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 شهید مطهريفطرت در آثار استاد  یتحلیل و بررس
 **محمد داودي/  *بهزاد آروانه

  دهكيچ
 -توصـيفي بـا روشـي    استاد مطهـري فطرت از نگاه  يتحليل و بررس يدر پ رو پيش مقالة

ده است تا با رجـوع بـه   كوشيدر باب فطرت،  ييها تحليلي است. نگارنده با طرح پرسش
ترين پرسش در باب فطرت اين است كه آيـا   ابد. مهميخور ب، پاسخي دراستاد مطهريآثار 

لوح  اين ذات،ه است و يا تعبيه شد انسانهايي ذاتي در نهاد  معارف و گرايش ،از بدو تولد
  د؟كن ميرا منقش  آنپس از تولد دست جامعه سفيدي است كه 

دريافته است كه از ديدگاه ايشان، انسـان تصـور    استاد مطهرينويسنده با استفاده از آثار 
ولي تصديق فطري به معناي تصديق بـديهي اولـي دارد. همچنـين در نهـاد      ،فطري ندارد

خودي برخوردارند و با  ند كه از رشدي خودبهفطري وجود دارهاي  گرايش شماريانسان 
  كمك عوامل و شرايط محيطي بايد فعليت يافته، شكوفا شوند.

در شـدت و ضـعف    ايشـان  تفاوت ؛استعدادهاي فطري برخوردارند ةها از هم انسان ةهم
و بيمـار   ولـي نـه منحـرف    ؛ارندد استعدادهاست. همچنين استعدادهاي فطري امكان رشد

  گيرد. مي انسان است كه از فطرت خود فاصله شوند و نه مسخ، بلكه يم
  فطري، رشد، انحراف، مسخ. يها شيفطري، گرا ك، ادرامطهري: فطرت، ها كليدواژه
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  مقدمه
ه اگـر  کـ  يا به گونـه  ؛است یشناس و گوهر مباحث انسان ین معارف الهیریسنگ ز ،فطرت

ریزد و  میاین دانش فرو کل ساختمان ،حذف کنیمشناسی  مفهوم فطرت را از مباحث انسان
  اند. دانسته 1»یام المعارف مسائل انسان«فطرت را  استاد مطهريروست که  از این

 شناسـان و  و لغـت انـد   مباحث فطرت اگرچه از هنگام نزول قرآن کریم مطمح نظر بوده
مربوط بـه زمـان معاصـر     توان می اند، توجه ویژه بدان را آن پرداخته ةبه بحث دربارمفسران 

نگـاه   برآمـده از  ،هاي مربـوط بـه آن   شناسی و پرسش ت انسان و انسانمیکه اهدانست؛ چرا
  انسان معاصر به انسان است. نوین

امـه  ، علّامـام خمینـی   کسـانی همچـون   معاصـر  ۀو متکلمـان برجسـت  مفسران  در میان
پایه فطرت تبیین و تفسیر کنند.  شناسی را بر تا انسان کوشیدند می استاد مطهريی و ئطباطبا

در این باب با زبـان سـاده و روان و    جداگانه یبه دلیل نگارش کتاب استاد مطهريالبته نقش 
  است. مانند بی ،فطرت و تئوریزه کردن آن گوناگون هاي پرداختن به جنبه

، مباحث فطرت فراگیر و آثاري به صـورت مقالـه و کتـاب منتشـر     استاد مطهريپس از 
اشـاره   استاد جـوادي آملـی  اثر وزین  فطرت در قرآنتوان به کتاب  آنها می که از میان ندشد

  منتشر شد. مصباح یزديو  جعفر سبحانی انکرد. همچنین مطالبی از استاد
 هنگـامی کـه   در باب معرفت فطرت این است که آیـا  بحث بنیادینن پرسش و یتر مهم

ظـرف وجـودش از    اینکـه ا یـ معـارفی در او تعبیـه شـده     ،نهد می گیتی قلمروانسان پاي به 
 پرسـش  ،هـاي فطـري   و گـرایش  هـا  ویژگیدر باب همچنین  2است؟  یمعرفتی ته گونههر

 هاي انسانی شـناخته  مالكمجموعۀ  منزلۀنامیده و به  »انسانیت«ا آنچه یه آکن است یاصلی ا
یـا   انـد  بر انسان تحمیل شده ونبیرها از  اکتسابی؟ آیا آن مالك، اکتسابی است یا غیرشود می

  د؟نجوش می از ذات انسان
کـه اغلـب    انـد  منتشر شده هایی ابمقاالت و کت ،استاد مطهري دیدگاهدر باب فطرت از 

 دیـن  و خداشناسـی  امـوري همچـون   فطرت را با ۀرویکردي کالمی دارند و نسبت و رابط
 فطـريِ  ،خداشناسی و یا خـدایابی  پردازند: آیا از این دست میهایی  سنجند، و به پرسش می

؛ اسـت » مدارانـه  انسـان « رو مقالۀ پیش رویکرد همه، با اینآدمی است؟ آیا دین فطري است؟ 
؛ با این همـه،  شوند می انسان مطرح ةبارژه در گونۀ ویکه به  ایم پرداخته به مباحثی یعنی، تنها
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 و سـرانجام  تعدادها،مانند استعدادهاي انسان، وجود و عدم و یا شـدت و ضـعف ایـن اسـ    
  رشد، انحراف و مسخ استعدادهاي فطري انسان.

  مفهوم شناسي. ۱
 فطرت يستيچ .۱-۱

 در گـر یبه عبـارت د  ند.ک آن تعیین می» صورت«و » ماده«را  واژه یک يمعنا ،علوم ادبی در
نـد.  ک یجـاد مـ  یا ییه تفاوت معنـا کل و صورت واژه است کند، شا ماده یکه از ک ییها واژه
ن دو، سـاختار  یـ ب اکی. تریدارد و صورت يا گر، مادهید یعرب ةز مانند هر واژیفطرت ن ةواژ
  3.دهد یل مکیفطرت را تش ییمعنا

در  ابـداع و خلـق   ،ار رفتـه که به کقرآن  يفَطر در هر جا ةفَطر است. ماد از مادة فطرت
علـی  ل مولـود یولـد   کـ «ف ث معـرو یبـه مناسـبت حـد    اثیـر  ابنمفهومش نهفته شده است. 

پس فَطـر، بـه    4.رده استک معنا» ، یعنی خلقت ابتداییابتدا و اختراع«فَطر را  ۀلمک »الفطره...
ه ی، یا همان خلق از عدم؛ چراکو بدون طرح و نقشه قبل ییاما خلق ابتدا ؛خلق است يمعنا

چـون   يبنا با استفاده از مواد یکمانند ساختن  ؛جاد صورت از ماده استیا يخلق، به معنا
  خلق و ابداع از عدم است. ياما فَطر به معنا ؛ر و سنگآج

 خلق از عدم یی یاخلق و ابداع ابتدا ،فطر است ةن مادیه از همکز از آنجا یفطرت ن واژة
 ،میریـ را در نظـر بگ  -وزن فعلَه-لمهکن یا ویژةل و وزن کش اما اگر؛ در معنایش نهفته است

وزن فعله «ند: یفرما ین مسئله میبا توجه به هم استاد مطهري. یابد یتفاوت م کیاند یشمعنا
ه    یعنـ یند. جلسـه  ک یم -گونه یعنی-داللت بر نوع از  ینـوع خاصـ   یعنـ ینشسـتن و جِلسـ

ن آمـده  یـ انسان و رابطـه او بـا د   بارةکنند که فطرت در قرآن، در می تصریح ایشان» .نشستن
این خاص بودن آفرینش انسان مربـوط اسـت    یعنی ؛»اهللا التی فطر الناس علیها ةفطر«است: 
  5.یعنی شناخت و گرایش به دین و خدا ؛داري او به دین

و  ل شـده یـ (دینـی) قا  در مفهـوم فطـرت   یدر آثار خود، توسع استاد مطهري همه با این
شـان فطـرت را   یانـد. ا  دانسـته » ش به اهللایو گرا كادرا« گفته دایره آن را فراتر از مفهوم پیش

هـا و   كانسـان (ادرا ي انسـانی  اسـتعدادها  همـۀ ه کـ  انـد  وان دانسـته یـ ز انسان و حیوجه تما
  .گیرد دربر میها) را  شیگرا

 ارکـ خاص و عام به  يدو معنا به استاد مطهريه فطرت در آثار کتوان گفت  می نیبنابرا
و  يدیـ ار رفتـه، همـان فطـرت توح   کم به یرکه در قرآن ک، به معناي خاصرود. فطرت  می
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شـناخت و   یو سرشـت  یذاتـ  ییه عبـارت اسـت از توانـا   ک(فطرت دینی) است  انسان یاله
بـه آن   یفلسـف  یلیبا تحل استاد مطهريه ک ،عام ياما فطرت به معنا ؛ش به اهللا در انسانیگرا
ه بـالقوه در او وجـود   کـ نـوع انسـان    یسرشـت  يها یژگیو ۀده، عبارت است از مجموعیرس

، انـد  موجـودات  دیگـر ز انسـان از  یه فصل ممک یسرشت يها یین استعدادها و توانایدارند. ا
  .گیرند را دربر می تیخالق یی وجو قتیچون حق ییاستعدادها

  نسبت مفهوم فطرت با مفاهيم مشابه .۲-۱
اصطالح فطرت را با اصطالحات سرشت، صـبغه،   رویکردي تحلیلی رابطۀبا  استاد مطهري

  اند. ردهک یزه بررسیعت و غریف، طبیحن
دین آمده اسـت. اسـتاد در    ت که در قرآن کریم مانند فطرت دربارة: صبغه مفهومی اسصبغه

  د:ینفرما می باب صبغه
ـ یرنگرز و صـبغه   یعنیردن، صباغ کرنگ  یعنیز بر وزن فعله است. صبغ ین لغت نیا  یعن

رنـگ   یعنی ؛ن زده استیوکه خدا در متن تک ینوع رنگ یعنی صبغۀاهللاردن و کنوع رنگ 
ه دست حـق در مـتن   ک یاست، رنگ یین رنگ خدایه دکن آمده است ید ة. دربارییخدا

ـ  کن و در متن خلقت، انسان را به آن رنگ، متلون یوکت ن یرده است. (در واقع در رابطـه ب
خلقـت بـه روح و    ه خدا در مـتن کاست  یه) فطرت رنگکتوان گفت  می صبغه و فطرت

  6روان بشر زده است.
آن در  یحنف در آنها آمده اسـت بـه بررسـ    ةه مادک یاتیآ بیانپس از  استاد مطهري: حنیف

) ابـن اثیـر   النهایـۀ تـاب  ک( ي) و لغـو شـیخ صـدوق  توحید تاب ک( یثیمعتبر حد هاي باتک
گـرا،   ا خـدا یگرا و  قتیگرا، حق حق«ي لغت حنیف؛ یعنی: رد معنایگ یجه میو نتپردازد و  می

در فطـرت او   یعنـ ی ،ت هسـت یـ فیانسـان حن شـود) در فطـرت    یگفته م یدگرا. (وقتیتوح
  7».هست ییگرا قتیو حق ییگرا حق

ا بـا هـم از نظـر    ینـد. تفـاوت اشـ   ک یجان مـ  یء بیش یذات یژگی: طبیعت داللت بر وطبیعت
بـراي  عت) آنهاسـت.  ی(طب یذات یژگیمربوط به و ،دهند یه از خود بروز مک يخواص و آثار

ن آثـار متفـاوت   یـ ه اکـ انـد   آثار متفـاوت  يدارا یاند؛ ول جان یآب و آتش دو جسم ب نمونه
  آنهاست. یذات یژگیا همان ویمعلول طبع 

، بـه گونـۀ   شـود  یار برده مکعت، اگرچه در باب جاندارها به یه واژة طبکاستاد معتقدند 
، ودر یار مکجاندارها به  دربارةه در کآنجا  یو حت کاربرد داردها  جان یدر باب ب اختصاصی
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نیز ها  جان یب هاي از ویژگیجاندارها  زیراند؛ ا كها مشتر جان یی است که با بیها در آن جنبه
  8اند. بهره از آن بیها  جان یه بکدارند  ییزهایجاندارها چ برخوردارند. البته

 يگاه به جا یاست و حت یکمفهوم فطرت نزد هیمی که از نظر معنایی بهاز مفا یکی غریزه:
سه تفـاوت مهـم    ،استاد مطهري هاي بنا بر گفتهتوان  یاست. مزه یغر ،رود می ارکفطرت به 

  زه و فطرت را برشمرد:یان غریم
  .رود؛ ولی غریزه به گونۀ اختصاصی دربارة حیوان کاربرد دارد فطرت دربارة انسان به کار می. 1
به سـبب قـدرت او بـر     ،داند یه مکانسان آنچه را  یعنی ؛تر است زه آگاهانهیفطرت از غر. 2

  .دارد یاتین فطریه چنکداند  می و برخوردار است یاتیسلسله فطر دانستن است. او از
زه محدود بـه مسـائل   یغر یول ؛) استیوانیح ي(ماورا یات مربوط به مسائل انسانیفطر. 3

  9.وان استیح یزندگ يماد
م. یز دهـ ییـ است تا مفهوم سرشت را از مفهـوم فطـرت تم   بایستهنجا یدر ا :فطرت و سرشت

  د:یفرما یم تاد مطهرياس
 یسرشت يامر فطر .ر نارساستین تعبیا یول ی؛نند به امر سرشتک ممکن است فطرت را معنا

خود  يبرا یتسابکدر مقابل امر ا یست. امر سرشتین يفطر اي یسرشت] امر[ هر یول ؛هست
ـ ا .وقـت نـه   یکرده و کتساب کرا ا یحالت یکوقت انسان  یک ت.فرد اس ن حالـت در  ی

  10.است یموروث ؛اوستسرشت 
ان آنهـا  یـ عمـوم و خصـوص مطلـق م    ۀاست و رابط ياعم از فطر یگر سرشتیبه عبارت د
ـ  ،باشـد  یفـرد سرشـت   يبـرا  یو صفت یژگین است وکه ممکن معنا یبه ا ؛برقرار است  یول

سـب  که فـرد آنهـا را   کـ (رنگ چشـم، قـد و...)   ی از صفات ارث ياریمانند بس ؛نباشد يفطر
هـر   یول ؛هست ی، سرشتاي ين هر امر فطریشوند. بنابرا یم شمرهفرد  یسرشت یول ،ردهکن

 .ستین يفطر ی،امر سرشت
ز یـ (فطرت به معنـاي عـام) دو چ   بودن يفطر كمال ،ه داده شدک یحاتیبا توجه به توض

  مربوط بودن آن ویژگی به بعد انسانی انسان.. 2؛ بودن یتسابکرایو غ یسرشت. 1 است:
نـد. صـبغه در   ا خاص) مسـاوق  ي(به معنا ف با فطرتیصبغه و حن ةه دو واژکنیجه اینت

ن رنـگ، همـان   یـ مقصود از ا وه خدا به روح انسان زده است کاست  یرنگ يقرآن به معنا
در  یعنـ ی ؛روح انسـان اسـت   ۀطلبان . منظور از حنیف نیز گرایش حقیقتد استیرنگ توح

  است، وجود دارد. قت، که مصداق اتم آن خداوندیبه حق گرایشی سرشت انسان
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جـان اسـت    یء بیش یذات یژگیو ،عتید گفت مراد از طبیز بایگر نیدر باب دو مفهوم د
ل یـ زه، میـ جان است و مراد از غر یب ياین اشیخواص و آثار در اأ منش یذات یژگین ویه اک

 لیـ ن میـ وان به ایاست. ح یشازهاین ياطفا يبرا اوت کعامل حر حیوان و  ۀمبهم و ناآگاهان
 دارد. ی،حصول ي، و نهحضور یآگاه تنها

  ابعاد فطرت. ۲
  كيفطرت ادرا .۱-۲

اي دیگـر از علـم و    شود که انسان افزون بر دیگر ادراکاتش، گونه در بحث فطرت ادراکی ادعا می
شود. مراد از این ادراك فطري چیسـت؟ چگونـه    شناخت دارد که از آن به ادراکات فطري یاد می

  چه معناست؟ گویند و اساساً فطري در اینجا به ی را فطري میهای معلومات و شناخت

  كيفطرت ادرا يمعنا. ۱-۱-۲
  :کاربرد داردل یبه شرح ذ ادراك فطري در چهار معنا استاد مطهرياز نظر 

 ؛سـان واجـد آنهـا هسـتند     یـک  گونۀ افراد بشر به ۀه همک یاتکادرا ی:ات عمومکادرا. 1
ر کظاهر من اگرچه به نیزها  ییسوفسطا یه حتکج از ذهن چون اعتقاد به جهان خار یاتکادرا
  اند، در حاق ذهنشان به آن باور دارند؛ آن

 یماننـد معلومـات   ؛بالقوه واجد آنهاست گونۀ ه ذهن بشر بهک یاتکادرا :ات بالقوهکادرا. 2
 نیافته یعلم حصول يهنوز به آن معلومات حضور یول ،دارد يه نفس به آنها علم حضورک

د. نشـو  یل مـ یتبـد  یبه علـم حصـول   ویژه یطیشرا دربعدها  ين معلومات حضوریاست. ا
  داند؛ ین جنس میبودن معرفت به ذات خدا را از ا يفطر ملّاصدرا

ه برهانشان همواره همـراه آنهاسـت،   ک ییایدر منطق، به قضا :باب برهان منطق يفطر. 3
  شود؛ یات گفته میفطر

بالفعل در خـود   گونۀ را به هاو عقل آن باشدعقل  یه ذاتک یاتکادرا :عقل یذات كادرا. 4
  11شته باشد.ره دایذخ

در : «داننـد  مـی  يات فطـر کـ اول را مراد ادرا ي، معنایادشده یان معانیاز م استاد مطهري
تصورات و  ؛عین اینکه تصورات ذاتى عقل (فطرى به معناى چهارم) مورد انکار قرار گرفته

) اثبات شده و راه آن نیـز  (فطرى به معناى اول ه بشرسان براى هم تصدیقات عمومى و یک
 ي، معنـا یقیو تصـد  يات تصورکه پس از بحث در باب ادراکاست  گفتنی 12».بیان گردیده

  .یافتخواهد  بودن ادراك فطري وضوح بیشتري يفطر
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  يفطر يها كاقسام ادرا. ۲-۱-۲
فطـري تقسـیم    توان به دو قسم تصورات فطـري و تصـدیقات   می علم و شناخت فطري را

(صـور   کـه بـدون فراگیـري و اکتسـاب     یءاست از ش یفطري، صورت کرد. منظور از تصور
 (تصدیق مقـدم بـر تجربـه)    ق فطريیمقدم بر حس) نزد ذهن حاضر است و منظور از تصد

  ند.ک ی(صور حاصل از حس) برقرار می ان صور ذهنیه ذهن مکاست  ینسبت

  يتصورات فطر الف)
 ایشانبا استفاده از آثار  کنیم،مطرح  يدر باب تصور فطر را استاد مطهريه نظر کنیاز ا پیش

  انجام دهیم.ز ین یقیتطب اي یتا بررس آوریم میباره  نیدر ا را غرب ۀنظر فالسف

  ات فطري تصوريكديدگاه افالطون و ارسطو در باب ادرا
از  مباحـث ن یاز بوده است. یبرانگ بحثار یبس يات فطرکبحث ادرا ،غرب يماکان حیدر م

ن اسـتاد و  یـ ات ایـ آغاز شده اسـت. نظر  ارسطو اش یو پس از او شاگرد نام ،افالطونزمان 
 افالطوند یعقا استاد مطهري. ه استنظر بود ها مطمح قرن ك،شاگرد در باب شناخت و ادرا

  کند: میرا در چهار محور خالصه 
  ؛از تعلق به بدن موجود است پیشروح . 1
  ؛تعلق به بدن، معلومات و معقوالت بسیارى در باطن ذات خود همراه داردروح از ابتداي . 2
 ى کلیه مقدم است بر ادراك جزئیات؛و ادراك معان ،عقل مقدم بر حس است. 3

 13.ل است. راه حصول علم، مشاهدة مث4ُ

ـ م او بـه مخالفـت برخاسـت.    یادشـده د یعقا همۀبا  افالطوندر زمان خود  ارسطو ل را ثُ
ن یافـراد در همـ   گفـت ا پس از خلقت بـدن دانسـت و   یزمان  خلقت روح را هم ؛رفتینپذ

در بـاب معرفـت را    ارسطو یۀنظر استاد مطهري. آورند به دست میجهان معلومات خود را 
  کند: می چنین خالصه

 شامل دو قسمت اصلى زیر است: ،در باب حصول معرفت ارسطو ۀنظری

تمام ادراکات و تصـورات جزئـى و    .ولى نیستذهن در ابتدا واجد هیچ معلوم و معق. 1
  شود؛ همین جهان براى نفس حاصل مى کلى در

 14.ادراکات جزئى مقدم است بر ادراکات کلى. 2
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  ديدگاه فالسفة جديد غرب در باب تصور فطري
در دو اردوگـاه حسـیون و   از قرن شـانزدهم   ي،تصور يات فطرکغرب در باب ادرا ۀفالسف

سـب  کشـدند و تنهـا راه    یرحسـ یر هر نوع تصور غکون منیردند. حسک ییآرا عقلیون صف
 يا ه پـاره کمعتقد بودند  ارتکد یون با سردستگیعقل یول ؛معرفت را حس و تجربه دانستند

 اند. یتسابکرایذهن و غ یذات ،از تصورات
 ،در ذهـن بشـر   موجود ات و معارفکادرا از میان همۀه کون معتقدند یعقل نظر عقلیون:

از  یگـر برخـ  یاند. به عبـارت د  ذهن یگر ذاتید یاند و برخ ط و تجربهیمحصول مح یبخش
و  یگـر سرشـت  ید یشـوند و برخـ   یحواس انسان وارد ذهن او م راهبشر از  یتصورات ذهن

 يفطر یتصورات ،افراد بشر ۀون، در ذهن همیعقل ين بر اساس مدعای. بنابرایندذهن او یذات
  15.دننکسب نکاز خارج  يچ تصوریه آنها اگر یحت ؛وجود دارد یو ذات

چ یهنگـام تولـد هـ    كودکه در ذهن ک، معتقدند كال یبا سردستگ حسیون نظر حسیون:
تصوري نیست. ذهن بشر همانند لوح سفیدي است که به رفته رفته به سبب ارتباط برقرار کـردن  

وري را از شود. بـه ایـن صـورت کـه ذهـن صـ       هاي داخلی و خارجی، منقش می حواس با پدیده
 یآن صـور ذهنـ   آورد؛ سپس با تجرید و تعمـیم، از  طریق حواس داخلی و خارجی به دست می

  16.آورد یم پدیدرا  يدیب آن صور، صور جدکیه و تریو با تجز سازد میه یلک یمعان
 یه معتقد بـه تصـورات ذهنـ   ، کون راینه حرف عقل استاد مطهري دیدگاه استاد مطهري:

ات ذهـن انسـان   یـ محتو همۀه معتقدند کون را یرد و نه حرف حسیپذ یم، ندا نیشیو پ یقبل
ار عقـل را منحصـر بـه    کـ شوند و  یسب مکحواس  ۀلیوس  ه بهکاست  یمنحصر به تصورات

 یو خارج یحاصل از حواس داخل یم صور ذهنید و تعمیب، تجرکیتر ،هیتجز يها تیفعال
اسـتاد  دگاه یـ خبرند. خالصـه د  یب یانتزاعم یجاد مفاهیدر ا یدانند و از قدرت انتزاع ذهن یم

اصول فلسـفه و روش  تاب کدر  او يبند توان در جمع یرا م يات تصورکادرا ةدربار مطهري
  رد:کمشاهده  رئالیسم

گونه تصـورى نـدارد و ماننـد لـوح سـفیدى اسـت کـه تنهـا          ذهن در آغاز از هیچ چیزى هیچ. 1
تکون فاقد ذهن اسـت. بنـابراین تصـورات     استعداد پذیرفتن نقش را دارد؛ بلکه نفس نخست

  ؛اند، پذیرفته نیست اي که بسیارى از فالسفۀ جدید اروپا بدان قایل شده فطرى و ذاتى
ال  و انـد  از راه حواس وارد ذهن شده پذیرند، انطباقمحسوس  برتصورات و مفاهیمى که . 2

  ؛غیر
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شـود و از راه حـواس    افراد محسوسه مى چه منطبق بربه آن منحصر ،تصورات ذهنى بشر. 3
دیگرى  بسیار. تصورات و مفاهیم ندستاند، نی وارد ذهن شده» مستقیماً«بیرونى یا درونى 

  اند؛ هاى دیگر وارد ذهن شده هاى دیگر و ترتیب که از راه درکارند
اي  گونـه پس از آن است که واقعیتى از واقعیـات را بـه    ،سازد مى ذهن هر مفهومى را که. 4

  ؛و با علم حضورى پیش خود بیابد حضوري
  17.است اش از راه حواس . نفس که در آغاز فاقد همۀ تصورات است، آغاز فعالیت ادراکی5

ي ات فطـر کـ مسـلمان، بـه ادرا   يماکگر حیچون دهم نیز استاد مطهريه کروشن است 
ري  از زبـان   يفطـر  یه در بحث معانک ییبه معنا ي(فطر بخـش   نقـل شـد) در   اسـتاد مطهـ

ات انسان در که ادراکش، معتقدند یخو پیش از يماکشان مانند حیستند. ایتصورات معتقد ن
گـر ماننـد   ید یشـوند و برخـ   یسـب مـ  کحواس  ۀبه واسط ماًیمستق یبرخ ،تصورات یۀناح

بـا   ؛نـد ا یذهن یمحصول انتزاع ذهن از همان تصورات حس ،هیو معقوالت ثان یمعقوالت اول
متفاوت اسـت.   یه از تصورات حسیه و معقوالت ثانیم اولیانتزاع مفاه ةه نحوکح ین توضیا

  شمرند. می را مردود يفرض تصور فطر استاد مطهرين یبنابرا

  يقات فطريتصد ب)
مطـرح   را غـرب  ۀبرجسـت  ۀفالسـف  يها افتیردها و رهیکانواع رو نخستز ین بخشن یدر ا
  آوریم. می يفطر یقیتصد اتکدرباره ادرا را استاد مطهريسپس نظر  کنیم و می

م یبـه دو دسـته تقسـ    یقیات تصـد کـ معتقدند فالسفۀ غرب در بـاب ادرا  استاد مطهري
  ».ونیتجرب«و » ونیتعقل«شوند:  یم

  ون معتقدند:یتعقل
یعنى صرف عرضه شـدن تصـور موضـوع و     ؛اند بدیهى اولى ،اى از احکام ذهنى پاره. 1

آن احکـام خـود را مـدیون     ،ى است و ذهنآنها کاف ، براى حکم ذهن دربارةتصور محمول
  ؛بدیهیات اولیه تصدیقیه)اى نیست ( مقدمه و واسطه ،هیچ تجربه

ن است همان احکام بدیهى اولى را پایه و مبنا قرار دهد و با روش استنتاج کذهن مم .2
دست آمـده را پایـه و مبنـا بـراى     ه دست آورد و باز آن نتایج به نتایج تازه ب ،و قیاس عقلى

  18. همین ترتیب...ه ج جدید قرار دهد و بیتان
  ز معتقدند:یون نیتجرب
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سلسله  ،اند پندارند بدیهى اولى ى که تعقلیون مىیقضایا همۀ. دبدیهى اولى ندار انسان .1
  ؛شوند اند که در طول زندگى پیدا مى قضایاى تجربى

  19.سیر از احکام جزئى به احکام کلیه است ،اساس فعالیت ذهن .2
ري استاد  خواجـه   پـیش از خـود، از جملـه    يمـا کقات ماننـد ح یدر بخـش تصـد   مطهـ

ه انسـان احکـام و تصـدیقات    کـ  اسـت  معتقـد  اوشد. یاند یم ملّاصدراو  نصیرالدین طوسی
 هـا و ذهـن بـا اتکـا بـه آن     رندارزش یقینى دا ی کهبدیهیات ؛در ذهن خود دارد را بدیهى اولى

مبنـاى اصـلى انتقـاالت و اسـتدالالت      یعنـ ی ؛تواند از حکم کلى به حکم جزئـى برسـد   مى
  20.بلکه از کلى به جزئى است ،نه از جزئى به کلى و نه از جزئى به جزئى دیگر ،فکرى

نـد کـه   ا یاولـ  یهیقات بـد یهمـان تصـد   شهید مطهريد یاز د يقات فطریدر واقع تصد
از از یـ ن بـی هایی که ذهـن در آنهـا    قیتصد یعنی ؛دهند می تفکر انسان را تشکیل ۀیلاصول او

ذهـن   ،گـر یو حد اوسط است. به عبـارت د  ابرکو  ال صغرکیتجربه و استدالل و تش ،حس
از یـ ن يگرید ۀچ واسطیجز تصور موضوع و محمول به ه ،موضوع يثبوت محمول برا يبرا

کـافى   ،اى است که صرف اینکه این مسائل عرضه بشود گونه  ساختمان فکر انسان به«ندارد. 
ه ذهـن  کـ نیا يبرا 21».احتیاج به استدالل و دلیل ندارد ؛نسان آنها را دریابداست براى اینکه ا

ه کـ بل ؛نـد ک یآن امـور را همراهـ   یلیدل ه حتماًکست یانسان بتواند این امور را بپذیرد الزم ن
ل یـ را بـدون دل  یاصـول  سلسـله تواند  یه مکخلق شده است  يا گونه  ذهن انسان به ساختار

  شوند. می خوانده )یاول یهیق بدی(تصد اتیهیه بدک اند ن اصول همانیا .ردیبپذ
ن یا ازتوان  یرا م يقات فطریدربارة تصورات و تصد شهید مطهري: خالصۀ نظر بندي جمع

ى مقدم بر تصـورهاى حسـى   یما هرچند در ذهن خود تصورها«شان به دست آورد: یالم اک
ه کـ توان گفـت   یدر واقع م 22».هاى تجربى داریم ى مقدم بر تصدیقیها ولى تصدیق ؛نداریم

ح یصـح  يبه معنـا  یقات اصالت العقلیو در تصد یدر تصورات اصالت الحس استاد مطهري
  23.ندهستدر هر دو 

  فطرت يها شيگرا .۲-۲
ري  که  -هاي فطري گرایش ةدربار یلکبه طور  هـاي انسـانی و    آنهـا را اصـالت   اسـتاد مطهـ
و  یدگاه افالطـون یـ : دمطـرح اسـت  دگاه در غـرب  یدو د -نامد می نیز 24هاي مقدس گرایش

چـون   ییهـا  یاالجتماع ها و اصالت ستیالیستانسیها، اگز ستیسک(مار ن فطرتارکدگاه منید
  پردازیم: می) که در ادامه به توضیح مختصر این دو دیدگاه یمکدور
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بـه   لیـ قا ،از بـدن  پیشل و خلق روح ثُاعتقادش به م يبر مبنا افالطون دیدگاه افالطون:
مـال واجـد شـده    کتمـام و   گونۀل را به یمعارف و خصا ۀل همثُُه روح در عالم مکن بود یا

ن صفات را در درونش به همـراه آورده  یا ۀوجود نهاده، هم ۀه قدم به عرصکگاه  است و آن
سـاخته و   ،دیـ آ یا میبه دن یانسان وقت«گر یر دیند. به تعبک یسب نمک يزین جهان چیو در ا

  25».دیآ یا میبه دن یامور انسان يها ه از جنبهپرداخته شد
 یلـ ک انـد و بـه   لیجامعه اصالت قا يها برا یاالجتماع اصالت دیدگاه اصالت االجتماعیون:

ا یـ بـه دن  یانسـان وقتـ  «ه کـ معتقدند  یشانند. اا يو فطر یانسان يها ها و اصالت ر ارزشکمن
جامعه است و  يها ساخته یدر نهاد او وجود ندارد. تمام امور انسان یچ امر انسانیه ،دیآ یم

وان قـدرت  یـ ه فـرد ح کـ ن اسـت  یـ وان ایـ دهد. فرق فرد انسان با فرد ح یجامعه به انسان م
ا یـ خـام بـه دن   ةمـاد  یکرش را دارد. انسان مثل یفرد انسان قدرت پذ یول ،رش را نداردیپذ
د، یـ آ یا مـ یـ نوار ضبط صوت بـه دن  یکا مانند یدهد،  ینها را به او میه بعد جامعه اکد یآ یم

ه کـ دارد  یبستگ ؛شود یند از همان پر مکه جامعه پر کند. از هر چه هم ک یجامعه او را پر م
  26».باشد یچه عوامل یعوامل اجتماع

انسـان فطـرت و    يبـرا  ،ن فطـرت اخالف منکـر بـر  شهید مطهري: دیدگاه شهید مطهري
  :آن یافالطون ياما نه به معنا ؛ل استیقا يهاي فطر گرایش

 یاز ابعاد انسان يو فاقد هر بعد یخال ید و نه خالیآ یا میانسان نه ساخته و پرداخته به دن
ن امور ید بذر ایآ یا میه به دنک یه انسان وقتکبل ؛را جامعه به او بدهد یه تمام ابعاد انسانک

ه بذر را در آن ک ینیمثل زم ؛ندکد رشد ینها بایاشته شده، در جامعه اکدر وجودش  یانسان
ـ ه به اکنیاج دارد به این وجود دارد، فقط احتین زمیاند و اآلن در درون ا دهیپاش ـ ی ن ین زم

  27.ندکن بذر از درون رشد یط مساعد موجود باشد تا ایآب و نور و حرارت برسد و شرا
 ؛ستیمر بالفعل نا یک ايفطرت در انسان به معن«ند: یفرما یگر مید یین استاد در جایهمچن
  28».افتن استیه بذرش در انسان نهاده شده و قابل پرورش کامر بالقوه است  یک یبه معن

 يهـا  شیرا بـه گـرا   يزیـ هـا و امیـال غر   شیگرا یدگاه خود، نخستح دیاستاد در توض
مقصود از خواست جسمی، تقاضـایی اسـت   «دهند:  کنند و توضیح می جسمی و روحی تقسیم می

 یجسـمان  وابسته به جسم باشد؛ مثل غریزة گرسنگی. این یک امر بسـیار مـادي و  که صد درصد 
ن یهمچنـ  29».اسـت  یوانیـ انسان و هر ح یمربوط به ساختمان بدن یعنی ؛است يزیغر یول

 یانـد و حتـ   ه مربـوط بـه روح انسـان   کد هستنها و امیال در انسان  گر از گرایشید اي دسته
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دانـد.   یمـ  یز لذات روحیاز آنها را ن یو لذات ناش یحن امور را امور رویهم ا یشناس روان
  .استت، عشق و پرستش ی، خالقیخواه قتیل به داشتن فرزند، حقین امور میا ۀاز جمل
ه کـ  ییهـا  شیگـرا . 1 :شوند یم میانسان به دو دسته تقس يها شیگرا همۀ ،اساس نیبر ا

 ؛ز)یـ (غرا دارند یکولوژیزیو ف یستیو ز یجسم یۀاست و پا كوان مشتریدر آنها انسان با ح
 یبه زبـان منطقـ   .ات)ی(فطر دارند يو معنو یروح اند و منشأ ویژة انسانه ک ییها شیو گرا

تنها ه ي، کفطر يها شیجنس انسان و گرا، اند وانین انسان و حیب كه مشتری، کز جسمیغرا
  .آیند به شمار میفصل انسان   ،اند انسان ویژة

  يفطر يها شيانواع گرا. ۱-۲-۲
 هکـ د ننک ها و احساسات فطري بیان می شیگرا منزلۀرا به  يدر آثار خود امور استاد مطهري

، حـس  ی، حـس اخالقـ  ییجـو  اشاره کرد: حـس حقیقـت   موارد این توان به یم از میان آنها
  .مال مطلقکش به یگرا و   نیش به دیت، گرایپرستش، خالق

 يا انسـان دارا یـ ه آکـ ن اسـت  یـ ا شـود  مـی مطـرح   بـاره  در این هک ییها از پرسش یکی
 ؛سان است یکاند و نسبت انسان با آنها  ه در عرض همکاست  پرشماري يفطر يها شیگرا

پرتـو و   ،مختلـف  يهـا  شین گـرا یـ واحـد اسـت و ا   يش فطـر یگرا یک يا نه انسان دارای
  ش واحدند؟یآن گرا يها انشعاب

دگاه عرفـا  یـ را د يفطـر  يها شیثر و تعدد گراکت ۀنیدگاه مقبول در زمید استاد مطهري
از نظـر  « :ننـد ک یرد م ،دانند یرا از هم مجزا م يه امور فطرکرا  ییها دگاهید دیگرو دانند  می

گـر  ید يها شتر ندارد و همه آن فطرتیب یفطرت اصل یکانسان  -و حق همان است -عرفا
  30».شود ینجا منشعب میاز ا

مال مطلق و گریز کانسان به  يفطرش یهمان گرا ،لیاز فطرت اص استاد مطهريمقصود 
  :از نقص است

مال مطلـق  کدن به یرس ،آن است يجوو ه در عمق ذاتش در جستکانسان، بالذات، آنچه 
و قهراً فطرت فرار از نقـص هـم    ؛ردیگ یآرام نم ،ه برسدکمال کاز  يا است و به هر درجه

 قهراً ،شاندکخودش ب يشه انسان را به سویمال مطلق همک ۀه جاذبک ین است وقتیا ۀالزم
 یـک سر آن بـه   یکه ک یوقت ؛س استیمغناط ۀمثل عقرب .مقابلش فرار از نقص است ۀنقط

  31.شود یده میشکگر هم به نقطه مقابل یسر د قهراً ،شود یده میشکطرف 
ري از آنجا که  گـرایش بـه کمـال مطلـق    «گـرایش فطـري اصـیل را در انسـان      استاد مطهـ «
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تنها به توضیح گرایش فطري بـه   پرهیزیم و میامور فطري  دیگرضیح از تو ما نیزاند،  دانسته
  پردازیم. می کمال مطلق

  مال مطلقكش به يگرا
 ين سودایده شده و همیآفر یستیزان از نقص و نیجو و گر مالک هو انسان فطرتاً انسان بما

ري  استادت واداشته است. کاپو و حرکزان بودن، او را به تیمال داشتن و از نقص گرک مطهـ، 
ح ین و تشـر یـی ده و به تبکرانسان بحث  یطلب مالکن موضوع یهم دربارة رر در آثار خودکم

 يانسـان آنچنـان موجـود   «کنـیم:   یآن اشاره م ۀنمون یکنجا تنها به یه در اکاند،  آن پرداخته
 یئیتواند عاشـق شـ   ینم ؛باشد یتواند عاشق فان ینم ؛تواند عاشق محدود باشد یه نمکاست 
 32».مال مطلق استکانسان عاشق  .ان محدود استکه به زمان و مک باشد

. انسان به هـر  یتناهیمال الکفطرت،  يمال مطلق است و مقتضاک خواهان فطرت انسان
مـال  کجهـت   یکاز  یمالکهر  زیراطلبد؛  می مال باالتر راکه برسد باز کمال هم کاز  يحد

از آن جهـت   یمالکهر  بنابرایننقص.  ،باالتر از خود مالِکنسبت به  ،گریاست و از جهت د
ه بـا نقـص   کـ شود و از آن جهت  یانسان واقع م يگرا مالکفطرت  خواستۀ ،مال استکه ک

مال کلذا  داند و نمیز یتوقف بر آن را جا فطرت ست)یمال محض و مطلق نک( همراه است
در  ،دهینرسـ  یتنـاه یمطلـق و ال  مـال که تا انسان به کاست  به همین دلیل .طلبد یباالتر را م
  مال مطلق انسان است.ک جویاي فطرت ين مقتضایاپوست و اکتالش و ت

ق یـ نش عمیدارد؟ بر اساس ب نیزدر جهان خارج  یو واقع ینیع يوجود ،مال مطلقکا یآ
(صـفات   یـک صفات ن همۀاست. او  یتناهیمال مطلق و الک، خود سبحان، خداوند یاسالم
ن یاست و بر ااراست. او تنها مصداق کمال مطلق مل دکبه طور اتم و ا ه) رایه و جاللیجمال

ار خـود بـدان اشـعار    یشـعور هشـ   آنهـا  اگرچه در ؛هاست انسان همۀفطرت  ۀمبنا او خواست
طلبند؛ زیرا هـر کمـالی تـراوش     طلبند، در واقع او را می نداشته باشند. اگر افراد بشر کمالی را می

که هر پرتوي شعاعی از نور اوست، هر کمـالی نیـز پرتـوي از    وجود اوست و همچون خورشید 
یابـد   طلب انسان طهور کمال را نمی وجود اوست. درست بر همین مبناست که وقتی فطرت کمال

کنـد.   کاهد، حمیم یاس و شرنگ پوچی کامش را تلخ می نمی  و عطش او با زالل کمال مطلق فرو
هـا   مال مطلق اسـت. انسـان  ک محصول همین دوري ازها  قراري ها و یأس و بی مردگی اساساً دل

ـ  ؛انـد  یستیزان از نقص و نیو گر یتناهیمال الکطلبشان به دنبال  مالکبر اساس فطرت   یول
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ه به وصال مطلـوب و  ک یپس از مدت روند و میبه خطا  یقیمال حقکن یافتن مصداق ایدر 
ري  شـوند.   یزده و افسرده م رسند، دل یخود م ی پنداشتۀقیمعشوق حق ن یـ راز ا اسـتاد مطهـ

  گویند: مى دانند و میمال مطلق انسان ک جویاي را در فطرت یزدگ دل
خواهد،  ش آن فطرت عجیب انسان است. انسان در عمق فطرت خودش الیتناهى را مىسرّ

کنـد آن معشـوق    خیال مى ،ورزد خواهد و با هر چیزى که انسان ابتدا عشق مى مى خدا را
واقعى  ۀشود و یک تجرب ولى مدتى که با او سرگرم مى ؛یدا کرده استحقیقى خودش را پ

 »ایـن او نیسـت  « .گوید: این او نیسـت  دهد، خود روح به او مى روحى روى او انجام مى
بینـیم چیـزى کـه     وقتى ما مـى . نامیم آورى مى همان است که ما بیزارى، خستگى، کسالت

کنـیم و   خستگى و کسالت پیدا مـى  تدریجاًرسیم بعد  همه آرزویش را داریم به آن مى این
اى است که فطرت ما روى آن شىء انجـام   بینیم به تنفر کشید، این تجربه بعد یک وقت مى

 ؛ایـن او نیسـت   ؛گوید: بلند شویم برویم زبانى به ما مى بعد از مدتى او به زبان بى .دهد مى
  33م جاى دیگر تا خودش را پیدا کنیم.باید بروی

  ملهكت
  :شود مطرح میپرسش  ، دويو احساس فطر يفطر ك، اعم از ادرايامور فطر در باب

  زند؟یمتما يفطر يها شیاز گرا ي به گونۀ کاملفطر يها كا ادرایآ. 1
جاد شـود  ین تصور در ذهن اید ایشا ي،فطر يها از احساس يفطر يها كادرا کیکبا تف

ی بـا توجـه   ول ؛هم ندارند با کیمشترچ مرز یند و ها ز و متفارقیاز هم متما امالًکن دو یه اک
 یوجهـ نـوعی دو را بـه   ياز امـور فطـر   یشـان برخـ  یه اکـ م یابی یمدر استاد مطهريبه آثار 

از  یگر، برخـ یر دیعاقله و هم مربوط به دل و احساسات. به تعب ةهم مربوط به قو دانند؛ می
ل و یـ و هم از جنس م ،داشته باشند یو شناخت کیتوانند هم جنبه و بعد ادرا یم يامور فطر

  ل باشند.یتما
ري  ه کت است یخالق ي،ن امور فطریاز ا یکی يل فطـر یـ م یـک آن را هـم   اسـتاد مطهـ 

 یبعـد شـناخت   يجه دارایه مربوط به قوه عاقله و در نتک یذات یینوع توانا یکو هم  داند می
یعنـى انسـان    ؛فطرى به نوآورى است ۀ(انسان) میل ذاتى و عالق چهارمین ویژگى او :است
 ؛ابداع و خالقیت ندارد که هرگاه ضرورت پیدا کند به خلق و ابـداع بپـردازد  » استعداد«تنها 

  34.به خالقیت و ابداع در او نهاده شده است» میل«بلکه بالذات 
ـ   ياسـتعداد بـرا   ةواژ کاربرده کاست  گفتنی و در مقابـل آن بـه    ،تیـ خالق یبعـد عقالن

ه هـر جـا   کـ ن فرض برساند ید ما را به ایت، نبایخالق یساسبعد اح يل برایمة اربردن واژک
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 ةو هر جـا از واژ  کی استمربوط به بعد ادرا ،اند ردهکاستعداد استفاده  ةاز واژ استاد مطهري
ل، در یـ اربرد استعداد و مکن نوع یه ا، ناظر به بعد احساسی است؛ چراکاند ردهکل استفاده یم

بـا   معنـاي مزبـور   هکـ نیبـر ا  افـزون ار رفته است. کمتر به کا یار نرفته و کا به یگر ید موارد
) را یو احساسـ  کـی ات (ادرایفطر همۀ استاد مطهريبحث فطرت ناسازگار است.  يمحتوا

ـ با ا 35؛دانند یم یانسان ياستعدادها  ين اسـتعدادها، اسـتعدادها  یـ از ا یه برخـ کـ ن تفـاوت  ی
  .استعدادهاي احساسی ،گرید یاند و برخ کیادرا

  برخوردارند؟ يفطر يسان از استعدادها یک گونۀها به  انسان ۀهما یآ. 2
ن یچنـ  یعنـ ی ؛را واجدنـد  يفطـر  ياستعدادها ۀافراد هم ۀه همکمعتقدند  استاد مطهري

اسـتعداد   فـردي ا در یـ  نه؛ يگرین باشد و در دیش به دیاستعداد گرا یه در شخصکست ین
افـراد   ۀدر هم يفطر ياستعدادها ۀهم باشد.ن خبري از آن استعداد يگریباشد و در د يهنر

اسـتعداد   بـراي نمونـه   یعنی ؛تفاوت افراد در شدت و ضعف استعدادهاست ند؛وجودمبشر 
ا ی ؛مترکجوشش و فوران  ،گریدارد و در فرد د يشتریفرد جوشش و فوران ب یکدر  يهنر
ه ی، کـ فـرد بنـا بـه عللـ     یکدر  یول موجود است؛افراد بشر  ۀدر هم يریادگیاستعداد  مثالً

  36.مترک شدت گریدارد و در فرد د يشتریشدت ب ،ستیمشخص ن
 ۀنـ یان افراد بشـر، در زم یتفاوت موجود در م ،استاد مطهريش ین با توجه به فرمایبنابرا

 ، بلکه در شدت و ضعف آنهاست.ستین يفطر ياستعدادها، در اصل وجود استعدادها

  فطرت رشد، انحراف و مسخ. ۳
و  يخـود  خودبـه  امالًکـ ن رشد فطرت یان رشد دارد، اکان رشد دارد؟ اگر امکفطرت اما یآ

 ؛ندارنـد  يچ ظهـور و بـروز  یند و ها صد بالقوه، یا نه، فطریات در انسان صد دراست یعیطب
ا فطـرت  یـ گـر، آ ید سويشوند؟ از  یوفا نمکش یتیط تربیه جز با عوامل و شراک يا گونه  به
  به ضد خود بدل شود؟ و ،همچنین آیا فطرت ممکن است مسخ د؟دار نیزان انحراف کام

  رشد فطرت. ۱-۳
ل یـ م یکیمتفاوت است.  ،افراد يال و استعدادهایه امکم یابی یدرم گوناگونافراد  ةبا مشاهد

ل بـه هنـر   یـ تما یکیست. یدر او ن یلین تمایچن ا اساساًیگو يگریبه تعلم دارد و د يدیشد
هـا   ن تفاوتی. علل ادهد از خود نشان نمیبه هنر  یشیچ گرایه يگریاست و د آشکاردر او 
، مربــوط بــه تفــاوت وجــود ت؟ آیــا تفــاوت افــراد در اســتعدادهاســیچ يال فطــریــدر ام
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ـ  ،انـد برابرافراد در اصل وجود استعدادها  ۀهم ،ا نهی ،استعدادهاست در بـروز و ظهـور    یول
  ند؟ا استعدادها با هم متفاوت

بـه   ؛دنـ گرد یمازبـ  يو فطر ینیوکت يها ها به تفاوت تفاوتن یه اکن است یپاسخ ا یک
در  ين اسـتعداد یچنـ  گر اساساًید یبرخوردارند و برخ يافراد از استعداد یه برخکن معنا یا

ه کـ ن اسـت  یـ ا سـبب ند، بـه  ک یبروز نم ياستعداد هنر ین اگر در شخصی. بنابرانیستآنها 
  .وجود) (تفاوت دربهره است  یب ياز فطرت هنر یادشدهشخص 

به دست آورد.  استاد مطهريآثار  يال هاز الب آن را توان یه مکاست  یگر، پاسخیپاسخ د
ري  دگاه یـ تـوان د  یمطرح شد، مـ  يال فطریاستعدادها و ام دربارةه ک یاز مباحث اسـتاد مطهـ 

  رد:کعلل تفاوت اشخاص در بروز و ظهور استعدادها را چنین استنتاج  ةدربار
 يبـرا  را ده نـوع اسـتعداد   براي نمونـه اگر  یعنی ؛استعدادها را دارند ۀافراد بشر هم ۀهم

گر هشـت اسـتعداد داشـته    یه استعداد و فرد دفرد نُ یکه کست ین نیم، چنیبدان يبشر فطر
ـ بـا ا  ؛ها همـان ده نـوع اسـتعداد وجـود دارد     انسان ۀه در نهاد همکبل ؛باشد ه کـ ن تفـاوت  ی

 ياسـتعداد هنـر   یعنـی اگرچـه همـۀ افـراد از    نـد؛  افـراد، شـدت و ضـعف دار    ياستعدادها
 ین فرضـ ی. بنابراآندرصد  50از  ین استعداد و برخیده درصد ا ازافراد  یبرخ ،برخوردارند

ه تفاوت افراد را در رابطه با استعدادها بـه تفـاوت در وجـود و عـدم اسـتعدادها مربـوط       ک
  باطل است. استاد مطهريسازد، از نگاه  یم

 ،سـت استعدادها» ظهـور «راد، تفاوت در ان افیه تفاوت موجود مکمعتقدند  استاد مطهري
 ،نـد ا هنـر متفـاوت   اننـد م يافراد انسان در استعداد براي نمونه اگر یعنی ؛هاآن» وجود«نه در 

ن اسـتعداد در  یـ ه اکـ بل ؛نـدارد  يگریدارد و د ياستعداد هنر یکی بگوییم هک شود دلیل نمی
ن فرد یافته و اگر ایمجال ظهور ن ی،بنا به علل و عوامل يگرید افته و دریبروز و ظهور  یکی

اگرچـه بـه    ؛افـت یاش بروز و ظهور خواهـد   يرد، استعداد هنریط قرار بگیهم در همان شرا
ط یزان بـروز و ظهـور اسـتعدادها در شـرا    یـ ل تفاوت اسـتعدادها در شـدت و ضـعف، م   یدل

  ز متفاوت خواهد بود.یسان ن یک
تفـاوت   ي، سـوا يفطر يها از نظر استعدادها ه تفاوت انسانکد نجا مشخص شیپس تا ا

  آن استعدادهاست. یفتگکه در استعدادها دارند، تفاوت در بروز و شک یدر شدت و ضعف
خود  بهت که آیا این امور فطري خودن اسید اینما ینجا رخ میه در اک يگریاما پرسش د
ظهور و بـروز   ،گریشوند؟ به عبارت د یوفا مکش کنند و میرشد  یچ عاملیو بدون نیاز به ه
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از بـه  یـ ن ییوفاکرشـد و شـ   يبرا اینکه آنهاا ی ،است يخود و خودبه یعیطب يال امرین امیا
دگاه متنـاقض  یـ شـان دو د یه اکرسد  ی، به نظر ماستاد مطهريدارند؟ با تتبع در آثار  یعوامل
  اند. داشته
تولـد   يدر ابتـدا  ،اند وانیانسان از ح ي، وجه ممیزةمعتقدند امور فطر دگاه اول: استادید

بـه   ی،تیط و عوامل تربیشرا گیري از با بهره ين امور فطریند. اموجودبالقوه در فرد  گونۀبه 
شـود.   ینام انسان م ۀستیه انسان شاکاست  ين امور فطریافتن ایت یرسند. با فعل یت میفعل

  اند. ورزیدهد بر آن تأکیکه در بسیاري از آثار خود شان است یدگاه مشهور این دیا
، بر ایـن اعتقادنـد   ه در ادامه خواهد آمدک ،آثارشان در برخی استاد مطهريیدگاه دوم: د

ه کـ ن اسـت  یا یار مربکدارند.  يخود ادهاي فطري، رشدي طبیعی و خودبهاستعدکه برخی 
ه کـ نـد و نگـذارد   کت یشان هدا یانال اصلکخود در حال رشدند، به  ه خودبهک را، الین امیا

  .بگیردرشدشان را  يجلو يزیچ
خـودي در دیـدگاه    کید بر رشـد خودبـه  أت ،سازد می آنچه این دو دیدگاه را از هم متمایز

در دیدگاه  که همچنان( صد بالقوه نیستندعبارت دیگر، فطریات اموري صد در دوم است. به
ن یـ ن ایـی تب يارنـد. بـرا  انـدك و ناآگاهانـه برخورد   هرچندبلکه از رشدي  ؛اول مطرح شد)

  م:ینک یاشاره م استادبه چند مورد از آثار  ،ردن آنک(دیدگاه دوم) و مستند  دگاهید
جهالت و نادانى، یک میل  ةمیل به جویندگى، کاوشگرى و عقب زدن پرد در انسان اساساً

 ؛و یک اصل علمـى اسـت   جوشد فورانى است که از درون انسان همیشه مى ؛طبیعى است
در محیطـى کـه    مـثالً  .به جامعه مربوط است ،ولى اینکه این میل چگونه باید هدایت شود

خانه هم فقـط   خانه وجود دارد و در مکتب اى است که در آن فقط مکتب جامعه در مرحله
اش به  غریزه او قهراً ،گویند آیند از الفبا و الف زبر ان و الف سرگردان و ابجد سخن مى مى

کند به  هایى که آن حالت طبیعى اقتضا مى شود و در واقع نقش اشباع مى این شکل ارضا و
 قهـراً  ،آن محیط] تحت یـک دیـن و مـذهب باشـد    اگر [ گاه مثالً آن .شود این صورت مى

زبـان همـان    ،دهـد  همچنین زبانى که به او یاد مى .دهد شخصیت دینى و مذهبى به او مى
امـا   ؛صورت دیگرى خواهد داشت ،رى باشدولى اگر محیط دیگ ؛فارسى است مثالً ،محیط

درست مثل فورانى است که  ؛سان وجود دارد علم در همه به طور یک ۀبه هر حال آن سائق
ریزد این به هر حال یک فوران طبیعى  جوشد و مى یک چشمه از زمین دارد که از زمین مى

ا آن عمل کنند، در اما اینکه بعد در این دشت چگونه ب ؛ریزد در یک دشت مى است و مثالً
ـ    ۀلئمسیر خودش به باتالق بریزد یا از آن استفاده کشاورزى و یا استفاده دیگر کننـد، مس

ولى به هر حال اصل فوران وجود دارد. پس در اینجا یک فوران طبیعى [به  ،دیگرى است
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مسیر انسان را یک مقدار همان فطرت  هاى اجتماعى... عنوان امر فطرى] داریم و یک نقش
ر اسـت از  البته خود جامعه هـم مجبـو   .کند و یک مقدار جامعه ولیه خود انسان تعیین مىا

  37یک نوع فطرتى پیروى کند.
 ۀلیوسـ   جوشـند و بـه   یر انسان میه از ضمکهستند  ییها فوران همانند يامور فطر همۀالبته 

  .اند ردهکاوش) اشاره کاز آنها (فطرت  یکینجا استاد به یه در اک ،ابندی یت میجامعه هدا
 یتکد و نه حرندان یم یکینامید یتکماالتش را حرک يت انسان به سوکحر استاد مطهري

نـه از   ،از نوع حرکت دینامیکى اسـت  اش حرکت انسان به سوى کماالت انسانی« یکی:انکم
  38».نوع حرکت مکانیکى

در  ییبـه سـو  ه انسان از درون خـودش  ک ،ن استیا یکی،نامیت دکمقصود استاد از حر
رون یـ ه از بیـ تغذ يبرا انسان اگرچه .رون نداردیبه ب يازیت نکن حریا يت است و براکحر

ه درون کـ بل ؛شود یرون به انسان وارد نمیت از بکر حریت و مسکقدرت حر ،ندک یاستفاده م
ـ ا .اپوسـت کش و تیدر پو یه به سمت مشخصکانسان است  یکی، نـام ید یدرونـ  يرویـ ن نی

  است. روي فطرتیان نهم
  :ر فطرتش خارج نشودیدانند تا از مس یا را مراقبت از انسان میرسالت انب استاد مطهري

اى دارد کـه انسـان و    انسانیت یک طرح و یک الگـو و یـک برنامـه   ۀ فطرت، مطابق نظری
بـا یـک نیـروى درونـى      کند؛ فطرت خودش به آن سو حرکت مى به حسب انسانیت اوالً

اند و اسالم آمده است براى اینکـه مراقـب    کند. پیامبران آمده دینامیکى به آن سو تالش مى
باشد [که از این مسیر خارج نشود.] در واقع تمام این دستورها مراقبت و کمک کردن بـه  

  39سیر فطرى و طبیعى خودش را طى کند.این است که این موجود همان م
خودي فطریات، ایـن اسـت کـه ایشـان سـه عامـل        اعتقاد استاد به حرکت خودبهشاهدي دیگر بر 

 يرا رشـد  (فطرت، طبیعت و جامعه) را در ساختن شخصیت انسان مؤثر، و رشد عامـل فطـرت  
ند، بـه  ک یرشد م جاًیخود در او تدر ه خودبهکعامل فطرت « :دانند یم یجیخود و تدر به خود

  40».جامعه یرونیعت و عامل بیطب یرونیب فطرت، عامل یگر عامل درونیعبارت د
گونـه تناقضـی بـا هـم      چیدگاه هـ ین دو دیه اکرسد  یبه نظر م مزبور، با توجه به مطالب

ه بـا مسـاعد   کند ا بالقوه يامور يال فطریه امکشان معتقدند یدگاه اول، ایه در دندارند؛ چراک
ـ ؛ رسـند  یت مـ یـ شدن عوامـل، بـه فعل   آمادهط و یشدن شرا یـدگاه دوم  بـا توجـه بـه د    یول

ه بـود  ک يا گونه به نیست؛حد صفر  در يفطر ين استعدادهایا فعلیت نخستینه کم یابی یمدر
 يامـور  ين امـور فطـر  یـ ه اکـ ند یگو یاستاد م یگر وقتیباشد. به عبارت د یکیو نبودشان 
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داشته باشند د یه باک یتیه نسبت به فعلکلب ؛صدندرصد د ةه قوکست ین معنا نیاند، به ا بالقوه
 اي يال فطـر یـ ه امکـ اسـت   دلیـل ن یشوند. به هم یقوه محسوب م ،توانند داشته باشند یو م
  ف برخوردارند.یچند ضعاز رشدي هرو پرسش  ياوکنجکل به یچون مهم

 يامور يال فطریرد: امکن صورت خالصه یرا به ا استاد مطهريدگاه یتوان د ین میبنابرا
سـت.  یآگاهانه ن ين رشد، رشدیه البته اکبرخوردارند،  كف و اندیضع يه از رشدکهستند 

شـود بـروز و    یه مشهود مـ ک يدر انسان هم وجود دارند و هم در حد يال فطریدر واقع ام
انـد   ت نشـده یه هنوز تربک يرا در افراد يال فطرین امیتوان ا یه مک يا گونه  به ؛ظهور دارند

ابنـد، بـه   یت ید فعلیه باکدانند  یرا در حد قوه مال ین امیا استاد مطهريه کنیرد. اکمشاهده 
 گیـري از  بـا بهـره  د یـ ف برخوردارنـد و با یار ضعیبس يال از رشدین امیه اکاست  دلیلن یا

 يد از چنان رشـد یبا يال فطرین امیوفا شوند. در واقع اکو ش کنند، رشد یط و عواملیشرا
 محقـق  نیـ ننـد و ا ک يبـاز  را ینقش اصـل  ،ت انسانیل شخصکیه در تشکبرخوردار باشند 

  آنها. ۀآگاهان ییوفاکنخواهد شد مگر با رشد و ش

  انحراف فطرت. ۲-۳
 بنابراین .شود می یعنی فطرت دینی مربوط ،آن ویژةانحراف و مسخ فطرت به معناي  ۀمسئل
  . هاي فلسفی و... نوشته در رود تا می بیشتر در تعابیر دینی به کار ،انحراف و مسخ ۀمسئل

فطـرت از مسـیر اصـلی خـود      ن اسـت کـ ا ممیآ که شود می این پرسش مطرح در اینجا
ه بـا  کـ  یدر دو سـطح ارائـه شـده اسـت. اسـتاد هنگـام       استاد مطهريد؟ پاسخ منحرف شو

 ییهـا  لیبا استفاده از تمث ،اند قرار گرفته امیع نسبتاً یو در جمع مخاطبان یاخالق يردیکرو
به انحراف کند،  یار نمکخوب  شود و یم بیمارگر ید موجوداتز مانند یه فطرت نکنیمانند ا

کنـد و   دیگرى در هنگام سالمت خوب کار مىوجدان مانند هر چیز « :اند دهاشاره کرفطرت 
در هنگام انحراف، عوضى. وجدان مانند هر قوه از قواى روحانى و جسمانى انسـان حالـت   

  41».کند عوضى کار مى ؛کند سالمت دارد و حالت انحراف. در حال انحراف خوب کار نمى
بـه بحـث فطـرت     یو تخصصـ  یفلسـف  يردیکـ ه اسـتاد بـا رو  ک يدر موارد همه، با این

ه از فطـرت  کـ ه انسـان اسـت   کـ بل ؛شـود  یه منحرف مـ کست یفطرت ن اند گفتهاند،  پرداخته
 اي ماننـد نفـس امـاره و عوامـل بیرونـی      اي عوامل درونی از یانسان وقت 42.شود یمنحرف م

  .یابد انحراف میاش  هیاز فطرت اول پذیرد، تأثیر مییطی و اجتماعی مانند شرایط مح
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  مسخ فطرت. ۳-۳
شـود؟   یا فطـرت مسـخ مـ   یـ شده است. آ گفتهبه نام مسخ سخن  یاز مفهوم ینیر دیدر تعاب
اسـت تـا    نخسـت بایسـته  د؟ یاب یم یتیانسان چه هو ،دده یم رويه مسخ ک یهنگام اساساً

ه انحراف و مسخ کمشخص شود  و آن دو روشن، يمعنا و تفاوت و ترابط انحراف و مسخ
 كعـواملی از فطـرت پـا    ۀانسـان بـه وسـیل    ی. وقتـ دهند روي میو چگونه  یدر چه صورت

ر ییـ ن تغیـ هنوز ا یول ؛ن حالت انحراف صورت گرفته استیشود، در ا یاش منحرف م هیاول
ه یـ شت به فطرت اولان بازگکت نشده است و هر لحظه امیو انحراف از فطرت در انسان تثب

ر ین مسـ یـ ا درهـا   مـدت  ؛بردارد یعمل ییها گام ی،ر انحرافین مسیفرد در ا هست. حال اگر
م کـ  مشـود؛ کـ   مـی ت یـ ن انحـراف تثب یورزد، اتصمیم خود اصرار و لجاج بر  کند و كسلو

  یابد. تحقق میمسخ  ،صورت نیدر ا گردد و میر غبار غفلت مدفون یفطرت در ز
اسـت   یرار اعمالکو ت ،ر انحرافیش در مسیشود، پو یمسخ انسان م ن آنچه سببیبنابرا

ن اعمـال مخـالف   یـ اسـالم، ا  یاسـت. در متـون اخالقـ    یه با اصل فطرت در تضاد و تنافک
موجـب مسـخ    و تکرارشـان  ه اصرار بر آنهاکشوند،  یده میره) نامیبک(گناهان  ریباکفطرت، 

  43شود. یانسان و دفن فطرت م
ه اصرار بـر  کبل ؛ندارند يره بر فطرت انسان اثریه گناهان صغکست یمعنا نن دان بیالبته ا
محصول انحراف از  ، همرهیند. در واقع گناه صغک یره میبکل به گناه یآن را تبد ،رهیگناه صغ

ل یتبـد  ش آن رارارکو ت بر آن و اصرار، شود یفطرت است و هم سبب انحراف از فطرت م
انسـان مسـخ    رفتـه رفتـه  ده شـود،  یـ اصـرار ورز  نیز رهیبکگناه  اگر بر .دکن یره میبکبه گناه 

دا یـ پ یتیت و مـاه یـ ن انسـان، چـه هو  یـ صـورت ا  نیدر ا ابد.ی یر مییتش تغیهو شود و می
انسـان از   ةزیوجه مم یعنی ؛فطرت اوست ،وانیفصل انسان و ح ،میه گفتک ند؟ همچنانک یم

، او  ةژیـ رده، همان خلقت و سـاختار و کز یوان ممتاز و متمایه انسان را از حکوان و آنچه یح
فطـرتش   يه بر مقتضاکنیا يبنا بر آنچه گفته شد، اگر انسان به جا پسفطرت اوست.  یعنی

ن صـورت فطـرتش   یمتضاد آن بپردازد، در ا يارهاکخالف آن گام بردارد و به کند، برعمل 
صـورت   شـود و  مـی  ثـر ا یاست، ب )وانیح(تر از خود  از او از موجود پستیه تنها وجه امتک

  یابد. میوان تبدل یاو به ح یباطن
ت یـ و هو») کل یعمل علی شاکلته«یۀ له در آکر قرآن شای(به تعب تیگر، شخصیان دیبه ب

و مـداوم از   ررکه به طور مکن است آن اعمال یاما شرط ا ؛دنده یل مکانسان را اعمال او ش
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 تأثیرشـان د و نـ گذار یدار بر فـرد نمـ  یپا ياثر ،و گذرا یه اعمال مقطعانسان سر بزنند؛ چراک
 دلیـل ن ید. به همـ نندار یر چندانیثأانسان ت تین شخصیوک؛ لذا در تشود می لیسرعت زا به

 يد بر دوام انجام عمل صالح شده است، تا به قول علمـا أکیت یات اسالمیث و روایدر احاد
ه کـ انـد   صفات ثابـت  همین .شوند یصفت ثابت و راسخ نفسان یعنی ،هکل به ملیاخالق تبد

ات موافـق  کـ ن ملیـ سـازند. اگـر ا   یت انسـان را مـ  یهو دهند و میل کت انسان را شیشخص
انسان منطبق و هماهنگ با فطـرتش خواهـد بـود و     ۀلکت و شایشخص ،فطرت انسان باشند

دیگري را  تیشخص ير فطرت باشند، پس از چندیخالف مسیح و برطالح و قب یاگر اعمال
ل که بر اساس اعمال خـالف فطـرت شـ   کله کت و شاین شخصیزنند. ا یرقم م براي انسان

تش (فطـرت)  یر انسانیخالف مسکه براست  یانسانیرفته، در واقع شخصیتی منحط و غیرپذ
 کـۀ را مل یانسـان ه به اینکه انسان کدام اعمـال غیر فه، بستیث شریر احادیافته و به تعبیون کت

یـن عمـل اسـت،    ذاتـش انجـام ا   يمقتضـا  هک یوانی، با صورت همان حباشد ردهکروحش 
  یابد. یم مشابهت و مسانخت

 يات انسـان اسـت، امـر   یـ ه محصـول اعمـال و ن  کـ له کت و شایدر هر صورت، شخص
 یاست و در صـورت  یو سرشت یذات يه امرکدر مقابل فطرت  ؛است یو البته عرض یتسابکا
در ساختار  یتیگر فعالیو د شود میرد، مدفون ینضج نگ يفطر يها شیال و گرایه موافق امک

دفـن فطـرت و    ين همان معنایت و اعمال انسان نخواهد داشت. ایدر ن یت و نقشیشخص
  مسخ شدن انسان است.

ري  ان شد، یه در بحث انحراف فطرت بک همچنان انحـراف  «تسـامح  بـا  گـاه   اسـتاد مطهـ
ـ افـراد ا  یانـد و لـذا در برخـ    ار بـرده کبه » انحراف از فطرت« يرا به جا» فطرت تصـور  ن ی

ه انسان ک یدر حال ؛ر خود منحرف شودیتواند از مس یه فطرت مکآمده است  نادرست پدید
 یز اسـتاد بـا عبـارت   یشود. در بحث مسخ فطرت ن یر فطرت خود منحرف میه از مسکاست 
آمده اسـت   پدیدن شائبه یاند و ا ردهکاز مسخ فطرت استفاده  ،مسخ انسان يبه جا یتسامح

ه داده شـد،  کـ  یحاتیه با توجه به توضک یدر حال ؛قابل مسخ شدن است نیزا فطرت یه گوک
هـم   -انحـراف از فطـرت اسـت    ۀه ادامـ کـ  -مسـخ   ،شـود  یه فطرت منحرف نمـ ک همچنان

بـر ضـد    یعملـ  يها ه فرد با برداشتن گامکن است یز ایمسخ شدن انسان ن يشود. معنا ینم
تش یشخص ۀگر فطرت در صحنید و یابد تغییر میاش  یاقتضائات فطرت خود، صورت باطن

  .نخواهد داشت یچ نقشیه
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شـده) در درون خـود    مسـخ  یانسان منزلۀ  (به نیزفرعون  یه حتکمعتقدند  استاد مطهري
ن یـ د، بـه ا نـ ه به سراغ فرعـون برو کابند ی یت میمامور یه حضرت موسکنیفطرت دارد. ا

ن یـ توسط خـود فرعـون، ا  ه کدارد  یانسان یه فرعون هم در درون خود، فطرتکل است یدل
  44.ده شده استیشکبه بند  يانسان فطر
فطرتش  ةه توسط خود فرد بر چهرکه گرد غفلت را کن است یا ایفلسفۀ بعثت انب اساساً

ل شدن داشته باشد یان تبدکاگر فطرت ام .هاست ا فطرت انسانیند. مخاطب انبینشسته، بزدا
انسان خواهد بود؟ مقصود از فطـرت، همـان   دام بعد کا یمخاطب انب ،ردیبم برود ون یو از ب

در  وانـد   وجـود انسـان سرچشـمه گرفتـه     یه از بعـد متعـال  کـ  اند يمقدس بشر يها شیگرا
 ؛خواهنـد مانـد   یف بـاق یله به صورت هرچنـد ضـع  کت و شایبا شخص یصورت ناهماهنگ

  ند.ک ینم يت بازیشخص ۀدر صحن یچ نقشیه ،تیاگرچه به خاطر عدم رشد و فعل
ي رشـد  يان رشـد دارد و اگرچـه خـود دارا   کـ ه فطرت در انسان امکنیلب امط ۀخالص

 یتـ یه بـه آن فعل کـ نیا يبـرا  یول ؛ت برخوردار استیو از حداقل فعل ،است ضعیف و مبهم
 یتـ یط تربیعوامـل و شـرا   ازد یـ نـد، با ک يرا بـاز  یت انسان نقش اصـل یه در شخصکبرسد 

  د.برس ییوفاکو به رشد و ش مند شود بهره
اب کر فطرتش دست به ارتیخالف مسی انسان بروقت .ز نداردیانحراف و مسخ نفطرت، 

 یر انحرافـ ین مسـ یـ زند، در واقع از فطرتش منحرف شده است و اگر بـر ا  یره میبکگناهان 
  شود. یاصرار و لجاج بورزد، مسخ م

به ضـد   ن رفته و نهینه از ب یعنی ؛است و هم سالم یدر انحراف و مسخ، فطرت هم باق
توانسـت و   یه مـ کـ  يافتـه و از رشـد  یت نیـ ه فعلکـ شـده اسـت؛ بل   بیمـار ل و نه یتبد خود
  دور مانده است. بایست داشته باشد، می

  گيري خالصه و نتيجه
و بـا مفـاهیمی    ،»خلـق از عـدم   یا همان خاص خلقت ةنحو«فطرت از نظر لغوي به معناي 
و با غریزه و طبیعت متفاوت است. فطرت در اصطالح قـرآن   ،چون حنیف و صبغه مساوق

در انسـان اسـت.    وو گرایش به ا اهللا شناخت در ارتباط با دین مطرح شده است و به معناي
تـوان آن را   مـی  که اند ل شدهیفلسفی توسعی در معناي قرآنی آن قا یبا تحلیل استاد مطهري

ه بـه صـورت   کـ نـوع انسـان    یسرشت اتیها و خصوص یژگیو ۀچنین تعریف کرد: مجموع
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 دیگرز انسان از یه فصل ممک یسرشت يها یین استعدادها و توانایبالقوه در او وجود دارند. ا
  .گیرند در برمیت را یخالق یی وجو قتیچون حقهم یی، استعدادهااند موجودات

دو  ، که بعد ادراکی آن نیز بهدارد(عاطفی)  (شناختی) و احساسی فطرت دو بعد ادراکی
معتقدند  استاد مطهرياست. در باب فطرت ادراکی،  پذیر قسم تصورات و تصدیقات تقسیم

  ولی تصدیقات فطري به معناي تصدیق بدیهی اولی دارد. ؛که انسان تصورات فطري ندارد
سانی و مافوق حیوانی انسـان  هاي ان بعد دیگر فطرت، فطرت احساسی است که گرایش

از نظـر   .دیـن  و چون گرایش به پرستش، خالقیتهمی فطري یها گرایش ؛گیرند می بررا در
انـد و آن   هاي گرایش اصـلی فطـرت   ها و شاخه هاي فطري شعبه گرایش ۀهم استاد مطهري

بـه   ،رود مـی  است. اگر انسان به دنبـال امـور دیگـر   » گرایش به کمال مطلق و فرار از نقص«
بدان سبب اسـت   ،کند می از چیزي فراریابد و اگر  می خاطر این است که در آن امور کمالی

  د.ینبی میدر آنها نقص  که
شرایط و عوامـل درونـی    ازند که اگر ا یعنی اموري بالقوه ؛امکان رشد دارند ،امور فطري

  رسند. می و به فعلیت شوند میشکوفا  ،ندبهره جویو بیرونی 
 رف و مسخبلکه انسان است که از فطرت منح ؛شود (دینی) منحرف و مسخ نمی فطرت

رفتـه از   رفتـه  ،که بـا فطـرتش مخـالف اسـت     دهد رفتاري را انجام میشود. آدمی وقتی  می
در چنـین   .شـود  می مسخ ،شود و اگر بر این مسیر لجاج و اصرار بورزد می فطرتش منحرف

  فراموش شده و فعلیت نیافته است.بلکه  ؛صورتی فطرت از بین نرفته
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