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Abstract 

Exploring innate and the role of reason and wisdom as the center of this realm in 

different schools have different dimensions. Examining these various dimensions, it 

appears that the instincts of the realm of perception and cognition constitute the 

principles and foundations of human cognition and thought, and that innate 

distinguishes nature and instinct, a difference which is of the type of organizational 

difference, and due to the difference in the existential levels of beings. Any doubt 

about these principles and principles of thought challenges the foundation of human 

knowledge. From the Qur'an's point of view, natural knowledge is related to two 

areas of human existence - intellect and wisdom, heart and mind - and boils from 

these two sources. Hence, the basis of religious tradition is the fixed and common 

human foundation - that is, his nature -; That is to say, human life has both a fixed 

orbit and is constantly evolving in its fixed orbit. That fixed circuit is his humanity, 

which is based on his instincts. This special creation of man calls him to the origin 

and source of perfection. The evolutionary movement of man begins with the "self," 

that is, the heavenly, compassionate, and natural self of man, or the divine visit ends. 

The necessity of such a movement is substantial evolution, existential poverty, 

continuous struggle with carnal desires and complete care, continuous spiritual 

renewal, constant recognition and recovery, purposefulness. It is obvious that 

moving from oneself to God is in fact the attainment of a superior and evolved self 

and the development of one's existential truth, and the perfect moving human being 

is a mature and perfected human being. 
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 نقش فطرت در حرکت استکمالی انسان

 

 *علی اصغر جعفری ولنی

 استادیار گروه فلسفه و کالم، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

 (10/7/1398: رشیپذ خی؛ تار2/11/1397: افتیدر خیتار) 

  چكیده

 یدارد. از بررسا  یابعاد مختلف ،قلمرو در مکاتب گوناگون نیعنوان کانون ا باب فطرت و نقش عقل و خرد به کاوش در

شناخت و تفکر بشار را   یادراک و شناخت، اصول و مباد ۀمربوط به حوز اتیکه فطر دیا یبرم نیابعاد گوناگون چن نیا

از  یو ناشا  یکیکاه از سانخ اخاتالف تشاک     ی، تفااوت شود یم زهیو غر عتیفطرت از طب زیو مومب تما دهد یم لیتشک

را به چالش  یمعرفت بشر یتفکر، بنا یاصول و مباد نیدر ا دیمومودات است. هرگونه ترد یاوت در مراتب ومودتف

دو  نیا ارتبااط دارد و از ا  (عقل و خرد، دل و روان)ومود انسان  ۀبا دو حوز یمعرفت فطر زیقران ن دگاهی. از دکشد یم

 یعنا ی؛ دهاد  یما  لیتشاک  (فطارت او ) یثابت و مشترک انساان  انیرا بن ینیاساس سنت د رو نیا . ازموشد یسرچشمه م

در تحاول و تکامال اسات. ان مادار ثابات هماناا        وساته یدارد و هم در مدار ثابت خاود، پ  یهم مدار ثابت یانسان اتیح

بادأ و منشاأ کمااالت    ی مساو  باه  انساان، او را  ۀژیا ن خلقات و یا است. ا ستواراو ا اتیاوست که بر محور فطر تیانسان

ا دیادار الهای   با  شاود  ی، یعنی خود ملکوتی، رحمانی و فطری انسان اغاز م«خود». حرکت تکاملی انسان از خواند یفرام

نفساانی و   یهاا  مساتمر باا خاواهش    ۀچنین حرکت استکمالی موهری، فقرشناسی ومودی، مجاهد ۀالزم .ابدی یپایان م

بدیهی است حرکت  .هدفشناسی و هدفداری استمراقبت کامل، نوسازی معنوی مداوم، بازشناسی و بازیابی همیشگی، 

و توسعه بخشیدن به حقیقت وماودی خاود    افتهی خدا در حقیقت رسیدن به خود برتر و تکامل یسو و شدن از خود به

 . و سعادتمند است افتهی رسیده و کمال است و انسان متحرکِ متکامل، انسان به خود

   واژگان کلیدی

  .یفطرت، معرفت فطر ،یخداشناس ستکمالیحرکت ا نش انسان، اخالق،یافر
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 طرح مسئله

انااسان در ادراک و   یریا مهتگ یو مبنااا  یفلساف  یشناسا  یاز مسائل مطرح در هسات  فطرت

 اهمیت دارد. یدر پ یادیز یو معرفت یاثار و لوازم ومود ،انکار ان ایاوست و اثبات  شیگرا

 ،فطارت  یاسات. اثباات و نف یاناسان در هاست گاهیما نییان در تع یدر نقش اساس ،فطرت

و  نشیاناسان فرع بر ب یِمعرفت یها یریمهتگ همۀ. گذارد می ریانسان تأث یبر تمام ابعاد ومود

 ۀناا یکااه زم  شاود  محساوب مای  انساان   یذات یژگیاوست. فطرت و ینیشیو پ یفطر شیگرا

، در فلسافه و  رو نیا . از اکند یفراهم م ها شیو گرا مااو را در قلمرو شناخت  ینیتکو تیهدا

مساائل   نیتار  یاتیا گفاات کااه از ح   تاوان  یدارد و ما  یا ژهیو گاهیما ینیفرهنگ و معارف د

کاه از   بوده یا گونه اناسان به تیشائون شخاص ریسا یاست. نقش فطرت برا یمعارف اسالم

 تاوان  یو ما ( 63: 2،   1380 ،یمطهاار )شاده اساات   اریتعب «معارف همۀامل المسائلِ »ان به 

اوساات و نااوع حرکات و     یِاناسان یها انسان به فطرت یانسان تیو هو تیگفت که شخص

 .  (148: 15   )مطهری،دارد  یومود او بستگ یۀاول یۀانسان به ما یتکامل ومود

اسات و هار    یهیبد یهر کس یعلم انسان به ومود خود، برا یعنی یخوداگاهاز سوی دیگر 

 یعنا یانساان بالاذات خوداگااه اسات،      گار یعبارت د ؛ بهشناسد یا مخود ر یبا علم حضور یکس

 ۀو در مرحل ابدیانسان تکون « من»که نخست  ستین نیچن . خواهد بود یموهر ذات انسان، اگاه

باه خاود    یاگااه  شیدایا پ نیانسان ع« من» شیدایپ رو نیا . ازابدی یاگاه« من» نیبعد، انسان به ا

بالضاروره   ی. پس هار کسا  هستند یکی« درامده  یاگاه به»و « یاگاه»، «اگاه»مرحله  نیاست. در ا

است و قابل  یهیبد یبر اساس حس مخصوص خوداگاه نیو ا« من هستم»که  دهد یم صیتشخ

 ۀ، بلکاه نحاو  ستین یلیو تحص یاکتساب ،است یهرچند واقع یفطر یخوداگاه 1.ستیاستدالل ن

درماه از   نیا که انسان باه ان دعاوت شاده، ا    یان خوداگاه رو نیا است؛ از یانسان« من»ومود 

در  دیا . قران مجدیپد عتیطب یموهر در اثر حرکت ینیو تکو یطور قهر که بهنیست  یخوداگاه

 ۀمرحلا  نی( باه اخار  14 :)مؤمنون« ثمّ أنشأناه خلقاً آخر» یۀاشاره به مراحل مختلا خلقت، در ا

 . شود یم لیخوداگاه تبد یخوداگاه به موهر روحانکه در ان، ماده نا کند یم دیخلقت تأک

                                                                                                                                        
 .کنند یشعور به خود در انسان را انکار نم نیا زین انیگرا یماد .1
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و انسان در هار   این اساس حرکت موهری اشتدادی، در استکمال نفس انسانی است بر

یابی، عین همان مرتبه است. مبدأ حرکت مان انساان و   از حرکت تکاملی و فعلیت یا مرتبه

حرکات در بساتر خاود،     .معادش مانان یا خداسات کاه در واقاع، مبادأ و معااد، اوسات      

تحقاق  « فای سابیل الارب   » ۀحرکت، با عرفان به نفس و مجاهد .فقرشناسی و فقریابی دارد

عشق و محبت به خداست. این حرکت موهری، انسان را به مقام  ۀحرکت، بر پای .ردیپذ یم

لی که حرکت تکاملی انسان، دارای مبدأ فاع . همچنانرساند یفناء فی اهلل و سپس بقاء باهلل م

ه باه  و مبدأ قابلی است، سیر و سلوک که حقیقت تدریج و تدرل  را در خرو  نفس از قاول 

 رو نیا ا کمال مطلق است. از یسو برای فعلیت نهایی در این حرکت به یا مقدمه ،فعل دارد

 .و خداشناسی، همان خودشناسی خواهد بود شود محسوب میخداشناسی  ۀخودشناسی پای

  .املی انسان در درون انسان و فطرتش نهفته استلذا هدف و غایت حرکت تک

 فطرت چیستی و چگونگی

قارار گرفتاه    شیماورد ساتا   دارد، یمهت که فطرت الها   ان فطرت است و از یانسان دارا

 است. یان روح اله ۀدارد که پشتوان یانسان فطرت یعنیاست، 

معناا   نیاست و در ا جادیو ا دنیاز افر یخاص ۀنحو یبه معنا یعنوان فعل اله فطرت به

 ،سات ی، لذا فطارت معاادل خلقات ن   خواهد بودبودن ملحو   سابقه یابداع و ب تیخصوص

« کُان » ریا با تعب دیاز عدم است که در قران مج نشیافر یابداع و به معنا ،جادیبلکه معادل ا

 یانساان و اماور فطار    ۀژیو نشیافر ایلذا فطرت به معن .(47 :عمران )ال شود می ادیاز ان 

با  زین یهاست. در فلسفه و عرفان اسالم انسان ۀهم نینوع خلقت انسان و مشترک ب یاقتضا

 نیاند؛ بنابرا از ماده )خلق( فرق قائل شده نشیاز عدم )ابداع( و افر جادیا نیب ،ظرافت تمام

انساان در دو قلمارو شاناخت و     ینیتکاو  تیهادا  یناوع : »شاود  یما  ایتعر چنینفطرت 

 .(298 :20،   1997)طباطبایی، « احساس

مربوط به ادراک و شناخت، اصول تفکر بشار   اتیاست که فطر یفیتعر نیچن یبر مبنا

. شاوند  ی( ما زهیا و غر عات یمشابه )طب میفطرت از مفاه زیو مومب تما دهند یم لیرا تشک
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 ،سات ایاش یاز تفاوت در مراتب ومود یو ناش یکیاز سنخ تفاوت تشک میمفاه نیتفاوت ا

کاه منشاأ اثاار گونااگون     باوده   ماان  یبا  یایاش یذات یژگی، همان وعتیمعنا که طب نیبه ا

ز عبارتسات از  یا ن زهیا ؛ غرکنناد  یم ادی« هیصور نوع»انهاست و در فلسفه از ان با اصطالح 

انهاا   یبرخوردارناد، اماا شاعور و اگااه     یشعور و اگاه یکه از نوع واناتیح یذات یژگیو

. پاس تفااوت   گراست یو کل ی، عقلیفطر یاگاه که یحال است؛ در یو وهم یالیخ ی،حس

 . خواهد بود انها یادراک زیدر تما ریدو نوع اخ نیا

 لیا از تحل ،اسات  یو ذات یسرشت یانسان و صفت یخاص هست ۀفطرت که نحو یها یژگیو

 یهاا  یژگیو نیندارد. ا یازین« واسطه در اثبات»و لذا اثبات انها به  دیا یدست م خود فطرت به

. انساان  2 ؛سات ین ازمناد یاز علت ومود انساان ن  ریغ یبه علت یفطر نشی. تحقق ب1عبارتنداز: 

و  داریا و پا ریرناپاذ یی. ثابات و تغ 3 ؛دارد ای ژهیا و معرفت و یامور، درک حضور نینسبت به ا

و  ی. باا درک و معرفات فکار   5 ؛دارند تیو عموم تیو کل ندریو فراگ ی. همگان4 ؛اند ماودانه

  .(241 :1373)مطهری،  1برخوردارند یقیقداست و ارزش حق یژگی. از و6 ؛همراه هستند یعقل

                                                                                                                                        

 یشناخت امور فطر یهاراه رو نیاست؛ از ا یعلل اثبات ازمندین ست،ین یگرچه محتا  به علت ثبوت ی. امور فطر1

عبارتناد از:   اتیاثبات فطر یهااساس روش نیباشد. بر ا ینقل ای ی، عرفانی، فلسفی، تعقلی، تجربیخیتار دیشا

 ،اندکه از نهاد روح و مان انسان منشأ شده یفطر یهاشیراه شناختِ گرا نیترکی: نزدمیمستق یروش حس -1

یانساان را ما   یروانا  یهاا دهیا ، پدیکااو درون یریتعب هب ایاست  یکتاب نفس و دقت در حاالت روح ۀمطالع

که درک  یفطر التیها و تمادانشمندان(: در مورد خواسته ی)استناد به ارا میمستقریغ یروش حس -2 ؛شناساند

 لیدارد و دل یو ارشاد یقیطر ۀو نظر انان منب یروانشناسان نباشد، رأ انیم یاست، تا انجا که اختالف یهیان بد

 ایا است و انکار  یداتی، تابع مومهات و مؤهینظر کیانتخاب  ،در کار باشد یخواهد بود و انجا که اختالف دیلمؤ

 یخطااب  ایا  یگرچه در محاورات مادل  ،اردند یشده ارزش برهاندهیبرگز یرأ صورتنی. در استندین ریدپذیترد

و ذکار   لیا دال افتنیا  یماهاست که ب نی، ایعقل لی: مقصود از روش تحلیعقل لیروش تحل -3 است؛کارساز 

نیا ان اثبات شاود. در ا  یو بطالن و نادرست ردیمخالا مورد بحث قرار گ هیمُثبِت فطرت، نظر یۀشواهد بر نظر

شود. برهان تمانع بر اثباات  یفطرت اثبات م یۀنظر یدرست« نیضیامتناع رفع نق» یهیبا استناد به اصل بد صورت

 یکا ی یطور کل ، اثبات مطلوب حاصل امده است. بهضیکه از راه ابطال نق بودهاز روش مزبور  یانمونه د،یتوح

و  میعقا  یروش منطقا  نیا ( است که اگر ای)رفع تال ضیابطال نق قی، استدالل از طریاستوار منطق یهااز روش

از  یریا گ(: بهاره ی)استناد به وح ی. روش نقل4 ؛باب معرفت و دانش بر بشر مسدود خواهد شد ،باشد رمنتجیغ
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انسان اسات کاه او را    ۀژیاز اوصاف انسان، خلقت و یکگفت که ی توان یماساس  نیبر ا

 ینیتکو تیانسان دو نوع هدا نشی. در افرخواند یامفر ها یکیمبدأ و منشأ کماالت و ن یسو به

و تبلور رحمت، حکمات و   تیربوب یدو، تجل نیو ا افتهیاز مانب خداوند تحقق  یعیو تشر

 یعیتشار  تیفطارت و هادا   قیا انساان از طر  ینیتکو تیاست. هدا یصفات ممال اله گرید

 قیمظااهر و مصااد   ی،اسمان عیو کتب و شرا امبرانی، لذا پشود یو نبوت اعمال م یتوسط وح

کامال منساجم و   طاور   باه  گریکاد یو فطارت باا    عتیاند. شار  خداوند بوده یعیتشر تیهدا

نبوت و فطرت  ۀرابط یعنی. شود ینم افتی یتعارض و ناسازگار گونه چیهماهنگ هستند و ه

 تیمانعۀ الخلو است و نه مانعۀ الجماع، و هادا   لیو از قب یاست نه عرض یطول ۀرابط لیاز قب

 یفطار  تیمکمال هادا   ی،انیا وح تیاست، چنانکه هدا یانیوح تیمقدم بر هدا یعقل یفطر

م باودن هار دو مسالّ    ی، فطرعتیو شر نید انی، با ومود تفاوت منی. بنابراشود محسوب می

 نیا هاست، بلکه مجموعه معارف د انسان یفطر کتای ینه تنها اصل اعتقاد به خدا یعنیاست؛ 

 1.شود یانسان محسوب م یبرا یفطر یاحکام هم امر ، اخالق ودیبه نام عقا

 ی، معرفتا یدر کنار معرفت فطار  یکه معرفت قلب دیا یبرم نیز چنین اتیاز تأمل در روا

. سات یان ن یگرچه شارط کااف   ،الزم ان است طیاز شرا مانیکه ا ی بودهو شهود یحضور

 لیا رذا یها یرخوابو بها ها یاست که قلب خود را از الودگ ین معرفت مخصوص مؤمنانیا

 رو نیا ا حصاول ان اسات. از   یهاا  که گناه از مواناع و حجااب   اند، چرا پاک کرده یاخالق

                                                                                                                                        
 یتنها در موارد یمنطق دگاهیاز د یول ،روش است نیترمطمئن ،دارند یبه وح مانیکه ا یکسان یبرا یروش نقل

 نیتوان از ای، نمیدر اثبات اصل وح یعنیادره به مطلوب نباشد. مص ایتوان به ان استناد کرد که مستلزم دور یم

خواهد باود   رفتهیپذ یمنطق ۀ، استناد به ان از منبیبرهان عقل یۀبر پا یپس از اثبات وح یول ،روش استفاده کرد

 (.333: 12،   1997 ،یی)طباطبا

 شی، در شهود و گراینوعهب توان یرا م ی. فطرت انسانتیاست و نه از سنخ ماه یفطرت از سنخ هست رو نی. از ا1

و  اتیا تجل قات ی، درحقیانساان  اتیا فطر ریساا  رایمطلق )خدا( منحصر کرد؛ ز یانسان نسبت به هست یحضور

همانا ذات اقادس   ،کماالت ۀانها از سنخ کمالند و سرچشم ۀانسان است و هم یهمان فطرت خداخواه ناتیتع

پشت پا زدن باه ان   ای یو دلسپار ادیاز انق یفطر تیاصل فطرت و هدا کیتفک گریاست. از طرف د یخداوند

 .شود یمشتبه م یگریبا د یکیحکم  صورتنیرای، چرا که در غرسد ینظر م به یضرور
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 یعنا یبه ناام قلاب و روان انساان دارد،     یگری، مرکز و خاستگاه دیفطر تیمعرفت و هدا

 یاحساس و شهود درونا  ۀباشد، از مقول یمعرفت عقالن ۀقبل از انکه از مقول یفطر تیهدا

، واحد است و یو معرفت قلب یفطر تیهدا گاهیاساس خاستگاه و ما نیاست. بر ا یو قلب

 ۀژیا و ی،تفااوت کاه معرفات قلبا     نیبا ا ؛ندهست  یو شهود یمعرفت احساس یهر دو، نوع

گرچاه در   ،افراد ومود دارد ۀدر هم یو معرفت فطر تیهدا یول ،و عارفان است انیپارسا

 . دکن یبروز و ظهور م یا ژهیو طیشرا

 تیاو از هادا  ییماو  تیاز راه هادا  یو نباو  یانیوح تیهدا قیانسان از طر ییمو تیهدا

. شاود  یروشان ما   یفطار  تیاز هادا  ،زیا ن عتیحاصل و لذا ضارورت نباوت و شار    یفطر

و فطرت بساتر نباوت    یعیتشر تیمدخل هدا یفطر تیاست که هدا چنیندو  نیا یهماهنگ

اناد کاه ساط،     شده میدر دو سط، خوداگاه و ناخوداگاه تنظ تیهدا یفطر یها هیاست. سرما

نباوت و   او ساط، ناخوداگااه ان با    کند یم فایرا ا یانیوح عتیشر یخوداگاه نقش بسترساز

و  یمعناو  اتیح یراهگشا تواند یم یعیتشر تیهدا یزمان نی. بنابرارسند یم تیبه فعل یوح

امار   نیا بار ا  زیا ن یگ باشد و عقل و وحاو هماهن ینیتکو تیبشر باشد که با هدا ۀابندیرشد

انسان را اساتوار   یزندگ یها هی، پایهماهنگ با فطرت بشر نییاز ا یروی. لذا پکنند یداللت م

 ی،الها  عتیو شار  نیا اوالً د یهمااهنگ  نیا . باا فارض ا  دکن یو سعادت مطلوب را براورده م

انسان ثابات   یفطر یازهایانسان خواهد بود و چون ن یو فطر لیاص یازهاین ۀهم یپاسخگو

و  تیا عناوان رماز مامع   خواهد بود و فطرت باه  داریاستوار و پا زین یاله عتی، شردارندیو پا

 .دهد یارائه م ینید های نوقان یاز ماودانگ یروشن ری، تفسعتیشر یماودانگ

 (فطرت او یعن)ی یثابت و مشترک انسان انیرا بن ینی، اساس سنت دیریتفس نیچن یبر مبنا

در  وساته یدارد و هم در مدار ثابات خاود، پ   یهم مدار ثابت یانسان اتیح یعنی. دهد یم لیتشک

او اساتوار   اتیفطر ۀاوست که بر قائم تی. ان مدار ثابت همانا انسانخواهد بودتحول و تکامل 

 نیشاده اسات، باد    یطراح یفطر یها خصلت نیا یهم بر مبنا یاله عتیو شر نی. دشود می

در سرشت انسان نهاده  ینید قیو حقا نید یمعارف اصل یعنیو ثابت خواهد بود.  داریمهت پا

 نباشد.در درون و نهاد انسان  نید اتییمزشاید ، گرچه اند شده
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 فطرتاقسام  و ابعادی صدرایی در تحلیل شناس انساننقش 

رت گفاات کاه فطا    توان یانسان م یفطرت در تمام ابعاد ومود ۀو گسترد عیتومه به نقش وس

و دفااع از انهاسات    ینا ید یهاا  اماوزه  نیای و راه اثباات و تب  یمعارف اساالم  همۀ رساختیز

عقل و خرد  یشناخت و معرفت و بررس ۀفطرت در حوز ۀمطالع .(190: 3،   1380 ،)مطهری

 یمیمفااه  ی(قیتصاد  ای یتصور) یفطر میدارد. مفاه یقلمرو، ابعاد گوناگون نیعنوان کانون ا به

و لذا معلوم باه علام    شوند یباواسطه از خار  توسط ذهن انتزاع م ایبدون واسطه  ایهستند که 

و هر  شوند محسوب می یو متن روح اگاه و یذات ادم نیع یفطر قیهستند، اما حقا یحصول

 1برخوردار است. قیتجرد خاص خود، بالفطره از ان حقا ۀروح به انداز

فطارت  »از انهاا باه    توان یبرمسته دارد که م ۀ( دو مقولاتی)فطر یامور فطراز سویی 

فطرت در » ای« یفطرت شناخت»، به «یفطرت ادراک»نام برد. از « یفطرت احساس»و « یادراک

 ایا « یشا یفطارت گرا »باه  « یفطارت احساسا  »و از  شود ینام برده م« نشیو ب یاگاه ۀمقول

و  یراکتسااب یوم غسلسله علا  کیاز « یفطرت ادراک»در «. لیخواهش و م ۀفطرت در مقول»

 التیسلسله تما کیاز « یفطرت احساس»و در  شود یبا سرشت انسان سخن گفته م ختهیام

دارد. منظور « یحصول»و « یحضور»دو قالب  ی. فطرت ادراکیو ذات یعیطب یها و خواهش

و سرشات   عات یاست که باا طب  یبه معلومات واسطه یب یاگاه «یحضور یفطرت ادراک»از 

اسات   یمعلوماات  ۀباواسط افتیدر« یحصول یفطرت ادراک»و مراد از  اند شده ختهیانسان ام

به ساختار ذهن و دستگاه  یانسان با اتکا یعنیساختمان ذهن انسانند.  قیکه ذاتاً مورد تصد

 .کناد  مای  قی، انهاا را تصاد  هیقضا  تیا تصور روشن از ظرف افتیمحض در خود، به یادراک

و « یمسامان »نام بارد، دو شاکل    زین« یلیفطرت تما»به  توان یکه از ان م یفطرت احساس

                                                                                                                                        
فطرت  تیشود، هویشناخته م رونیاز ب یاز درون و زمان یاست و گاه یممع تیهو یگونه که علم دارا. همان1
 ساته یباه او نگر  رونیا از منظار ب  یو زمان دیا یم انیم ان از درون سخن به ۀدربار یگاه است که لیقب نیاز ا زین
. قاتیو هم شاامل تصاد   شود یدر کالم افالطون، هم شامل تصورات م یمعرفت اتیعنوان نمونه فطر . بهشود یم

 یولا  ،اسات  مینااظر باه تصاورات و مفااه     شتری( بانیگرا)عقل یغرب دیمد ۀدر کلمات فالسف یادراک اتیفطر
 زیا شامل تصاورات ن  یهی، گرچه اصطالح بدابدییم ارتباط قاتیتصد به یاسالم ۀدر نظر فالسف یاصطالح فطر

 (.170و  169: 1392 لسون،یژ نیمطلق است )ات  وخصوص عموم لیاز قب یهیو بد ی. لذا نسبت فطرشود یم
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 یمااد  یها و خواهش التیبودن، تما ینیو زم یانسان به حکم ناسوت یعنیدارد؛ « یروحان»

 یهاا  شیو گارا  التیباودن، تماا   یو مبروتا  یسابب ملکاوت   دارد و به یوانیو ح ییایو دن

 یو زنادگ  ایا دن یساو  او را به یماد التیشده است. تما هیدر نهادش تعب یو انسان یملکوت

باا وماود    .کند یاو را به عالم باال و برتر متصل م یملکوت التیو تما دهد یسوق م یوانیح

او مبهم اسات و   یانسان برا یفطر یها شیو گرا التیو تما یفطرت احساس تیماه نکهیا

چنانکاه   .سات ین یانسان به انها شاک  یدر روان ناخوداگاه انسان قرار دارد، در علم حضور

 کیا خاود،   یسرشت التیو تما یفطر یها و خواهش لیانسان به خود م»گفته شده است: 

، لیا باه خاود م   یعنا یندارد؛  یاگاه نیتر ان کوچک ۀدربار یول ؛دارد یحضور ینوع اگاه

خاودش را   یاگاه نیعلم خودش ندارد، سرّ ا نیعلم به ا گرید یول ،دارد یحضور یاگاه

، اما خودش توماه باه   شود یم دایدر او پ لیم نیطور اممال و ابهام ا به قدر نی، همداند ینم

 یاز اگااه  ریا چون تومه داشاتن غ  ؛تومه ندارد یول ،است لیم نیندارد، اگاه به ا لیم نیا

 .(38 - 36 :1373، مطهری) 1است. زیچ کیبودن و حاضر بودن 

معرفات   چی( به ها 230 :1362)طباطبایی،  یاسالم ۀفطرت، فالسف ییها یژگیو یبر مبنا

و  میمفااه  ۀو هما  ساتند یکه در ذات و سرشت انسان نهااده شاده باشاد، معتقاد ن     یحصول

 یاناد: برخا   دو گوناه  یقیادراکاات تصاد   ی، ولا دانناد  یم ینیو پس یتصورات را مابعدحس

                                                                                                                                        
با  یهر انسان یعنیدارد.  شهیرکه در عمق مان انسان  است یالتیتما ۀاز ممل« یخواه کمال»ومود ندارد که  یدی. ترد1

او « یسرشت قیعم یهاخواهش»از  یکی« یخواه کمال»که  ابدی ی، درمشتنیخو اتیفطر اوشمرامعه به درون خود و ک
کند، بلکاه در درون   ینم یرفتن، زندگ نیمعدوم شدن و از ب یمردن، به معنا یبرا یانسان چیه رود. اصوالًیشمار مبه

کاه او را باه    اناد ینمایما  یخواند و مرگ را همانند پلیفرا م یخواهومود دارد که همواره او را به کمال ییانسان ندا
و کماال  یدوسات انسان، فطارت کماال   یفطر التیتما ۀهم ۀتوان گفت سرچشمیحال م دهد.یسوق م یابد گاهیما

یرا ما  یفطر لیم نیا پساو هستند؛  یکمال ومود یها و ملوه قیمصاد ،نانسا التیاست؛ چرا که تمام تما یخواه
و در  اناد  ومود انسان سرچشمه گرفته یو ملکوت یعلو ۀشماراورد که از منبهعامل تکامل انسان ب نیدارترشهیتوان ر
انیا و ز یطلبنفع، یپرست، ممالیحس شکرگزار رینظ یفطر التیتما رو نیاو قرار دارند؛ از ا یکمال ومود یراستا
(. گرچه فطارت انساان اصاالتاً    132و  131: 11  ، 1997 ،ییدارد )طباطبا شهیر یفطر مانیو ا یدر خداباور ،یزیگر

 دایا پ زیا ن یگرید یهاشیگوناگون، گرا طیشرا ریبالتبع و تحت تأث ،همچون کمال مطلق است یبه حق و امور لیمتما
 است. یانسان یعال التیبحث هماهنگ با تما نیمورد نظر در ا یفطر التیکند. تمایم



  401  انسان ینقش فطرت در حرکت استکمال 

و  یهیبااد قاتیهسااتند. تصااد یو اکتساااب یمابعاادتجرب ی، برخاایهیو بااد تجرباای ماقباال

 ی،فطار  یهاا  است که معرفت یریتقر نیبر اساس چن 1هستند. اتیهمان فطر یتجرب ماقبل

 یبناا  ،در انهاا  دیو ترد کیو هرگونه تشک دهند یم لیشناخت بشر را تشک یاصول و مباد

 ینا یع قی. مثل اصل امتناع تناقض که ناظر به حقاا دکن یرا نااستوار و لرزان م یمعرفت بشر

مهات از   نیو بد شود محسوب می یعقل یلیو احکام تحل ایکه از قضا تیاصل عل ایاست 

 .ندیا یشمار م هب یفلسف یهیو بد یاصول فطر

 .از دیدگاه صدرای شیرازی، فطرت بر دو قسم است: فطرت اولیه و فطرت ثانویه

فطرت اولیه: فطرت اولیه در ومود اصیل انسان همان بعد باطنی ومود اوست که  (الا

 ییهاا  ها بر حسب این بعد باطنی در ومودشاان، هرچناد انساان    تمامی انسان شود یمنجر م

حس کنناد و   خود باطن در را خویش خالقشرور و ناهنجار باشند، ومود گرایشی الهی به 

 صادرا (. 797: 2   ،1386 شایرازی، ) باشاند  ان یاافتن  دنباال در سراسر زندگی خویش به

 زمیناه  ایان  در او. اسات  اولیاه  فطارت  دارای لمعاا  تماامی  بلکه انسان،تنها  نه است معتقد

 ان امازای  ممیاع  بارای  و طبیعیاه  طاعات  به است تعالی باری مطیع عالم تمام»: سدینو یم

)وَ لَان تَجِادَ لِسُانه اهللِ     اناد  یدین فطری هست، و همه بر سنت واحد مار و ذاتیه عبودیت

تمام مومودات عاالم را   ۀفطرت اولی(. در اینجا صدرا 457: 2 ،  1381، شیرازی« )تَبدیالً(

. شاود  یمطیع بودن و عبادت ذاتی معرفی کرده است که دستخوش هیچ تحول و تغییری نم

زنده ماندن همین فطرت اولیه است که زمینه را برای تحقق فطرت ثانویه در انساان فاراهم   

 درهاا   انساان  ۀهما . کناد  یم فراهم را شدنانسانِ واقعی  ۀ. فطرت اولیه زمینه و مقدمکند یم

                                                                                                                                        
وامد  شیدایاست که افالطون نفس انسان را از اغاز پ نیدر ا یاسالم یدر اصطالح افالطون و حکما ی. تفاوت فطر1

معرفت نیبه ومود چن یاسالم ۀفالسف یکند، ولیمهان انها را فراموش م نیگرچه با ورود به ا ،داندیها مهمه معرفت

 دیمد یگراعقل ۀاست که فالسف نیدر ا زیغرب ن دیمد ۀو فلسف یاسالم ۀاعتقاد ندارند. تفاوت فطرت در فلسف ییها

دانناد،  یکار عقل ما  ۀان را الزم یاسالم ۀفالسف یسرشت و ذات نفس و ذهن انسان، ول ورا مز یفطر می، مفاهیغرب

ندارد و  ازیبرهان ن ۀانها به اقام افتیعقل در در ،نشده است هیعقل تعب یها، گرچه در ساختمان ومودمعرفت نیا یعنی

موضاوع در   یاست و لذا ثباوت محماول بارا    یانها کاف قیو تصد افتیدر یانها برا ۀدهندلیتشک یتنها تصور امزا

 .بود خواهدو همراه با ان در ذهن مومود  هیدر کنار قض لیاست که ان دل یلیدل ازمندین یفطر یایقضا
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 و گذارند یم دنیا این در قدم یا اراده و عزم هیچ بدونها  مشترکند. انسان هم با اولیه فطرت

ده شده است، باید شروع باه بیدارساازی بااطن خاویش     دا قرار اختیارشان در که عمری با

 .برای عرو  به موطن اصلی کنند

 افارینش؛  مبدأ با انسان ارتباط الا(: شود یم بررسی ومه دو از اولیه فطرت صدرا، دید از

الهی است و از مانب خداوند ایجاد  انسان فطرت وی، نظر به. خود ذات با انسان ارتباط ب(

و چاون ذات   باوده شده است و از مهت اینکه فعلی از افعال خداوند است، مشابه ذات خدا 

انساان نیاز پااکی و     ۀومودی دارای پاکی و قداست است، فطرت اولی ۀسع ۀواسط خداوند به

(. از طرف دیگر، باا توماه باه ذات انساان،     68و  67: 1389، شیرازی) داشتقداست خواهد 

. خداوناد انساان را از عادم    کند یانسان را به سبقت عدم بر ومود تفسیر م ۀصدرا فطرت اولی

 صادرا،  نظار  از(. 9 ماریم: ) «شَایئاً  تَاک  لَم وَ قَبلُ مِن خَلَقتُک قَد وَ»: کشاند یم ومود یسو به

ناد بارای   خداو که خویش، اولیۀ فطرت از و است امده ضعا و نقص یسو به کمال از انسان

 .(303: 1363، شیرازیاست )  او خواسته، به زندگی دنیوی فروافتاده

بر مبنای اینکه صدرا افرینش خاصی برای انسان قائل است و فطرت انسانی را مرادف باا  

 باالقوه  حالات  رذایال،  تحقق در تواند یم انسانی فطرت ایا ،برد یم کارذات مسبوق به عدم به

او پاک و الهی افریده شده است؟ در صورت داشتن حالت باالقوه   فطرت اینکه یا باشد داشته

با همین شکلی کاه هسات    ،خداوند به احسن بودن نظام عالم ۀبرای تحقق رذایل، چگونه اراد

کاه خداوناد ذات و فطارت پااک و ساالم       شود یتبیین م چنین؟ پاسخ صدرا شود یسازگار م

بر اساس صفات ذاتی که از پدر و مادر باه   ،انسانی را اراده کرده است، اما انسان در بدو تولد

دلیال همراهای باا مادیاات و      الهی قطع تعلق کند و به ۀرفته از اراد رفته است، شاید ارث برده

عهاده نگیارد و در    رالهی را با  ۀمسئولیت تحقق ارادکم با انها خو بگیرد و  ظواهر زندگی، کم

مهت فعلیت صفات منفی و رذایل گام بردارد. البته امکان به ارث بردن صفات مثبات پادر و   

بودن در نسبت با ان صفات نیز ومود دارد که بر اثر محیط و تربیت به فعلیت  مادر یا الاقتضا

ران مبنی بر فقدان معلومات نزد نفس در بادو  . این دیدگاه، هم با نظر روانشناسان و قرسد یم

تولد و ابتدای کودکی سازگار است و هم با پاک و الهی دانستن فطرت انسانی. صادرا معتقاد   
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اگار   .انسان به عالم قدس تعلق دارد و عین ربط باه وماود مساتقل خداوناد اسات     که است 

مادی زنادگی دنیاوی و    انسان دستخوش گرفتاری به گناهان و تومه به امکانات ۀفطرت اولی

د، برای او بابی از فطرت دیگر با عنوان فطارت ثانویاه   شوروح حیوانی خویش ن یها خواسته

این فطرت، قرار گرفتن خود را در مسیر دریافت حقاایق روحاانی    ۀواسط و به شود یگشوده م

 ؛(517: 1 ،  1386، شیرازی) شود یو هدایت روحانی شامل حال او م کند یثابت م

. او داناد  ینفاس ما   ۀطرت ثانویه: صدرا ایجاد فطارت ثانویاه را در والدت ثانویا   ف (ب

، شایرازی روح تبادل و دگرگاونی یاباد )    ۀنفس باه نشائ   ۀوالدت ثانویه یعنی نشئ دیگو یم

از به فعلیت رسااندن قاوای    داند ی(. در مای دیگری، فطرت ثانویه را عبارت م400: 1366

 کاه ؛ اعمالی شود یانسان بر اثر ممارست در اعمالی که منشأ احواالت گوناگون برای قلب م

 شیرازی،) کند یم الهی الهام پذیرش امادۀ را ان و دارد همراه به نور و پاکی صفا، قلب، برای

 .(38 و 37: 1   ،1386

از پااکی   یا ری حرکات کناد کاه ذره   در مسای  تواناد  یانسان مکه صدرا معتقد است مال

باا وماود    ،هاا  دیگری از انساان  ۀفطرت اولیه در او باقی نماند. این در حالی است که دست

 در مجاددی  تولاد  ساراغاز  مسائله  همین و کنند ینظر م  شیطانی از گناه صرف یها وسوسه

(. انسان از طریق 345: 1366، شیرازی) کنند یم تعبیر ثانویه والدت به ان از که شود یانها م

 والدت ایان  کاه . زماانی  کناد  یمعناداری زندگی را برای خویش فراهم م ۀتولد دوباره زمین

 و شیطان مسیر در حرکت زیرا. شود یم هدفدار انسان سکنات و افعال تمام دهد، رخ ثانویه

بلکاه در برخای    ،دهاد  یما  ساوق  یبرنامگ یب و یهدف یب به را انسانتنها  نه او، یها وسوسه

در  ییمعناا  یکه پوچی و ب رساند یم شیموضوعات او را به شکست در تحقق هدف ومود

 .یکی از اثار مخرب ان است ،زندگی

صدرا نوعی خرو  و تحول از فطرت اولیه به فطرت ثانویه برای انسان قائل اسات کاه   

تا انسان باه والدت  . به نظر وی، شود یوالدت ثانویه محقق م ۀواسط به ،این خرو  و تحول

زیرا دل ساائل در   خواهد شد؛معرفت به امور اخرت نیز برای او میسر ن ،ثانویه متولد نشود

والدت ثانویه  ۀاین حالت به دنیا مشغول و به سحر طبیعت مسحور است. او همچنین دربار
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ا نگاردد،  که به والدت ثانویه متولد نشود و از دنیا و بدن رها  : نفس انسانی تا زمانیدیگو یم

. (723: 2 ،  1381، شایرازی . )رساد  یهاا و زماین نما    به عالم اخارت و ملکاوت اسامان   

گونه که با بیماری، بدن انسان  عبارت دیگر، فطرت عامل اعتدال روح انسان است و همان به

متمایل  طیوتفر روح نیز از نظر صفات اخالقی به سمت افراط ،شود یاز حد اعتدال خار  م

ت محاافظی بارای روح انساان اسات کاه دچاار انحاراف نشاود. از نظار          که فطر شود یم

باه ساالمت    یابیعوامل دسات  ۀاز ممل ،روح ۀروانشناسان عصر حاضر، حفظ تعادل و موازن

(. کساب اراماش و ساالمت    93و  67: 1360روانی و ارامش در زندگی اسات )مطهاری،   

 . شود یممنجر به رسیدن انسان به هدف و غایت زندگی  ،روانی در نهایت

 .در کناار عمال نیااز دارد    از منظر صدرا، این تولد دوباره به دو عامل اساسی فکر و اندیشه

. از نظار صادرا، فکار و    کناد  یو رشد ما  ابدی یاین دو ویژگی پرورش م ۀفطرت ثانویه در سای

ه و عمل شایست دیا یدست م حکمت نظری به ۀدر حوز ،سالم و الهی و فهم حق و باطل ۀاندیش

)شیرازی،  شود یحکمت عملی محقق م ۀدر حوز ،و صال، و انجام طاعت و ترک فعل قبی، نیز

(. به همین منظور است که صدرا بر توماه باه حکمات    165: 1366؛ 207و  206: 4 ،  1981

در تربیات فاردی و    ،نظری و عملی در تکمیل یکدیگر تأکید کرده و تومه به هر دو حاوزه را 

منفی و  یها شهیفکر و اندیشه از اند ۀدانسته است. انسان زمانی که در حوزامتماعی انسان مؤثر 

عملی مطابق با شریعت و احکام الهای داشاته باشاد، باه      ،عمل نیز ۀاشتباه دور باشد و در حوز

 تهدید را او موارح و ذهن مرتب که ییها وسوسه از و یافت خواهد دست زندگی اصیل معنای

ود و ارامش را در سراسر ومود متعالی خویش احساس خواهد کارد. در  ب خواهد دور ،کند یم

لَن یَلِج مَلَکوت السَماوات مَن لَم : »گفت یکه م کند ی)ع( نقل م صدرا از عیسی مسی، زمینهاین 

در  .«کناد  یراه پیدا نما  ،ها هر کس تا دو بار زاییده نشود یُولد مَرتَین؛ به ملکوت و باطن اسمان

عالم ظلمات و رسیدن به مهان نور و درخشش، ناگزیر از تحصیل فطرتی دیگر رهایی از واقع 

 مقدماۀ  و دیا یم دستپاک کردن و پاکیزه کردن ]اخالق[ به ۀواسط )والدتی دوباره( است که به

 (.12: 1 ،  1386، شیرازی) است نافرمانی و معصیت ترک و طاعت ان

 برای ثانوی والدت به طیبه حیات و نشود رها دنیا یها نعمت به رغبت از انسان کهتا زمانی
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 الحَیوانُ لَهِی االخِرَه الدارَ اِن وَ» نیست؛ دوم نشئۀ در خدا نزد در او برای منزلتی نشود، حاصل او

دت ثانوی و حیات معنوی فقط در متابعت انسان از اداب شرعی و وال این و... «یعلَمُونَ کانُوا لَو

و اخالق و ملکات و خیرات و اعتدال قوای نفس انسانی، که در  نوامیس الهی و فراگیری علوم

. و به این شود یحکم ابزار برای نفس هستند، و تساوی در براورده کردن نیازهای قوا حاصل م

فَاِذا سَویتُهُ وَ نَفَخاتُ فیاهِ   »سبب اعتدال و تساوی قوا در سخن خداوند متعال  به ،والدت ثانوی

 .(345: 1366 شیرازی،اشاره شده است )« سامِدینَ مِن رُوحی فَقَعُوا لَهُ

 :ساد ینو یفکر و اندیشه م ۀشرایط نفس برای تحقق والدت ثانویه در حوز ۀصدرا دربار

خالص  ۀاز تمام علوم خالی است، و به حسب فطرت و نهاد، تنها قول ،نفس در مراحل اولیه

ت ثانوی، علومی کماالی  هیوالیی است، ولی قلب را از طرف خداوند تعالی به حسب فطر

، یا ابتدائاً بدون کسب و کوشش یا پس از کسب و استدالل گردد یو انواری عقلی حاصل م

 .(833و  834: 2 ،  1386، شیرازی)

کاه هماان اختیاار و اراده اسات.      کند یممجهز خداوند در این تولد دوباره، انسان را به امانتی 

این اختیار را در مسیر صحی، رشد اندیشه و عمل خویش قرار دهد یا با سوء  تواند یحال انسان م

انساان   ۀمسیر عکس را بپیماید. در حالت اول، صعود ارادی افکار و اعمال شایسات  ،اختیار خویش

کاه توأماان معناای     دکن یرا نصیب او م یتر و تحقق ومود افزون شود یممنجر به صعود نفس او 

 1.دهد یمای خود را به یأس و ناامیدی نم یراحت که به شود یبخشیده م اصیل به زندگی انسان

                                                                                                                                        
 ریتعب نیدارد که خداوند از ان حالت چن یروح انسان در اصل خود حالت» :سدینویمطلب م نیا دییدر تأ. صدرا 1

 و نینخسات  یصافا  بار  یقدسا  ۀفا یلط نیا کهی. پس تا زمان"شود یبر فطرت متولد م یهر مولود"فرموده است: 
 یهاا ساعادت  مینسا  وزش معارض  در و یروحان تیهدا انوار یهاتابش منزلگاه است، داریپا خود یاصل حالت
گماارد. و اگار از   یدست اوردن ملکات ما و به شیذات خو لیبود ... و همت خود را فقط بر تکم خواهد یقدس

 ایا  و ینفساان  اماراض  یریا فراگ ای و دهیعق ینادرست مهت به و ردیخود انحراف گ یو سالمت اول یفطرت اصل
 منازل  تا د،یگرا نیمز یسو به و پست یایباطل و دن یهالذتها و شهوت به و رد،یپذ فساد زشت اعمال ارتکاب
 یتا در پ دیرا با یاست و زندان کانیزندان ن خانه، نیا نکهیتومه به ایدست ارد، ... ببه مهان نیا استیر و پست
 شاود؛ یما  یناادان  یاهاا یغرق در یکس نیاست که چن نجایدر ا ان،یزندان یفرمانده یاز زندان باشد نه پ یخالص

 و رتیح یهاابانیب در. کنند غلبه او بر یطانیش یهاوسوسه انیاو را فروکوبد و لشکر ینفسان یهااموا  خواهش
 .(126و  125: 1371، یرازیش) ماند مضطرب بیفر و ینفهم یصحرا در و شود سو ان و سو نیا یگمراه
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فقط در شاخص حکایم الهای و اماام منحصار       ،صدرا معرفت توأم با عمل صال، رامال

انساان واقعای    ۀو زمینا  شوند یمند م . دیگران به میزان استعدادهایشان از ان دو بهرهداند یم

ساس بینشی قرانی به این نکته دست یافته است . وی بر اکنند یشدن را در خویش فراهم م

 داناد  یمعنا در زنادگی ما   یها هیال نیتر قیمعیار برای رسیدن انسان به عم نیتر و ان را مهم

به برترین حاد وماود خاویش     تواند یانسان با التفات به این مبنا م .(339: 1389، شیرازی)

تولادی   ۀواساط  خار  کناد؛ یعنای باه   ه به سمت فعلیت نفس خود را از قول پیوستهبرسد و 

 شیوماود  کماالت با انسان. اورد دستدوباره فطرت اولیه را رها کند و فطرت ثانویه را به

تعدادهای اسا  شاکوفا شادن  . کناد  محقاق  را ی خویشباطن استعدادهای از بسیاری تواند یم

وی و تألماات  که در زندگی دنی اورد یباطنی نوعی ارامش خاطر را برای انسان به ارمغان م

، فرصت و زمان فکر کاردن باه اماور    دهد می روحی گاه و بیگاه ان، انسان امروزی را یاری

 .شود یو سبب معناداری زندگی او م ردیگ یپوچ و ناچیز را از او م

 شااید فکر و عمل انسان باید اختیاری باشد. البته این اختیاری باودن   ۀتولد ثانوی رو نیا از

کامل مارتبط اسات،   طور  بهدر مهت سعادت یا شقاوت انسان باشد که با معناداری زندگی او 

 یافت خواهد دست خود زندگی در اصیل معنایبه  بیابد، را خویش سعادت اگر که یا گونه به

یا صفات حیوانی را در خویش بروز  دشو یشیطانی بالفعل م بردارد، گام شقاوت راه در اگر و

 ؛کند یرا فراهم م اومین مومبات دور شدن او از مسیر یافتن معنا در زندگی و ه دهد یم

ویژگی دوم این است که فکر و عمل در حدود ظاهری محدود نشود. فکر و عمال انساان   

زیرا ظاهر در مقابل بااطن   ؛که ظاهری نباشد دشو یوقتی مومب تولد فطرت ثانویه در انسان م

حکم مقدمه را دارد و باید از ان گذر کرد و در ان متوقا نشد. فقط در این حالات اسات کاه    

، به مایگاه کند یکه پیدا م  یدر مراتب ومودی پیش برود و توأم با ارزش ومود تواند یانسان م

 ندارناد،  وماودی  ارزش کاه و اعماالی   ها شهیومودی خویش واقا شود و از پرداختن به اند

است که انسان فقاط   مشهود زندگی سراسر در ماندگاری و پایدار معنای زمانی. کرد ملوگیری

 او مؤثر است.  ۀبه اموری در زندگی بپردازد که در تکامل ومودی او و بیداری فطرت ثانوی

لحاا    زندگی ظاهری و بیولوژیکی انسان به یک معنا مانند زندگی حیوانات است، ولی به
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شادنی   مقایساه با زندگی بیولوژیک حیواناات   ،امعیت ومودی انسان، زندگی بیولوژیکی اوم

 شود یم سبب ومودی ممعیت مرتبۀ حایز و بودن ومود مامع نسخۀ ،گرید  عبارت نیست. به

 و معرفات  مقام به وصول انسان، معنوی حیات اعالی مراتب. باشد داشته معنوی حیات انسان

 ،ه دینای دیادگا  از کاه  خواهد بود شدنی محقق فضایل اکتساب ۀواسط به فقط که است محبت

. او از دارناد رأس انها تقوا و محافظت است. از نظر صدرا، فکر و اندیشه درماات متفااوتی   

به معرفت و حکمت یاد  ،به مهل و از باالترین درمات ان ،درمات فکر و اندیشه نیتر نییپا

عبارت دیگر، کمال علم، ایماان   اوردن نور ایمان و یقین است. بهدست  که از اثار ان به کند یم

عمل نیز، درمات و مراتاب مختلفای وماود     ۀ. در حوزخواهد بودو یقین شهودی و حقیقی 

دارد. باااالترین ان امتناااب از صاافات حیااوانی و انجااام دادن اعمااال برخاسااته از ایمااان و   

 (.341: 1363، شیرازی) هستنداعمال برخاسته از قوای حیوانی  ،ان نیتر نییپا

همچاون اصاالت وماود و     ییهاا  فارض  شیو پ یمالصدرا بر اساس مبانگفت  توان یم

نفس و اتحاد ان  یحرکت موهر ،علت و معلول تیان، ضرورت و سنخ یکیوحدت تشک

و  اورد یشمار ما  فاضله به ای لهیرذ یرا محصول تکرار اعمال اخالق یملکات اخالق ،با بدن

 ،یلحاا  فطارت ثاانو    واحاد و باه   ه،یا لحا  فطرت اول ها را به انسان تینوع ،ساسا نیبر ا

 یاۀ و فطارت ثانو  ه،یا فطارت اول  تیا ثیدو ح نیبا  زیبا تما مالصدرا رو نیا . ازداند یمتکثر م

دارا بودن مبادأ فصال    لیافراد نوع واحد به دل یۀلحا  فطرت اول بشر را به یابنا ۀنفوس هم

کاه باا    داناد  یما  یماواهر  ،هیلحا  فطرت ثانو اما به دارد، یمحسوب م (نفس ناطقه)واحد 

 یصاور  یرایقابال و پاذ   ی(فقاط در اعاراض و حااالت نفساان     ناه )حرکت در ذات خاود  

 ،)شایرازی مسانخ باا اعماال و اخاالق انساانند.      کیکه هر  ییصورها ؛النوع هستند مختلا

 یاساس قائل به دوگونه انسان است: انسان فطار  نیبر هم یمطهر دیشه (.19: 9 ،  1981

را کساب کارده اسات     یصافات و ملکاات   ی،نزولا  ای یصعود ریو انسان مکتسب که در س

 (.314: 3  ، 1370 ،یمطهر)

 ی صدرایی در تبیین ابعاد استكمال  شناس انسانتأثیر 

 ینید دگاهیز دن معنا که هم ایشده است. به ا رفتهیو فلسفه پذ نیاستکمال نفس در د ۀاموز
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از  یدر اخارت از تکامال برخاوردار اسات و هام برخا       ی، برزخ و حتاینفس انسان در دن

و نفاس را مشامول حرکات     اناد  کارده  ریاز استکمال را تصاو  یانسان مراحل یبرا ،فالسفه

 ی،ن معناسات کاه نفاس انساان    یا استکمال نفس مجرد باه ا  ی. اما چگونگدانند یم یاشتداد

 ناد یواقع فرا و در ابدی یو اشد ومود راه م دیومود به مراتب شد ایچگونه از مراتب ضع

و از  دانناد  ینفس را ذاتاً مجرد ما  ییفالسفه از سو نکهیبا تومه به ا یعنی. ستیاستکمال چ

 نیا ا نییدارد؟ تب ی، چگونه نفس مجرد حرکت تکاملشمارند یمجرد را ثابت م ،گرید یسو

و  یشااناخت ، مهااانیشااناخت یهساات یاز مبااان یباار برخاا ی،مساائله در هاار دسااتگاه فلسااف

الحادوث باودن نفاس     هیو مسمان یومود، حرکت موهر کیهمچون تشک یشناخت انسان

حرکات و اساتکمال نفاس،     ناد یفرا نییتب ییعن ،تکامل نفس ندیفرا یاستوار است. با بررس

 . شود یروشن م یفلسف یشناس مسائل انسان نیزتریانگبر  از بحث یکیپاسخ 

اوردن اسات.   یرو ریا ودن و باه خ ب کیاثبات کنند کمال انسان در ن که اند دهیکوشحکما 

ومدان  نیدارد، اما ا شهیدر سرشت انسان نهفته است و در ومدان انسان ر یحس اخالق نیا

 .ردیا گ یما  هیا بلکه از فطارت انساان ما   ،ستیمستقل ن یحس (پندارند یگونه که فالسفه م ان)

 ناد یفرا یاند، لذا بررسا  کرده ریعلم و عمل تصو قیرا از دو طر یاستکمال نفس انسان ۀفالسف

علام از   .گاردد  یان باازم  ینقش علم و عمل در استکمال و چگونگ یاستکمال نفس به بررس

و هر دو در سعادت و استکمال  شود یحاصل م یعقل عمل یۀو عمل در سا یعقل نظر قیطر

اتصال نفس با عقل فعاال ممکان باشاد و     قیاز طر شاید یهستند. استکمال علم لیانسان دخ

، شود یو پاک ساختن نفس محقق م بیاعمال در تهذ ریتأث قیاز طر ،زینفس ن یاستکمال عمل

کاه  )را  یو مسام  یو حاالت مااد  ها تیأاست که شخص ه نیبه ا یقیحق بیو تهذ هیو تنز

 .(332 :8،   1981، شیرازیاز خود دور کند ) (ضد اسباب سعادت است

بازگشت و رمعت انسان به فطرت و درون، هادف از بعثاات و   ی،نید یشناس ساندر ان

رسااالت   ،یو قلبا یعقل یو استعدادها قیو تومه به حقا (64 :اءیرک: انب) امبرانیرسالت پ

 یهاا  تیاو در پرتاو هادا  یادراکا یقاوا یتعاال (.105 :رک: مائاده) شده است انیانسان ب

و  عی. با توماه باه نقاش وسا    (1 ۀالبالغه: خطب نهج) ردیگ یاز درون او سرچشمه م ،یانیوح
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 هماۀ  رسااخت یگفاات کاه فطارت ز    توان یم ،انسان یفطرت در تمام ابعاد ومود ۀگسترد

، 1380 ،یمطهاار )و دفاع از ان ماست  ینید یها اموزه نییو راه اثبات و تب یمعارف اسالم

بشار   یو فطار  یمنطبق با سااختار وماود  ع،یتمام قواعد تشر گر،یعبارت د . به(190: 3  

کااه خاالف    یقااانون  هار . شاود  محسوب می همین هماحکام  نیا یاست و سرّ ماودانگ

و محکوم به  ادیا یحساب م به یحرکت قسر ،یخیدر تکامل تار ،وضع شود یفطرت انسان

بااه دوام و صاحت   متااصا   ،اسات. حرکات باشر بار اسااس فطارت او یزوال و نابود

 لیا . به دل(455 :3   ،)مطهری یمحکوم به زوال و نابود ،صورت نیا ریو در غ خواهد بود

و  ینا ید و بارون  یناا ید درون ۀمباحث گسترد ،از متفکران مسلمان یاریبس ،هماهنگی همین

 لیا و تحل نیایا باا اصال فطارت تب    ،را یاساالم  ۀشیو اند ینیگوناگون معرفت د یها منبه

   (.153 :1386 ،ینیخم ی؛ موسو50: 1386 ،یزدیمصباح )اند  کرده

 ۀایا اول یاۀ ما اسات و فطارت درون یعمال و تعاال ۀعلم مقدم ،ینید تیو ترب میتعل در

و  یو ادراک عقلاا  یو حااصول  یحااضور  یهاا  باشر کاه در ادراکاات و شاناخت  یعلم

ی بااه معنااا   یذاتاا  یو نه ادراکات فطار یاسالم یحکما نییبر اساس تب)انسان  یاحساس

 ،یصاح  تیا ترب ینا ید دگاهیا در د (.83 :6،   1380 ،یمطهار) کند یم فاینقش ا (ان یغرب

 نشیکاه از اغااز افار    (371 :22   و 77 :15)مطهری،   ست مبتنی ا او یانسان بر نهاد اله

 ایا با فطرت پاک به دن ینوزاد هر ،ینیاز لحا  فطرت د ات،یروا ریو به تعب بوده یو همراه

   (.187: 58،   تا یب ،ی؛ مجلس13 :2،   1362 ،ینیکل) دیا یم

اسات   افتاه یگساترش   یتا مشهودات بااطن یعقل اتیهیاز بد یادراکات فطر نیا ۀدامن

و  ینا ید لیکه بر اساس ان، تما یفطر ییمو قتیحق نی. همچن(518: 3،   1380 ،یمطهر)

احااساس   ،یاحااساس اخالقاا   ،اسات  یفطر یامر یکس هردر ومود  ،حاق یسو به لیم

و  یدوساات  ییبااا یاحااساس ز  ،یخواه قتیو حق یدوست احساس علم ،عباادت و پرساتش

در فطارت و سرشات او دارناد     ییهاا  شاه یر ،انسان یانسان یها احساس همۀ ،یطور کلا به

 (.437 :13   و 41 :4)مطهری،   

، یعنی خود ملکاوتی، رحماانی و فطاری    «خود»این اساس، حرکت تکاملی انسان از  بر
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چناین حرکات اساتکمالی     ۀالزما  .اباد ی یو با خدا یا دیدار الهی پایان م شود یانسان اغاز م

محاوری،   موهری، فقرشناسی ومودی، بیداری و بینایی، درک و درد خدا داشتن، شاریعت 

خادا،   ۀو مراقبت کامل، حب الهی، بنادگی خالصاان   نفسانی یها مستمر با خواهش ۀمجاهد

بدیهی  .نوسازی معنوی مداوم، بازشناسی و بازیابی همیشگی، هدفشناسی و هدفداری است

در حقیقات رسایدن باه خاود برتار و       ،خدا یسو حرکت و شدن از خود بهکه  خواهد بود

متحارکِ متکامال،   یافته و توسعه بخشیدن به حقیقت ومودی خاود اسات و انساان     تکامل

یافته و سعادتمند است. پس خدای سبحان در درون انسان است  خودرسیده و کمال انسان به

 .ابدی یبه ان دست م ییزدا که ادمی با حرکت تکاملی از درون و حجاب

 شیفطارت خاو   یکمالجو اسات و باه مقتضاا    یمعتقد است انسان مومود نیصدرالمتأله

 یعالوه بر حرکت مبل یهر انسان ییسرشت کمالجو .برد میسر  بهو حرکت  ییایهمواره در پو

و  یعقل نظر یریکارگ با به تواند یم «اهیربک االتعبدوا اال ا یو قض» یبه مقتضا شیخو یخدادا

در حرکات   تینها یومود مطلق و ب یسو به یریگ با مهت شیخو یبه حرکت استکمال ی،عمل

اساتکمال   ریسا  ریا در تقر. او ددبازگر شیخو یقیرامعون به معبود حق هیال یتا به مقتضا ،بوده

انساان را متوقاا    ،به عقال  الیو از خ الیحس به خ ۀاز مرتب ،ینفس بر اساس حرکت موهر

و  یدر عقال نظار   دیا با ،به کمال یابیاو قائل است و راه یبرا ،زین یفوق عقل ۀو مرتب داند ینم

و عباور از عقال    ماند یمتوقا نم یا در مرتبه یاستکمال در عقل نظر نیو ا ابدیاشتداد  یعمل

عقل  ۀو در مرتب دیگشا یسلوک در مراتب فنا م یراه را برا هللا یف یبه مقام فنا دنیمستفاد و رس

 دیا ینائل م یبه مراتب کمال د،کن یم جادیعلم و غضب و شهوت اعتدال ا یقوا انیم ،زین یعمل

 .شوند یمتحد م گریکدیبا  هللا یف یوصول به فنا ۀدر مرتب یو نظر یعقل عمل تیو در نها

 یدر گرو استکمال ومود یعلم انسان یتعال داند؛ یم یاستکمالنیز ادراک را  ندیمالصدرا فرا

وماود اسات کاه طباق ان،      ۀه به فعل و صعود به مرتباست. ادراک، حرکت از قول ینفس انسان

 ۀو باه مرتبا   رود میخود فراتر  یومود ۀاز مرتب ،اصل اتحاد عاقل و معقول یکننده بر مبنا درک

و عقال و   شاود  میمنتقل  گرید ۀاز ومود به نشئ یا از نشئه یعنی رسد، یشونده م درک یومود

از نظار   نکاه یا یبارا  (.360 :3،   1981 ،یرازیشا ) خواهناد شاد  عاقل و معقول با هم متحاد  
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 یت کمال ذاتتمام مومودات به سم ،مومودات است یابیخلقت بر اساس کمال ۀمالصدرا فلسف

 و روان هستند و هر مومود به مومود برتر خود تومه دارد. الیس ،خود

 یدر تماام اکاوان هسات    ،استکمال تیاست و انسان به علت قابل یمراتب یدارا یمهان هست

در حاال حرکات و    یهست ۀدر تمام دامن الیس یعنوان مومود نفس به قتیحضور دارد. در حق

در  ت،یئیو باا وصاا الشا    کناد  میاشتداد است. او در قوس نزول از مواطن عقل و مثال عبور 

 .خود را کمال بخشد ی،و نظر یبا استمداد از عقل عمل تواند یو م ردیگ یقوس صعود قرار م

اساات   ادیا موماود مق نیا یو فطر یاز لوازم ومود عیدستگاه تشر ،عالمه دگاهیددر 

 یو الهاا  انیبودنِ د یاست. لذا فطر یعیتشر هدایت هماندارد و اختصاص ه انسان کاه ب

 خواهد بود ریپاذ نیایتب یمراتب ومود در عاالم هاست انیبر تناسب م هیباودن احکام با تک

فارد و مامعاه    ۀادار یکاه بارا   یانیا و دستورات وح ها نو. قان(66: 2،   1994 ،)طباطبایی

 یامارا  همشقاوت  ایو مالک کمال و سعادت  هماهنگ هستندباا فطارت اناسان  اند، امده

نظااام   یماز لاوازم فطار    یزیچ عیاساس تشر قت،یاسات. در حق یفطر های نوقان همین

 نیا ا ،نیبلکاه نظاام تکاو    ،است نیمنطبق بر نظام تکو یا برنامه عتی. شاراستین نیتکاو

 ،مبناا  نیا . بار ا (18 :1388 ،)طباطباایی  کند یاقتاضا م طشیبرنامه را با تماام امازا و شارا

 یبودن احکام بار مصاال، و مفاساد و فطار     یو مبتن عیو تشر نینظام تکو هماهنگیعالمه 

 دیا ده اسات. از د کار  نیینحو تب نیبه بهتر شده(مطرح ی نایکه در معاارف د)را  نیبودن د

و قاران   یابد یظهور و بروز م ،بازتاابِ ومود است که در مراحل مختلا عتیشار ،عالماه

 نیمان باذر التکااو    نماو یأن  جبی عیأنّ التشر یع دلی...  القران إنّ»: کند یم دییان را تأ زین

 .  (285 :16   ؛63 :1،   1994 ،)طباطبایی «والوماود

به ومود  د،یقت نیمحض ادراک ا است که به دیادراک ومود مق ،یبه باور عالمه ادراک فطر

بااه وماود    یتعلق و ربط و وابااستگ  نیع د،یومود مق نی. اشود یاذعان م یمطلق در دار هست

دارد و بااه تنااظرِ    یعیوساا  ۀادراک دامنا  نیا نخواهد داشت. ا یتیمطلق است و بدون ان واقع

و  طیدارد؛ از مراتب بسا  یدرمات ،ذومراتب است یکه امر عتیدر عالم طب دیومود مق قتِیحق

 نیا ا ۀ. در دامنا ردیا گ یما  معارف حقه را دربر همۀ ،دتریو در مراحل شد شود یاغاز م ایضع
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و  یعیتشار  و ینیتکااو  تیهاادا  ،یخداپرساات  ،یخداشناس ،ییاست که خدامو یادراک فطر

 . ابدی یضرورت م عیتشر ۀکالم برنام کیمطلقه و نبوت عامه و در  تیوال یحت

مالصدرا، در پرتو تفکر فلسفی او، مبنای یک نظاام تربیتای و اخالقای در     یشناس انسان

مهان اسالم است. مالصدرا، قبل از پرداختن به تعریا انسان و تبیین حقیقت وماودی او،  

فهام   تاوان  ینما  ،که بدون پرداختن به انهاا  کردرا تبیین  یخود مبانی مهم یشناس یدر هست

بار اصاالت وماود، تشاکیک وماود،       هیا او با تک اورد.دست  او به یشناس درستی از انسان

انساان   یریپذ تیو ترب یریپذ حرکت موهری و تبیین نظام استکمالی مهان توانست تکامل

مباحث فلسفۀ مالصدرا،  نیتر . یکی از مهمکنداز مرتبۀ مادی تا مقام خالفت الهی را ترسیم 

بر صبغۀ ناسوتی، صبغۀ معناوی   از نظر او، انسان عالوه .تبیین حقیقت ومودی انسان است

( و باه هماین دلیال، در تربیات او و در     127 - 126 :1354و متعالی هام دارد )شایرازی،   

ه شاده اسات. مالصادرا، انساان را     ما حکمت عملی، به هر دو صبغۀ او و رابطۀ ان دو تو

 .(22 :1354 ،شیرازیداند ) د میدومودی با ابعاد و مراتب متع یحقیقت

طاور   فلسافی مالصادرا باه    یهاا  گرچه در اموزهاد، فطرت انسان است. یکی از این ابع

نظار او را در بااب    تاوان  یما  ،مستقیم دربارۀ فطرت بحث نشده؛ با تومه باه مباحاث زیار   

 :تلویحاً استنباط کرد 1گونه که در تعالیم دین اسالم امده است، فطرت، ان

                                                                                                                                        
راه را  نیقران ا یعنیاست؛  میدر فطرت مست. طرح فطرت، مخصوص قران کر دیرا با نیبه د شیگرا ۀشی. ر1

 یساو  باه  یبه مبدأ مهاان و کشاش درونا    شی: گرادیگویدهد و میمعارف مبدأ و معاد قرار م ندگانیپو یفراسو
محاض و قادرت مطلاق     یهر انسان فطرتاً به هست یعنیاست؛  یهر انسان یفطر ،دارد هیکه عالم بدان تک یقتیحق
 (.197: 12،   1997 ،ییبامطلق کشش دارد )طباط می، و به علشیگرا

سرچشامه   دو نیا با دو حوزه وماود انساان )عقال و خارد، دل و روان( ارتبااط دارد و از ا      یقران، معرفت فطر دگاهیاز د
را  ییهاا معرفت نیوان چنتیصورت بالفعل تحقق دارد که مهفطرت و سرشت انسان ب یمعرفت به مقتضا ی. گاهموشد یم

شاوند.  یما  میتقسا  یو عملا  ینظار  اتیا فطر ۀبه دو دست یفطر یهاهیسرما نی. ادیانسان نام یو درون ینشیافر یهاهیسرما
 ی( را بارا یو عمل ی)اعم از نظر یفطر یها، شناخت معرفتیفطر یهاهیدو بخش از سرما نیا ۀقران دربار دگاهید یبررس
ب( انساان   ؛انسان نسبت به صفات و حاالت خود اگاه است یعنی، ید که عبارتنداز: الا( انسان و خوداگاهکنیم سوریما م

باه   لیم نیمهان، و ا ۀنندیاز مبدأ کل و افر یمبهم شیبوبُعد روح انسان عبارت است از تصور کم نیترلی: اصیو خدادوست
از افراد تنهاا   یاه: دستبود خواهداز افراد بشر نهفته است که نمود ان به دو شکل  کیهر  ریفطرتاً در ضم یخدا و خدادوست
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 قات یهار دو گاروه در حق   نکاه یا جهیخدا را در حد خدا دوست دارند. نت ریکه غ یکسان گرید ۀخدا را دوست دارند و دست

. و محبات انساان باه    نینه در اصل حب نسبت به کماال بار   ،دوستدار خدا هستند و تفاوت انها در مصداق محبوب است
: هاا یو باد  هاا ی ( درک اصول خوب ؛داندیاو م ریو تدب تیسعادت خود را در گرو عنا که نستیبسبب ا شیپروردگار خو
از مانب خادا   ماًیمعرفت و ادراک، مستق نیکند و ایرا درک م هایو بد هایشده است که خوب دهیافر یا گونههنفس انسان ب

 یاداوریا نقاش تاذکر و    نهیزم نیدر ا ینید می. تعالینید میتعال ۀواسطهب ایحس و تفکر و  قینه از طر ،به او الهام شده است
پانج  اتیا د( فطر ؛داندیرا تذکر، موعظه و اندرز م ینید ینبوت و اوامر و نواه ۀاست که فلسف یاتیمطلب، ا نیدارند. گواه ا

، اند شده لی( تشک)نماز و انفاق ی، نبوت و معاد( و دو اصل عملدیاسالم )توح یاز سه اصل اعتقاد میگانه از نظرگاه قران کر
 ند.شویم ندهیبالنده و فزا ،و قران یعیتشر یهاتیو در پرتو هدا

قاران اصاول و معاارف     دگاهیکند. از دیان اشاره م یهاها و منبلهو محرک یو افات معرفت فطر هابیبه اس نیقران همچن
. باا  رناد یگیسرچشامه ما   یاو از فطارت انساان   یو کمال روح یمعنو تیشخص یربنایعنوان ز و احکام و اخالق به ینظر
علت انتخابگر بودن انسان اسات کاه    به نیو ا ستین یفطر یهامعرفت نیاعتنا کردن انسان به چن ۀفطرت علت تام همه نیا
 گاذار ریداشته باشد و لذا دو گونه عوامال در فطارت تأث   یالعمل مثبت و منففطرت دو گونه عکس یهاامیتواند در برابر پیم

فطارت اسات. عوامال     یعملا  جیبلکه در ترتب اثاار و نتاا   ست،یفطرت ن تیمتضاد در اصل واقع ریدو تأث نیهستند. البته ا
نفاس،   یاز هاوا  یروی، پینی، استکبار و خودبرتربنیدروغ یازین یفطرت عبارتند از: احساس ب یهابیافات و اس ای رانگریو

 (. 128: 4،   1997 ،ییدر قبول و انکار )طباطبا یو شتابزدگ ییگراتی، شخصاریمع یب یدهای، تقلیورز گمان

قارار   ادشاده یمقابال اماور    ۀهستند که در نقطا  یعوامل مؤثر در بارور شدن درخت فطرت امور کهاست  یهیبد
 دهند.یعوامل محرک و منبله ان را شکل م ایفطر  یینها ۀملو طیو در واقع شرا رندیگ یم

مهت رسالت مهانشامول   نیاست و بد ی، همان تومه دادن به فطرت انساننیاصول د ۀدربار ایانب ماتیروح تعل
« طریبمصا  همیفذکّر إنّما أنت مذکّر * لست علا »تومه دادن به فطرت است، چنانکه فرمود:  زیخاتم )ص( ن امبریپ

، چارا کاه   ستین یلیو تحم استدر نهاد انسان نهاده شده  یامور فطر نیاعتقاد به چن نیا(. بنابر22و  21: هی)غاش
 (.202: 16  ، 1997 ،ییخواند )طباطبایرا مذکّر نم یگرام امبریخداوند پ صورتنیاریدر غ

و  اند مورد تومه بوده یو احساس یشیو هم معرفت گرا یو معرفت یمربوط به فطرت، هم فطرت ادراک اتیدر روا
و  دهایا و با یعقل عملا  ۀشود و هم به حوزیمربوط م ینیب و مهان یعقل نظر ۀفطرت، هم به حوز یبخش ادراک

انساان در ارتبااط    یورز شاه یو اند یاز ان مهت که با سااحت عقالنا   یفطر تی. هدایو رفتار یاخالق یدهاینبا
کال  »شده است:  ری، فطرت به معرفت تفسثیاحاد یو در برخ شودیم محسوب یمعرفت و اگاه ۀاز مقول ،است
 یریتفسا  نیانسان است. معرفت در چنا  دگاریاست که خداوند افر نی، و منظور معرفت ا«الفطرۀ یعل ولدیمولود 
در  دیا معرفاتِ باه توح   یعنا ی. شد خواهداضافه  تیربوب ایبه خلقت  یشود و گاهیصورت مطلق ذکر مهب یگاه
 ثیا رت در احادقلمارو فطا   نیتار  . عماده ردیا گیاست که از درون انسان سرچشمه م ی، معرفتتیو ربوب تیخالق

 ادیا  یعنوان امور فطر از معرفت خداوند، اسالم، نبوت، امامت و ... به اتیروا یدر برخ یول ؛است دیعترت، توح
دهد. یم لیرا تشک یو معرفت فطر تیاز هدا یگریقلمرو د ،فطرت و اخالق ۀو رابط یاخالق یها. ارزشاندشده
بار   یروشان هاست و عقل با  یفعل یهایستگیو با یاخالق یهابودن ارزش یفطر ۀ، دربردارنددیبودن توح یفطر

 . کند یداللت م یاخالق لیو رذا لیاصول فضا
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ه و مدرِک حقیقی در اندیشه را تنها در حد ابزار شناخت دانست یمالصدرا، قوای حس .1

د انسان یا به تعبیر دینی، روح است؛ امری که مطابق ایات قران، الهای  راو، بُعد مثالی و مج

. بنابراین حقیقت انسان مدرِک، همان بعد الهی یا فطرت الهی است دیا یشمار م و قدسی به

 ؛(422 و 360، 278 :3 ،  1981)شیرازی، 

مالصدرا، در نظریۀ معاد مسمانی، پیرامون بدن مثالی بحث کرده و ان را محملی بارای   .2

، بیاان کننادۀ   هیا (. این نظر324 :1354، شیرازیروح در عالم برزخ و بعد از ان دانسته است )

عبارت دیگر، چون بدن  عنوان حقیقت ماودان اوست. به به ،انسان یرمادیتومه او به فطرت غ

ندارد، امری عرضی و فناپذیر است، اما بعد مجرد انسان کاه  سنخیتی تعالی  اریمادی با ذات ب

 ؛و فناناپذیر است شود محسوب میمرتبۀ عالی انسان است، از سنخ عالم قدس 

نظاری   ۀۀ ناطقدر تبیین ساحات ومودی انسان، مالصدرا بیشتر بر ساحت مبروتی و قول .3

مقدمه و عوارض یا ابزاری برای قاولۀ ناطقاه قلماداد    و عملی تأکید دارد و قوای دیگر را صرفاً 

(؛ چون 247 - 241 :1382، شیرازی) کند میکمال علمی تأکید بر کرده است. به همین دلیل، او 

و ایان   اباد ی یدنباال ان تحقاق ما    شود، کمال عملی نیز به تر یهر چه کمال علمی در انسان قو

اناد. در   پیاروان مالصادرا، باه ان اذعاان کارده      ژهیا و است که همۀ حکمای مسلمان، به یا نکته

ر و کسب معرفات و تربیات   کدر اثر تذ ،اخالقی، بیداری فطرت و خوداگاهی انسان یها کتاب

عنوان سرمنشأ رذایل شمرده  انبیا، منشأ فضایل اخالقی و غفلت از فطرت و نیز مهل و نادانی، به

بر فطارت الهای    هک)کامل با اخالق قرانی طور  بهنظریۀ اخالقی مالصدرا  رو نیا شده است. از

 .(139 :7 ؛  37 :9 ،  1981، شیرازی) شود محسوب میسازگار  (استمبتنی 

                                                                                                                                        
از راه تولاد و تناسال    ،دامادن فرزنادان ادم  یقبل از پد ی، در زمانیفطر ثاقیکه م دیایبرم نیچن اتیروا یاز برخ

از  یمدلول ظاهر نی. انتخاب چناندشده انیذر ب یۀا ریعنوان تفس به یفطر ثاقیم اتیروا نیانجام گرفته است. در ا
اصاوالً   نکاه یدوم ا سات؛ یذر هماهناگ ن  یۀبا ظاهر ا هینظر نیا نکهیا یکیدارد:  یدو دسته اشکال را در پ اتیروا
 نیا باه ا  ،است یفطر ثاقیاز م ینیادشده فهم خطاب تکوی یۀمقابل نظر ریرسد. تفسینظر نمهمعقول ب یقول نیچن
عقل و تفکر باه   ۀکه قول صورتنیا هب ،خود اقرار گرفته تیو ربوب تیفرزندان ادم بر خالق ۀکه خداوند از هم امعن

تفکر و تعقال در مهاان، اقارار و اذغاان باه       یو از انجا که مقتضا دادهرا ارائه  دیتوح یهاانان عطا کرده و نشانه
 .ستیو نا تیمنکر ومود خدا و ربوب کسچیه قتیدر حق ،است تیربوب
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مبحث حقیقت وماودی انساان در نگااه مالصادرا،      یبند نکته در ممع نیتر شاید مهم

کاه از   یا گونه از ان باشد؛ به یتیگیری معرفتی و ترب تلقی ومودشناسانۀ او از انسان و نتیجه

اسات. در   ریپاذ  تیا اراده و مستعد کسب کمااالت الهای و ترب   ،منظر او، انسان دارای عقل

ریزی برای تربیت او و بسترسازی برای کمال او نیاز الزم و ضاروری    نتیجه، انگیزه و برنامه

ر برای نیال  ک. بر همین اساس مالصدرا، به مسئلۀ خودسازی و تربیت، تالّه و تفخواهد بود

 تأکید دارد.  به حقیقت

اند و  پیروان مالصدرا، در شرح اثار و ارای او به این مدل معرفتی و تربیتی تومه داشته

تری برای استکمال ومودی انسان، طراحای و تبیاین    های عملی و روش راهکارهاهر کدام، 

یکی از پیروان حکمات متعالیاه، ضامن فهام عمیاق خاود از        عنوان بهاند. امام خمینی  کرده

لحا  عملی و با تفکر برگرفته از فلسفۀ صدرایی و معاارف قرانای و باا     صدرایی، به فلسفۀ

ی مالصادرا  هاا  شاه یاند، به خاصتأکید بر فطرت الهی انسان، و با بنا گذاشتن مدل تربیتی 

پذیری انسان در قوس صعود قائل است که از مرتبۀ مادی  مامۀ عمل پوشاند. او به استکمال

ی امتمااعی و  هاا  ناه یزماین مبناای فکاری،    بر اساس. ایشان، ابدی یمتا خالفت الهی رشد 

فرهنگی الزم برای رشد و تعالی انسان، تربیت اخالقای او و بالفعال شادن خالفات الهای      

ی بزرگای در  هاا  انساان کند. نتیجۀ این سیر، بروز خوداگااهی و تربیات    انسان را فراهم می

 عه است.رشد و تعالی فرد و مام ساز نهیزممهان حاضر و 

( همواره تومه انسان را نسبت 16:  1374)موسوی خمینی، چهل حدیثامام، در کتاب

: 1357)موسوی خمینی، مهاد اکبربه حقیقت ومودی خود معطوف کرده است و در کتاب

اناد. ایشاان، بار     متعالی را بیاان کارده   تیهوهای خودسازی و بالفعل کردن این  ( روش23

ی از ریا گ بهاره ی انسان، مصلحت و سعادت حقیقی او را در گرو ها یژگیواساس مایگاه و 

همۀ استعدادهای درونی دانسته و منزلت حقیقی او را شکوفا کردن فطرت انسانی و رسیدن 

خالفت الهی قلمداد کرده است. چرا کاه بحاث فطارت را سرمنشاأ هماۀ       ارزشمندبه مقام 

انسان در مقایسۀ با مومودات دیگار   خاص. ایشان، فطرت را همان حقیقت داند یمفضایل 

یی هاا  یژگا یو. انسان باا دارا باودن   دیا یمشمار  داند که ومه تمایز انسان با حیوان نیز به می
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ی، طلبا  کماال یی، ماو  لتیفضا چون عقل، تفکر، اراده، انگیازه و هادف؛ و باه تعبیار اماام،      

: 1374خمینای،  ی و میل به ماودانگی، مفطور به فطرت الهای اسات )موساوی    خواه ارمان

انسان و هم مجمع فضایل و کمال انسان است.  تیهو(. بنابراین، فطرت هم حقیقت و 180

هرگونه تربیت برای کسب کمااالت، حرکات در راساتای فطارت؛ و انجاام دادن هرگوناه       

 .شود یم، نوعی مقابله با فطرت تلقی لیرذامعاصی و 

لت خواناده و هادف شاریعت و    شده برای کساب فضای   امام خمینی، انسان را ذاتاً خلق

یی انساان بارای رسایدن باه     ماو  لتیفضا  تیقابلی دینی را نیز، دقیقاً بالفعل کردن ها اموزه

حقیقت فطرت یا خالفت الهای دانساته اسات. از طرفای، ایشاان عادول از تعاالیم انبیاا و         

گرفتاری در مکاتب مادی و الودگی باه گناهاان را مغاایر باا فطارت و تنازل باه مایگااه         

 اند. معرفی کرده تیوانیح

کناد   ی معرفای مای  رمادیغحقیقتی  عنوان بهی حقیقت انسان را فطرت نوع بهدر واقع او، 

(؛ و به تعبیر عرفا، قوس 182: 1386که از عالم الهوت متجلی شده است )موسوی خمینی، 

ی کرده است و برای بازگشت به وطن قبلی خویش، باید همان قاوس را صاعود   طنزول را 

ی و اساتکمال  ریپاذ  تیا ترببر همین اساس، امام تقریباً در تمام سخنان و اثار خود، به کند. 

انسان اشاره دارند. انسان، در مهت استکمال ومودی خویش، باید در مسیر صراط مستقیم 

 ی بهره گیرد.درست بهگام بردارد و با قیام مستمر در راه، از استعدادهای خود 

به هر حال، امام خمینی برای رسیدن به هدف متعالی و مقام خالفت الهی، مواناع رشاد   

در عینیاات مامعااه،  کنااد یمااو سااعی  زنااد یمااو شااکوفایی فطاارت و معنویاات را کنااار 

ی بانایاادیان اناساان کاامل را نشان دهد و بر همین مبنا، با ورود به عالم ها ینیافار نقاش

 کند. ن، زمینۀ زندگی با اراده و اختیار را فراهم میمسلمانا عزتسیاست با پرچم 

امام با تبیین ساحات ومودی انسان، به حقیقت الهی، مبروتی و ملکوتی او اشاره کرده 

ی فلسافی  ها اموزه( و بر اساس تعالیم دینی و 432 - 431: 13،   1385)موسوی خمینی، 

ت. ایشان، به دلیال برخاورداری   خویش، ان را به نوعی با ایات و روایات سازگار کرده اس

اند و به تبع  تقریب نامتناهی خوانده انسان از ازادی و قولۀ ناطقه و عقل، ادراکات انسان را به
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حدل و مرز و خاار  از بیاان تصاور کارده اسات       ان، اهداف و غایات ادراکات انسان را بی

 (.186: 4،   1378)موسوی خمینی، 

د امام خمینی نسبت به پیروان مالصادرا، ان اسات   فر تفاوت عمده و ویژگی منحصر به

ی مالصدرا در مورد انسان را در مقام عمل تحقق و عینیات بخشاد.   ها هینظرکه او توانست 

هاای   ی، روشن است که مالصدرا در مباحث حکمت عملی، باه روش ا سهیمقادر یک نگاه 

، حتی گاهی بدون طارح  خودسازی و زیست اخالقی اشاره دارد؛ اما امام، در تمام اثار خود

ریازی   برنامه انهابخشی به  مبانی و مقدمات، برای شکوفا شدن استعدادهای انسانی و تحقق

 (.217 - 213: 15،   1385؛ 84: 1386کرده است )موسوی خمینی، 

 تاوان  یما در نگاه امام خمینی، با فراهم کردن بستر مناسبی برای رشد و تعاالی انساان،   

ی کارد و در راساتای   سااز  ناه یزمن و نهایت اساتکمال وماودی او   برای سیالن ومود انسا

اهداف انبیا، انسان را از عالم طبیعت باه مااورای طبیعات حرکات داد )موساوی خمینای،       

1385   ،8 :324  .) 

 یساو  ، هجارت انفسای و ماوهری از خاود باه     نیاز  تکاملی عرفانی یشناس در حرکت

. هجرت موهری از کفر به ایمان، از بیت رب خواهد بود یسو خداست و از بیت نفس، به

شرک به توحید، از ظلمت به نور، از نسیان به ذکار، از مهالات باه معرفات، از کثارت باه       

به انقیاد و از تکاثر به کوثر که در حقیقت، هجارت   یوحدت، از عصیان به اطاعت، از تجر

ی و و شدن از طبیعت به ماورای طبیعت اسات و ایان حرکات تکااملی، حرکتای اشاتداد      

طاور دیگار کاه در      و از طاوری باه   یا به مرحلاه  یا ؛ یعنی از مرحلهخواهد بود استکمالی

در عرفاان  « سیر و سالوک »و عنوان  دشو یاصطالح عرفانی به ان، مقامات و منازل اطالق م

کمال و کمال مطلاق اسات کاه در     تینها یب یسو عملی بر ان منطبق است. پس حرکت به

و  یخود یاا خوداگااه    به و حرکت از خود« خدا» یسو به« خود»حقیقت، حرکت انسان از 

اسالمی تعلق تکاملی انسان  یها خودیابی است؛ چه اینکه تعلق انسان به خدا، بر طبق اموزه

 .به خود خویشتن است یبخش یا رسیدن به خود برتر و مَنِ فراتر و توسعه

ه است که از قاول  الیگذرا و س قتیحق کیعالم ماده سراسر  ه،یحکمت متعال یمبان طبق
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کاه هماان    نیصاورت نخسات   کیا  توسط ی. مادۀ اولخواهد بوددر حرکت  تیفعل یسو به

 یصورت مسام  نیا ،خود یاستکمال ریس ۀو در ادام ابدی یتحصل م ،است هیصورت مسم

 شود یم یثان یا خود ماده ۀنوب به زین یصورت نبات شود، یم یصورت نباتی برا یخود مادها

باه نحاو    گریکاد ی یهاا رو  قرار گرفتن صورت نی. اردیان قرار بگ یرو یوانیتا صورت ح

داراسات   زیا را ن نیشا یصاورت پ  یها لبس بعد لبس است و لذا هر مرتبه از صورت کمال

قرار  موهریت است که در معرض حرک یموهر زینفس ن (.279 :2،   1385 ،ییطباطبا)

 ینباات  و یوانیا صاور ح  نیکه از ا ی. نفوسکند یتر م حرکت ان را کامل و کامل نیدارد و ا

ن ه ابا  هینفوس و صور موهر ریاز انچه سا شیب یقوس صعود مقدار رۀیمدایگذشته و از ن

 یقبول نفسا  ۀستیحضرت واهبالصور شا هنگام از مانب نیدر ا ،اند دهکر یط ،اند نائل شده

 یوانیا نفاس ح  یو قوا ینفس نبات یقوا یۀنفس ناطقه کل نیکه ا شوند یبه نام نفس ناطقه م

اساتخدام   نینفاس ناطقاه نخسات    (.299 :1382 ،)شیرازی اورد یدرم شیخو را به استخدام

 شیخاو  ریرا به تساخ  یوانیح و ینفس نبات یو قوا دهد یرا در درون خود انجام م شیخو

ۀ درک قاول  ی. نفس ناطقه داراکند یم یط زین یگریان مراحل د یرگ . اما استخداماورد یدرم

 هستدر نفس  یگریۀ دقول نی. همچندارد یعقل نظر ،اعتبار نیاست و به ا اتیو تصور کل

باالطبع   یحسن و قاب، را انساان مادن    ای سازد یرا م یخاص انسان عیکه با ان اعمال و صنا

انساان توماه    یاۀ به طبع اول ،مبنا نیعالمه در ااما مطابق نظر (. 488 :1354 ،)شیرازیاست 

 ،ییطباطباا )اسات   یگار  اساتخدام  هیا اوست و طبع اول یثانو طبع ،طبع نیدر واقع ا ؛نشده

 او یگاار اسااتخدام یقهاار ۀجاایاو نت تیماادن گاار،ی. بااه عبااارت د(131و  126: 2،   1389

 یاز رو یاما نه اضطرار ،باالضطرار است یگفت انسان مدن توان یو لذا م شود محسوب می

 مهل. ایترس 

شاروع حرکات بشار و هماراه      ۀاستخدام را نقطا  یاصل فطر نکهیدر ا ییعالمه طباطبا

 ،انیا ب نیا ا یبارا  تاوان  یم اما ؛دارد یابتکار یانیب ،است کمال دانسته ریاو در مس یشگیهم

مومود  یدوان نیالد مالل کرد. لیو ان را تکم افتی یدوان نیالد مالل در سخنان یا نهیشیپ

مقاارن اسات و    کاه کماالش باا وماودش     یموماود  :داند یگونه م دو ،را بر حسب کمال
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 ریاست که س ی. نوع دوم همان مومودخواهد بودکه کمالش متأخر از ومود ان  یمومود

 زی. معونه نردیگیم یاریاز معونه  ،به کمال از نقصان ریدر س یمومود نیدارد. چن یاستکمال

 یباالعرض. دوانا   ایا بالذات اسات   ای زیبالخدمه. معونه بالخدمه ن ای لهآلبا ایست بالماده ا ای

. کند ینم یمومود چیخدمت ه پس بالذات ،چون انسان اشرف مخلوقات استاعتقاد دارد 

همان سخن عالمه در باب استخدام است  ،سندگانینوی که بنا بر نظر برخ یمطلب دوان نیا

 .کند یاشاره م یطلب کمال یبه اصل فطر (413 :1389 ،یاردکان یداور)

 گیری جهینت

ی منسجم و شناس یهستی و نیب مهانهر نظام تربیتی، اعم از فردی و امتماعی، مبتنی بر یک 

تقریاب یکساان باه حقیقات      ی نظری است. مالصدرا و پیروان او، با رویکرد باه شناس انسان

حقیقات   عناوان  باه انسان و تومه به ساحات ومودی و مراتب نفاس و تأکیاد بار فطارت     

نماود   نیتار  مهام . اند پرداختهومودی انسان، به مسئلۀ تربیت او از حیث فردی و امتماعی 

ریازی   ی مالصدرا در حوزۀ تربیت، تومه به نیازهاای ماادی و معناوی و برناماه    شناس انسان

، ضروری است. از مملۀ ایان  همزمان طور بهکوفایی استعدادهای طبیعی و روحانی برای ش

، علام، تفکار و اخالقیاات    تیا خالق، شارفت یپریزی برای رشد، تعالی،  ، برنامهها ضرورت

خواهد بود. مالصدرا، با تومه به تحلیلی که از هستی و انساان ارائاه داده، توانساته اسات     

ی کند. انسان ماورد نظار در ارای مالصادرا، مجماع     گذار هیپابستری برای یک نظام تربیتی 

شناسای مالصادرا، کماال انساان یاا ساعۀ        ممیع کماالت مخلوقات است. بر اساس انساان 

عبارت دیگار، در فلسافۀ مالصادرا،     یابد. به ومودی او، بر اثر تفکر و سیر علمی تحقق می

علم و دانایی در مامعه گسترش علم و دانایی، دلیلی بر سعۀ ومودی است؛ بنابراین هر چه 

انساان   رو نیا ا ازیاباد.   د، به همان میزان، استکمال ومودی افراد مامعه نیز افازایش مای  بای

 ریپاذ  تیا تربی کماال اسات؛ یعنای انساان     ساو  بهقابلیت استکمال دارد و در حال حرکت 

ن و دهی به این مسیر استعداد و استکمال وماودی، وظیفاۀ پیاامبرا    شود. مهت محسوب می

امامان و مایگاه انها در میان امت، هدایت مردم در مسیر رشد، تعالی و اساتکمال وماودی   
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)ع(، با ایجااد   نیرالمؤمنیامبود. این واقعیتی است که در سیرۀ حکومتی پیامبر اکرم )ص( و 

 هیا بر اساس حکمت متعال. لذا شود یمبستر مناسب مهت تربیت و استکمال انسان مشاهده 

 یرا تا فراسو یمراتب امکان ۀهم تواند یانسان در قوس صعود م ی،و اراد یدر حرکت مبل

 .دیمایبپ یقفیو مقام ال تینها یب

پیروان حکمت متعالیه نیز با الهام از ان نظام توانستند نظریۀ مالصدرا درباارۀ انساان را   

عملی کنند. مالصدرا، در شارح و تفسایر برخای از ایاات و روایاات، حکمات عملای را        

روش تربیتی او دانست. گرچه او، به دلیال   عنوان بهان را  توان یمی کرده است که انگذاریبن

شرایط امتماعی روزگار خود، در مقام عمل نتوانست در مهت تربیت امتماعی و تاأثیر ان  

ی شناسا  انساان در استکمال انسان متعالی قدمی بردارد؛ پیروان حکمت متعالیه، به تأسای از  

در مقولۀ فطرت، توانستند بسترهای امتمااعی   ژهیو بهمالصدرا و تطبیق ان با تعالیم قرانی، 

الزم را برای تحقق حکمت عملی مالصدرا فراهم کنند و ضامن طارح تبیاین مدیادی از     

حکمت نظری در اثار اخالقی، مدلی برای تربیت ابعاد ومودی انسان ارائه دهند. البته تأکید 

   .شود یمانسان، در اثار و سخنان انها مشاهده  هدفمندیاری و بر استکمال اخت
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