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چکیده
همـواره اسالمی،تربیتینظامواسالمیشناسیانسانمباحثترینبنیاديازیکیعنوانبه»فطرت«
تفـاوت بـه توجـه باهمه،اینبا. استداشتهقرارمسلمانمربیانولسوفانفیاندیشمندان،توجهمورد
شـده ارائـه فطـرت ازمتفـاوت حديتاومتنوعتفاسیرنموده،اتخاذاندیشمندهرکهموضعیومنظر

ارائهالگويدرمستقیمیتأثیرشود،میگرفتهنظردرفطرتبرايکهانواعیوقلمروتعریف،لذااست؛
ترینبرجستهجملهازآباديشاهاهللاآیت. داشتخواهداسالممنظرازانسانروانیساختارمورددرشده

استنمودهتالشآناساسبرودادهقرارکنکاشموردرافطرتبحثکهاستمعاصرياندیشمندان
لقـب »فطـرت فیلسـوف «روهمینازونمایدبرپانوینبنیانیاسالم،عمدهمباحثازبسیاريبرايتا

مشـترك سرشـت ازدینـی تقریـر عنوانبه»فطرت«کهمفروضهاینپذیرفتنبامقالهاین. استگرفته
اسـالمی تربیتوتعلیمهايروشواصولمبانی،وارکانواهدافقلمرو،تعریف،درتواندمیانسان،
ـ تقریـر وآراازگیـري بهرهباتااستآنبرنماید،ایفاايعمدهنقش عـارف ومجتهـد فیلسـوف، نای

برعالوهآباديشاهاهللاآیت. نمایدارائهفطرتاساسبرانسانروانیساختارالگويازتصویريمعاصر،
هـایی ویژگـی بـه ها،انسانهمهمیاندرفطرتبودنهمگانیوبودناکتسابیغیرهمچونهاییویژگی

مختلفهايجلوهذکرباوي. نمایدمیاشارهفطرتبودنثابتوخطاازمعصومیتبودن،بالقوهچون
اصـلی هسـته را»عاشـقه فطـرت «،)راحـت حبوحریتکاشفه،عالمه،هايفطرتجملهاز(فطرت
وجهـی سههرمیقالبدرراانسانفطریاتتوانمیاساساینبر. نمایدمیمعرفیانسانروانیساختار

بـرده بهـره عشـق از،»خـود «مرکزیـت باآنقاعدهکهکهنمودتوصیف) قدرتوعشقعلم،ابعادبا(
انسـان کلیدواژه»عشق«ودارندعاشقهفطرتدرریشه) آنهايیالوهرموجوه(فطریاتهمه. است

. بودخواهد
گرا.فطرتتربیتروانی،ساختارالگويآبادي،شاهمحمدعلیاهللاآیتفطرت،: هاکلیدواژه
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مقدمه

انسانازنظامیککهتوصیفیروایناز. استتربیتینظامهراییزیربنسنگشناسیانسان
واصـول مبـانی، اهـداف، تعـاریف، بهپژوهندگانراهنمايدهد،میدستبهاوهايویژگیو

نگرشنوعازمتأثرترتیبهمینبهنیزاسالمیتربیتینظامهر. استنظامآنتربیتیهايروش
هـاي نظـام سـایر بـا نظامیچنینهايتفاوتاززیاديبخشوبودخواهدانسانبهخودویژه

.  هاستآنشناسیانسانتفاوتدر) غیردینیهاينظامویژهبه(تربیتی
انسانکلیتکههاییپرسش: استطرحقابلپرسشگونهدوانسانبامواجههدرسوییاز

خاصمنظريازکههاییشپرسواندمتافیزیکیوفلسفیعمدتاًکهودهندمیقرارموضوعرا
وشـناختی روانهـاي بررسـی جملـه ازپردازند،میانسانبامواجههبهترجزییرویکرديباو

سرشتوطبیعت«ازپرسشبندي،تقسیماینبا). 50طیب،محمديوسعیدي(شناختیجامعه
اسـت مهمـی حثمباازیکیوآیدمیشماربهشناسیانساندراولنوعهايپرسشاز،»انسان

داشـته غیـره وحقوقیاخالقی،تربیتی،مسایلبههانظامرویکردهايدرنیزسزاییبهتأثیرکه
سرشـت وطبیعـت دربارهاندیشمندهردیدگاهتبیینکهنمودادعاتوانمیاساساینبر. است
طـور بـه خوداحتماالًکهاستمسایلیازبسیاريدربارهاودیدگاهروشنگرعام،طوربهانسان

. استنپرداختهبدانآشکاراومستقیم
کـه (اوویـژه سرشـت وانسانبهاسالمویژهدیدگاهنوعاسالمی،تربیتوتعلیمحوزهدر

خواهـد قلمـرو ایـن درمهمـی هايداللت) استشدهیاد»فطرت«عنوانبهآنازاصطالحدر
نظریـات برتاکیدبااسالمیدیدگاهزا»فطرت«مفهومبهپژوهشایندراساس،اینبر. داشت

خـواهیم اسـالمی تربیـت وتعلیمحوزهبردیدگاهاینتأثیراتوآباديشاهمحمدعلیاهللاآیت
.  پرداخت

انسانسرشت
اسـت »انسـانی مشتركسرشت«تاریخ،طولدرشناسیانسانمباحثترینچالشیازیکی

انسـانی سرشـت وطبیعـت کلیطوربه. استبودهنیزمتنوعیومختلفهايدیدگاهمنشأکه
دروطبیعیطوربهانسانیککهکندمیخصوصیاتیوهاویژگیازحکایت«کهاستعنوانی

دیگـر عبـارت بـه ). 66اسالم،دیدگاهازواعظی، انسان(»داراستخویشخلقتوتکونبدو
برخـی وروانـی، ویجسـمان ازاعـم هـا، اسـتعداد ازايمجموعـه انسـانی سرشتوطبیعت«
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هـا انسـان دراکتسـابی غیـر طـور بـه واجتماعیوماديمحیطتأثیرازپیشکههاستفعلیت
واستبرخوردارنسبیپایداريوثباتازآغازینهايخاصیتوهااستعداداین. استموجود

). 67-66همـان، (»استموجودیکسانطوربهزیاديحدتاوعامطوربهانساننوعافراددر
. نداردوجودانسانهايغریزهوفطریاتمیانتمایزيمعنا،ایندر

بـر ودادجايکلیبخشدودرتوانمیاساساًراانسانطبیعتبابدرموجودهايدیدگاه
: کردتقسیمعمدهگروهدوبهتوانمیرامکاتبواندیشمندانومتفکراناساسهمین
دروندرذاتـی گـرایش ونیازهیچمعتقدندکهگروهی: انسانیمشتركسرشتمنکران-1
راهاآنوکنند،میانکاررافطريیاذاتیصفاتگونههروجودنتیجهدرونداردوجودانسان

پیـروان جملـه ازاسـکینر وترساردورکیم،مارکس،. دانندمیتربیتومحیطپرداختهوساخته
. هستنددیدگاهاین

دارجهتوفراگیرثابت،اولی،صفاتبهکهگروهی: انسانیمشتركشتسربهمعتقدان-2
اهدافازبخشیکمدستگروه،اینبراي. افالطونارسطو،ماننددارند؛اذعانانسانوجوددر

. شـود مـی دانسـته معطوفاواولیهاستعدادهايوذاتیصفاتوانساندرونبهتربیتوتعلیم
»نهـاد «پیراسـتن یـا شـکوفایی سويبهاستدرونازودرونیتهداگروهایننظرازتربیت
تربیـت بسـتر وسـاز زمینـه رامحـیط هـا آن. هاآنجايبهفضایلنشاندنوهارذیلتازآدمی

عاقلـه، قوهآزاد،ارادهتقویتدستهاینطرفدارانازايعدههمشناختیروشلحاظبه. دانندمی
وسـعیدي ؛162-161دانشـگاه، وحـوزه همکاريدفتر(کنندمیپیشنهادراوجدانواستدالل
برخیوجودکهمسلمان،متفکرانهايدیدگاهآیدمیبرمنابعازکهآنچنان). 54طیب،محمدي
. گیردمیقراردومگروهزمرهدرپذیرند،میراهاانسانهمهبرايذاتیصفات
بـه کـدام هرکهداردوجودنوعیمتهايروشانسان،سرشتشناختبرايدیگرسوياز
،»تجربـه ومشاهدهروش«بهتوانمیهاروشاینجملهاز. دارنداشارهشناختاینازبخشی

»دینیمتونازگرفتنمدد«همچنینو»عقلیروش«،»تاریخیتتبع«،»شناختیروانبینیدرون«
شـناخت درعقلـی روشوسـنت، وکتاببهمراجعهودینیدرونهايروشکه. نموداشاره
). 69اسالم،دیدگاهازواعظی، انسان(هستندتراعتمادقابلانسانماهیتوذات

یـاد »فطـرت «عنوانباانسانیمشتركسرشتاز) کریمقرآنویژهبه(اسالمدینیمتوندر
ریـه نظ«اساس،همینبر. نموداشارهرومسوره30آیهبهتوانمینمونهعنوانبهکهاستشده

مطهـري شـهید همچونمسلماناندیشمندانازبرخیکهاستبنیاديمباحثجملهاز»فطرت
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شناسـی، خـدا شناسـی، معرفـت همچـون فلسفیمسایلحلبهآنواسطهبهتااندنمودهتالش

مطهري، مجموعه (بپردازندتربیتوتعلیمفلسفهحوزهمسایلهمچنینوشناسیانساناخالق،
). 483-481مان،ه؛3/468آثار،

اسالمدرفطرت
»فطرت«اصطالحیولغويمعناي
معنـاي بـه همچنـین و،»ابتکـاري ایجـاد واختراعوابداع«معنیبه»فطر«ریشهازفطرت

با). 640اصفهانی،راغب(استگفته»طولیشکافتن«راآناصفهانیراغبکهاست»شکافتن«
خداونـد کـه اسـت شـده نامیـده فطـر جهـت آنازآفریـدن فطـر، اولمعنـاي گرفتننظردر

دربارهو) گیاهبهدانهتبدیلیامرغبهمرغتخمتبدیلمانند(آفریندمیشکافتنباراموجودات
مورددرفطرتترتیببدین). 195-192قرشى،(استآمده)72(طه: »فطرناوالذي«نیزانسان
.  استشدهبردهکاربه»ویژهوهتازخلق«و)» شدن(شکافتن«معنايدودرانسان

اهللاآیـت بـا نـوا هـم چنانچهدارند؛تاکیداولمعنايبهبرخیمسلماناندیشمندانمیاندر
هسـتند، تکاملوشکافتنصیرورت،حالدردائماًکهاشیاخلقتمعنايدررافطرتطالقانی،

عالمـه ومطهـري هیدشـ همچـون نیـز برخی). 55سیاهپوش،: رك(دهندمیقرارتوجهمورد
کـه ؛)16/267طباطبایی،؛19-18مطهري، فطرت،(کنندمیتاکیددوممعنايبربیشترطباطبایی

صـبغۀ «هـاي واژهقـرآن دراینکهضمن. نیستندالجمعمانعۀفطرتواژهبرايمعنادواینالبته
انـد شدهبیانطرتفمفهومیشبکهدر) خداجومعنايبه(»حنیف«و) خدارنگمعنايبه(»اهللا
. انددانستهفطرتبرايمعادلیراهاآنمفسرانازبرخیکه

کهصفاتیوهاویژگی«برآن،شکلوریشهگرفتننظردربا»فطرت«اصطالححالهربه
امـوري «فطـري امورترتیببدین. کندمیداللت»داردوجودانسانآفرینشوخلقتاصلدر

آنخـود کیفیـت ونهفتهروحدربالفعل،شکلبهچهوبالقوهطوربهچهکهاصیلندوحقیقی
). 202دانشگاهوحوزههمکاريدفتر(»نیستنددیگريشناختیاگرایشتابعوفرعوهستند

طبیعتوغریزهفطرت،میانتفاوت
»طبیعـت «و»غریـزه «،»فطـرت «همچونمختلفیاصطالحاتمشترك،سرشتازبحثدر
راسـتاي دربحـث، ادامهدر. اندشدهبردهکاربهنیزیکدیگرجايبهگاهکهاستگردیدهمطرح

میـان نسبتواصطالحاتاینازیکهرکاربردومعناییقلمروبهتر،روشندرکیبهدستیابی
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: شدخواهدپرداختههاآن

واسـت هآنمختلفآثارمنشأکهجان،بیاشیايذاتیویژگیازعبارتست: »طبیعت) «الف
ایـن بـا ). 21گلپایگـانی، ربـانی (کننـد مـی یاد»نوعیههايصورت«اصطالحباآنازفلسفهدر

.  شودمیمحسوبنوعیکمشتركسرشتسطحترینکلیوترینعمومی»طبیعت«تعریف
آگــاهیوشــعورنــوعیازکــهحیوانــاتذاتــیهــايویژگــیازعبارتســت: »غریــزه) «ب

وهمـی وخیـالی حسـی، بلکـه نیست،گراکلیوعقلیهاآنآگاهیوشعورولیبرخوردارند،
ولـی دارد،آگـاهی میـل خودبهموجودیعنی-داردآگاهانهنیمهحالتغریزهتعبیريبه. است
تشـخیص راخودمسیرحالت،آنموجببهحیواناتو-نداردخودشعلماینبهعلمدیگر

حیـوانی تمـایالت وغرایزکهگفتتوانمی). 33-29مطهري،؛21گلپایگانی،ربانی(دهندمی
1.هستنداوجسمانیبعداقتضايانسان،در

نوعیغریزهمانندکهانسانذاتیشناختیواحساسیهايویژگیازعبارتست: »فطرت) «ج
فطـري آگـاهی یعنـی استبیشترآندرآگاهیدرجهاماواستآگاهیباهمراهمیلوکشش

جسـم واستآدمیروحبهمنسوبصرفاًغریزهبرخالفانسانفطرت. ستا»کلیوفکري«
دربـاره قرآنـی هـاي مـدح کهداشتتوجهبایدلذاندارد؛سهمیآنهايویژگیوساختماندر

انسـان وآدمـی طبـع شاملقرآنیهايمذمتواست،فطريانسانوفطرتمرتبهشاملانسان
اسـالم، دیـدگاه ازواعظـی، انسـان  ؛33مطهري، فطـرت، ؛21گلپایگانی،ربانی(شودمیطبعی
101-102  .(

بـه ومخلـوق تـرین عـالی عنـوان بـه انسانکهگرفتنتیجهچنینتوانمیخالصهطوربه
مشـترك سرشـت مرتبـه سـه هـر دارايتکـوینی طوربهروحی،وجسمیهايویژگیواسطه
مراتبدرتفاوتازناشیوشکیکیتتفاوتسنخازفطرتوغریزهطبیعت،تفاوت«اما. است

و»طبیعـت «ازاخصمصداقاً»فطرت«معنا،ایندر). 22گلپایگانی،ربانی(»استاشیاوجودي
). 203دانشگاهوحوزههمکاريدفتر(آیدمیشماربهآنزیرمجموعه

فطرتبهمسلماناندیشمندانرویکردهاي
آبـادي، شـاه حکـیم مالصدرا،عربی،ابنشراق،اشیخسینا،ابنالصفا،اخوانفارابی،کندي،

حوزهدرکههستندمسلمانیاندیشمندانجملهازمطهرياستادوطباطباییعالمهخمینی،امام

هاي: پیچیده، ارثی، ناآموختنی، که در همه اعضـاي یـک نـوع جانـدار     رفتاري است با ویژگی) «1382البته غریزه بر اساس تعریف سیف (-1
بر اساس این تعریف، در انسان هیچ رفتار غریزي وجود ». شودر یکسان دیده می(الاقل در همه اعضاي یک جنس از یک نوع جاندار) به طو

).349ندارد (ص: 
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وفلسـفه درفطـرت نظریـه تاریخینژاد، تطورغفوري(اندپرداخته»فطرت«بهعرفانوفلسفه
تـرین نزدیـک »فطـري شناسیانسان«اهراًظمسلماناندیشمندانمیاندر). 107اسالمی،عرفان

محتـواي . انـد بـرده کـار بـه نیـز رااصـطالح ایـن بعضـاً وبـوده اسالمیشناسیانسانبهالگو
نظریاتوآرامحصولاغلبتجربی،وعرفانیفلسفی،هايشیوهبرخالففطريشناسیانسان

ـ نفسوجوداثباتبرايگرچهمسلماناندیشمندان. استتفسیري امـا کننـد، مـی اقامـه ايهادل
سـپس وفطرتآیههمچوننقلیاتبهبیشتر) فطرتیعنی(نفسازخاصايجنبهاثباتبراي

سـعدي، احمـدي (شوندمیمتمسک) فطريهايگرایش(انسانفطريومتعالیهايگرایشبه
174-180  .(

برخـی چنانچـه نـدارد؛ وجـود نظـر اتفـاق اندیشمنداناینمیاندرفطرتقلمروبابدر
قلمـرو خمینـی امـام همچـون دیگـر برخـی کهحالیدردانند،میمحدودتوحیدبهرافطرت
انـد ندانستهمنحصرخداگراییوتوحیدبهکنند،میحکایتآنازروایاتوآیاتکهرافطرتی

).  154الخمینی، چهل حدیث،موسوي(دانندمیآنمشمولرامتنوعیمعارفو
امـا دارند،انسانفطرتوجودبابدراختالفاتیهمباجزییاتدرگرچهنمسلمامتکلمان

فطـري رادینـی هـاي گـزاره همـه برخـی . هسـتند فطـري دینیهايگزارهکهمعتقدندهمگی
اصـل فقـط برخـی وداننـد مـی فطريرااعتقاداتاصولبامعناهمهايگزارهبرخیدانند،می

خـدا بـه »گرایش«کهآنندبربرخیسوم،دیدگاهطرفدارانمیاندر. شمرندمیفطريراتوحید
سرشـت وجبلـت درخداونـد »شـناخت «کـه باورنداینبردیگربرخیواستانسانفطري
) شـناخت هـم وگـرایش هـم یعنـی (دوهربودنفطريبهنیزسومیدسته. استنهفتهانسان
آنبـر آباديشاهاهللاآیتمیانایندر). 206-205دانشگاهوحوزههمکاريدفتر(دارنداذعان
راسـتا ایـن دروبشـرند فطـري ) امامتونبوتعدل،معاد،توحید،(اعتقاداتاصولکهاست

گفتمـان وبپردازداصولایناثباتبهفطرت،ازگرفتهنشأتبراهینبرتکیهباتانمودهتالش
وخداونـد صفاتبهعطفبايو). 113نژاد،غفوري(کندگذاريپایهبابایندرراجدیدي

اشـاره انسـان درتعـالی حـق صـفات بامتناظرصفاتیمجموعهبهاوست،مخلوقانساناینکه
. هستندانسان»فطري«وذاتیکهکرده

امـا اسـت، شـده واردمعـارف ایناثباتبراياوفطريبراهینازبرخیبهانتقاداتیگرچه
.  نیستپوشیچشمقابلجریاناینبراواثرگذاريوفطرتنظریهتبییندراوتالشهمچنان

انسانفطرتبابدرآباديشاهاهللاآیتدیدگاه
درفطـرت نظریـۀ گـذاران بنیـان از) ق. ه1369-1292(آباديشاهمحمدعلیمیرزااهللاآیت



133گرا) فطرتتیبر فطرت (تربیمبتنتیو تربمیتعل1393پاییز و زمستان
فلسـفه، نقلـی، اسالمی،علومجملهازمختلفعلومتحصیلدروي. رودمیشماربهاخیرقرن

نجـف تهـران، اصفهان،برجستهاساتیدمحضرازطبدرقانونکتابوفرانسهزبانیاضیات،ر
آخونـد (خراسـانی کـاظم محمـد اهللاآیـت خوانسـاري، هاشممیرزااهللاآیتجملهازسامراو

دروي. بـرد بهـره شـیرازي تقـی محمداهللاآیتوشریعتاهللافتحشیخاهللاآیتو) خراسانی
بـه دین،تبلیغوعلومتدریسبرعالوهآباديشاهاهللاآیت. رسیداجتهاددرجهبهسالگیهجده

جملـه از(وقـت حاکمـان علیهچنانچهپرداخت،مینیزسیاسیوفرهنگیتربیتی،هايفعالیت
آنکـار بـر ونمـود برپـا نیزايمدرسهاو. نمودمبارزهوبرخاست) رضاخانوشاهناصرالدین

از). 43-34مرتضـوي، ؛238-237متـرجم، مقدمـه البحار،رشحاتادي،آبشاه(داشتنظارت
درکـه نموداشاره»البحاررشحات«و»المعارفشذرات«بهتوانمیایشانآثارترینمهمجمله

.  استشدهبردهبهرههاآنازپژوهشاین
اوسـت، دینـی اندیشـه ساختمانساختزیروفلسفهتمامکهرا،»فطرتنظریه«آباديشاه

). 27پیرمـرادي، (استکردهاستنباط) رومسوره30آیه(فطرتآیهازهرمنوتیکیرویکرديبا
اسـت »عرفـانی وذوقـی رویکـرد بـا آمیختـه احیانـاً ودینیدرون«نظریهاینبهويرهیافت

کلّـی طوربه). 21آبادي،شاهحکیممعرفتیمنظومهدرمبدأاثباتدرفطرتنژاد، نقشغفوري(
صـبغۀ کـه شـده مطرحآباديشاهآثارازدستهآندرفطرتبهمربوطمباحثکهگفتتوانمی

اوهـاي پـردازي نظریهکهنیستمعنیبداناینحالعیندر. استشهودواشراقآن،برحاکم
). 22همان،(هستندفلسفیوعقالنیپشتوانۀازعاري

اوکـه استاینداردفطرتنظریهبهمعتقدناندیشمندادیگرباآباديشاهکهمهمیتفاوت
»فطـرت برهـان «راآنوگیـرد مـی کـار بـه الوجـود واجبمنطقیاثباتبرايرافطرتروش

اعـم (فطـري آنموادولیداردقیاسیصورتکهاستبرهانیمعنايبهفطرتبرهان. نامدمی
). 33-32پیرمرادي،(است) عقلیودینیاز

آباديشاهاهللاآیتمنظرازانسان
انسـان دربـاره روهمـین از. آیـد مـی شـمار بهمالصدرامکتبپیروانازآباديشاهاهللاآیت

جسمانیۀ«روحویافته،تشکیلروحو) برزخیبدنوماديبدن(بدنازانسانکهاستمعتقد
وهپیوسـت وآنازمتـأخر وبـدن پیـدایش ازبعـد روحپیدایشنظراینطبق. است»الحدوث

بعـد شاملبعديدوموجودينفسدیگرعبارتبه. آنازجداومنفصلنهاستآنباعجین
ملکـوت ازدومـی وبرخاستهطبیعتازاولیکهاست) معنوي(ملکوتیبعدو) مادي(ناسوتی
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فرزنـد پیدایشدرپدرومادرنقشنفس،پیدایشدرملکوتوملکعالمواست،شدهافاضه

پیـروي بهويدیگرسوياز). 197-195المعارف،شذراتآبادي،شاه؛59ضوي،مرت(داردرا
رامظـروف وظـرف یـا مرکـوب وراکبرابطهروحوبدنمیاننسبتدرصدراییمکتباز

واستبدنمدبرروحاساساینبر. نمایدمیمطرحرا»تدبیري«رابطهعوضدروپذیردنمی
).  پاورقی،64-63عشق،فطرتآبادي،شاهدریگانیگلپا(2داردتعلقیرابطهآنبا

قـرار توجـه مـورد مـدنی واجتمـاعی ذاتـاً موجوديعنوانبهراانسانآباديشاهطرفیاز
. کندتأمینراويتکاملزمینهبعددوهردرتااستنیازمندهاییبرنامهوقوانینبهکهدهدمی
انسـان تکاملیسیرطولوعرضکهاستارهاییراهکارائهدرصددويدیدگاه،ایناساسبر
زنـد مـی دورفطریـات محـور براجتماعیوسیاسیاخالقی،راهکارهاياینهمه. گیردفرارا
وتعلـیم برايمبناییراويدیدگاهازفطرتچارچوبتوانمیاساساینبر). 60مرتضوي،(

. دادقرارتربیت
آباديشاهاهللاآیتآراءدرفطرت

آیهتفسیرذیل) »البحاررشحات«هايبخشازیکی(»الفطرهواالنسان«کتابدرآباديهشا
مطـرح رافطـرت بـاب درخـود نظریه) ششمشذرهویژهبه(»المعارفشذرات«دروفطرت
آنمفادکهداندمی) ایجادمعنیبه(»فطر«ریشهازو،»فعلۀ«وزنبررافطرتوي. استنموده

نظریـه، ایـن در). 314البحـار، رشـحات آبـادي، شاه(داردداللتایجادچگونگییاکیفیتبر
:  استشدهشناخته»مدرِكوجودلوازم«عنوانبهفطرت
صـفتی (خواننـد طبیعترامدرِكغیروجودلوازموگویندفطرترامدرِكوجودلوازم«

عشق،فطرت)» (خوانندطبیعتاالوگویندفطرتراآنباشد،بودهمدرِكذاتمخصوصکه
21 .(

کـه اسـت مسـلمانی اندیشـمندان جملـه ازآباديشاهمحمدعلیاهللاآیتشدگفتهچنانچه
ذاتدر»الهـی معرفـت «تنهـا نهوينظراز. نگردمیاعتقادياصولحوزهدررافطرتقلمرو
آنمـابین وادمعـ مبدأ،بهعلمشامل(اسالمیمعارفکلبلکهشده،نهادهبسیطجعلبهانسان

توجـه بایـد البتـه ). 35پیرمرادي،(3استشدهسرشتهآدمینهاددرنیز) عدالتوعبودیتدو،

آبادي، فطـرت  تواند ادامه حیات دهد (گلپایگانی در شاهماند و نمیرود و بدن بدون مدبر میاگر مرگ طبیعی باشد، این روح است که می-2
، پاورقی).64-63عشق، 

را شـامل  ی(که معرفتیستنیدانست که حکم آن محدود به معرفت خاصیدبه وجوب معرفت حکم کرده است، باکه فطرت ییاز آنجا«-3
یجهنتینمختلف است، بنابراوثثبوت و حدیثحال از آنجا که معروف (متعلق معرفت) از حین). با ایردرا در بر نگیگريشود و معرفت د
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جزییـات در. جزئیـات نهواستکلیمواردکشفدارعهدهفطرتایشاننظربهبناکهداشت

مختلـف هـاي امـت وهـا انسـان کاشـفه قـواي اخـتالف همچـون شرایطیعدالت،وعبودیت
ایـن گونـاگون هـاي زمـان وهـا مکـان درمختلـف هـاي گروهمیاناستممکنوذارندتأثیرگ

وعبـادات جزئـی مواردتبیینوتعیینشامل(جزییاتبیانکهآنجااز. باشندمتفاوتجزئیات
متفاوتومختلفظاهربههايشریعتاست،الهیپیامبرانعهدهبر) هاآناداينحوهوحقوق

البحـار، رشـحات شرح؛341-338البحار،رشحاتآبادي،شاه(استتوجیهقابلدلیلهمینبا
. خوردمیپیوند) فطرت(تکوینیهدایتبا) نبوت(تشریعیهدایتترتیببدین). 277

فطرتهايویژگی
وجهـه هـا، ویژگـی ایـن اولدسـته . گرفـت نظـر درتوانمیویژگیدستهدوفطرتبراي

کـه ذاتـی وسرشـتی امـري عنوانبهآنتحلیلوفطرتبهتوجهصرفیعنیدارند»تحلیلی«
نیزرادیگريهايویژگیمجموعهتحلیلی،هايویژگیبرعالوه. شودمیبارآنبههاییویژگی

اسـت انسـانی مشـترك سرشتشناختمنبعدیدگاهازبرآمدهکهبرشمردفطرتبرايتوانمی
وقـرآن آیـات بـه تفسـیري نگـاه اساسبرونقلیمنابعبهتوجهباآباديشاهوجه،ایندرکه

برخیاستممکنکهداشتتوجهباید. نمایدمیاشارهفطرتهايویژگیازبرخیبهاحادیث
.  باشندداشتههمپوشانیهمبادستهدواینهايویژگیاز

: نموداشارهزیرمواردبهتوانمیفطرتتحلیلیهايویژگیجملهاز
اینفرضزیراندارد،نیازانسانوجودازغیرعلتیبهفطریاتتحقق: ودنباکتسابیغیر-1
. همراهنداوباخلقتابتدايازهمفطریاتهست،انساناگرپس. انسانندسرشتیکهاست
ماننـد چیـز یـک ذاتلوازمزیرااند؛جاودانهوپایدارثابت،فطریات: جاودانگیوثبات-2

. ناپذیرندانفکاكآنذاتیات
دارنـد، عمومیـت وکلیـت وبـوده فراگیروهمگانیفطریات: فراگیريوبودنهمگانی-3
مکانوزمانازفطرتنتیجهدر. گیردمیخودپوششزیرراجهانتمامآنشمولیدایرهیعنی

.  استبیروننیزجغرافیاوسیاستاقتصاد،همچونعواملیتأثیرقلمروازوبودهترفرا
دارد،ايویژهمعرفتوروشندركفطریاتبهنسبتانسان: بودنحضوريعلممتعلق-4
. گیرندقرارغفلتموردحصولیعلمنظرازهاآناستممکنگرچه

به معارف ثابت مشمول حکم یلبه خاطر نگیرد،یدر بر میزمعارف را نیرت است و اگر ساثابيهاکه مقصود حکم فطرت، معرفتگیریمیم
کـه علـوم   یـرا زنیسـت، یمنحصر به  علـم خاصـ  یق،به حقايفطریشاساس گراین). بر ا337-336رشحات، ي،آباد(شاه»شوندیفطرت م

.به عنوان مقدمه معارف ثابت مطرح شوندتوانندیمختلف م
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ویژگـی ازانسانزیراهمراهند،عقلیوفکريمعرفتودركبافطریات: بودنعقالنی-5
ویژگـی ازبـودن، عقالنـی ويفکـر دلیـل بهفطریاتروایناز. استبرخوردارتفکروعقل

دفتـر ؛56سـیاهپوش، ؛23-22گلپایگـانی، ربـانی (برخوردارنـد نیـز عقالنیارزشوقداست
). 202دانشگاهوحوزههمکاري

اهللاآیـت منظـر ازویـژه بـه واسـالمی دیـدگاه ازفطـرت دومدسـته هايویژگیازبرخی
: ازعبارتندآباديشاهمحمدعلی

.  استتبدیلزافارغفطرت) الف
در. اسـت »ثابت«بودنذاتیواسطهبهفطرتشداشارهنیزتحلیلیهايویژگیدرچنانچه

لـوازم ازیکـی عنوانبه(فطرتدرباره»اهللالخلقالتبدیل«آیهاساسبرآباديشاهراستاهمین
). 315حار،البرشحاتآبادي،شاه(»نیستتألیفیجعلقابلنفیاًشیالزم: «استمعتقد) وجود
وترکیـب انسانباوشودایجادانسانوجودازپیشکهنیستعوارضیجملهازفطرت«یعنی

تبـدیل قابـل فطـرت اینکـه ضـمن …اسـت انسانمصداقفطرتدیگرعبارتبه…شوداضافه
خلقـت اولـین نسـخه درتعـالی خداونـد کهاستهمانانسانیپدیدهدرفطرتیعنینیست؛
امردرواهمهوخیالقوهتصرفبرايجاییترتیباینبه…استدادهقرارایتعنموردانسان
درفطـرت تفـاوت لـذا ؛)227-225البحـار، رشـحات شرح(»ماندنمیباقیالهینهادهوذاتی

. بودخواهدمنتفیمختلفهايانسان
.  خطاستازمعصومفطرت) ب
»انقـالب واختالفاکتساب،«اینکهبهوجهتوفطرتبامرتبطآیاتتفسیربهبناآباديشاه

راآنبرابردرشدنتسلیملزومامراینازوداندمیخطاازمعصومرافطرتندارد،راهآندر
راآنازپیـروي فطـرت بـا دیندانستنمطابقباسپسوي). 65عشق،فطرت(گیردمینتیجه
: داندمیالزم

بـدان بایـد نـاگزیر روایـن ازوخطاسـت ازوممعصخوداحکامومقتضیاتدرفطرت«
(توبـه:  » ...القیمالدینذلک«: استفرمودهمتعالخداوندچنانکه. شویمتسلیمبدانوبودملتزم

(رشـحات »اسـت فطرتمقتضايوحکمبرمبتنیدینهمانآیه،ایندراشارهمورددین)36
). 316البحار،

هـدایت بـراي راالزمزمینه) تکوینیهدایتوسیلهعنوانبه(فطرتعصمتترتیببدین
دربخواهـد ) تربیـت جملـه از(تشـریعی هـدایت عنوانباکهآنچههر. کندمیفراهمتشریعی
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نیـز فطرتبهالتزامدستورچنانچه. باشدفطرتباهماهنگبایدشود،گرفتهکاربهانسانمورد

فطـرتش بـر کـه چـه هـر ازبایـد انسـان کهگرفتنتیجهتوانمیواستآمدهمربوطهآیهدر
. کندپرهیزاندازد،حجاب
داشتهپیدرراانسانزندگیسامانومندينظامکهچههرآباديشاهنظرازدیگرسوياز
تـوان مـی نظـر ایـن از. آیـد میپیشتزاحماتیمیانایندرگاهامااوست،کمالجهتدرباشد

توانـد می) شدنخداگونه: گراییکمال(داردکهافقیباکهگرفتنظردرنماییقطبرافطرت
درمشـکک استممکنزمانومکانبهبنانیزکمالدیگرسوياز. باشدتزاحماترفعمعیار
-324البحـار،  رشحات(استراهگشافطرتبازکهگردندمطرحهااولویتوشودگرفتهنظر
325 .(

. دارندفضعیوبالقوهجنبهعمدتاًفطریات) ج
کـه نیسـت معنـا ایـن به) غریزیاتوفطریاتازاعم(مشتركطبیعتبودنذاتیوطبیعی

سرشـت تـوان مـی بلکـه انـد؛ شـده شـکوفا وگرفتـه شکلفعلی،اموريتماماًآن،عناصرتمام
فراهمباوزمانمروربهکهدانستهاقابلیتوهااستعدادايپارهبرمشتملراهاانسانمشترك

). 124واعظـی، سرشـت انسـانی،   (گـردد مـی شکوفاورسدمیفعلیتبهخارجیشرایطآمدن
وظهورمنصهبهویابندمیرشدمحیطوتربیتاثربرسپسوضعیفندابتدادرفطریاتعمده

). 203دانشگاهوحوزههمکاريدفتر(رسندمیکاملفعلیت
اسـتعدادهاي زیـرا اسـت؛ بالقوهانسانوفعلبالحیوانخلقت،ابتدايدربشردیگربیانبه

دراوموفقیـت میـزان چههرادامهدروشوندمیفعلیوشکوفاترزوداودرحیوانیوغریزي
بیشـتر خـویش وجـود قلمـرو درالهـی فطـرت بخشیدنحاکمیتوفراحیوانیجهاتتقویت
). 93اسالم،دگاهدیازواعظی، انسان(داشتخواهدبیشتريبهرهانسانیتازبشود،
. نیستسازگارتقلیدبافطرت) د
است،شدهسرشتههاآنباانسانیروانودارندانسانذاتدرریشهفطريامورکهآنجااز

وتنفـر ابـراز حتـی ونـداده نشـان خـود ازتمایلیندارد،همخوانیهاآنباکهآنچهمقابلدر
رشحاتآبادي،شاه(»استنقصازمتنفروطلبکمالفطرتاًانسان«کهچناننماید؛میانزجار

: نتیجهدر). 434البحار، 
فطـرت بـا تقلیـد زیـرا …اسـت محالامرياصول،ازپیرويوتقلیدبهفردساختنملزم«

). 318همان،(»استفطرتمطابقشریعتودینکهحالیدر. استمخالف
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بـر گیـري تصـمیم آناسـاس بـر کهداردنظر»کاشفهفطرت«بهآباديشاهویژگی،ایندر
قبـول مـورد باشـد، دركایـن بانامطابقیامخالفآنچههرواستدرونینظرودركاساس

.  گیردنمیقرار
شـهوت، وغضـب همچوناموريوفطريامورمیانهمخوانیدربارهکهاستذکرشایان

بایـد ،)61-60طهري، فطـرت، م(نامدمیجسمیهايخواستوهاگرایشراهاآنمطهريکه
نگـاه درهمچنـین وشـود مـی دادهنسـبت انسـان فراحیوانیجنبهبهفطرتکهنمودیادآوري

-195البحار،رشحاتآبادي،شاه(دارد»تدبیريرابطه«جسمبهنسبتروحآباديشاهاهللاآیت
وروحتـابع ارخـود جسـمی هـاي گـرایش وحیـوانی امورانسانکهآنجاتاروایناز،)202

بـه نـاهمخوانی شـهوت وغضبوفطريامورمیاندهد،قرارفطريوفراحیوانیهايگرایش
ملکـه بـه حیـوانی هـاي گـرایش شدنتبدیلباکهاستممکنحالاینبا. آمدنخواهدوجود
میـان حالـت ایـن درکـه ) 125-124نـژاد، نـادري (گیـرد قـرار محاقدرفطرتانسان،راسخ

گرایشـات ازپیـروي بـا دیگـر، سويازو. آمدخواهدبوجودتعارضحیوانیموراوفطریات
.  داشتخواهندمرتبهتنزلفرد،نزدحیوانیشهواتجایگاهانسانی،کرامتحفظوفطري

آباديشاهاهللاآیتدیدگاهازفطریاتانواع
الـزم «معـادل را»اهللافطرة«نحوي،هايظرافتبهبناوفطرتآیهسیاقاساسبرآباديشاه

اسـت شـده الـزام خـویش الهـی فطـرت ازپیـروي بـراي انسانمبنااینبر. داندمی»اهللافطرة
وجدانیاتباسازگارلذاودرونیوتکوینیامريالزام،اینالبته). 69عشق،فطرتآبادي،شاه(

نیـازي کهستاانسانسعادتبرايراهیفطرتبهتوجهوينظرازدیگرسوياز. استفرد
: نداردتربیتوتعلیمبه

معلـم بـه محتـاج واسـت کتـب افصحواوضحکهبنماییمخودذاتکتابمطالعهچون«
نظـر وکتـاب گشـودن بـه اسـت محتاجفقطوبخواندتواندمیکسهمهکهقسمیبهنیست،
). 127همان،(»آندرکردن
بـه پاسـخ پـی درویابـد میگرایشتفطریاانواعشناختسويبهذهناهمیتی،چنینبا

تـوان مـی اساسـاً اسـت؟ کدامفطریاتانواعوگستره«کهآمدخواهدبردستاینازسؤاالتی
کمـاالت وصـفات فطـرت، بـاب درآبـادي شاهنظریهبهتوجهبا. »نمود؟ذکررافطریاتهمه

حیـات «رااوانتـو مـی ووجودنـد مراتب) قدرتوغناعشق،حیات،علم،همچون(خداوند
رشـحات آبـادي، شـاه (شـمرد »صرفقدرتوصرف،عشقصرف،غنايصرف،علمصرف،
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اسـت، شدهآفریدهخدافطرتبرکهاستايویژهمخلوقانساندیگرسوییاز). 253البحار،

اتفـاق وجـود لـوازم مـورد دردوهرزیرادارد،مطابقتحقذاتکتابباماذاتکتاب«یعنی
بـه معطـوف وخداونـد صفاتبامتناظرنیزانسانفطريهايویژگیلذا؛)315مان،ه(»دارند

تعیـین روایـن ازدارد،تنـاظر خداونديصفاتگسترهباانسانفطریاتگسترهوهستندهاآن
داردمختلفـی ابعـاد فطرتگرچهکهنمودبیانبایدهمچنین. رسدنمینظربهممکنآنتعداد

امـا دهنـد، مـی پوشـش راانسانگوناگونوجوهو) …وعاشقهفطرت،عالمهفطرتهمچون(
آنواسـت یکـی انسـانی هـاي نهادهتمامیدرمالكاصوالً: «دارندریشهحقیقتیکدرهمه

البحـار، رشـحات شـرح (»کنـیم مـی تعبیـر »بیداروجدان«بهآنازماکهاست»فطرتآگاهی«
235 .(

فطـرت عالمـه، فطـرت «همچـون فطریـاتی ازخـود مختلفآثاردرآباديشاهحالاینبا
افتقاریـت، فطـرت حریـت، فطرتخاضعه،فطرتراحت،حبفطرتعاشقه،فطرتکاشفه،
وشـده اشارههاآنترینمهمازبرخیبهادامهدرکهنمایدمییاد»خوففطرتورجاءفطرت
:  گرددترسیمنانساروانیساختارآناساسبرتااستگردیدهتالشنهایتاً
عالمهفطرت) 1

آبـادي، شاهنظرازراستاهمیندر. دهندمیتشکیلمعرفتوادراکاترافطریاتازبخشی
نهواستحضورينوعازهاآنبهعلمکهاستبرخوردارهاییآگاهیازفطريطوربهانسان

ششمشذرههايفتمعرذیلدروي. نامدمی»عالمهفطرت«رافطريویژگیاینوي. حصولی
بـه کـه کنـد مـی معرفیعالمهفطرتبرشاهديراانسانیوجدان»المعارفشذرات«کتاباز

تشویقشناسایی،راخویشفطريهايگرایشومقتضیاتتواندمیانسانبیدار،وجدانواسطه
). 41عشق،فطرتآبادي،شاه(نمایدتقبیحیا

وشـده دانسـته انسانجوییحقیقتوحنیفیتاهرقدماولینعالمهفطرتراستاهمیندر
کسـب ازراانسـان عالمـه فطرتونکردهکفایتانسانبرايفطرتدرشدهجعلفطريعلم
یعنـی (اولقـدم برخالف: «نمایدمیفراهماوبرايراحرکتاولیاتبلکهکند،نمینیازبیعلم

دارد،عمومیـت وگرفتـه قـرار هـا انسـان همـه اختیاردرمایهدستیکمثلکه) عالمهفطرت
بـه رجـوع بـر عـالوه بلکه. باشدنمیبرخوردارعمومیتاینازونیستچنینبعديهايقدم

تـر دوراولقـدم ازچـه هـر …داردبستگیانسانآگاهانهارادهاعمالوتالشبهعالمه،فطرت
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پـوش، سـیاه (»گرددیمافزودهآنخصوصیتبهوشدهکاستهنیزمسئلهعمومیتازشویم،می

133 .(
»ثابـت معارف«آباديشاه. استفطريمعرفتمحدودهآیدمیذهنبهکهسؤاالتیازیکی

نیـل برايبگیرد،بردرنیزرامعارفسایرفطرتاگراستمعتقدوداندمیمحدودهایندررا
علـم ایـن ازیبخشـ ويعقیـده بـه ). 337رشحات البحار،آبادي،شاه(4استثابتمعارفبه

دهندمیتشکیل) تصدیقیوتصوريعلوممبادي(»بدیهیتصدیقاتوتصورات«راحضوري
). 93فطرت عشق،(

:  است»انسانخودبهعلم«کندمیتوجهآنبهعالمهفطرتکهچیزياولینطرفیاز
علـم خـود، بـه علـم کـه قسـمی بـه اوسـت، خـود است،انسانمشهودکهچیزياولین«

). 72همان،(»استحصولیعلمکهاشیاسایربهعلمبرخالفاست؛يحضور
ادراكراخـود ذاتـش، حقیقـی لوازمازیکیعنوانبهعالمه،فطرتباانساندیگربیانبه

درکهمعرفتازمرحلهاین. 5)»من(«استآگاهخودفراماديانسانیعالیحقیقتبهوکندمی
وانبیاسـت اهـداف اوالترینوترینمهمازیکیشده،بردهنام»نفسمعرفت«بهآنازروایات

اساسبر. 6»ربهعرَففَقَدنَفْسهعرَفمنْ): ص(النَّبِیقَالَ: «گذردمیآناز»رب«معرفتمسیر
نیـاز ونقـص همچنینونداردپروردگاريالعالمینربجز«کهاستآگاهانسانفطرتهمین
حمـد وتسبیحبهوکندمیادراكدیگرسويازراپروردگارغنايوکمالوکسو،یازراخود
خود،وجودعالمبرحاکمالهیسننوقوانینازتبعیتباواستمشغولاحدیتمقدسذات

).  131-130سیاهپوش،(»استخویشنواقصرفعپیدر
کاشفهفطرت) 2

بـا هـایی تفاوتامااست،یکسانعالمهفطرتباآنمرجعکهرافطریاتیازیکیآباديشاه
یعنـی کاشفهفطرت). «317البحار،رشحاتشرحآبادي،شاه(نامدمی»کاشفهفطرت«داردآن

؛)38ملکی،(»کندکشفراحیاتراهالهیهدایتپرتودربتواندخودشکهفطرتی
ومادرسینهمکیدنمانند(وهبیعلوموافکار،سرانجاموهاکارسرآغازدر] فطرتاین«[

و از جمله اصول دین در فطرت وجود دارد » معرفت اصل، مبدأ و معاد هر چیزي«آبادي ه پیشتر هم اشاره شد در منظومه فکري شاهچنانچ-4
).127آبادي، فطرت عشق، (شاه

ي دارد کـه  تفاوت این نظر با نظر دکارت در این است که، منظور از دریافت خود با فطرت عالمه، این است که درك ذات نیـاز بـه ابـزار   -5
شویم.همان فطرت عالمه است؛ نه اینکه از طریق ادراك فطرت عالمه، به درك ذات نایل می

.2/26،بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار-6
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نمایـان اسـت، خـود نظـر ورأياسـاس بـر گیـري تصـمیم نیازمنـد که) گلودرشیرفروبردن

ونفـع بهآنکهمگرکند،حرکتچیزيسويبهتواندنمیانسانکهاستبدیهیزیرا…شودمی
).  318البحار،رشحاتآبادي،شاه(»کندپیداعلمآنضرر

کـه راآنچهزیانوسودوپردازدمیفطریاتمصادیقکشفبهشفهکافطرتدیگربیانبه
نیازمنـد انسـان عاشـقه فطـرت نمونـه عنوانبهنماید؛میکشفکندمیتالشآندربارهانسان
) عالمـه فطـرت (اصـول بـر مبتنیوکاشفهفطرتطریقازکشفاینکهاستمعشوقکشف

آگـاهی آنچـه دربـاره شخصشدخواهدسببکهاستفطريکشفهمین. «گیردمیصورت
رشـحات شـرح (»دهدانجامکند،تبعیتاوازیانمایدمشورتکسیباآنکهبدوناست،یافته

قـدرت امـا . دارداکتسابیغیروحضوريجنبهنیزفطرتایندرهاآگاهی). 235-234البحار،
بنـا ) فطريدینکمالوجهدوعنوانبهعدالتوعبودیتدرویژهبه(جزئیاتدرافرادکاشفه

شودهاییاختالفبروزبهمنجراستممکن) استعداديوطبیعیجهات(فرديهايتفاوتبه
وسـطح ازناشـی اخـتالف ایـن چـون ،)341البحار،(رشحاتنیستانتظارازدورچندانکه

امـا دارد،کلـی کشـفیات فطـرت گرچـه تربیـت درپـس . اسـت کاشفهفطرتدسترسیافقی
درفعلیتاینمقدماتزیراداشت،واحديانتظارآنیافتنفعلیتومقابلدرهمهازتواننمی
مختلـف هايامتبرايشرایعواحکاماختالفتوانمیرهگذرهمینازونیستیکسانهمه

. نمودتوجیهرا
ومنکـر کاشـفه، وعالمـه فطرتوجودکهنمودتوجهمهمنکتهاینبهبایددیگرطرفاز
نیسـت باشد،داشتهتفصیلیعلمفطرتمقتضیاتبهنسبتکهعالمیوجودوتعلیملزومنافی

استايمقدمهفطرتچندهرکهگرفتنتیجهچنینتوانمینتیجهدر). 339البحار، (رشحات
اسـت تفصیلنیازمندوداردکلیحالتفطرتهايدریافتزیرانیست،کافیاماحرکت،براي

.  گیردمیصورتامامیاعالمسويازامراینکه
عاشقهفطرت) 3

ازوسـیعی گسـتره کـه شمرد»عشق«توانمیراآباديشاهاهللاآیتنظردرفطرتکلیدشاه
درآنبـه روایـات ازمعـدودي ونداردسابقهقرآندرواژهاینچندهر. گیردمیبردررامعنا

درخـاص اصـطالحات ازگیـري بهـره حـال ایـن بـا انـد، نمـوده اشـاره مجـازي عشقمعناي
.  نیستنامتعارفچندان) آباديشاهفکريمنظومهدر»عشق«واژههمچون(عرفاواندیشمندان

التبـدیل «آیـه بـه توجـه بـا واستآنذاتیوفطرتلوازمجزءعشقآباديشاهدیدگاهاز
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شـذرات کتابششمشذره183معرفتدرکه(»الیتخلفوالیعللالذاتی«قاعدهو»اهللالخلق

ازونمـود ایجـاد تواننمیتغییريعشقایندر) نمودهنقلسبزواريحکیمازراآنالمعارف
وجـود بالفعـل صـورت بهفطرتدرمطلقعشق«دیگرسوياز. نیستتفکیکقابلنیزانسان
اساسینکته. تاسیکسان) شقیوکافرمؤمن،وصی،پیامبر،ازاعم(آدمیانهمهدراینودارد
معشـوقی وجودآناقتضايکهاستاضافیصفاتجملهازعشقکهدانستبایدکهاستاین

همـین در). 336البحـار، رشـحات آبادي،شاه(»استمعشوقیافتندرهاانسانتفاوتواست
کمـال ومعـانی بیـان و(اظهـار سـرور، وابتهاجقدرت،بقا،حیات،«آباديشاهکهاستجهت

فطـري هـاي معشوقجملهازرا»راحتیوآسایشونیکنامیحریت،وآزادي،)باطندرفتهنه
). همان(داندمیانسان
مراتـب ونگردمیتشکیکیصورتبهصدراازپیرويبهراعشقآباديشاهدیگرسوياز

ترینکاملتاوشودمیآغازسطحتریننازلازسویکازکهگیردمینظردرآنبراينامتناهی
فطـرت آبادي،شاه(یابدمیادامه) خداوندبهمحبتتااشیاوهاانسانبهمحبتاز(ممکنحد

عالیـق همهواستعالیترینوترینکاملخداوندذاتبهفطريعشقمنظرایناز). 41عشق،
کـه چنـد هـر ،)36-35همان،(گیرندمیقرارخداوندبهعشقتأثیرتحتدیگرهايمحبتو

. کندخطامعشوقتشخیصدرانساناستممکن
درکـه استاینعشقمناطزیرانیست؛مامعشوقکهبریممیپییابیم،میکهچیزيهر«
. نیسـتند همـراه راحتـی بـا ) خداجز(هامعشوقاما. شودحاصلراحتیوآرامشوصلهنگام
»برسـیم ) خـدا (تـرین کاملبهتاستادسترسقابلهمکاملازترکاملزیراندارد،پایانعشق

). 335البحار،رشحاتآبادي،شاه(
انسـان آبـادي شـاه تعبیـر بـه (اوسـت خـود انسـان، معلـوم ومشـهود اولـین کهشداشاره

آبـادي شـاه تعبیـر بـه (اوسـت خـود نیـز معشـوق اولـین اساسهمینبرو) است7»خودبین«
مقتضايبهکسهردیگرعبارتبه. استشدهتعبیرنیز»ذاتحب«بهآنازکه) 8»خودخواه«
عشق) ماديومعنويهايداراییازاعم(هایشدارندگیو») من(«خویشتنبه»عاشقهفطرت«

):  232همان،(ورزدمی
اوعبـارتی بـه ودارنـد نسـبتی ويباکهاستچیزهاییوخودکمالخود،عاشقانسان«

).230، رالبحارشحاتشرحي،آباد(شاه»یمآگاهیشکه به خویابیمیدر مکنیم،یمراجعه میشما هر گاه به فطرت خو«یعنی-7
در برخی متون، تعبیر خوددوستی نیز به کار رفته است.-8
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).  318-317همان،(»استخودخواه

درگیـري ازروحـش نجـات بـراي فرداستممکنکهاستجابدانتاي»خودخواه«این
حکایـت شـخص نـاتوانی وضـعف ازالبتهکهشودخودکشیبهحاضرهاسختیومشکالت

:  انسانخاطربدینپس. کندمی
آبادي،شاه(»…استخواهراحتوطلبآزاديوخودرأيومستبدوخودپسندومعجب«
). 74عشق،فطرت
بـدل انسـان فطـرت بـراي حجـابی بـه بماند،محدودحدهمیندرفطريگرایشایناگر

معشـوقه بـه مبتالرواینازاست؛خودشابتداییمعشوقذات،بهحببابازانسان. شودمی
اولینانسانچندهرلذا). 57رودگر،ازنقلبه(گرددنمینایلحقیقیمعشوقوصالبهنفس،

نیسـت، مصـداق تـرین بـر امادارد،میلآنبهمعشوقعنوانبهعشقفطرتهکاستمصداقی
.  تابدمیبررويمطلقکمالیافتنبراياوازاصیلفطرتواستنیازمندوناقصاوزیرا

راحتحبفطرت) 4
لذت: «ازعبارتستوداردفطريخاستگاهانساندر»طلبیراحت«یا»راحتحب«فطرت

هـم زحمتـی وخستگیهیچکهلذتیوخستگی،بامتقارنغیرخستگی،بهمسبوقغیرمطلق
اسـت، مطلـق راحتـی انسـان خواسته). 319البحار،رشحاتآبادي،شاه(»باشدنداشتهدنبالبه

وکنـد زنـدگی آرامودغدغـه بـی خواهدمیانسانیهر. نباشدآندردردسريهیچکهراحتی
درگلپایگـانی (ایسـتد بـاز حرکـت ازوبگیـرد آرامخواهدمیکههمچناننبیند؛رنجوسختی

آسـودگی وراحتـی دوسـتدار چنانانساناینکهجالب). پاورقی،110فطرت عشق،آبادي،شاه
البحـار، رشـحات آبادي،شاه! (اندازدمیخستگیوزحمتبهراخودآن،بهنیلبرايکهاست
318 .(

معشـوق عـدم وحـس فقـدان یـا معشوقانوجدسکونت،وراحتمناط«دیگرسوياز
بـه تـا اسـت خـود ) مطلـوب کمال(فطريمعشوقدنبالبهانسان). 109(فطرت عشق،»است

بـه تـا کشدمیدستخودراحتیازپسندارد؛دسترسیمعشوقبهامابرسد،راحتیوآرامش
بـه بسـتن لدوحقیقـی معشوقدركعدمواسطهبهراحتیایننیزگاهی. برسدمطلقراحتی

اوبـه بایـد وداردوجودمطلقمعشوقیاینکهدركدیگرعبارتبه. باشدمجازيهايمعشوق
راحقیقـی راحتـی وبرسـد حقیقـی کمالبهتاداردوا میحرکتبهسکونازراانسانرسید،
: دریابد
مقتضايبهالبتهشناسد،عاشقمدركراخودونمایدفطرتکتابمطالعهگاههر] انسان«[
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کوشـش معشوقطلبدربرداشته،طلبیراحتازدستمعشوق،وجدانعدموعشقفطرت
). 110-109(فطرت عشق،»نماید

رشـحات شـرح همـان، (دانستیکیراذاتبهعشقوراحتحبفطرتمرجعتوانمی
). 236البحار،
) انقیادفطرت(خاضعهفطرت) 5
هـاي جلـوه برابـر درذاتـاً انسـان کهدارداینبرتدالل»انقیادفطرت«یا»خاضعهفطرت«
درکمـال . ورزدمـی محبتهاآنبهوکندمیاحترامشاننماید،میخضوعسطحیهردرکمال

دروباشد،که) عقلیونفسیطبیعی،(قسمهرازوشودیافتکهجاهروکسهروچیزهر
دچارآنمالحظهباآدمیواستانسانلوبمطباشد،داشتهقرارکه) عرضییاذاتی(مرتبههر

در. کنـد مـی کششوتمایلاحساسآنبهنسبتوگرددمیخضوعنفسانیخاصحالتیک
سـیاهپوش، (کنـد مـی رهنمـون کمـال عبودیتوجهبهراانسانخاضعهفطرتبهالتزامنتیجه
). 331-330رشحات البحار،آبادي،شاه؛167

عملـی خضوعبهالتزامازغیرکند،میوجدانخویشوجوددرراخضوعانساناینکهالبته
درونـی فطـرت چندهردیگرعبارتبه). 443رشحات البحار،آبادي،شاه(استآنبهحکمو

: یعنی. باشدنداشتهاینازنشانیاستممکناوظاهروافعالاماکند،میحکمخضوعبهفرد
خضـوع آنکـه بـدون اسـت؛ کـرده حکـم مطلقعبارتباخضوعوجوبدربارهفطرت«

وقلبـی زبـانی، خضـوع روایـن از. نشـود شـامل رادیگـري خضوعوبگیردبردرراخاصی
). 337همان،(»شودمیواجب-باشدکهعضويهربا-جوارحی

)  خواهیآزادي(حریتفطرت) 6
آزاديامـا . »تحری«فطرتازبرخوردارواست»خواهآزادي«خویشذاتبهفطريانسان

) 403رشحات البحار،(نمودهمعرفی»ارادهومشیتنفوذ«راآزاديآباديشاهمعناست؟چهبه
وخواسـت شـدن اجـرا وشـدن جـاري بهعشقازعبارتستحریتوآزادي«کهآنستبرو

وآزاديهمـان ایـن ویابـد مـی راخودخواستهخویش،خالقیتوارادهطریقازنفس…اراده
دارد،عمومیـت فطـرت این). 468-467همان،(»نمایدمیاقتضاراآنتوذاتکهاستریتیح

:  کهچنان
قـرار آنبرابـر درمـانعی هـیچ وباشدنافذآنانارادهوخواستدارنددوستمردمهمه«
). 319همان،(9»نگیرد

)5(قیامۀ: » بل یرید االنسان لیفجر امامۀ«-9
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بـه وانـایی تاگـر خصوصـاً اسـت؛ مقاصداجرايبرقدرتحریت،فطريمناط«عبارتیبه
کهزیرااست؛اطالعوحریتدعويسزاوارکسیچنینالبتهوباشدبودهارادهومشیتمجرد
وقـت، هـر کهقدرتییعنی،)103فطرت عشق،آبادي،شاه(»استمایریدحاکمومایشاءفعال

وسـو، یـک ازاوهـاي محـدودیت وانسـان واقعیتاما. باشدداشتهراکاريهرانجامتوانایی
ایـن کامـل تحقـق ازمـانع داردوجـود اوراهسربرکهدیگريموانعوعرفیوطبیعیقوانین
نسبتراعالموکندمشاهدهعاجزراخودکهکسی«نتیجهدر. گرددمیماديجهاندرفطرت

وانداختـه زیـر بهخجالتسرالبتهاولیا،وانبیاقدرتجنبدرخصوصاًببیند،عاصیخودبه
برابـر دربایـد لذاو) 103همان،(»…نمودهرقیتوعبودیتبهاقراربلکهنباشد،ریتحمدعی
خداسـت عبودیـت وبنـدگی درانسانکمالحالایندروباشدخاضعخداوندمطلققدرت

).  پاورقی،105-104همان،(
لقـه مطقدرتتاکهمراتبیدرانسانکهگفتچنینتوانمیبودن،تشکیکیحسببرالبته

خداوندبرابردربودنعبدیعنینماید؛حریتابرازخودفطرتبنابایدوتواندمیدارد،وجود
. گفتسخننیزحریتفطرتازتوانمیخاضعه،فطرتطرحعیندرنتیجهدر. الغیرواست

:  آباديشاهبیانبه
بـراي بودیـت عمقتضـی ذاتـاً زیـرا نماید؛پرستشراخداوندکهاستکسیحقیقیآزاد«
آبـادي، شـاه (»آزادنـد جهـان دوهـر درآنـان اساساًواستنمودهایجادراويکهاستکسی

).  468رشحات البحار،
)  نیازمندي(افتقاریتفطرت) 7

ازمطلـق کمـال وبودهمخلوقزیرااست،نیازمندهمیشه) مخلوقاتدیگرهمچون(انسان
)». 15-فـاطر (الحمیدالغنیهواهللاواهللالیالفقراءانتمالناسهاايیا: «استدیگريکسآن

اساسبرآباديشاه. کندمییاد»افتقاریتفطرت«عنوانباانسانفطريویژگیاینازآباديشاه
ایـن درتـا نیستندخویشملکعالموخودقیومخودشان«موجوداتکهکندمیاظهارآیهاین

وجـود خصوصـیات حـافظ آنـان ترتیـب همـین به…اندبمباقیملکعالمدرهمیشهصورت
نیـز مـال وعـزت، کمـال، سـالمتی، زیبایی،حسن،مانندخوداحوالوصفاتازاعمخویش
موجوداتهمهکهکنحکمقطعطوربهاست،چنینعوالمهمهدروضعیتکهحال…نیستند
). 428بحار،رشحات ال(»استآنانفقرونیازبردالّآنانذاتزیرافقیرند؛

وغنامطلقآگاهی،وعلممطلقتوانایی،وقدرتمطلقکهذاتیجزافتقارفطرتمطلوب
خـود فطـرت معشـوق بهآنبهنیلباجزانسانونیستباشد،جمالوکمالمطلقنیازي،بی
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). 165سیاهپوش،(رسدنمی

داننـد میبدبختیبهناظرراانساندرنیازوفقرهادیدگاهازبرخیدرکهاستذکربهالزم
ترتیـب هـر بـه انسـان کـه استحالیدراین. کنندمینقدرا»افتقاربودنفطري«رواینازو

طالـب کمـال، ذاتـی حـب ونقـص ازذاتـی تنفـر بـه بناامادارد،خوددرراکمالازدرجاتی
بـدبختی عامـل نهتر،برکمالبرابردرفقرونیازمندياحساسروایناز. استتربرهايکمال

نظـر بـه چنـین ضـمنا . اسـت رشدمقدمهنیزحرکتوکمال،سويبهاستحرکتیمقدمهکه
بـه نیلازانتظاريواشتیاقعاشقه،وکاشفهعالمه،فطرتباتعاملدرفطرت،اینکهرسدمی

. رودنمیمارشبهفطرتالیتغیرویژگیافتقارودرخودماندگیلذادارد؛همراهبهنیزکمال
آباديشاهاهللاآیتآراءاساسبرانسانفطريروانیساختارمدل

روانیساختارمدلبهدستیابیدرکهاستشدهاشارهنکتهاینبهملیدرسیبرنامهنقددر
ازاعـم (انسـان فطـرت سـاختار بـه نسـبت ورفتـه تـر فـرا گوییکلیازبایستیانسان،فطري

دروگـردد ارائهتريروشنتبیینهاآنرابطهوفطریاتانواعو) فطريهايادراكوهاگرایش
ازترفراچیزيبهگوییکلیوگرنهشود،توجهساختاراینبهتربیتوتعلیمهايبرنامهتدوین
عنـوان بـه ويآنچـه آیـد مـی نظـر بهاما). 49-48ملکی،(انجامدنمیدیگرمکاتبهايآموزه

نام) فطريهايتواناییوفطريهايگرایشفطري،هايشناخت(وینعناتحتفطرتساختار
ایـن نتیجـه در. بدهـد دسـت بـه فطریـات وفطرتازروشنیچندانتصویرتواندنمیبرد،می

ازیکـی منظـر ازسـاختار ایـن سـازي روشـن جهـت درباشـد گـامی تااستآنبرپژوهش
.  استرجوعمحلرابطهایندرويآرايکهاندیشمندانی
وسـعت بـه راانسـان فطریاتگسترهآباديشاهاهللاآیتگرچهگردیداشارهترپیشچنانچه

وگفتـه سخنگوناگونیفطریاتازاقتضابههمهاینباداند،میخداوندهايویژگیوصفات
مختلـف مباحـث تـا اسـت نمودهتالشفطرتهايبخشتریناصلیوترینمهمشمردنبربا

میـان کـه ايرابطـه وفطرتانواعبهتوجهباونکتهاینگرفتننظردربا. بردپیشبهرادینی
نشـان بـراي راالگـویی ایشـان هايدیدگاهبهتوجهباتوانمیآیدمینظربهاست،برقرارهاآن

.  نمودعرضهانسانروانفطريذاتساختاردادن
انسـان رواندر»قـدرت «البتهو»عشق«،»علم«اهمیتبهتناسببهخودآثاردرآباديشاه

دانـد مـی »عشـق وعلـم «راالهـی فطرتازمرادوي. نمایدمیاشارهآنالهیفطرتاساسبر
المعـارف، شـذرات (شـمرد مـی فطرتاصلیهستهرا»عشق«و) 29فطرت عشق،آبادي،شاه(

اول: «دارداشـاره انسـان وجـود درفطـرت اساسیویژگیدوبهويمعناایندر). پاورقی،79



147گرا) فطرتتیبر فطرت (تربیمبتنتیو تربمیتعل1393پاییز و زمستان
قلـب وجـان درراکششیوگرایشدیگريوکند،میانساننصیبعلموبینشفطرتآنکه

-30فطرت عشق،آبادي،شاهدرگلپایگانی(»کنندمیتعبیرعشقبهآنازکهدهدمیقرارانسان
ولمعاساسبراستحرکتیفطرت،طریقازخداوندسويبهحرکتنتیجهدر). پاورقی،31

وفطـري هايگرایش«بهفطرتبنديتقسیمباتوانمیرافطرتدروجهدواین). همان(عشق
).  63-46فطرت، مطهري،(نمودمقایسهمطهريشهیددیدگاهدر»فطريهايادراك
: نمایدمیمطرحانسانروانیساختاردرنیزرا»قدرت«آباديشاهدیگرسوياز

،)علـم (کنـد مـی دركرابدنهاينیازمنديزیرااست؛عشقوقدرتعلم،] روحمناط«[
اینکـه بـاالخره و،)قـدرت (سازدبرآوردهغضبوشهوتطریقازنیزراآننیازهايتواندمی

رشـحات البحـار،  آبـادي، شـاه (»…بـدن نهروح،باسازگارامورادراكیعنیعشقوداردعشق
302 .(

جهـت دردواینازناشیراحرکتونمودهبرقرارابطهر) اراده(قدرتوعلممیانایشان
:  استدانسته) نقصازدوريیاکمالبهدستیابی(ضرردفعیانفعکسب
بعدضررونفعجلبدرحرکتشبایدالبتهاست،مدرِكفطرتش،انسانشدمعلومچون«

»برنیایددرصددنفهمدراچیزيقباحتووجاهتخود،کهمادامیوباشدبودهارادهوعلماز
). 93(فطرت عشق،

عشـق ،)معرفـت (علـم : «ازبـود خواهنـد عبـارت فطـرت دراصلیوجهسهترتیببدین
هـاي گیـري جهـت بهمعطوف) نفرتوبغضالبتهو(عشقدیگرسوياز. »قدرتو) محبت(

يهـا گـرایش تشـخیص معیـار ومالكکهاست) »نقص«آنتبعبهو(»کمال«سويبهفطري
کتـاب بـه رجـوع چـون :  «کـه داردتاکیدآباديشاهمبناهمینبر. آیندمیحساببهنیزفطرت
»…اسـت نقـص مبغوضـیت منـاط چنانچـه است،کمالمعشوقیتمناطکهببینیمکنیم،فطرت

).  95همان،(
ازتنفـر فطـرت «و»کمـال بـه تعلقفطرت«یعنیسلبیوایجابیبعددودررافطرتوي

اهللاآیـت شـاگردان ازیکـی عنـوان به،)ره(خمینیامام). 58رودگر،(استکردهحمطر»نقص
کـه داردالهـی فطـرت دوآدمـی دارداذعـان وپذیردمیرااستادنظربخشایندرآبادي،شاه

یکـی کـه دو،ایـن و. اسـت کامـل وکمـال بهعشقدومواست،ناقصونقصازتنفریکی«
اسـتثناي بدونبشريعائلهتمامکهاستهاییفطرتازاست،ظلیتبعیدیگريوذاتیاصلی
جمیـع پایـه واصـل فطـرت، دوآن«و،)117الصـلوة، آدابخمینـی، (»مخمرنـد بداناحدي

همـان، (»اسـت آناوراقوهـا شاخهفطریات،دیگرواستمخمرانساندرکهاستفطریاتی
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). 76جهل،وعقلجنودحدیثشرح

درشـود، انسـان معلـوم وباشدترباالچههرکمال«کهاستآمدهآباديشاهآرايشرحدر
جـا هـر لذااست؛آنتشنهوکمالبهوابستهانسانچون. شودمیانسانمعشوقبعدي،مرحله
عالمدرکمالبراياحدیتحضرتذاتازترباالمصداقی. استآنجویايانسانباشد،کمال
راابتهـاج وسرورترینباالوگیردمینشئتاوازارزشیوزیباییال،کمهرزیراندارد؛وجود

تـوان مـی ترتیببدین). پاورقی،35عشق،فطرتآبادي،شاهدرگلپایگانی(»داردخداخودنیز
خداستآنازکمالمرتبهترینباالواست»کمال«سويبهانسانفطرتگیريجهتکهگفت

کمـال ونقصبهفطرتاساسبرانسان. دارندکمالازايبهرهاوواسطهبهموجوداتسایرو
ازمنـد بهـره موجودبهعلمایناساسبروباشدداشتهعلمتواندمی) خداستمطلقکاملکه(

نقـایص ازدیگـر سويازونمایدمیحرکتآنسويبهوورزدمیعشقکمالازايمرتبههر
. نمایدمیدوريهاآنازومتنفر

عرضـی وذاتـی همچنینوطبیعینفسانی،عقلی،هايحوزهدررانقصوکمالآباديشاه
قرارمحبوبراخودنفسانسانکهوقتیروایناز). 444رشحات البحار، (استنمودهمطرح

راامـر ایـن توانمیکمالمعیاربانه،یااستحقیقیمحبوبنفسآیااینکهفهمبرايدهد،می
»عجـز وجهل«آباديشاهنظرازنقایصسرآمد. نهیابردمیکمالبهروراانسانآیاکهسنجید

چنانچـه . دانسـت »قـدرت وعلم«راکمالسرآمدتوانمیروایناز،)95عشق، فطرت(است
ويبـه نفعـی اگـر حتـی اسـت، نامتنـاهی علـم انسانمعشوقواستعلممطلقعاشقانسان

راانسـان وداردپیونـد کمـال معرفتـی جنبهبهنکتهاین؛)342-330رشحات البحار،(نرساند
.  نمودخواهدمعرفی»جوعلم«و»جوحقیقت«فطرتاً
مـال کـه طـوري بـه «اسـت، انسـان فطريهايمعشوقدیگراز»تامقدرت«مبناهمینبر

ایـن محبوبیـت خـاطر بـه صـرفاً ،…وسـلطنت عشـیره، داشتندوستطلبی،ریاستدوستی،
»یابـد نمـی تنـاهی خاصیمرتبهبهعشقوداردمراتبیویژگیاینالبته…استبالذاتمعشوق

).  343همان،(
محمـدعلی اهللاآیـت دیـدگاه ازفطرتاساسبرانسانروانساختارمقدمات،اینمبنايبر

»عشـق «آنوجـوه ازیکـی وقاعـده کـه گرفـت نظـر درهرمـی همچونتوانمیراآباديشاه
هـرم، قاعدهمرکزدر. دهندمیتشکیل»قدرت«و) معرفت(»علم«رادیگروجهدوو،)محبت(
میانـه دروداردقـرار خداخود،اینصعودبهروامتداددراست؛گرفتهقرار) »من«یا(»خود«

فطریـات اولـین . دارندانسانتعالیوصعوددرتکوینینقشیانسان،فطريهايویژگیها،این



149گرا) فطرتتیبر فطرت (تربیمبتنتیو تربمیتعل1393پاییز و زمستان
خـود «دررا،معشوقهاولینوعلمیمصداقاولین،)عاشقهفطرتوعالمهفطرتعنیی(انسان
دیگـر، عبـارت بـه . داردراهـرم قاعـده مرکزیت»خود«کهروستهمینازویابندمی»انسان
هاادراكاولینجملهازفطریاتازدستهاین. هستندمعطوفانسان»خود«بهفطریاتازبرخی

خـود وجـود انسان»عالمهفطرت«بهبنا. رسندمیفعلیتبهانساندرکهتندهسهاییگرایشو
انسـان خـود، ذاتبـه فطريعلماینپیدر. گرددمی»خودبین«آنواسطهبهونمودهدركرا
. اندنامیدهنیز»ذاتحب«راآنکه) »عاشقهفطرت(«گرددمی»خودخواه«

فطریاتیازبسیاريمنشأتوانمیرا) »نقصازتنفر«و(»جوییکمال«فطرتدیگرسوياز
کمـال مراتـب فطـرت این. اندشدهتعریف) …حیات،قدرت،علم،(کمالابعادبهبناکهشمرد
.  بگیردبردرتواندمیخودمصادیقعنوانبهراهاآنماسوايوخداوندخود،شامل
بـه تـوان مـی راهـرم وجوهباظرمتناهايپیکانهمچنینوهایالازیکهردیگرسوياز
بدین. دارندگیريجهتکمالسمتبهکهآوردحساببهفطريهايادراكوهاگرایشمنزله

. یابدمیبروز»کاشفهفطرت«علموجهبامتناظرو،»عاشقهفطرت«عشقوجهبامتناظرترتیب
قـدرت وعلـم وهوجـ تعاملاز،»راحتحبفطرت«عشقوعلموجوهتعاملازاینکهضمن

شـد  خواهـد نمـودار »حریـت فطـرت «قـدرت وعشـق وجـوه تعامـل ازو»خاضعهفطرت«
).  2و1هايشکل(

انسانروانیهرمابعاد-1شکل
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انسانفطریاتمصادیقمراتب

ازتشـکیکی سـیر درانسـان فطريهايگیريجهتتوجهالگوایندرکهشداشارهترپیش
کـه شـود مـی آغـاز ) 10»من«شناسیروانتعبیریا(نفسیا»خود«یعنیانسان،بههاتریننزدیک

:  استحضوريآنبهعلم
حضـوري علـم خود،بهعلمکهقسمیبهاوستخوداست،انسانمشهودکهچیزياول«
خـود او،ابتـدایی معشـوق پـس …استحصولیعلمکهاشیاءسایربهعلمشخالفبهاست؛
آبـادي، شـاه (»شـیطان چـون استخواهراحتوطلبحریتومستبدومعجبلذاواوست
). 72عشق،فطرت

آباديشاهاهللاآیتدیدگاهازفطرتبرمبتنیانسانروانیساختار-2شکل
ایـن مرجـع اولـین کـه آنجاازیعنی. خودخواههمواستخودبینهمانسانترتیببدین

فطـرت ازبعـد ایـن نمـود والیـه اولینتوانمیرا»ذاتحب«اوست،خود،)معشوق(عشق
.  دانستانسان
روحبرتـري وروح،وجسـم تمـایز بـه نسـبت افرادکهاستاین) ع(انبیامقصداولین«
). 317(رشحات البحار،!» نیستممادهوبدنمنکهکنندکشفرااینوکردهاذعان
روح،برتريهمچنینوجسموروحتمایزبهنسبتفرداذعانکهگفتتوانمیروایناز
اثـر در(فطـرت هـاي حجابنمودنبرطرفبرايتواندمیعلماینواست؛تربیتاولمرحله

10 - Ego



151گرا) فطرتتیبر فطرت (تربیمبتنتیو تربمیتعل1393پاییز و زمستان
بـه آبـادي شـاه کـه داشـت توجـه بایـد البتـه 11.باشدداشتهتاممدخلیت) طبیعتبانشینیهم

نگـرد مـی کمـال بـه انسـان سـتیابی دابـزار همچـون آنبهوداردآلیوابزارينگاه»طبیعت«
منظـور شـود، مـی گفتهسخنطبیعتازرویگردانیازوقتیروایناز). 323رشحات البحار،(

. استمهمینکتهاینکهآلی،طبیعتنهواستمستقلطبیعت
»خـود «پیرامـون کشـف بـه شـد، آگاهخودبهاینکهازبعدانسانکشف،سیراینادامهدر

مصادیقشـان یافتندرفطریاتاست،نقصازمتنفروکمالعاشقانسان،کهآنجااز. پردازدمی
وخـود غیـر آنچـه هـر (خداونـد وانسـان ماسوايازگذشتنازبعدکاشفه،فطرتواسطهبه

بـه سـطح تـرین واالدر) نیازمندندوناقصهمگیکهاشیاودیگرهايانسانجملهازخداوند،
دامنهدرباشد،ارتباطدراوباکهآنچههرمسیرایندر. گردندمیهیمنت) مطلقکمال(خداوند
. گیردمیقرار) محبت(عشقو) معرفت(علمکشف،
ممکـن ) 12ثانیـه فطـرت (فطرتهايحجابجهتبهخداوند،وخودماسوايبینایندر
تشـخیص درفطـرت یعنـی نمایـد، منحـرف راانسانفطریاتوشدهخداوندجایگزیناست

. شودمجازيهايمعشوقمشغولحقیقی،معشوقجايبهوگرددانحرافدچارمصادیق
درراحالتدوباید»هااینماسوايوخداخود،«میانطیفدرانسانفطریاتبروزدرلذا

هـر تعامـل نحـوه . »خداوندغیربانسبتدرانسان«و»خداوندبانسبتدرانسان: «گرفتنظر
.  استمتفاوتهمبارابطهایندرتفطریابروزویک

گیرينتیجه
درمهمـی نقـش توانـد مـی اسـالمی شناسیانساناجزايترینمهمازیکیعنوانبهفطرت

وفطریـات انـواع بهدادنسازماننحوهکهاستبدیهی. نمایدایفااسالمیتربیتینظامطراحی
ایـن بـه وقـوف باحاضرپژوهش. استیهدفچنینبهدستیابیدرگاماولینهاآنمیانرابطه

یات(بدن)، انسان فطریعیبا وجه طبیادو انس زی. گاه به واسطه غفلت از وجه ملکوتیو ملکوتیعیدو وجه است: طبينفس انسان دارا«-11
و بدن یعتآن مشاهده کرده است، به اشتباه طبیاتو مقتضیعتطبيچون همواره خود را در واددهدیقرار میعیجه طبویارخود را در اخت

بـه صـورت محبـوب،    یعـت طبیجهدر نت«)؛ 239، شرح رشحاتي،آباد(شاه»بردیرا در جهت آن به کار میشخویروياند و ندیم» خود«را 
»شـود یراحـت و آسـوده مـ   یـز کمـال و لـوازم ان ن  یلانسان از تحصـ یبترتینز درآمده است و به احد و مریو ببخشيآزادگیر،یمتصم

).320همان،(
ها را در تـرك فرمـان خـدا    انسانیبرخیمعتقد است و راحت طلبیهو ثانویهفطرت عشق به دو فطرت اولیلدر تفصيمرحوم شاه آباد-12

یـه، مـراد از فطـرت ثان  : «فرمایـد یدانسته و مـ یعتو مالذ طبیاشهوات و زخارف و اموال دنق،یو عادت و اشتباه در تطبیتاز سوء تربیناش
).58رودگر،(»…یابه حسب شهوات و زخارف و آمال دنیقیاحتجاب فطرت عشق است از معشوق حق
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ازآبـادي، شـاه محمدعلیاهللاآیتفطرت،فیلسوفهايبرداشتوتفسیرباتانمودهتالشامر،
. نمایدسازيمدلراانسانروانساختارمقولهاین

ابعـاد با(وجهیسههرمیقالبدرراانسانفطریاتتوانمیرسدمینظربهاساساینبر
. اسـت بـرده بهرهعشقاز،»خود«مرکزیتباآنقاعدهکهنمودتوصیف) قدرتوعشقعلم،
وداشـت خواهنـد فطـرت ایـن درریشه) آنهايیالوهرموجوه(فطریاتهمهترتیببدین

. بودخواهدانسانکلیدواژه»عشق«
کـه روسـت همـین ازواسـت نقـص ازمتنفـر وآنابعـاد همـه درکمـال عاشـق انسان،

بـه هاانسانهمهفطريهايگرایشجملهاز»جاودانگیبهلمی«و»طلبیقدرت«،»وییجعلم«
چنـد هـر ). ذاتحـب (اوسـت خودانسانمعشوقومعلوماولیندیگرسوياز. آیدمیشمار

کاشـفه فطـرت امـا دهـد، مـی تشکیلراانسانحقیقیمعشوقوکمالمرتبهترینواالخداوند
) محـیط وسـوء تربیتغلط،هايعادت(ثانویهفطرتتأثیرتحتگاه»کمال«شناختدرانسان
درکمـال مصـداق عنوانبهراخداغیرآنچههرواشیاءدیگر،هايانسانوشودمیخطادچار
ایجـاد عوامـل شـناخت روایـن از. نمایـد میهاآنبهمعطوفراخودفطریاتوگیردمینظر

الزمامريفطریاتمصداقتشخیصبرايهاحجابینارفعبرايتالشوفطرتهايحجاب
.  است

روایـن ازوداردعهـده بـر راانسـان تکوینیهدایتفطرتکهنمودتوجهبایدنهایتدر
) ع(ائمـه و) س(پیـامبران توسطخداوندسويازآنبامطابقتدرنیزتشریعیهدایتودین
فطـرت بـا تربیـت وتعلـیم درکـه آنچههرجهنتیدر. استگردیدهانزالانسان،سعادتبراي
ایـن از. باشـد داشـته اودرمستمروعمیقاثربهامیديتواندنمیباشد،نداشتهمطابقتانسان

.  نمودیاد»گرافطرتتربیت«عنوانبهتوانمیتربیتوتعلیمنوع
وجهـی دوگـرا فطـرت تربیـت آید،میبدستفطرتازآباديشاهقرائتازآنچهاساسبر
موردانسانفطریاتباهماهنگوتکوینیهدایتمکملعنوانبهبایدتربیتسویکازاست؛
بـر حجـاب ایجـاد وخدشهباعثکهسوءتربیتگونههرازدیگرسويازوگیردقرارتوجه

. گرددخودداريشود،میانسانفطريادراکاتوهاگرایش

منابع
،)5(3،)حکمـت نامـه (دیـن فلسـفه پژوهشنامه،»فطرتنظریهبردرآمدي«عباس،سعدي،احمدي



153گرا) فطرتتیبر فطرت (تربیمبتنتیو تربمیتعل1393پاییز و زمستان
.1384. 193-173: صص
نظـري چـارچوب تدوینبرايکاوشی: اولجلد-اسالمیتربیتبهدوبارهنگاهیخسـرو، باقري،
.1386مدرسه،انتشارات: تهران،اسالمیتربیت

عشقحدیث، »الوجودواجباثباتبرعشقفطرتبرهانوآباديشاهاهللاآیت«محمدجواد،پیرمرادي،
. )سـره قـدس (آباديشاهمحمدعلیاهللاآیتمعرفتیحکمیآراءدربارهمقاالتمجموعه: فطرتو

.1387اسالمی،اندیشهوفرهنگپژوهشگاهانتشاراتسازمان: تهران. 48-27: صص
.1387،)ره(یخمینامامآثارنشروتنظمموسسه: تهران،الصلوةآداباهللا،روحخمینی،

.1368رجاء،فرهنگینشر: تهران،حدیثچهل،__________
،)ره(خمینـی امامآثارنشروتنظمموسسه: تهران،جهلوعقلجنودحدیثشرح،__________

1377.
- 157: صص(،آدمیاستعدادبابدرشفلر،ایزراییلدربررسی،ونقددانشگاه،وحوزههمکاريدفتر
.1377سمت،انتشارات:تهران). 228

مرکـز (2التفاسـیر جـامع افزارنرمدر،القرآنغریبفیالمفرداتمحمد،بنحسیناصفهانی،راغب
.تابی،)اسالمیعلومکامپیوتريتحقیقات

.1388جوان،اندیشهکانون: تهران،دینوفطرتعلی،گلپایگانی،ربانی
وعشـق حـدیث ،)رض(آبـادي شـاه اهللاآیتيآرابهنگاهیباعشقچیستیمحمدجواد،رودگر،
). سـره قـدس (آبـادي شاهمحمدعلیاهللاآیتمعرفتیحکمیآراءدربارهمقاالتمجموعه: فطرت

.1387اسالمی،اندیشهوفرهنگپژوهشگاهانتشاراتسازمان: تهران). 74-49: صص(
معرفـت آینـه ،»لمیـزان اتفسـیر برتکیهبافطرتبررسی«طیب، محمدرضا محمديوحسنسعیدي،

.1388. 70-49: صص،)20(
.1359قم،علمیهحوزهمدرسینجامعهانتشارات: قم،فطرتآیینمحمود،سیدسیاهپوش،

: تهـران ،)نـو ویراسـت (آمـوزش ویـادگیري شناسـی روان: پرورشـی شناسیرواناکبر،علیسیف،
.1382آگاه، انتشارات

معـارف، نشـر : قـم ،کـریم قـرآن درنبويپرورشووزشآمچگونگیوچیستیعباسعلی،شاملی،
1387.

فرهنگپژوهشگاهانتشاراتسازمان: ویسی، تهرانمترجم زاهد،البحاررشحاتمحمدعلی،آبادي،شاه
.1387اسالمی،اندیشهو

سـازمان : آبـادي، تهـران  شـاه نـوراهللا اهللاتقریر آیتوتوضیح،المعارفشذرات،____________
.1386اسالمی،اندیشهوفرهنگپژوهشگاهتانتشارا
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آیـت (آبادي،شاهمحمدعلیمیرزاالعظمیاهللاآیتحکیمعارف: عشقفطرت،____________

.1386اسالمی،اندیشهوفرهنگپژوهشگاهانتشاراتسازمان: تهران،)شارحگلپایگانی،فاضلاهللا
اسالمی، اندیشهوفرهنگپژوهشگاهانتشاراتزمانسا: تهران،البحاررشحاتشرحنوراهللا،آبادي،شاه

1387.
انتشـارات دفتـر : همـدانى، قـم  موسوىباقرمحمدسید، ترجمهالمیزانتفسیرمحمدحسین،طباطبایی،

.1374قم،علمیهحوزهمدرسینىجامعهاسالمى
،)24(8،عرفـت مآینـه ،»اسـالمی عرفانوفلسفهدرفطرتنظریهتاریخیتطور«محمد،نژاد،غفوري
.1389. 134-105: صص

فلسفهپژوهشنامه،»آباديشاهحکیممعرفتیمنظومهدرمبدأاثباتدرفطرتنقش«،___________
.1390. 38-21: صص،)9(2،)حکمتنامه(دین

،)31و30(،قبسـات ،»مطهـري اسـتاد اندیشهدرفطرتنظریهمعرفتیکارکرد«احد،قراملکی،فرامرز
.1382. 132-119: صص
.1376االسالمیه، الکتبدار: تهران،)7و،5،6: ج(،قرآنقاموساکبر،علیسیدقرشى،

،قبسات،»سرهماقدسخمینیاماموآباديشاهاهللاآیتمنظرازعشقوفطرت«محمدمهدي،گرجیان،
.1384. 52-39: صص،)36(

محمـدعلی اهللاآیـت حکیم،عارففکاراواحوالبهنگاهی: فطرتفیلسوفحیدر،علیمرتضوي،
.1386اسالمی،اندیشهوفرهنگپژوهشگاهانتشاراتسازمان: تهران،آباديشاه

.1389صدرا، انتشارات: تهران،فطرتمرتضی،مطهري،
.1370صدرا، انتشارات: تهران،مطهريشهیداستادآثارمجموعه،__________

هـاي شـاخص اسـاس برایراناسالمیجمهوريملیدرسیرنامهبمبانیارزیابیونقد«حسن،ملکی،
.1389. 61-32: صص،)18(5،ایراندرسیبرنامهمطالعاتفصلنامه،»فطرت
مقاالتمجموعه: فطرتوعشقحدیث،»االهیاعظماسمتجلیآدماالهیهفطرت«زهره،نژاد،نادري
: تهـران ،)148-113: صـص (،)سرهقدس(يآبادشاهمحمدعلیاهللاآیتمعرفتیحکمیآراءدرباره
.1387اسالمی،اندیشهوفرهنگپژوهشگاهانتشاراتسازمان
وآموزشـی موسسهانتشارات: قم). 148-119: صص(،شناسیانسان،»انسانیسرشت«احمد،واعظی،

.1390،)ره(خمینیامامپژوهشی
.1388،سمتانتشارات: تهران،اسالمدیدگاهازانسان،_________


