعنی وجودی آن معنای به
عبارت » کفر فطری«شود. ذیل مبحث فطرت، اصطالح  می تقسیم ثانیه و اولیه فطرت قسم

های دینی و برخی مسائل فلسفی حکمت  هری متعارض با آموزهمبهمی است که ظا
 تفسیر او به توجه و دهد می ارائه شقاوت صدرا از که تقسیماتی بررسی متعالیه دارد. زیرا با

 جبلی امر کفر فطری، وجود از او مقصود که شویم می متوجه بقره ۀسور 7و  5آیات  از
  که خالصۀ دالیل از این قرار است: تاس اشقیاء برخی اولیة فطرت در (داعیه) کفر

) ذکر کافر فطری درمقابل کافری که از روی سرکشی یعنی براساس فطرت ثانیه 1
ر عذاب الهی از طرف دیگر، کافر شده است از یک طرف و بیان خلود هر دو دسته د

اشاره به فطرت اولیه دارد وگرنه  ،دهد که کفر کافر فطری و خلود او در عذاب نشان می
  فاوت این دو قسم وجهی نخواهد داشت.ت

او دارد. توجه به این  ازل، اشاره به فطرت اولیۀ) محقق بودن عذاب کافر فطری از 2
تواند توجیهی برای این مساله باشد زیرا علم  زم است که علم ازلی پروردگار نمینکته ال

  شود. شامل کفر ناشی از فطرت ثانیه نیز می ،ازلی
ای از کافران در مقابل کافران فطری  صراحت دربارۀ دسته ) صدرالمتألهین به3
 و نشاة حسب به را نور کسب قابلیت خود، مبدأ فطرت و اصل در دسته این«گوید:  می
فطرت اولیه  ،آثار صدرامقصود از اصل و مبدأ فطرت در ». داشتند خود وجودی عالم

 قابلیت ،خود فطرت اولیۀ ار، کافران فطری دراست. بنابراین درمقابل این دسته از کف
  ندارند.خود  وجودی عالم و ۀنشا حسب به را نور کسب
 گوید: این مهر، به منزلۀ فطری می) صدرا در باب مهر شقاوت خوردن کافران 4

گوید: جبلی یعنی فطرتی که خدا بر آن  طبیعت جبلی است و در توضیح جبلی می
خدادادی است نه  ، فطرت اولیۀز فطرت در کفر فطریبنابراین مقصود ا .سرشته است

  شخص است.فطرت ثانیه که اکتسابی 
کفر را به صورت  ،کند که خداوند در طبیعت جبلی برخی افراد ) صدرا بیان می5

 ،قدرت و عمل شخص دهد که این امر جبلی به ضمیمۀ یامری جبلی و فطری قرار م
  شود. موجب کفر می
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. اشقیائی 1داند:  هدایت نمی اشقیاء مایۀ را برای دو دسته ازلهین قرآن أ) صدرالمت6
. اشقیائی که به جهت زوال 2ورزند.  از قبول هدایت امتناع می ،که به جهت عدم استعداد

بنابراین میان هر دو دسته خالد در آتش هستند.  ند وا ، ناتوان از قبول هدایتاستعداد
مربوط به فطرت ثانیه عدم استعداد که ناشی از فطرت اولیه است و زوال استعداد که 

  تفاوت قائل شده است.       ،است
با فطرت الهی  تنافیکفر فطری به معنای مذکور دارای لوازمی از جمله محذور جبر، 

ها با توجه به تعالیم حکمت متعالیه به  است که پاسخ آن هو تفاوت نفوس در فطرت اولی
  شرح ذیل است: 

و پنج به آن اشاره شد مقصود از کفر  که در دلیل چهارطور جبر: همان ) مسئلۀ1
شود و  تبدیل به کفر نمی ،کفر است که جز با قدرت و عمل شخص داعیۀوجود  ،فطری
  . گردد مین دلیل از انسان، سلب اختیار نمیبه ه

 فطرت با داعیۀ کفر سازگاری عدم یا سازگاری کفر فطری، دیگر لوازم ) فطرت الهی: از2
 الهی فطرت حسب به مومن و کافر از اعم ها انسان همۀ که شد گفتهباره  این الهی است که در

 سوی به بازگشت و خدا به بسیط حق، علم به شوق ایمان، از ضعیفی درجۀ دارای خود، اولی و
دلیل اجتماع امیال متضاد در انسان، وجود فطرت الهی و اشتیاق به عالی  هستند که اوال به او

سوی حق  قابل جمع است و ثانیا مسیر بازگشت به حق و روبهبا وجود داعیه و میل به کفر، 
  ی انسان ها وجود دارد اما تفاوت در نوع بازگشت است. داشتن برای همه

 مستلزمها،  در سرشت برخی انسان کفر داعیۀ وجود) تفاوت یا تساوی آدمیان: 3 
 دال ،صدرا سخنان که برخی حالی در است اولی فطرت حسب به و ابتدا از آدمیان تفاوت

نش است. کفر فطری با وحدت ها در ابتدای آفری و وحدت نوعی انسان آدمیان تساوی بر
 ها قابل جمع است زیرا براساس مراتب فطرت، حقیقت واحد نوعی به اصل نوعی انسان

ها از  ارد و تفاوت در قوا و عقول انساننباتی، حیوانی و نطقی اشاره د وجود سه مرحلۀ
گیرد اما تعارضی که در باب تساوی و تفاوت گرایش نفوس به خیر  می شکل سوم مرحلۀ

  جواب است.چنان مبهم و بدون  برای ما هم ،و شر در کالم صدرا وجود دارد
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