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 نیبه د شیبودن گرا یفطر

 یپژوهش-ی: علمیعلم درجه

 یصادق ی: عبداهلل حاجهسندینو

 36شماره  1384: قبسات منبع

و  عیتشر آهنگیهم اءینقش انب خدابهشیفطرت گرا نیواژه ها: د دیکل 
 نیتکو

 

  :دهیچک

 و اعتقاد به نید ایآن است که آ ،ینیمباحث معارف د نیتریاز اساس یکی
 یبرا یچه عوامل ریبه خدا چگونه و تحت تأث مانیا ژهیبه و عتیطب یماورا
 نشیو آفر نیبا تکو عیو تشر عتیشر ایآمده است. آ دیها پدانسان
له مقا نیامتفاوت هستند؟  انیها دو جرآن ایدارند  یسنگو هم آهنگیهم

 یونگبه چگ ینید یهاشیو گرا هانشیبه دنبال آن است که اثبات کند ب
فطرت است که انسان را  یندا نیو ا گرددیانسان و نهاد او برم نشیآفر

یمتناسب با آن فرا م یابه مبدأ و معاد و برنامه شیو گرا مانیا یبه سو
 یاتذ یها از اقتضاهاانسان یو به دنبال آن، عوامل پشت کردن برخ خواند
داده وسرانجام، نقش  حیانحراف فطرت را توض ایو  یناتوان یهانهیو زم
شده  انیفطرت به اختصار ب یو شکوفا ساز تیدر هدا ینیو رهبران د ایانب

 .اهللشاءان رد؛یو دانش قرار گ قیو مقبول اهل تحق دیاست مف دیاست.ام
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 متن

 یاز مبدأ )ف ـ ط ـ ر( است و در لغت به دو معنا یعرب یاکلمه ،فطرت
ر قرآن دو معنا د نی( آمده. اهیاول جادی)ا یستیاز ن دنیشکافتن و ابداع و آفر

و  جادیا یمعنا 10 هیآ م،یمثال، در سورة ابراه یکار رفته است؛برابه
و در  اللَّهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ، یأَفِ :دیفرمایآمده و م نشیآفر

 ؛السَّماءُ انفَطَرَتْ وإِذَا به کار رفته است: شکافتن یمعنا 1 هیسوره انفطار آ

ن و کاربُرد آ نشیخاص از آفر ینوع یلفظ فطرت در وزن فِعْلَه به معنا اما
 نشیکه در آفر یذات یهایژگیو یعنی یفقط انسان است . فطرت انسان

و در  تندسین یکه اکتساب ییهاشیو گرا هانشیانسان لحاظ شده است. ب
 .شوندیم دهینام یسرشت انسان قرار دارد، فطر

 تیفیو ک أتیبر ه زیچ کیو ابداع  جادیا فطر :دیگویم یاصفهان راغب
یه مک فهیشر هیآ نیاز افعال را دارد؛ پس ا یفعل یاست که اقتضا یخاص
ها د انسانناست که خداو یفطرت هَا،یْفَطَرَ النَّاسَ عَلَ ی: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِدیفرما

 یاگونه همردم را ب کهنیو اشاره است به ا (30،(30))روم دهیرا بر آن آفر
ها به او در آن مانیکرده است که معرفت و شناخت خدا و ا جادیخلق و ا

 (.396: ص تای،بیوجود دارد )راغب اصفهان

که خداوند  دانندیم یفطرت را حالت رفته،یمعنا را پذ نیهم زین مفسران
. است دهیحقّ، مستعد آفر رشیپذ یدر انسان قرار داده و او را برا یمتعال

 ریدهنده سو نشان یرا روش زندگ نیبعد از آن که د ییعالمه طباطبا
ه است ک یخاص نشیانسان آفر یبرا پس :دیگویم کند،یم یسعادت معرف
و هدف  تیغا یکه دارا ینیّمع ریو مس یخاص در زندگ یاو را به روش
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به آن هدف  ر،یمس نیا مودنیکه بدون پ کندیم تیاست هدا یمشخص
خلقت انسان  تیفیجز فطرت و ک یزیچ ،یو هاد گرتیهدا نیو ا رسدینم

 نیو بد ستی[ نردیپذینم وّلو تح رییها وجود دارد و تغ]که در همه انسان
فرمود: الَ  هَا،یْفَطَرَ النَّاسَ عَلَ یفِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِ  ریسبب ]قرآن[ به دنبال تعب

: تایب ،یی) طباطبا ستین یدگرگون یااله نشیلِخَلْقِ اللَّه؛ِ در آفر لَیتَبْدِ
   1(.179، ص 16ج

و  شودیانسان را شامل م یهاو شناخت هانشیفطرت: فطرت هم ب قلمرو
سبب،  نیبد دهد؛یاو را پوشش م یو اختصاص یذات یهاشیهم گرا

که چنان شوند؛یم یو حوزه عقل نظر ینظر یهاشهیشامل اند ،اتیفطر
است  یامور ات،ی. منظور از فطررندیگیرا در بر م یعمل یعقل یاقتضاها
و محصول علم  کندیها را اقتضا مآن ،یو فطرت انسان ژهیو نشیکه آفر
 شیگرا ،ییجو قتیحق ری( نظیو اکتساب یهستند ) نه علم حصول یحضور
 2به کمال مطلق ... . لیم ،یدوست ییبایز ،یانسان لیو فضا ریبه خ

 

 زهیو غر تیعیفطرت با طب تفاوت

در  را داللت دارند و ینشیآفر یهاو اقتضا اتیو فطرت، ذات زهیغر عت،یطب
ست. ها متفاوت ااما کاربرد آن ستند؛ین یجهت مشترکند که اکتساب نیا

همه مخلوقات و  نشیآفر یو چگونگ یدر مورد خواصِ ذات عتیطب
یمرا در بر اتیکم تمام مادو دست رودیکار معالم امکان  به یهادهیپد
و مشترک آن با  یعموم تیّثیو اگر در جانداران هم به کار رود، ح ردیگ

 یهاشیو گرا یذات یاقتضاها زه،یاما غر کند؛یرا داللت م گریموجودات د
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ا شامل ر وانیانسان و ح نیمشترک ب اتیرا در بر گرفته، خصوص یوانیح
و  نبود یو ماد یبه دنبال لذت جسمان ،یرخوارگیش زهیمانند غر شود؛یم

و به انسان اختصاص دارد. فطرت  یوانیکه فطرت، حالت فراح ی...؛ در حال
یلحاظ که انسان است، شامل م نیانسان را به ا یخداداد یژگیفقط  و

 یاریسبب بس نیبد کند؛یداللت نم یانسان ریغ اتیها و ذاتو بر جاذبه شود
ودن ب یماد ت. به دنبال لذیدارند نه ماد یو معنو یجنبة ارزش اتیاز فطر

 و یماد یهاکردن لذتو فدا ثاریاست؛ اما ا یزیبودن غر ذیلذ یمانند غذا
 است. یفطر یهدف باالتر و لذت معنو یبرا ،یشهوتران

 

 یامور فطر یهایژگیو

فطرت و امور متعلق به  یهایژگیو توانیه شد مچه گفتتوجه به آن با
 برشمرد: نیفطرت را چن

 انسان نشیسرشت وآفرچون به  اتی: فطرریو فراگ یهمگان .1
گرچه تحت  رد؛یگیمستندند، همه افراد را بدون استثنا در برم

آن در افراد، شدّت و  زانیم ،یرونیاوضاع مختلف و عوامل ب ریتأث
 ضعف خواهد داشت.

که گفته شد، فطرت به انسان بودن: چنان یو ارزش یوانیفراح .2
لحاظ،  نیاست؛ بد یوانیجنبة فراح یاختصاص دارد و دارا

 کیچی. هشوندیانسان شمرده م لیو از فضا ریخ یهمگ اتیفطر
ها را ندارد و اعمال زشت و ناپسند انسان یفطر شةیاز شرور ر

 نیدترب ی. حتّگذاشت یبه حساب فطرت و سرشت انسان توانینم
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، عدالت و احسان و  نشیها به حسب آفرانسان نیترو ظالمانه
گر چه  شمارند؛یرا زشت م یرا دوست دارند و ظلم و تعد ییبایز

 ریتأث و تحت ینبوده ، به سبب منعفت طلب بندیدر عمل به آن پا
قرا  یخود را بر خالف فطرت انسان یریجهتگ ات،یو نفسان زیغرا

 دهند.

است و  یمحصول علم حضور یهمگ اتی: فطریاکتساب ریغ .3
و رشد و  تیندارد؛ گرچه هدا ازیو تعلم ن میها به تعلاساس آن

یکه باست؛ چنان ازمندین یو هاد ییآن به راهنما ییشکوفا
یباعث خمود فطرت م یتغافل ازامور فطر ایو غفلت  یتوجه
 .شود

ها و در همه زمان ی: اصل امور فطریریو تحول ناپذ رییتغ .4
 یاجتماع یهایها وجود دارد و دگرگونها و در همه انسانمکان
 رییفطرت انسان و سرشت او را دستخوش تغ ،یاسیو س یو علم

لَا  که قرآن فرمود:چنان کند؛ینم ضیها را تعوو تحول، و آن
 .لْقِ اللَّهِ تَبْدِیلَ لِخَ

یم شیوبا رجوع به وجدان و سرشت خ یقابل تجربه: هر انسان .5
و  یبه صداقت و راست لیم ،ییجوقتیمانند حق یامور فطر تواند

 .ابدیرا درک کند و آن را ب یانزجار از دروغ و زشت
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 و اعتقاد به خدا نیبودن د یفطر

 ،یو سرچشمه گرفته از سرشت انسان یات ذاتئاقتضا نیتراز مهم یکی
 ییهاو اعتماد به روش و برنامه نشیبر مبدأ آفر هیو تک ییخداجو ،یخداباور

 کرده است. میاو ترس یاست که پروردگارش برا

 ازیدون نب ،یو رجوع به سرشت انسان شیخو شتنیبا بازگشت به خو یآدم
و  یاز راه دل و با علم حضور ،یعلم یهاو روش یعقل یهابه استدالل

د  متنعم شوجذب و در پرتو آن  اری یمبدأ و کو یبه سو تواندیم واسطهیب
 بلو در ط ستین ریپذ تیمحدودّ نش،ی. انسان به لحاظ آفرابدیو آرامش 

که ندارد چنان هیکمال مطلق است؛ جز به مطلق و موجود نامحدود تک
با او دانسته، فقط او را  وندیرا در پ شیخو شیو آسا نهیآرامش و طمأن

: أَالَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ آگاه داندیو اشباع کننده دل انسان م ستهیشا
(. اعراض و 28(، 13)رعد) ابدییها آرامش مخدا دل ادیکه فقط با  دیباش

خاطر  شیاضطراب و تشو ،یقلب شیو گرا یذات یِاقتضا نیاجابت در برابر ا
و آرامش و  کندیقابل تحمل م ریو غ کیرا تار یرا به دنبال داشته، زندگ

خوب  یهاتیو موقع یگرچه همه امکانات ماد رد،یگیرا از انسان م یحترا
 یانخدا با نگر یو منها زیهمراه با همه چ انسان ،یرا داشته باشد. آر ییایدن

 یاست: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِ یمساو یتنگ و پر ازفشار روح یو زندگ
]سخت[  یشود، زندگ گردانیمن رو ادیضَنکا ؛ و هر کس از  شَة  یفَإِنَّ لَهُ مَعِ

 (.124(، 20خواهد داشت )طه ) یو تنگ

 یهاهیرایاز افراد انسان، هر گاه به خود واگذار شود و فطرت او از پ یفرد هر
ا توانا و مقتدر و م ییرویمتوجه ن ابد،ی ییرها یو فشار عوامل خارج یعلم
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قهور م ،یو خود را با علم حضور شودیو محسوس م یماد یهافوق قدرت
که از روح  یلقکه مبدأ و سرانجام انسان است؛ خا داندیم ییو مملوک خدا

 ساخته که جز یااو را به گونه تیو شخص دهیخود در انسان دم ینامتناه
او را هم در دست دارد،  ریمحدود که تدب ریو غ یبه پروردگار و مبدأ نامتناه

 نسان را به تالشا ،یدرون شیگرا نیو اعتماد نداشته باشد، و چن هیتک
ت کمال و سعاد خوانده،افر ییشدن به خدا و هدف نها کینزد یبرا ریگیپ

همان فطرت و سرشت  یو به اقتضا دیجویرا در تقرب به او م شیخو
 تیّرا تبع یبه کمال انسان یابیبه مقصود و دست دنیراه رس گانهی ،یانسان
و  هاازیبا ن آهنگهم نشیآفر ریکه خدا و مد داندیم یو روش عتیاز شر

فقط  گر،ید ریاست.به تعب کردهاو ابالغ و ارائه  یانسان برا یهااستعداد
 یامو احک عتیو از جمله شر نیبلکه همه د ست؛ین یبه خدا فطر شیگرا

حکام ا نیاست؛  چرا که ا یفطر زیانسان انشا و ابالغ کرده ن یکه خدا برا
انسان  یِو خلقت یواقع یازهایها و نبر مصالح و استعداد یو دستورها مبتن

شت اسالم را بازگ رشیسبب، قرآن پذ نیبداو است؛  یتعال یبرا یو ابزار
 رییکه تغ ینشیآفر کند؛یم یاو معرف نشیآفر یو اقتضا یبه فطرت انسان

الَ  هَایْ  عَلَفَطَرَ النَّاسَ  یفِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِ فا  یحَنِ نِیاست: فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ ریناپذ
 )روم عْلَمُونَیَ مُ وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یِّالْقَ نُیلِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّ  لَیتَبْدِ
(30)،30.) 

ه انسان ب دنیو راه رس یرا روش زندگ نیکه دبعد از آن ییطباطبا عالمه
و  هانهیکه زم کندیم یمعرف یاانسان را به گونه نشیآفر داند،یسعادت م

: ص تای،بییسعادت در وجود او هست )طباطبا نیا یابزار سلوک به سو
رده، ک انیرا ب یمطالب ارزشمند نیبودن د یفطر یدر معنا یانی(. در ب178



 

8 
 

 یعلم ی]= اصول نیروشن شد که الزم است د»که   ردیگیم جهینت نیچن
[ با اقتضاها و کندیم نیکه سعادت انسان را تضم ییهاو روش نیو قوان
انطباق  نیبر فطرت و تکو عیداشته باشد و تشر آهنگیهمانسان  نشیآفر

 3(.193است )همان، ص  نیهم فهیشر هیآ یداشته باشد و معنا

 یبه هدف است و قرآن هر دو را فطر دنیراه رس ن،یاهلل، هدف، و د لقاء
و طلب  شی. هم گرارونیاز ب لینه تحم داند،یو برخاسته از نهاد انسان م

که او را به  یراه مودنیو پ تینهاده شده هم تبع یخدا در سرشت آدم
منصوب به فعل محذوف  فهیشر هیدر آ فطرت. کلمه رساندیمقصود م
 شکوفا شده فطرت نید یعنیاَلْزِم فِطْرَتَک؛  ایخُذْ فِطْرَتَکَ  یعنیاست؛ 

و خدا  طلبدیو ملتزم باش که تمام وجود تو آن را م ریاست. آن را بپذ
و هم  آهنگهممسلمان( را  ریهمه مردم )اعم از مسلمان و غ نشیآفر

ا مقصود و هدف ر کیاو  نیو تکو عیو تشر دهیآفر فیحن نیسنگ با د
 و وحدت دارند. کنندیم الدنب

تتان را خدا آن است که فطر نیاخذ د یمعنا :دیگویم یآمل یجواد استاد
 شیوفطرت خ یعنی د،یخدا باش نیپس اگر قرآن فرموده مالزم د د؛یرها نکن

 کُمْ یْ آمَنُوا عَلَ نَ یالَّذِ  هَایُّأَ  ایَدر سوره مائده آمده  چهآن. .... دیرا رها نکن
( 105(، 5مراقب خود باشد ) مائده ) دیاآورده مانیکه ا یکسان یأَنْفُسَکُمْ  ا

طَرَ فَ یفِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِ» در سوره روم آمده که فرمود:  چهآنمشابه است با 
صوب الزموا انفسکم که انفسکم من یعنیأَنْفُسَکُمْ  کُمْ یْعَلَ... «  هَایْالنَّاسَ عَلَ

 فَطَرَ النَّاسَ  یسوره روم که آمده فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِ  هیاست به اسم فعل در آ

درون  خواسته یااله نید یعنیخذ فطرة اهلل الزم فطرة اهلل  یعنی هَایْعَلَ
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 چهنآشده باشد؛ بلکه  لیذاتتان بر شما تحم رونیکه از بشما است، نه آن
آب  ندیعَطْشان بگو اهیرا که فطرتتان خواست به شما دادند؛ مثال  اگر به گ

انسان  به ر. اگستین یلیبر او تحم یعیدستور طب نیزالل را جذب کن، ا
وارا خواسته آب گ رایز ست؛یبر او ن یلیآب گوارا را بنوش، تحم ندیتشنه بگو

یم یکه از تشنگ یآن هر گونه رنج دنیانسانِ تشنه است و با نوش یینها
 (؛127ـ  123: ص 1366 ،یآمل ی) جواد .شودیبرطرف م برد،

ا به و خد نیبه د شیعامل گرا ،یساختگ اتیبرخالف همه نظر ن،یبنابرا
ها . انسانگرددیاو برم ینیو تکو یوجود یو اقتضاها نشیدرون آفر

و  ییو راهنما عتیذاتا  و به حسب سرشت، دل در گرو خدا و شر یهمگ
است که آنان را به پرستش  یو عامل مهم جذبه شانیاو دارند. در ا تیهدا
 هگانیمعبود را  عتیبخش و شر تیو نسخة هدا خواندیبراو م هیو تک دمعبو
به  دنیو سعادت و رس ابدییخود م یازهایبا استعدادها و ن آهنگهمراه 

 .کندیم یاو معرف تیرا در تبع کویسرانجام ن

 

 به خدا شیو گرا نیبودن د یاثبات فطر یهاراه

جرد اوکه و م یبعُد روحان یانسان و توجه و بازشناس یخلقت یبر مبنا افزون
و کشش او به  لیرا اثبات،  و م شیهاشیو گرا هانشینامحدود بودن ب

 کندیکننده انسان را اقتضا م ریو تدب گرتیو هدا ینامتناه یخدا یسو
 ازوجود دارد که به سه مورد  نیبودن د یفطر یبرا یاها و ادلهراه

 .میکنیها اشاره مآن نیترمهم
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 ،یفطر تیاز هدا یمندبهره یهااز راه یکی: یتجربه شخص .1
دل است؛ به  یدادن به نداو گوش شیرجوع به اعماق جان خو

 یمجاز یهاو هدف یهر گاه اعتماد و توجه به اسباب ماد ژهیو
 و هاشهیبا تامل و اند یمحدود منقطع شود و انسان یهاو کمال

 یهاو لذت یعیطب موراز ا کیچیکه ه ابدیخود در یهاشیگرا
مطلوب  ش،یناع کند و درون خواو را اشباع و اق تواندینم یوانیح
 یو راحت یبه خوب د،یبه آن را بجو دنیو راه رس شیخو یقیحق
و مالِک مُدّبر و  دگاریمبدأ آفر یبه سو یو کشش ذات شیگرا

که هر گاه در چنان ابد؛ییخود را م یبخش و دوست داشتننجات
ملجا   گاه و هیتک چیکه ه ردیقرار گ یتیو وضع رناکخط تیموقع
داد پناه بردن و استم یاو را به سو یاز درون، عامل  ابد،ین یسیو ان

 نیو ا کندیاز خدا و لذت بردن از خلوت و ارتباط با او دعوت م
و مشغول شدن به  تینشان دهنده آن است که احساس امن

ده عالم کنن ریو تدب میظو غفلت از علّت العلل و تن یاسباب ظاهر
 شود؛یم یفطر یهاتیلسبب خمود و کند شدن فعا نش،یآفر
اسباب و ابزار، حس  نیشدن از ا دهیبر ای دنیلحاظ، با بر نیبد

 مانیو توجه و ا شودیو فعال م داریاو ب ییو فطرت خداجو یدرون
 نی. قرآن به ادهدیبه خدا با اخالص و التجا خود را نشان م

 انیدر زمان فطرت و نس یدر حالت قطع اساب ماد یتذا یداریب
رَکِبُوا  فَإِذَا :دیفرمایاشاره کرده، م تیو امن یو غفلت و زمان راحت

 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا نَ یلَهُ الدِّ  نَ یالْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِ یفِ
 یکه سوار بر کشت یهنگام (.65(، 19)عنکبوت ) شْرِکُونَیُهُمْ 
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[؛ کنندیاو را فراموش م ری]و غ نندخوایشوند، خدا را با اخالص م
رساند و نجات داد، باز  یکه خدا آنان را به خشک یاما هنگام
 .شوندیمشرک م

 ازمندیاو ن ریشدن در برابر تدب میو تسل ییو خداگرا یخداشناس
و شهود  یو با علم حضور ستین یعلم ای یعقل یهااستدالل

 افت؛یمقصود را محبوب و  یو خدا اری توانیم یراحتبه یفطر
و  نیرا بهتر یسبب، عارفان، اشراق دل و شهود باطن نیبد
که فقط واجب  ییاخد دانند؛یم یخداشناس قیطر نیترستهیشا

 ؛ستیالوجود، علة العلل، ناظم و خالق و حرکت دهنده موجودات ن
و  مقصود انسان گانهیخواسته و  نیترکه محبوب ییبلکه خدا

 کسچیاو ه افتنیاست و با  ودیبخش و آزاد کننده از همة ق ییرها
دل انسان را با خود همراه کند و او را صاحب  تواندینم یزیو چ

او  لیها دلکه اظهر موجودات است معنا ندارد آن ییشود. خدا
کَیْفَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِما هُوَ فى وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ اِلَیْکَ اَیَکُونُ باشند: 

یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَکَ مَتى لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَیْسَ لَکَ حَتّى 
غِبْتَ حَتّى تَحْتاجَ اِلى دَلیلٍ یَدُلُّ عَلیْکَ وَمَتى بَعُدْتَ حَتّى تَکُونَ 

مَا ذَا وَجَدَ ... عمِیَتْ عَیْنٌ ال تَراکَ االْ ثارُ هِىَ الَّتى تُوصِلُ اِلَیْکَ 
عرفة امام  ی)دعا الَّذِی فَقَدَ مَنْ وَجَدَک...مَنْ فَقَدَکَ وَ مَا 

 )ع((. نیحس
 میها را کنار زنآن دیو با میاکرده جادیهست، خود ا یحجاب اگر

 .میابیب شیتا خدا را در وجود خو
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 تاز من به من اس ترکینزد وستد
 دورم یتر که من از وعجب نیو

  ان گفت که دوکنم با که تو چه
 کنار من و من مهجورمدر

 
 ی: هر گاه زندگگرانید یهاشیو گرا هاشهیطالعه و تأمل در اندم .2

و  ژهیو یهاتیآنان در موقع یهایریگموضع ژهیبه و گرانید
 ای میمواجهه با حوادث سخت را مورد مطالعه و تدبّر قرار ده

آنان که  یبزرگ و دانشمندان را حت یهاانسان یهااعتراف
ه که چگونه ب میمالحظه کن هستند عتیظاهر منکر ماوراء طببه
 میبرس قتیحق نیبه ا میتوانیم یاند، به خوبخود پناه برده یخدا

است که  یها کشش و عامل قدرتمندکه در وجود همه انسان
 خواند؛یشان مو اذعان به مبدأ و مقصد مانیا یآنان را به سو

 نتوانند آن را اثبات کنند. یو علوم حصول یگرچه با ادلة عقل

در مقام اثبات شور و عشق و  یبزرگوار، استاد مطهر دیشه
جاودانه  یوجود دارد و او را به خدا یکه در عمق روح آدم یجنبش

در  یاحساس نیچن ایآ میبدان میاگر بخواه ما :دیگویم وندد،یپیم
که خودمان شخصا  آن یکی: میدار شیهست، دو راه در پ یآدم

 رگی. دمیبزن گرانیدر وجود خودمان و د شیو عمال  دست به آزما
 انیدمروان آ نهیدراز در زم یهاکه سال یدانشمندان مینیبب کهنیا

 یمااند. قدنظر داده هاند، چداشته یمطالعات یاز جنبة مسائل معنو
را در سراسر  یعشق نیچن یو اشراق یما از طرق استدالل

امروز  یعلما و کردندیموجودات  و از آن جمله انسان اثبات م



 

13 
 

: تایب ،ی)مطهر رندیگیمطلب م نیبر ا لیرا دل یروان اتیتجرب
 (.36ص 

کرده است؛  انیاز دانشمندان را ب یتعداد یهاسپس عبارت یو
یم یوجود خدا دل گواه به :کندیمثال، از پاسکال نقل م یبرا

 (،37)همان. ص  دیآیراه به دست م نیاز ا مانینه عقل. و ا دهد
که  رمیپذیم یمن به خوب :دیگویمزمیج امیلیاز قول و و

ها دل است، و قبول هم دارم که فرمول یمذهب یسرچشمه زندگ
است که  یاشده مانند مطلب ترجمه یفلسف یهاو دستورالعمل
 .... )همان( باشدیم یگریزبان داصل آن به

 

 دبر در عالمو ت یعقل یهاقرآن: در قرآن، افزون بر استدالل اتیآ .3
 در نهاد کهنیو ا یفطر یهااثبات مبدأ و معاد، راه یبرا نشیآفر

 یهمتنا ریمطلق  وقدرت و علم غ قتیبه حق شیگرا یهر انسان
شده  انیمتفاوت ب یهاگوناگون به صورت ریبا تعاب زیوجود دارد ن

تر قرآن، شکوفا و کارساز اتیو آ یوح لهیاست و راه فطرت به وس
 .شودیم

 و سرشت و ییو خداگرا نیمربوط به فطرت و استناد به د اتیآ
که به  شودیم میدسته تقس نیانسان فراوانند و به چند نشیآفر
 .میکنیها فقط اشاره ماز آن یبرخ

را مطرح  نیبودن د یکه با صراحت، فطرت و فطر یاتیآ .3.1
 انیب ترشی( که پ30سوره روم ) 30 هیکرده است؛ مانند آ

 شد؛
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 انیآن ب ری( و نظیادآوریتذکره ) نیها عناوکه در آن یاتیآ .3.2
 یزیچ ادآورندهیاکرم )ع( را مذکر و  امبریشده است و پ

 ها وجود دارد.که در نهان انسان کندیم یمعرف

لسان استدالل  کی قرآن :سدینویم یآمل یجواد اهللتیآ
یلسان تذکره ...؛ اما لسان تذکره آن است که م کیدارد و 

 ما و تیخالق ادیرفته؟ چرا به  ادتیما  تی: مگرخالقدیگو
در سرشت انسان،  شودیمعلوم م ؟یافتیخود نم تیمخلوق
شده  دهیآفر دیاست و انسان به فطرت توح دهیاهلل تن تیخالق

؛  ئا  یْشَ کُیَأَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ  الْإِنسَانُ ذْکُرُ یَاست:  أَوَالَ 
 م؛یدیاو را آفر نیاز ا شیکه ما پ آوردیبه خاطر نم انسان ایآ

 یاگر مقدار یعنی(؛ 67(، 19)مینبود )مر یزیکه چ یدر حال
 هی. مضمون آمییکه ما خالق او دیآیم ادشیتأمل کند، به

د و و استدالل کن شدیندیکه اگر تأمل کند و ب ستین نیا
 ،یآمل یکه خدا خالق او است )جواد فهمدیگاه مآن

 (.25و 24:ص 1366
طور که معلم اول است، مذکر اول هم رسول خدا همان 

است، سخن از  یبشر اتیجا که سخن از حهست. تا آن
هم به عنوان  ایاست و رسالت خاتم انب ایرسالت خاتم انب

به مبدأ و  مامیتذکره است؛ پس همه بشر اعتقاد به حق، ا
هست و در در نهانشان  یبه معاد و اعتقاد به و مانیا

را بر  یدیجد زیچ یااله یشده است و وح هیعبنهادشان ت
 (.33) همان: ص کندینم لیآنان تحم



 

15 
 

 تیاکرم )ع( ) نه مامور امبریو عام پ ریفراگ تیّمامور قرآن
 :داندیم یادآوریحضرت ( را  ینیو امامت درون د یرهبر
تذکر ده که تو  پس (.21(،88) هیإِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ . )غاش فَذَکِّرْ

 ؛یافقط تذکر دهنده
را در نهاد انسان  چهآناست  کننده یادآوری امبریپ یعنی

 لیآورد و بر انسان تحم دیرا پد یزیچ کهنیوجود دارد، نه ا
 کند.

 ثاقی: مکندیبا خدا اشاره م یآدم ثاقیکه به عهد و م یاتیآ .3.3
 ثاقیم نیاخدا باشد که  عیموحد و مط کهنیبشر بر ا مانیو پ
 مْ کُیْانسان است:أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَ نشیاز آفر یادر مرحله مان،یو پ
 یاشما عهد نکرده  ا،یآ طَانَ؛یْآدَمَ أَن الَّ تَعْبُدُوا الشَّ یبَنِ ایَ
 خطاب (.60(،36) سی) دیرا نپرست طانیآدم که  ش رزندانف
عهد، همان  نیتا گفته شود ا ستیخصوص مؤمنان ن ه،یآ
ا ها راست؛ بلکه همة انسان عیبعد از تشر نید رفتنیپذ

و  یکه موحد باش یسپرد ثاقیکه تو م دهدیخطاب قرار م
 .یرا نپرست طانیش

و فعال شدن فطرت در مواقع خطر را  ییکه شکوفا یاتیآ .3.4
لَهُ  نَ یالْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِ یرَکِبُوا فِ  فَإِذَا :دیفرمایمطرح م

)عنکبوت   شْرِکُونَ یُفَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ  نَیالدِّ
(29،)65.) 
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ه ک یو هنگام .هِ یْإِلَ نَیبِیمَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِ وَإِذَا
و  خوانندیبه مردم برسد، پروردگار خود را م یانیرنج و ز

 (.33(،30)روم )ندگردیاو باز م یکنان به سوبهتو
رسد،  یانیکه به انسان ز یهنگام مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا؛ فَإِذَا

 (49(، 39))زمر خواندیمتحمل مشکلش[  یما را ]برا

 هی: مانند آکندیم یها را محبّ خدا معرفکه انسان یاتیآ .3.5
 انمیها که اآمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا  لِلَّهِ؛ اما آن نَیسوره بقره: وَالَّذِ 165

دارند، عشقشان به خدا ] از مشرکان نسبت به معبودشان[ 
ها به خدا فطرت، حبّ آن یپاسخ به ندا با است. دتریشد
ها حبّ خدا را همه انسان شودیپس معلوم م شود؛یم شتریب

 .دارند یشتریحبّ ب مانیاهل ا یول ند؛یداشته،  در طلب او

 ریاز راه محبت بود و با تعب زی)ع( نمیحضرت ابراه استدالل
(، 6غروب کنندگان را دوست ندارم )انعام ) نَ؛یالَأُحِبُّ اآلفِلِ

را  یربوب دیفطرت، توح یایو اح ی(، از راه کشش درون76
 .کندیمطرح م

 یراکه ب یاتیانسان، مانند آ نشیمربوط به آفر اتیآ یبرخ .3.6
قائل است که خدا به او نشان داده:  ییانسان فجور و تقوا

شکوفا  و  یعیتشر یرا وح یانسان یفجور و تقوا یعنی
: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا کندیم اشیآورادی

 دهیو آن کس که آن را ]آفر یموَتَقْوَاهَا؛ و قسم به جان آد
[ را به او رشیقوا ]شر و خو[ منظم ساخت؛ سپس فجور و ت

 (.8و7(، 91الهام کرده است )شمس )
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کنندگان  انیو نس یکه منکران و ملحدان را ناس یاتیآ .3.7
ت غفل ترشیاست که پ ییجا ان،ینس رای: زکندیم یمعرف

منکران و مشرکان در  یعنیعارض شده؛  ینبوده و فراموش
 فطرت معرفت خدا را که در عت،یبه گناه و طب یاثر آلودگ

وَ ال تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ اند: ها بود، فراموش کردهآن
 ی؛ و همچون کسانالْفاسِقُونَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ

ها را به خود آن زیکه خدا را فراموش کردند و خدا ن دینباش
 گرید اتیاز آ یاریها فاسقند، و بسگرفتار کرد. آن یفراموش
 کرده ) آل عمران یمقبول را اسالم معرف نیکه د یاتیمانند آ

و فشار  یگرفتار سخت ا: مردم ردیگویکه م یاتیآ ای( 19(، 3)
که کار  یاتیآ ای( 42(، 6کنند ) انعام )تضرع  دیتا شا میکنیم
) انعام  کندیم یها معرفبه قلب دنیرا قساوت بخش طانیش
  دابنییم ی( که با قساوت قلب، دل و فطرت خمود43(،6)
)  داندیکه تذکر و تنبه گرفتن از قرآن را آسان م یاتیآ ای

 4دارد و ... .  آهنگیهم با فطرت رای(؛ ز32(،54قمر )

ا ب اتیآ نیفطرت معارض دارد و ا اتیممکن است گفته شود: آ :پرسش
 نیجن طیو از مح شودیم ایوارد دن یقرآن مطرح کرده که انسان وقت چهآن

وَاللَّهُ أَخْرَجَکُم  :دیفرمایدر تعارض است قرآن م داند،ینم چیه شودیخارج م
وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  ئا یْمِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَ

خداوند، شما را از شکم مادران خارج  و (.78(،16لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ )نحل )
شما گوش و چشم و عقل  یاما برا د؛یدانستینم چیکه ه یالساخت؛ در ح

 .دیقرار داد تا شکر نعمت را به جا آور
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ادارک را خدا به انسان در بدو تولد، داده و  یدارد که مجار حیتصر هیآ نیا
و هرگز در آغاز  شودیها از جهان، خارج و خود عالِم مآن لةیبعد به وس

ده استفا نیشیپ اتیاز آ چهآنبا  نیو ا دانستینم یزیو خلقت چ نشیآفر
 او قرار داد و نشیدر نهاد و آفر نیبه د شیکه اعتقاد به خدا و گرا دیکرد
 او است، تضاد دارد. یذات

دارد؛ وجود ن یمنافات و تعارض گونهچیه هیآ نیفطرت و ا اتیآ نیب :پاسخ
لد چون در آغاز تو یعنیناظر است؛  یو اکتساب یبه علم حصول هیآ نیا رایز

ادراک و علم  گونهچیه د،یادارک )چشم، گوش و عقل( را نداشت یمجار
ت ساخ اناادارک، شما را تو یو خدا با دادن مجار دینداشت یو ادراک یحصول

 د؛یاشعلم ب لیچشم و گوش و عقل به دنبال کسب و تحص لهیکه به وس
 ینعیداللت دارد؛ انسان   یفطرت بر علم و شعور حضور اتیآ کهیدر حال

 ییابیبه خدا و و ز ل،یادارک و تحص یانسان  بدون کمک گرفتن از مجار
 ومعل لیاز قب اتیفطر گر،ید ریمطلق عشق و تعلق خاطر دارد.به تعب

عقل  لهیبه وس ایو متوقف بر ادارک صور اش یمصطلح که همان علم حصول
 ءیو ادراک خود ش یعلم حضور لیبلکه از قب ستند؛یو حواس است، ن

 یبه آن توجه نداشته، و از آن غافل باشد و منافات لیچه به تفضاست؛ گر
 یبه برخ یو شهود یواجد علم حضور نش،یندارد که انسان در بدو آفر

وه و نداشته باشد و فقط ق یو حصول یعلم اکتساب گونهچیباشد؛ اما ه رامو
ادارک شد بتواند آن  یمجار که واجداستعداد آن را داشته باشد و پس از آن

 میاکرم)ع( را هم معلم و تعل امبریسبب، قرآن پ نیدست آورد؛  بدرا به
یم یمعرف رددر نهاد انسان وجود دا چهآنآوردندة  ادیدهنده و هم مذکر و 

که است؛ چنان یو علوم حضور اتیو مذکر فطر یمعلم علوم حصول کند،
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و  یاز راه علم حصول ینیبمسائل جهان  یگاه ،یقرآن یهادر خطاب
طرت ف یایاز راه اح یو گاه یو انفس یآفاق اتیاستدالل مطرح شد؛ مانند آ

توجه انسان را م ،یمعارف نهفته در سرشت انسان و علم حضور ییو شکوفا
 .کندیدرون و فطرتش م

 

 خمول فطرت علل

ها نسانا نشیدر نهاد و آفر نیبه د شیاگر منشأ اعتقاد به خدا و گرا :پرسش
و اعتقاد به خدا  نیها واجد دهمه انسان دیاست، با یوجود دارد و فطر
مانند  تایندارند؟ فطر شیاعتقاد و گرا ن،یبه خدا و د یباشند؛ پس چرا برخ

ها اثبات آن کهوجود دارند و چنان قیهستند و در تمام مصاد یذات زیغرا
 یز برخها اآن یلب و نف( سعللیال  ی) الذات ستین لیبرهان و دل ازمندین

ها از انسان یاریبس مینیبیم یوقت ن،یامکان ندارد؛ بنابرا قیافراد و مصاد
 میکشف کن میتوانیم ستند،ین میتسل نیندارند و در برابر د مانیبه خدا ا

 .ستین یو فطر یو اعتقاد به خدا ذات نیکه د

که در همه افراد، در  ستیآن ن یزیبودن چ یو ذات یالزمه فطر :پاسخ
با  یکه گاه ییبایهمة حاالت ظهور و بروز داشته باشد؛ مانند عالقه به ز

به خدا و  شی. اعتقاد و گراردیگیمورد غفلت قرار م گریبه امور د یسرگرم
 ارآثنشدن  یانسان است؛ امّا عدول از فطرت و متجل یوذات  یفطر ن،ید

 نند:است؛ما یآن معلول علل و عوامل گوناگون
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: انسان افزون بر عقل و فطرت که یو ماد یوانیح یهاشیگرا .1
و  یاو است، بُعد جسمان یسرچشمه گرفته از بعد روحان

دو بُعد  نیا نیدارد و ب زین یوانیح زیو غرا یماد یهاشیگرا
 تیکه شخص یابرقرار است؛ جنگ و جبهه یجنگ و نزاع سخت
جهاد اکبر  ظ،لحا نیبه آن وابسته است؛ بد یو ارزش هر انسان

با  یو عقالن یانسان یهاشیشده. هر گاه در نبردِ گرا دهینام
 یانویرا بُعد ح یروزیغلبه و پ ز،یو غرا یوانیح یهاو جاذبه هالیم

 یعقالن یهاشیو گرا یبه دست آورند، فطرت انسان زیو غرا
الزم خود را )گرچه به صورت  ییقرار گرفته،  کارا ریتحت تاث
 یهااز انحراف یاریسخن، بس گری. به ددهندیمز دست موقت( ا

 گرددی( برمیو عقل یفلسف تیّ)نه ماد یاخالق تیّبه ماد یفکر
بتال به و ا یوانیح زیو غرا ایبه دن یبه سبب وابستگ یاریو بس

 و پشت کردن  یخود، به انحراف فکر کردعمل هیتوج یگناه برا
کَانَ  ثُمَّ  :دیفرمایم بای. قرآن چه زآورندیم یرو یبه فطرت االه

اللَّهِ وَکَانُوا بِهَا  اتِ یَأَسَاءُوا السُّوءى أَن کَذَّبُوا بِآ نَیعَاقِبَةُ الَّذِ 
که اعمال بد  یسرانجام کسان سپس (.10(: 30) روم ) سْتَهْزِئُونَیَ

ن را کردند و آ بیخدا را تکذ ایکه آ دیرس ییمرتکب شدند به جا
 گرفتند.به مسخره 

و  تندیم یرا بر فطرت خداشناس انیتار نس ،یطانیش یهاهوس
 یاستاد جواد ری. به تعبدهدیرا کاهش م ییخداگرا یتبلور و تجل

به آن است؛ لذا  یو سرگرم ایبه دن هایهمه فراموش منشأ :یآمل
: وَلکِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ دیفرمایم نیزدگان چن ایقرآن درباره دن
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آنان و  ی(؛ ول18(، 25حَتَّى نَسُوا الذِّکْرَ وَکَانُوا قَوْمَا  بُورا  )فرقان )
ر شک ی]به جا کهنیتا ا یها برخوردار نمودپدرانشان را از نعمت

 یعنیتو را فراموش کردند و تباه و هالک شدند؛  ادینعمت[ 
قّ ح ادیداد و آنان  ییایدن یهابهره کانشان،یآنان و ن خداوند بر

 ،یآمل یرا فراموش کردند و گروه بائر و هالک بودند. )جواد
 (.همان
فرار از  ،یبار بندویب ،یهوسران ،یانسان به راحت طلب شیگرا

قوه  لهیاگر به وس ییگرا ایو دن یطلباستیو ر تیّتمام ت،یمسؤول
 کنندیم لیخطرناک تبد یوانیعاقله کنترل نشوند، انسان را به ح

 ریو به تعب دهدیخود را از دست م ییکه فطرت و عقل، کارا
در   یکه حس خلود طلبچنان افتد،یاو از کار م شهیقرآن، اند

وجود دارد؛  یدر فطرت انسان یابد اتیها، و معاد و حهمه انسان
 کنندیبدون شک در معاد آن را انکار م یقرآن، برخ ریاما به تعب

 جُرَ فْ یَالْإِنسَانُ لِ دُیرِیُ زادانه به گناه و انحراف ادامه دهند: بَلْ تا آ
آزاد باشد و بدون ترس از  خواهدیم و(؛ بلکه ا5(:75)امةیأَمَامَهُ )ق

 در تمام عمر گناه کند. امتیق
دارد؛ اما انسان فقط  ییکه انسان، فطرت خداگراآن خالصه
ا ها ردارد که اگر آن زین یگرید اتیو ذات زیو غرا ستیفطرت ن

 ییها گذاشت فطرت، کاراو متابعت آن نیاصالت داد و بنا را بر تام
 .شودیم یوخمود انیخود را از دست داده، گرفتار نس
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به  ییفطرت خداگرا یها به اقتضااز انسان یلی: خقیخطا در تطب .2
 نیگزیرا جا یگریاما موجودات د شوند؛یمعبود سوق داده م یسو

مانند  شوند؛یمتوجه و اشتباه خود نم یو به راحت کنندیخدا م
در نوزاد وجود دارد؛ اگر پستانک در  دنیو حس مک زهیغر کهنیا

پستانک اقدام  دنیبه مک زهیغر ماندهن او گذاشته شود، با ه
 نیدروغ ی. معبودهاشودیم قیگرفتار خطا در تطب یعنی کند؛یم

شمه گرفته از همان سرچ یخدا، همگ یهابیبه رق شیو گرا
هرگاه گرفتار خطر و دست او از  یاست؛ ول یفطرت خداخواه

را درک کند،  یالیخ یمعبودها یقطع شود و ناتوان یابزار ماد
 .رودیخدا م یو فعال خواهد شد و به سو داریبفطرت او 

گرفتار  ،یعاد انسان :دیگویباره م نیدر ا یآمل یاهلل جواد تیآ
 ایفالن مال  ایفالن مقام  کندیم الیاست. خ قیدر تطب یخطا

 ریس ندیبیم رسد،یبه او م یکمال مطلق او است. وقت زیفالن چ
یهست و به آن هم نائل م گریقله د کینشده و باالتر از آن 

 قتیآن حق ما یاما در حال خطر مستق شود؛ینم ریس یول گردد؛
که  کندیم هیتک یبه مبدئ ما  ی. مستقطلبدیم را نیمطلق راست
که  کندیم هیتک یبه قدرت ما  یاواست. مستق اریدر اخت ینظام هست
و  یها و اسباب صورها و علتچون همه قدرت ستین ریعجز پذ
 (.70:ص1366 ،یآمل یاو منقطع شده است ) جواد یظاهر
 کنندهریبرمبدأ قدرتمند و تدب هیو تک یبه معبود نامتناه شیگرا

گوناگون، در نهاد  یهابخش در صحنه ییهمه موجودات و رها
اگر  یفطر شیگرا نیها وجود دارد؛ اما اهمه انسان نشیو آفر
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، به انحراف رفته قینشود، ممکن است در تطب ییو راهنما تیهدا
خالق قرار دهد و  یجا بهآب، و مخلوق را  یسراب را به جا
تا  نیکند. و البته ا یقیمطلوب حق  نیگزیرا جا یمطلوب مجاز

 د،یبه آن رس یو وقت د،ینرس یاست که به آن مطلوب مجاز یزمان
و به دنبال  طلبدیتر و باالتر را مبزرگ یزیچ شودیمتوجه م
که مگر آن ردیگیاست و آرام نم ترمیعظ یو محبوب یمقصد

 ابدی را در یبخش نامتناه یهست یعنی یقیحق بوبمطلوب و مح
که  دیآورد: أاَلَ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ آگاه باش مانیو به او ا
 (.28(، 13)رعد ) ابدییها آرامش مخدا دل ادیفقط  با 

 

و  یزیگر نیاز عوامل مهم د یکیناصواب:  یتصور غلط و معرف .3
به  نید قتیشدن حق ختهیآم ،یفطر یهامخالفت با کشش

که هر گاه آن است؛ چناناز  یخرافات و دفاع غلط و انحراف
 انتظار داشت دیاز خدا ارائه شود، نبا یواقع ریغلط و غ یریتصو

 .رندیآن را بپذ ورشهیو اند ختهیفره یهاانسان ژهیمردم و به و
دلّة که ا ستین نیاز دانشمندان در وجود خدا ا یاریشک بس علت

است که تصور  نیها را قانع نکرده؛ بلکه علت آن اوجود خدا آن
ها رسم شده است. در اذهان آن یمسأله از اول به صورت غلط

بر وجود  لینه تنها دل کنند،یرا بةنام خدا تصور مها آن آن چهآن
 وجود ندارد، یزیبه طور قطع چنان چ لکهاقامه کرد، ب توانیاو نم

: است کیقدر روشن است که قابل تشکوگرنه وجود خداوند آن
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در خدا شک است؟!  ایشَکٌّ فَاطِرِ السَّماوَاتِ وَالْأَرْض؛ِ آ اللَّهِ یأَفِ
 (.10(، 12) می)ابراه دیرا آفر نیها و زمکه آسمان ییخدا

تعبد در  ،یدر تعارض با علم و آگاه نیبه خدا و د مانیا یوقت
انسان،  میو تعظ میدر برابر تکر یخدامحور ،یمقابل خردورز

به  شیشد و گرا یمعرف ییایپوو  شرفتیدر تضاد با پ یندارید
منعطف و  ریجمودگرا، خشن و غ ،یمذهب و خدا حرکت ارتجاع

ه او نشان داد یو علم یعقالن تیکننده انسان و شخص ریتحق
نخبه و  یهاانسان ،یفطریهانهیرغم زماست که به یهیشد، بد

که هر گاه عموم مردم رفتار باشند؛ چنان زانیبرجسته از آن گر
نند را مشاهده ک یندارید انیاز مدع یبرخ مآبانهمیّو ق بکارانهیفر
 انیرهبران و مبلغان و مدع زیو خرد ست هیقابل توج ریمواضع غ ای

 نیخود از داز مذهب و خدا را مورد توجه قرار دهند، خودبه عدفا
آنان به  شتریو ب ابندییو هر چه به آن مربوط است، انزجار م

و  نید قتیحق نیب توانندی( نمگرانید نیی)بدون تب یراحت
 تفاوت قائل شوند. ندارانیو مواضع د کردعمل

و مذهب و آنان که  نید تیکه دشمنان حاکم یهااز روش یکی
 شیمردم را در تعارض با منافع و سلطه خو مانیا یهاادیبن تیتقو
از آن بد دفاع کنند؛  ای یرا بد معرف نیآن است که د ابند،ییم

 است. بیتهاجم و تخر نیبهتر یچرا که دفاع غلط و انحراف

 

که در آثار خود،  یاز منکران خدا و کسان ی: برخیشبهات علم .4
جهت بوده که  نیاند، به اآن را نقد و انکار کرده یهاو آموزه نید
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 دیپد یها شبهاتآن یاند و برااقناع نشده یو علم یاز نظر فکر
 سبب، همان نیبد اند؛افتهین دایها را پده است که پاسخ  آنآم

و  یعلمریرا غ ییو خداگرا نیکه د هشد نیشبهات منشأ ا
 انیگرا که حس یشبهات ریدانسته، منکر آن باشند، نظ یعقالنریغ

 م،ی: هر چه را با حواس ادارک نکنندیگویاند و مبه آن دچار شده
دارد، علت و خالق  یو خالق یعلت یزیاگر هر چ ایوجود ندارد 

 نید ریو تفس نییکه در تب یشبهات طورنیو ... و هم ستیخدا ک
 ایدربارة برهان نظم   ومیاند؛ مانند شبهات هبه آن دچار شده

یب وجود ایمثل قصاص  ینیاز احکام د یبودن برخ زیخشونت آم
 یکه با حکمت خدا  ییو تحقق رخدادها هاینظم یو ب هایعدالت

 .ستین هیعادل و مدبّر قابل توج

 

 سم،یدر غرب: بعد از نهضت رنسانس و مدرن نیسابقه و گذشته د .5
را  دوباره خود اتیو ح ییو تمدن و شکوفا شرفتیغرب، پ یایدن

ه دانست نیبه د یبندیوپاو اسارت هاتیمعلول رها شدن از محدود
و  افتنیدوران قرون وسطا را به سلطه  یو ظلمت و عقب افتادگ

ها سانبه همه ان گونهنیو ا ادندنسبت د تیحیو مس سایمواضع کل
تمدن،  و ییایانسان، پو افتنی تیشخص یبرا یالقاء شد که راه

 ینیگزیشدن خشونت و جا دهیبرچ ،یعلم شرفتیو پ یخردورز
خود را از  کهنیوجود ندارد، مگر ا زیمسالمت آم یمدارا و زندگ

 .دیآزاد ساز نیبه د یبندیپا
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 تیحیمس کردعملدرباره  چهآندر همه  یممکن است برخ گرچه
و شبهه کنند و آن را توطئه  دیدر قرون وسطا ارائه شده ترد

آن  ستین دیالجمله قابل ترد یف چهآنبدانند لکن  زانیستنید
ا توانست مردم ر یقرون وسطا نه از نظر فکر تیحیاست که مس

دفاع کند و  یعلم وشخود، به ر یو اعتقاد یاقناع کند واز مبان
 یبرا یژگیداشته است، دو و یخوب کردعمل ،ینه به لحاظ عمل

ارائه کرد:  توانیم تیحیمس یدار دانیقرون وسطا در دوران م
و  یخشونت طلب یگریو تعارض با علم و د یزیخرد ست یکی

ذهب وارد به م سایکه کل یبیضربه و آس قتا  یانسان و حق ریتحق
به  شیدر کتاب علل گرا یمطهر دی. شهستیبران نکرد قابل ج

 است. فرموده انیمطلب را ب نیا لیبه تفص یگریماد

 

از علل خمود فطرت و شکوفا  یکی: سرانجام یعوامل اجتماع .6
 ریاست. تاث یو اجتماع یطیانسان، عوامل مح اتینشدن ذات

 ییو رشد و شکوفا تیچه در هدا یو اوضاع اجتماع طیمح
از  یاریاست و بس دیقابل ترد ریو چه در سرکوب آن غ اتیفطر

 یهاتگاهکه دس روندیدارند و م شیگرا ییمردم به سمت و سو
 نییها تعآن یبرا یطیو عوامل مح یو فرهنگ اجتماع یغاتیتبل

اند و دنباله رو خواص و نخبگان خود هستند و کرده میو ترس
و  یطیل محاست که اگر نخبگان و کارگردانان عوام یهیبد

ردم وفاصله م یزیست نیرا در د شیخو تیمنافع و موقع یاجتماع
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یم یاز همه امکانات کار یریبدانند، با بهره گ نیاز مذهب و د
 .رندیفاصله بگ نیها از دکه آن کنند

 

 نید انیشوایو پ ایانب نقش

بودن است و به  یو ذات یهمگان ات،یفطر یهایژگیاز و یکی :سؤال
 است و در یفطر نیبه خدا و د شیاگر گرا ن،یندارد؛ بنابرا ازیآموزش ن

 یچه نقش یدارا ینیو رهبران د ایو نهاد انسان قرار دارد، انب نشیآفر
 یپناه بردن به مادر را کس زهیمادر و غر نةیس دنیطور که مکهستند؟ همان

 ،ییابیبه ز شیگرا ،ییجوقتیمانند حق اتیدرفطر دهد،یبه طفل آموزش نم
ست ا طورنیهم تیوضع زیو ...ن یانسان یهالتیها و فضبه ارزش شیگرا

 نشیدر آفر یو خداخواه ییگرانیها معنا ندارد و اگر دو آموزش دادن آن
 و میتعل ررا مأمو یاست که خدا، کسان معنایدارد، ب شهیر یو فطرت انسان

 کند. نیو دعوت مردم به د تیترب

ان خدا، که انس ستیمعنا ن نیبه خدا به ا شیو گرا نیبودن د یفطر :پاسخ
 ندبیو پا لمیو در عمل تس شناسدیم لیبه تفص عتشیرا با همة صفات و شر
بدأ و به خدا و م شیگرا شهیمعنا است که اقتضا و ر نیآن است؛ بلکه به ا

و قرار ا نشیکه او را به مقصد برساند، در وجود انسان و آفر یبه روش ازین
و افزون  بر فطرت و عقل،  ستین یبُعد کیجا که انسان دارد؛ اما از آن

 کهنیاست و با توجه به ا یمعارض و مخالف یهاو جاذبه زیغرا یدارا
مورد غفلت و  یو خاص رونیعوامل ب ریتحت تاث یاحتمال دارد امور فطر

 یواقع ریغ بطلوشود و در مصداق، م دهیبه انحراف کش ای ردیقرار گ انینس
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که شکوفا و رشد داده شود؛ چنان ت،یالزم است فطرت او هدا ند،یرا برگز
سان در وجود ان یواقع یازهایو ن نیبا تکو آهنگهم یعتیبه شر ازیاصل ن

 یالنرسو ازمندیاو را ن ست،یو برنامه چ عتیشر نیا کهنیتحقق دارد؛ اما ا
 د.را پاسخ دهن یخواسته درون نیکه آن را به انسان ارائه کنند و ا کندیم

و  ایدارند و انب ازیبه تنبه و توجه ن یدرون یهاشیو گرا یفطر یها عالقه
 کنندة فطرت و شکوفا سازنده آن را دارند. داریحکم ب یهال انیهاد

ها هستند، آنان تذکر است که معلم انسانگذشته، از آن یایمهم انب هدف
حقّ ساخته  ادیچه جان با گوهر صندوق دکننیم یادآوریها که به انسان

 را رها ابیگوهر نا نی. ایصندوقچه را از دست نده نیشده، مواظب باش ا
 یوادخدا ساخته شد )ج ادیمواظب باش؛ چون به ؛ینکن. تو خود، آن گوهر

ها و در رأس آن ینیو رهبران د انیهاد ن،ی(؛ بنابرا45،ص 5همان: ج ،یآمل
 ریچند نقش و تاث یانسان دارا ییو خداجو یفطر نِیدرباره د یهال یایانب

 قرارند: نیها از اآن نیترمهم هستند که مهم

ان انس شیو مورد طلب و گرا یفطر یخدا ا،ی:  انبیتینقش هدا .1
به انحراف رود  یکشش درون نیتا مبادا ا کنندیم یرا به او معرف

طرت بدون مطلوب قرار دهد. ف یرا به غلط معبود و خدا یزیو چ
را  یچه کس کهنیاما ا پرستد؛یرا م یزیمعبود دارد و چ امبریپ

ان است، انس یجاذبه درون یو مقتضا یقیبپرستد و کدام معبود،حق
دارد که خدا را به نحو  ازین یکسان یهاو آموزش تیبه هدا

 گریود. به دنش قیکنند تا گرفتار خطا در تطب یبه او معرف ستهیشا
حال،  نیاست؛ اما در ع یفطرت خداخواه یسخن، انسان دارا
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 وخود ا نیآزاد است و قدرت انتخاب و اراده دارد و ا یموجود
به انسان  ایو انب ندیگزیرا برم شیخو ریاست که مقصد و مس

 ییاو درست باشد و او را به پرستش خدا نشیتا گز کنندیکمک م
 شیگرا یو مصداق واقع یقیکه مطلوب حق کنندیدعوت م

انسان است و او را از گرفتار شدن در  نشیو خواسته آفر یرفط
. انسان خود را دارندیباز م نیو دروغ یمجاز یدام معبودها
 یقیقاما اگر ربّ ح ابد؛ییمقتدر م یبه رب ازمندیو ن یمربوب و متک

رک به ربّ او را به ش شیگرا نیانسان ارائه نشود، هماو به ریو تدب
 .کشاندیم یو مجاز نیدروغ یهابّ و پرستش و اعتماد به ر

 

و پرورش و  ییبه شکوفا ی: فطرت و امور فطرینقش پرورش .2
 جهینت یو دارا گذارریدارد تا با گذر از موانع بلند، تاث ازین یباغبان

 ،ینید انیهاد ییو راهنما ایاز ابعاد رسالت انب گرید یکیباشند و 
موجود در  یو ذات یفطر یهانهیو پرورش دادن زم یباغبان
 دیاستاد شه یوایش انیمطلب ب نیح ایها است. در توضانسان
 :میکنیرا نقل م یمطهر

است که انسان  یزیاند، نه چعرضه داشته غمبرانیکه پ چهآن
داشته  یحالت تساو کیو  یتفاوتیحالت ب کینسبت به آن 
آن در سرشت و ذات  یاست که اقتضا یزیچ کیاست؛ بلکه 

 تعیاو در طب یوجوطلب او، خواست و جست یعنیانسان هست؛ 
 لتحا غمبران،یصورت، حالت پ نیهست. در ا و سرشت انسان

 نیکه خود ا دهدیرا پرورش م یدرخت ای یکه گل شودیم یباغبان
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 ءیش کی یبرا یطلب کی یعنی یاستعداد کیگل  ایدرخت 
 ستیجور ن نیبکارد، ا نیزم خاص هست. اگر هستة زردآلو در

زردآلو شدن.  ایخرما شدن  یباشد برا تفاوتیکه هسته زردآلو ب
کند آن را زرد آلو ب دیایب کهبا باغبان است  اریآلبالو شدن، اخت ای
 کی ی)به معنا یفطرت کی زیآلبالو! در انسان ن ایخرما  ای

است  ییابه تقاض ییپاسخگو امبران،ی( وجود دارد. بعثت پییتقاضا
 که بشر چهآنتقاضا در سرشت بشر وجود دارد. در واقع  نیکه ا

آن بوده است و خواهد  یوجوبه حسب سرشت خودش در جست
 نی. ادارندیاند و عرضه مآن را بر او عرضه داشته غمبرانیبود، پ

 (.602: ص  1368 ،یفطرت است) مطهر یهمان معنا
انسان را به مقصد و که  یاو برنامه یو استعداد خداخواه تقاضا

وجود او است؛ اما پرورش  نیسعادت برساند، در وجود انسان و تکو
تحقق  عیو تشر ایانب لةیبه آن فقط  به وس دنیبخش تیو فعل

 .ابدییم
یم ایفلسفه بعثت انب انیالبالغه در ب)ع( در خطبة اول نهجیعل

 و واتَرَ إلَیهِم أنبیاءهُ ؛ لِیَستَأدُوهُم مِیثاقَ  فبَعَثَ فیهِم رُسُلَهُ :دیفرما
فِطرَتِهِ ، و یُذَکِّروهُم مَنسِیَّ نِعمَتِهِ ، و یَحتَجُّوا علَیهِم بالتَّبلیغِ ، و 

رسوالن  خدا .یُثیروا لَهُم دَفائنَ العُقولِ ، و یُرُوهُم آیاتِ المَقدِرَةِ
 یگریپس از د یکیها را و آن ختیمردم برانگ انیخود را م

که در فطرتشان هست وفا  یمانیفرستاد تا مردم بخواهند به پ
 هواقع شده، ب انیخدا را که مورد غفلت و نس یهاکنند و نعمت

 ها تمام کنند.خود بر آن غیو حجّت را با تبل اورندیبشر ب ادی
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 اشاره شد، انسان ترشیکه پو رفع حجاب: چنان ییغفلت زدا .3
و  یفطرت خداخواه یدارا تیّانسان یگونه که به اقتضاهمان
و  یوانیح زیغرا ،یوانیبُعد ح یاست به اقتضا یطلب قتیحق
و تهاجم قرار  ریفطرت را تحت تأث تواندیدارد  که م ییهاشیگرا

منکوب  را یانسان تیشخص ،یوانیبُعد ح افتنی تیدهد و با حاکم
و  یامکان وجود دارد شبهات فکر نیکه او محدود سازد؛ چنان

فطرت را به  و امثال آن، یرونیب یهاو حجاب یطیعوامل مح
 یجهت، الزم است کسان نیسازد؛ بد لیتبد یو ناتوان یخمود
کنند و  اشیکه اوال  انسان را متوجه فطرت و کشش درون باشند

ند به انسان کمک کن یامور فطر تیو تقو یبانیتبا پش ا یثان
 ها و موانع را کنار بزند و فطرت آزادانه عمل کند.حجاب

تا نهان و  زنندیها را کنار مها و وپردهحجاب امبر،یو پ یوح
و  ییآزادانه به شکوفا یو درون یذات یفطرت فعال شود و اقتضا

 نیکننده خدا و د لیرا تحم امبریلحاظ قرآن پ نیفالح برسد؛ بد
 یادآوریبه  نیاو را در اصل د یو شأن عموم داندیبه مردم نم
س پ  طِرٍ؛یْبِمُصَ هِمیْأَنتَ مُذَکِّرٌ لَسْتَ عَلَ نَّمَا: فَذَکِّرْ إِکندیمنحصر م

 یستیگر ن. تو  بر آنان سلطهیاتذکر ده که تو فقط تذکر دهنده
(، و تذکر 22و21(، 88) هی)غاش ی[ مجبورشان کنمانیکه ] بر ا

آن موجود بوده است .  نهیداشته و زم یااست که سابقه ییجا
 است. ییبتداا میاز آموزش و تعل ریتذکر غ
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فرموده ن کهنیو ا گفتهشیپ هیبا اشاره به آ یآمل یاهلل جواد تیآ
ها هم پرده امبریبا گفتار پ شودیم معلوم :دیگویلم مان انت اال مع

 ابندییو م آورندیم ادیگاه مردم آن معارف را به آن رود؛یکنار م
پرده غفلت را کنار زدن  ،ی. کار وحاندیکه سرسپرده و بنده ک

. تا حجاب ندیبیرا م قیاست. پرده غفلت که کنار رفت، انسان،حقا
 یو مبان یاعتقاد یهست، انسان از مشاهده مباد انیسهو نس

  (.17:ص 1366 ،یآمل ی)جواد ندیبیمحروم است و نم ینید
ها ه آن] ک ستین نیکَلَّا إِنَّهُ تَذْکِرَةٌ؛ چن هیدر ادامه با اشاره به آ یو
( که قرآن را 54(،74است )مدثر ) یآور ادی[. آن ]قرآن[ ندیگویم
یم یها ]نه خصوص مؤمنان[ معرفهمه انسان یبرا یادآوری

قرآن نسبت به تمام که آن خالصه :ردیگیم جهینت نیچن کند،
ها خواه مؤمن، خواه اهل کتاب، خواه ملحد، همه و همه انسان

گذشته و  یهاهتمام بشر در تمام دور شودیتذکره است. معلوم م
که  اسالم ینسبت به اصول کل یمعرفت فطر یدارا ندهیحال و آ

 رهوگرنه عنوان تذک باشند؛یاست م کسانی یآسمان انیدر همه اد
 (.18:بر قرآن صادق نخواهد بود )همان

 
و روش پرستش: فطرت به انسان شناخت و لزوم  تیارائه شرع .4

ینم دیاو را پرست دیرا که چگونه با نیاما ا دهد؛یپرستش را م
 شنیو آفر نیبا تکو آهنگهم یا. فطرت طلب کنندة برنامهدهد

گان فرستاد لهیبه وس دیبا ست،یبرنامه چ نیا کهنیرا دارد؛ اما ا
 ینیدافزون بر شأن برون گر،ید انی. به بردیاو قرار گ اریخدا در اخت

و  ینیدشأن درون امبر،یها، پهمه انسان یبرا یآورادیو 
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اسخ پ یو فطرت انسان یدرون یکه به ندا یبه کسان یاختصاص
در  و قیاند، دارد و آن ارائه طرگفته کیرا لب امبریداده و دعوت پ

و  یذات یمتناسب و منطبق بر اقتضاها یعتیگذاشتن شر اریاخت
ها و امامان و به تبع آن ایانب طورنیانسان است، و هم ینیتکو

را که در  یااله تیو وال یربوب  دیتوح ،ینیعالمان و رهبران د
را در خارج محقق و آن ده،یبخش یود دارد، تجلها وجذات انسان

( میستقم ریو غ می)مستق نانیو جانش فهیها خل. آنکنندیم ییاجرا
 او باشند. یانحصار تیحاکم ید مجریو با ندیخدا

که اگر شناخت خدا  شودیروشن م زیپرسش ن نیشد، پاسخ ا انیب چهآن با
معنا  هادهیو استدالل از راه پد یاست، ادلّة عقل یبه او فطر شیو گرا
افاق و  اتیقرآن با ارجاع به آ میکنیمشاهده م کهیندارد، در حال ییوجا

ها نسانا نش،یانفس و استدالل از راه تعقل در مخلوقات و مطالعة کتاب آفر
 .کندیو دعوت م بیترغ یو خداشناس دیرا به توح

ات چند راه قابل اثب ایدو راه از  یو مطلب قتیحق کهنی: امییگویپاسخ م در
 یخداشناس یبرا یاسالم ینیبباشد، از نقاط قوت آن است و اگر در جهان

)مانند راه دل، راه تجربه و راه  یمتعدد یهاخدا راه یبه سو افتنیو راه 
یاو م بهما را  یو هم علم حصول یعقل( وجود دارد و هم علم حضور

 چهآنو  یخارج تیکه آموزشش با واقعاسالم است  ازاتیاز امت نیا رساند،
 دل و ،یاسالم ینیبدر نهاد بشر قرار دارد، منطبق است؛ چرا که در جهان

دارند  یو همراه آهنگیهم هادهیفطرت با عقل و آن با تدبّر و مشاهده پد
نفس افاق و ا ریو علم تضاد ندارد. با س تیهرگز با عقالن یو عرفان اسالم
گونه که با تذکر و )همان شودیو فعّال م اریو هش داریب یاوّال  فطرت انسان
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با  یفوق خودشان( و دانش اکتساب یاکننده ریو تدب دگاریآفر یهشدارها
 مانیو ا آهنگهمخود دارد  ریانسان در نهان و ضم چهآنو  یعلم حضور

 نیاهو بر یتنها استدالل عقلنه ن،یرا. افزون بشودیم تیو اعتقاد انسان تقو
بلکه در رفع  کند،یم تیو فعال و تقو داریفطرت را ب ،یتجرب و یعلم

متوجه  بیتخر ایکه ممکن است به سبب جهل  ییراداهایشبهات و ا
ر و مؤث اریشود و فطرت را مورد سؤال قراردهد، بس ییو خداگرا یخداشناس

و  رادهایانسان در مواجهه با ا یدرون یهانهیکارساز است. فطرت و زم
در  ریو تأمل و تدب یدارد که با استدالل و خردورز ازین یشبهات علم

 آن کمک شود. یهایژگیو و نشیآفر

 

 یریگجهینت

متفاوت و  گرید یهادهیانسان با تمام موجودات و پد نشیآفر .1
ا هو ممتاز است که از آن ژهیو یذات یهاشیو گرا هانشیب یدارا

 .میکنیم ادیبه فطرت 

 یو ذات یفطر یهاشیها و گراناختش نیتراز برجسته یکی .2
ه است ک ییهاتیبه خدا و برنامه و هدا شیو گرا نشیانسان، ب

 اصل، عامل نیو تکامل انسان ارائه کرده است و هم یتعال یبرا
است و افزون بر تجربه  نید یتوجه و جذب انسان به سو

که چنان کند؛یآن را اثبات م  یفراوان اتیو روا اتیآ ،یشخص
 شناس به آن اذعان و اعتراف دارند.دانشمندان انسان تیاکثر
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ممکن است تحت  نیانسان به د شیو گرا یفطرت خداشناس .3
و در  ده،یبه انحراف کش یو خارج یو فشار عوامل داخل ریتأث
 مصداق گرفتار لغزش شوند. قیتطب

 گر،ید اتیو فطر اتیمانند همه ذات یو خداشناس ییفطرت خداگرا .4
ن و رسوال ایدادن، و نقش انبو رشد یشکوفاساز ت،یداه ازمندین

 انسان است. ییو رشد و راهنما تیو ترب یباغبان یااله
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