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  يدهكچ
و اخـتالف ، بسـیارهـاي همچنـان دچـار چالش، شو پیشـینه درازفراوان اهمیت رغم بهامور و علوم فطري دربارة بحث 

ه کـایـن اسـت ، رسد از عوامل اصلی دوام ایـن تفـاوت انظـارفیلسوفان است. به نظر میویژه هعمیق آراي اندیشمندان ب
 دقیـق و مسـتقل قـرار نگرفتـه اسـت.، مـورد بررسـی جـدي، کـه بایـدآنچنـان، این موضوع ۀمبادي تصوریه و تصدیقی

ام هـر کـت احتوجهی به تقسـیمات فطـرت و تفـاوو بی» فطري«و » فطرت« ةشناسی واژهاي موجود در مفهوماستیک
 از جملـه، شناسـی ایـن موضـوعاي موجـود در روشهییقسم و عدم بررسی دقیق عناصر اصلی مفهوم فطـري و نارسـا

، منطقـی، با استخراج معانی مختلف فطرت و فطري از منـابع دینـیایم کوشیدهاین عوامل است. در این نوشته ترین مهم
ایـم . در پایـان نشـان دادهسازیمبراي تحریر درست محل نزاع هموار را آنها راه  ۀشناسانفلسفی و عرفانی و تحلیل مفهوم

  نیست. پذیرفطري اثبات براي امور» ناپذیريزوال«و » تعمومی«ضرورت دو ویژگی مفهومی  ةکه دیدگاه رایج دربار

  القیاس.فطریة ،فطري بالفعل، فطري بالقوه، فطرت وهم، فطرت عقل، گرایش فطري، علم فطري :هاهکلیدواژ
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  ضرورت موضوع. ۱
و اگـر موضـوع یـک ، مشخص ساختن موضوع آن اسـت، پژوهش علمی گام نخست براي ورود به هر

معانی مختلف و نزدیـک با  اي داراي اشتراك لفظی وواژه، تحلیلی پژوهش عقلی وویژه یک به، پژوهش
نظرهـاي  نقـد ویابی ریشـه شـد.زمینه خلط وخطاهاي منطقی آن پـژوهش بسـیار خواهـد ، باشدبه هم 

هـاي عوامل علمی دوام چالشترین مهم دهد که یکی ازخوبی نشان میبه» فطرت ۀنظری« تاریخی درباب
 فطرت نـزد برخـی از حامیـان و ةحدود مفهومی واژ مشخص نبودن دامنه و، این موضوعبارة موجود در

نیازهـاي ضـروري هـر فطـري از پـیش و فطـرت ةواژشناسـی مفهوم روازاینان این نظریه است. مخالف
  .امور فطري استبارة پژوهشی در

  فطرت ةاهميت نظري. ۲
  مسئله فطریات از چند جهت داراي اهمیت ویژه است:

علـم ، آنقـر ي از علوم انسـانی از جملـه تفسـیربسیارهاي میان رشته ك. فطریات از موضوعات مشتر1
 ؛شناسی استاد و جامعهاقتص، علوم تربیتی، شناسیروان، فلسفه، المک

انـد. ردهکتأکیـد  توحیـدویژه فطـري بـودن به ریم و روایات بر فطري بودن دین وکقرآن  آیاتبرخی . 2
اسَ عَلَ یطْرَةَ اللَّهِ الَّتِـفِ اًفینِ حَنِیلِلدِّ کأَقِمْ وَجْهَفَ«فطرت  ۀبراي نمونه آی ) از 30: (روم...» هَـایفَطَـرَ النـَّ

برخی آن را دلیل بر فطري بودن اساس دین و برخـی آن را بـه معنـاي فطـري ه کجمله آیاتی است 
 .)152 و 148ص، 1378، ؛ جـوادي آملـی41ص، 1386، اند (مصـباحمه معارف دینی دانسـتهبودن ه

وَإِذْ أَخَـذَ « ذرّ ۀشـریف ۀبودن توحید را مفهوم روشن یا از نتـایج آیـعالوه بسیاري از مفسران فطريبه
؛ جـوادي 1386، انـد (مصـباحشمار آورده) به172(اعراف: » ...تَهُمْیآدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ ینِمِن بَ کرَبُّ

 ؛)376 ص، 1390، ؛ فیاضی119ص، 1378، آملی
س کـداد هـیچرخ نمـی» عـالم ذر« ۀفطري نبود و یا واقع، اگر دین، ه طبق برخی از روایاتکتر آن. مهم3

 كاگر پدران و مادران مشـر، ) و طبق روایاتی16ص، 2ج، ق1413، لینیکشناخت (ر.ك: خدا را نمی
 ؛بودنـدمـیمسـلمان ، فطرت خویش آدم بر اساسبنی ۀبردند همنمی كفرزندان خود را به سوي شر

» ون ابـواه یهودانـه او ینصـرانهکـل مولود یولد علی الفطرة حتـی یک« فرماید:ه رسول خدا میکچه آن
 ؛)65ص، 97ج ؛281ص، 3 ج، ق1403، (مجلسی

شـواهد ، توب بشر دارد. درسـتی ایـن ادعـاکاي به درازاي تاریخ مم پیشینهکاوش در فطریات دستک. 4
  :اشاره کردموارد به این توان میه از جمله آنها کدارد فراوان 



   ۹» نظرية فطرت«شناسانه نيازهاي مفهومپيش

هـا دانـش ۀهمـ، هاانسان ۀه همک بر این باور بود سقراط، افالطون ۀ: به گفتسقراطمامایی  ۀنظریالف) 
  ؛)1373ص، 3 ج، 1380، (افالطون از آغاز در خود دارندرا 

و بـر آن ، بیـان شـده سـقراطاز زبـان  افالطـونه در آثـار کـار هـم کذار: نظریه استکذاست ۀب) نظری
چیزي جـز ادعـاي فطـري بـودن  )171ص ، 1ج ، 1969، (کاپلستونهایی آورده شده است استدالل

 ؛)396ـ387ص، 1ج؛ 86ـ80ص، 3ج، 1380، افالطونعلوم نیست (
» من فقد حساً فقـد علمـاً« ةبا بیان قاعد ارسطو، در مقابل این دو فیلسوف»: من فقد حساً « ةج) قاعد

به مقابله بـا ادعـاي فطـري بـودن علـوم برخاسـته ، در واقع، علوم به تجربه ۀبر بازگشت همتأکید  و
، 483- 482ص ،ب 100ب ـ  99، ؛ همـو385ص، 2ج، ب 81ـ  الـف 81، م1980، است (ارسـطو

  ؛)202و  242ص، 1369، ؛ همو485
، سـینا؛ ابن99 - 98ص، ق1405، (فـارابی» من فقـد حسـاً« ةفیلسوفان مسلمان نیز با پذیرش قاعدد) 

، رازيفخـریـادآوري (نظریـۀ نادرسـتی ) و تصـریح بـه 375ص ، 1326، ؛ طوسی220ص، ق1405
ــــــا491 و 487ص، 3ج، 1360، صــــــدرالمتألهین؛ 374ص، 1ج، ق1411 ، 2ج، 1363، یئ؛ طباطب

 اند؛ردهک) به نحوي بر فطري نبودن علوم پافشاري 263ص
نیز از اهمیـت » علوم فطري«دیگر در موضوع ک. اختالف عمیق برخی از فیلسوفان بزرگ غرب با ی5

توان به پافشاري بـر فطـري بـودن برخـی علـوم نمونه میبراي ند. کایت میکبررسی این موضوع ح
 ردکـبا این نظریه اشـاره  كجان ال ۀسرسختان ۀو مقابل). 171ـ157، بخش سوم، ص 1955(دکارت، 

 ؛)103ـ48، ص 1979(الك، 
هاي خلط و خطاهاي منطقی در این بحـث و عـدم تبیـین لفظی مفهوم فطرت و وجود زمینه ك. اشترا6

 موضـوع اسـتتر این دلیل دیگري بر ضرورت بررسی دقیق، مرز دقیق مفاهیم مرتبط با علوم فطري
 .)38ص، 1386، : مصباحك(ر.

هاي بشري داراي اهمیتـی ها و گرایشه بحث از امور فطري در دانشکدهد روشنی نشان میبه، این همه
 ویژه است.

  شناسيدر مفهوم» هدف«. نقش ۳
. داشـته باشـیمواژگـان اي به نقش تعیـین هـدف در تبیـین است اشارهبایسته پیش از ورود به این بحث 

براي تعریـف و تبیـین در نظـر ، واقعیت عینی مشخص ک) گاه یالفشوند: دو گونه تبیین میگان به واژ
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 ةبایـد از راه مشـاهد، براي تبیـین واژه، گونه موارددر این. گرددشود و براي آن لفظی وضع میگرفته می
گـاهی  امـاشود؛ شف ک، هاي آنس و سپس ویژگیکآن امر عینی در ذهن منع، درونی ۀبیرونی یا مواجه

مسـتقل و منحـاز نیسـت و اگـر ، واقعیت عینی مشخص کی، گیردتحلیل و تعریف قرار میکانون آنچه 
ه رفع نیازهاي علمـی کبل ؛قاطع و مشخص نیست، ها و مفاهیم دیگرهم باشد مرز مفهومی آن با واقعیت

  سازد.یا مفاهیم وادار می، اهها و تعیین مرزهاي مفهومی در واقعیتبنديبشر را به دسته، و اجتماعی
، نخست باید اهداف و نیازها مشخص شوند و بر اسـاس آنهـا، گونه واقعیاتشناسی اینبراي مفهوم

اگـر بخـواهیم ، د. براي مثالشوو تعریف گان روشن واژدیگر و مرز قاطع آنها با گان مفهومی واژ ةگستر
 ؛نامنـدمی» وهک«ه مردم آن را کشویم رو میهنخست با موجود عینی مشخصی روب، نیمکرا تعریف » وهک«

آن را بـا  مـثالً ؛نـیمکوه بر آنها اطالق شود مقایسه مـیکن است لفظ که ممکدیگر یی سپس آن را با اشیا
اما چنـدان ، انده از سنگکو همچنین اجسام دیگري را کنیم مقایسه میه از سنگ نیستند کهاي بلندي تپه

» وهکـ«ة اربردهـاي واژکبه سـراغ سپس و گیریم میدر نظر  )هاها و صخرهسنگمانند تخته (بلند نیستند 
ن اسـت کـهمچنـین مموه چگونه چیـزي اسـت. که کفهمیم رویم و با بررسی آنها میدر میان مردم می

ه کـهـاي انباشـته سـفت کزیرا بـه نم ؛وه تأثیر نداردکجمادات در اطالق لفظ  ةجنس و نوع ماد یمیبگو
  یم.یگومی کوه نمک، باشندا را داشته ههمین ویژگی

واقعیـت  کی از یکه حاکاما اگر بخواهیم به تبیین مفهومی بپردازیم اند؛ ۀ اولها از دستاین نوع تبیین
گـزاف و ، راردادهـاق؛ ولی شودو وضع در مفاهیم بیشتر باز می» قرارداد«جاي ، مشخص و مستقل نیست

اي داراي معـانی اگـر واژه، نیازهـا و اهـداف باشـند. در ایـن صـورت قراردادها باید پیـرومبنا نیستند. بی
بـه نظـر ه با اهداف بحث هماهنگ باشـد. کبرگزید باید معنایی را ، مختلفی باشد از میان معانی قراردادي

بـراي ، رون نوشـته اسـت از ایـن دسـته اسـت. ازایـنبحث ایـکانون ه ک» امور فطري«رسد واقعیت می
سپس معانی مختلف فطـري را کنیم و مینخست مفهوم فطرت را در لغت بررسی ، شناسی فطرتمفهوم
بـه تحلیـل معنـایی ، و در پایان از میان معانی مختلف سازیمگاه هدف بحث را مشخص میو آن، روشن

  ند.کنظر را تأمین میه اهداف موردکپردازیم از فطرت می

  فطرتشناسي مفهوم. ۴
  فطرت در لغت. 4ـ1

ها و اشـتقاقات آن در زبـان سان دارد و با توجـه بـه ریشـهکزبان فارسی و عربی مفهومی یدر » فطرت«
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اربرد آن در زبان فارسی نیز از زبان عربی گرفته شده اسـت و در زبـان انگلیسـی کتوان گفت: می، عربی
  براي آن است.درخوري معادل » Innate« ةواژ

  »فطر«مفهوم . 4ـ1ـ1

» ابـرازهصـل صـحیح یـدل علـی فـتح شـیء وفطـر... ا«گویـد: می یس اللغۀمعجم مقایدر  فـارس بناحمد
اربردهـاي فطـرت و کمعـانی و  ۀه همـکـذیل فطر). معناي این سـخن ایـن اسـت ، ق1429، فارسابن(

) همـانافتن دانسـته (کرا به معناي ش» فطر«نیز  منظورابنگردند. میبه این معنا بازاي ونهگمشتقات آن به 
معنـاي ، »فَطَـر« ةاسـت. از جملـه معـانی برگرفتـه از مـاد کردن و گشودن بسیار نزدیک ه به معناي بازک
َ  یفَطَرَنِ يالَّذِ«شریفه  ۀرا در آی» فَطَرنی«، رو؛ ازایناست» خَلَق« هُ سـ  ي) بـه معنـا27: (زخـرف» نِیهْدِیفَإِنـَّ
  ذیل فطر).، ق1416، منظوردانند (ابنمی» خلقنی«

اشـراب بـه نـوعی  هـم» سابقه بودنبی«مفهوم » فَطَر«اند: در معناي آشکارا گفتهنویسان برخی از لغت
ه گفته است: مـن معنـاي فـاطر را کدانند می عباسابنسخن  شده است. گواه درستی این ادعا را معموالً

أنـا  ی از آنهـا گفـت:کـیخواندند. چاهی فرا ةبارنشین مرا به داوري درعرب بادیه ه دوکدانستم تا ایننمی
  .)16ص، 4ج، ق1417، طبرسینی اولین بار من آن را کندم (یع ؛فطرتها
یـده یه زاکین شیر حیوانی نخست یعنی، ذیل فطر)، ق1416، منظور(ابن» آغوز«به معناي » فُطرة«اربرد ک
  نیز شاهدي بر این معناست.، است

  معناي لغوي فطرت. 4ـ2

هِ الَّتِـفِ« ۀشـریف ۀرا در آی» فطرة«ه کاست  است. براي همین» فطر« ةمصدر نوعی از ماد» فطرة«  یطْـرَةَ اللـَّ
اسَ عَلَ ، 16ج، ق1411، ی(طباطبـائ گیرنـداز خلقـت میویـژه ) بـه معنـاي نـوعی 30: (روم» هَـایفَطَرَ النـَّ

  ).184ـ183ص

  »فطري«و » فطرت«معانی اصطالحی . 4ـ3

  ار رفته است:کو فطري به معانی مختلفی به » فطرت«

  سرشتی. 4ـ3ـ1
اسـت. طبـق » سرشـتی«به معناي ، »فطري« ةواژ، قالب ادبیِ مصدرِ نوعی ۀبر اساس معناي لغوي و بر پای

اسـت. فطریـات » ب«با » الف« ۀبه معناي همراه بودن خلقت اولی، »ب«براي » الف«فطري بودن ، معنا این

۱۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

، ه همـان خداسـتکـرا » مطلـق امـلک«ار رفته است. اینکه او مفهـومِ کبه این معنا به ، ارتکد ۀدر فلسف
، ص 1955(دکارت، در انسان وجود داشـته اسـتآغاز از ، ه این مفهومکنامد مرادش این است فطري می

، ري بـودن علـم حضـوري بـه خـدا (مصـباحباور برخی از اندیشمندان مسلمان مبنی بر فط .)167ـ161
  نیز به همین معناست.، )46ص، 1386

حبّ ذات و گرایش انسان به جلب منفعت بـراي ، به معناي سرشتیهاي روشن امر فطري از مصداق
ل واحـد عـن نفسـه کو هذا امر فطري یعلم «... گوید: می شیخ اشراقه کخود است و به همین معناست 

  ).266ص، ب 1388، سهروردي» (ا بناء علی نفع راجع الیه...انه ال یرید ان یفعل فعالً الّ

  خلقت هماهنگ با دین. 4ـ3ـ2

اي هماهنـگ ها به گونهانسان ۀهم ۀخلقت اولی، طبق این معنااست. » سرشت دینی«از معانی فطرت  یکی
 عقیده و عمـل خـود را، ه اگر انسانکباور به این است ، باورِ این معنا ده است و برخی معتقدندبو، با دین

، 16 ج، ق1411، یابـد (طباطبـائیمـال نهـایی دسـت میکبـه سـعادت و ، با فطرت خود هماهنگ سازد
) بـه ایـن معنـا از 30: (روم» لَ لِخَلْقِ اللَّهِیهَا لَا تَبْدِیفَطَرَ النَّاسَ عَلَ یطْرَةَ اللَّهِ الَّتِفِ« ۀ). آیه شریف199ـ195ص

نِ یلِلـدِّ کأَقِمْ وَجْهَـفَـ«عبارت ، پیش از آن هکچه آن؛ اشاره دارد» خلقت مطابق با دین حق«فطرت یعنی 
ل مولـود کـ«فرمایـد ه میکـ است و همچنین روایاتی مانند این سخن شریف رسول خداآمده » فًایحَنِ

ون ابـواه کـحتـی ی«فرمایـد: ه پس از این عبارت میکچه آنکنند؛ میهمین معنا را بیان » یُولَد علی الفطرة
  .)281ص، 3ج، ق1403، مجلسی» (یهودانه او ینصرانه
بـا  .اما مصداقِ نوع خلقت بیـان نشـده اسـت، وجود دارد» نوع خلقت«رچند مفهوم ه، در معناي عام

  نیز بیان شده است.» دینی بودن«ی مصداق آن یعن، در این معنااین حال 

  فطریات در علم منطق

 ار رفته است:کبه سه معنا به » فطري«ة واژ، در علم منطق مسلمانان

  بدیهی(معناي عام). 4ـ3ـ3

ه کـطبق این معنا هر معرفتـی به معناي اعم آن است. » یبدیه«نطق در علم م» فطري«ی از معانی کی
و آنچه نیاز به واسطه ندارد فطري اسـت. ایـن اصـطالح را ، اي داشته باشد غیرفطرينیاز به واسطه

و  معارف االنسان فطریـۀ«دهد: ار برده و آن را چنین توضیح میکدر آثار خود بسیار به  شیخ اشراق
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 1388، (سـهروردي» له من معلومات... منتهیۀ فی التبیین الی الفطریاتالبد ، المجهول...غیرفطریۀ و
  ).18 ص، 2ج، الف

در اینجـا اعـم از تصـورات و ، ه مـراد او از معـارفکـدهنـد میروشنی نشان به شیخ اشراقعبارات 
البتـه  اعم از بدیهی تصوري و بدیهی تصدیقی اسـت.، الم ويکتصدیقات است و بنابراین فطري نیز در 

فال یستعمل فی البراهین الّـا الیقـین سـواء «ار برده است: کوي گاه فطري را به معناي بدیهی تصدیقی به 
  ).42ص، (همان» ان فطریاً أو یبتنی علی فطريک

  است:سودمند ته کر دو نکاین معنا ذ ةدربار
ی پیـدا چنـداناربرد کـ شـیخ اشـراقاین اصطالح در سخن دیگران رواج چندانی ندارد و پـس از . 1

  ار رفته است؛کبه » بدیهی« ةواژ رده و به جاي آن معموالًکن
اعـمّ از ، اد از معناي عاممرار رفته است. کخود به دو معناي عام و خاص به ، بدیهی در منطق ةواژ. 2

اولیات در منطق اسـت. مـراد از فطـري ، ... است و مراد از معناي خاصحدسیات و، وجدانیات، اولیات
  ا معناي عام آن است.در اینج

  بدیهی اولی. 4ـ3ـ4
ه تصـور کـنـد اییقضـایا، مراد از اولیـاتاست. » بدیهی اولی«، فطري در منطق اربردهايکی از دیگر کی

، سـینا؛ ابن213ص، 1ج، 1375، طوسـی(ر.ك:  افی باشـدکـتصدیقشـان بـراي آنهـا طرفین و نسبت در 
سـبب نیازمنـدي بـه علـت ، انکام«گوید: می قطب شیرازيه کمعناست ). به همین 214ص، 1ج، 1375

ن است به سبب عـدم تصـور کدر تصدیق فطري مم. امري است فطري، ن به علتکاست و حاجت مم
  ).297و 597ص، 1369، قطب شیرازي» (ی پیدا شودیاطراف آن خفا

  (حاضر بودن حد وسط) فطري القیاس. 4ـ3ـ5

نیـاز بـه تأمـل و تصدیقش ه که از قضیاي ویژهوع فطري و فطریات در علم منطق گاهی به معناي ن ةواژ
ه تصـور کـنه مانند اولیات است ، اما در عین حال ؛رودشمار میمین دلیل از بدیهیات بهه ر ندارد و بهکف

گونـه نیاز از استدالل است. سرّ بداهت اینافی باشد و نه حتی در واقع بیکطرفین قضیه براي تصدیقش 
 ؛آنها در ذهن حاضر است و براي استدالل بر آنها نباید به دنبال استدالل رفـته قیاس کقضایا این است 

در  سـیناابن هاسـت.در ذهن عمـوم انسـان» حد وسط«حاضر بودن ، و سرّ حضور استدالل آنها در ذهن
  گوید:گونه قضایا میتعریف این

۱۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

، ها به سبب حد وسـط اسـتتصدیق به آنه کهمراه آنهاست قضایایی هستند ، هاي آنهاه قیاسکقضایایی 
گاه مطلوب به  ه هرکبل ؛جویی آنها نیازي داشته باشدشود تا ذهن به پیاما حد وسط آنها از ذهن دور نمی

  ).219ص، 1ج، 1375، سینامد (ابنبه ذهن خواهد آ حد وسط، ذهن آید
ین بـار نخسـت، گویـا ).64ص، 3ج، ق1405، (همو نامدگونه قضایا را فطري میاین حد وسطِ شفاوي در 

األولـی بـه ان ، فهـذا القسـم«گویـد: ه میکـچه آننامیده است؛ » فطري القیاس«ایا را گونه قضاین سیناابن
، انـد (سـبزوارينامیـده» فطریـات«گونـه قضـایا را دیگران این، (همان). پس از او» یسمی فطریۀ القیاس

  ).350ص، 1326، طوسی ؛266ص، 1339، ؛ شهابی 336ص، ق1429، رمظف؛ 325ص، 1ج، 1372
امـا  ؛تساب اسـتکنیاز بودن آنها از اموجود بودن در ذهن و بی، گونه قضایامنشأ اطالق فطري بر این

الم بزرگـان منطـق کـدر ، سب یعنی منشأ و علت حضـور آنهـا در ذهـنکنیازي آنها از سرّ حضور و بی
اسـالمی از فطـري بـودن ایـن  ۀفالسـفمـراد  توان گفـتقطع میبههمه . با اینروشنی بیان نشده استبه

ه بـه نظـر کبل، در ذهن انسان نقش بسته است، با اصل خلقت انسان، گونه قضایاه حد وسط اینکنیست 
  از لوازم بیّن موضوع است.» فطریۀ القیاس«ه حد وسط در قضایاي کرسد علت آن این است می

  جبروت. 4ـ3ـ6

دهـد: دیگر قـرار میکسه عالَم را در برابر ی نَسَفیاند. نامیده» عالم فطرت«عالم جبروت را ، برخی از عرفا
، عالم غیبِ غیب و به دیگـر سـخن، وت و عالم جبروت. مراد وي از عالم جبروتکعالم مل، کعالم مُل

خـود تر از ینیه منشـأ و اصـل عـوالم پـاکعالمی است ، عالم جبروت گویدوي می عالم مجردات است.
» فطیـر«مشابهت آن بـا  عالم جبروت به عالم فطرت را ۀتسمیاو وجه  .باالتر از خود نداردأ منشاما ، است

اي قبلـی سـاخته نشـده ار نرفتـه و از مایـهکه در آن خمیرمایه به که نان فطیر نانی است کچه آنداند؛ می
ی بـا معـانی کشباهت و اشتراوجه ، لغوي ۀ). این معنا جز در ریش168و  61ـ60ص، 1359، است (نسفی

  دیگرِ فطرت ندارد.

  ازيکـارت. 4ـ3ـ7

ه مطابق با برداشـت کمفهومی است » ازيکارت«مراد از نند. کتفسیر می» ازيکارت«گاهی فطري را به 
ه بـا کـبل، عقلی نداشته باشندۀ تنها پشتوانن است نهکازي ممکعمومی و همگانی است. قضایاي ارت

انـد گونهبه همـان ه اجسام در خارج دقیقاًک. براي نمونه اینردک کیکآنها تش استدالل عقلی بتوان در
ار آسـانی کاثباتش ، و برداشت عمومی است» فهم متعارف«هرچند مطابق با ، نیمکه ما احساس میک
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 ص، 2 ج، 1379، ك: مصـباح.(ر رودالبته گاهی ارتکازي به معناي فطري القیاس به کار می نیست.
  .)302ص، 1 ؛ ج358

  غیراختیاري و پیشین ۀعلمِ آگاهان. 4ـ3ـ8

پیشـین و ناخواسـته در ذهـن ، ه به صورت آگاهانـهکعلم فطري را به علومی ، برخی از فیلسوفان غرب
د (دنسـی، انـردهکتوانند ناآگاهانه باشـند تفسـیر ه میک، هاي) ذاتیو به احساس تمایل (گرایش، حاضرند

 كجـان الاي هـم در سـخنان سـابقه، ها در مفهوم فطريویژگی باور به ضرورت این). 216، ص 1993
اند و ه بر ذهن انسـان نقـش بسـتهکاي مفاهیم و صفات ویژه«گوید: دارد. وي در تعریف امور فطري می

  ).48، ص 1979(الك،  »آیدیابد و با آنها به دنیا میها را مینخستین وجود خود آندر همان ، روح
بـاز رسـد یـا بـه یکـی از همـین معـانی فطري ذکر شده است که به نظر میمعانی دیگري نیز براي 

  ).238ـ 234ص، 1390، زادهحسین ك:.(ر یا مصداقی از آنها هستند گردند ومی

  جامع مفهومی معانی فطري. 4ـ4
در ویژگـی است. ایـن » تسابی بودنکاغیر«، معانی مختلف فطرت و فطري كجامع مفهومی و وجه اشترا

 يترین عنصـرو اصـیلترین آنرا مهمتوان میو ، ار رفته استکریف برخی از معانی فطرت به تبیین و تع
تسابی بـودن خـود مراتبـی دارد و کغیرا. شودهاي امور فطري از آن نام برده میه در بیان ویژگیکدانست 
چنان با معانی دیگـر فطـري ، تسابی بودنکتسابی و دلیل غیراکمصداق امر غیرا، از معانی فطري کدر هری

راي بـ، رواند. ازایـنلفظی كخود مشتر» تسابیکغیرا«و » تسابیکا«گان توان گفت: واژه میکمتفاوت است 
و » تسـابیکا«واژه گونـاگون نخسـت بایـد بـه بازشناسـی معـانی ، شناخت دقیـق امـور و علـوم فطـري

  از این معانی پرداخت. کو تحلیل هری» تسابیکاغیر«

  »تسابیکغیرا«ی معان. 4ـ5

مجمـوع ودر ، نیـز سـه معنـا طبق کاربردهاي دیگر سه معنا و، اربرد فطري در علم منطقکبا توجه به سه 
  کم شش معنا وجود دارد:دست» تسابیکاغیر«براي 

 سب استدالل (بدیهیات به معناي عام)کنیازي از بی. 4ـ5ـ1

ه در مقایسـه کـتسابی در منطق است کمعناي غیراترین رایج، ر و تأملکفاز نیاز بودن تصور یا تصدیق بی
نیـازي بی، رکـفاز نیاز بودن تصور به معناي عام آن است. مراد از بی» بدیهیات«به معناي ، با معانی فطري

۱۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

ایـن یافتن اسـتدالل اسـت. نیازي از تأمل و تالش براي بی، رکفاز نیازي تصدیق و مراد از بی، از تعریف
نیاز از استدالل باشد یا استدالل آن روشـن و بـدیهی و ه بیکاعم از آن است ، یقتساب در تصدکمعنا از ا

نبایـد زحمتـی را  رد وکـحال براي دستیابی به استدالل نباید تالش به هر  هکچه آن ؛حاضر در ذهن باشد
  رده است:کبیان عبارتی چنین بدین معنا را با » تسابکا« سیناابن متحمل شد.

یـاس أو مـا یجـري تسب بالقکالتصدیق انما یتسب بالحد وما یجري مجراه... وکیول والتصور هو العلم اال
ـینا(ابن ون مجهولۀ فتصیر معلومۀ بالرویۀکتسب [المطلوبات] التی تکالقیاس آلتان بهما تمجراه... فالحد و ، س

  ).51ص، ق1405، ؛ همو 7ص، 1364
  ).117ص، 1377، هیک: فولكار رفته است (ر.کتسابی در برخی از منابع فلسفی غرب نیز به کاین معنا از غیرا

 (بدیهیات اولیه) نیازي از استداللبی. 4ـ5ـ2

اربرد دیگـري از کـ، نیازي تصدیق از حد وسـطبودن تصور موضوع و محمول براي تصدیق و بیبسنده 
دیگـر از لفـظ  ياربردکـبـر ، این معناار رفته است. کالم برخی از منطقیان به که در کاست » تسابیکاغیر«
م فهی اولیـه فـان کل حقیقه یتضمن اجزاءها علیۀ الحکو«گوید: می محقق طوسیند. کتطبیق می» فطري«
 ).53ص، ق1408، (طوسی» تسبۀکانت العلۀ خارجۀ... فهی مک

 القیاس) فطریةسب حد وسط (کنیازي از بی. 4ـ5ـ3

القیـاس بـه  فطریـۀقضـایاي بارة ه درکبه حد وسط معناي دیگري است دستیابی  نیازي از تالش برايبی
تسـاب فهـو القضـایا ک... و ما لـیس باالالواجب قبولها اولیات و«گوید: یباره مدر اینسینا ابن. رودار میک

  .)214ص، 1375، سینا(ابن» التی قیاساتها معها
ـاج کـفان الح، هذه القیاسات سُمّی فطریۀ القیاس«گوید: گونه قضایا میاین ةدربار امه حلیعلّ ـا ال یحت م فیه

  .)336ص، ق1429، ؛ مظفر398ص، 1370، (حلی »الی وسط یستحصل بالنظر بل هو حاصل بالفطرة

  خص)اتساب (معناي کنیازي از هر نوع ابی. 4ـ5ـ4

تعلـیم و ، تجربـه، عقـل تسابی از راه مراجعه بـهکه امر غیراکتسابی نبودن بدین معناست کا، طبق این معنا
ه وجـود آن کـبل؛ دسـت نیامـده اسـتبهه کـهر نوع پرورش روح و ایجاد مل، بیرونیي القا، تلقین، تعلم

تسـابی کانسـان همـراه اسـت. ایـن معنـا از غیرم با آفرینش اکآفرینش انسان دارد یا دست ةریشه در نحو
، دنـآیمیشـمار به تسـابیکاغیرگفته  پیشی آنچه طبق معان ۀه همکچه آن؛ آیدشمار میترین معنا بهخاص

  است.» سرشتی«به معناي » فطري«مطابق با ، تسابیکاین معنا از غیرا .نداتسابیکطبق این معنا ا
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  تساب رسمی (اصطالح عرفانی)کنیازي از ابی. 4ـ5ـ5
بـراي نمونـه برنـد. ار میکـبـه  ی ویـژهیسـبی را بـه معنـاکتسابی و غیرکغیراگان عارفان مسلمان نیز واژ

). مـراد 472ص، 1368، آملـیند (کتقسیم می» تسابیکرسمی ا«و ، »ارثی الهی«علوم را به  سیدحیدر آملی
و بـر  )506ص، به دانش از راه تأمالت عقالنی است (همـاندستیابی  گرفتن از مخلوق و، تسابکاو از ا

 دانـدتسـابی میکارغی، آینـدمیدسـت هشـف بـکالهام و ، ه از راه وحیکهایی را دانش، همین اساس وي
  ).492ص، (همان

کـه بـر پایـۀ تـوان فهمیـد روشنی میبه، دنه در دیگر آثار عرفانی هم وجود دارک، گونه عباراتاز این
ه کـاسـت سـودمند تـه نیـز کتوجه به این ن، در تبیین این معنا اند.تسابیکحتی اولیات نیز ا، این اصطالح

اعـم ، ه مَقسم ایـن تقسـیمکدرحالی، به علوم حصولی اختصاص داردسبی در منطق کسبی و غیرکتقسیم 
سبی طبق این مبنـا کعلوم  هرچند شاید بتوان گفت؛ )472ص، (همان از علوم حضوري و حصولی است

  توانند حضوري باشند.سبی میکاما علوم غیر، اندحصولی

  عرفانی كنیازي از سیر و سلوبی. 4ـ5ـ6
و ، سـبیکگوید: معرفت خدا اگر از راه وحـی و رسـالت باشـد غیرخدا میمعرفت  ةدربار صدرالمتألهین

راه «و » راه والیـت«سـب بـه ایـن معنـا را کسـبی اسـت. وي راه کآید دست به كاگر از راه سیر و سلو
این اصطالح نیز کمـابیش عرفـانی  ).327ـ326ص، 7ج، 1360، صدرالمتألهیننیز نامیده است (» متکح

، یعنـی آنچـه در معنـاي پیشـین ؛تـر در عرفـان قـرار دارددر برابر معناي رایـجولی در عین حال ، است
  سبی نامیده شده است.کدر اینجا ، گرفتسبی نام میکغیر

  تسابیکامراتب غیر. 4ـ6

، معـانی اصـطالحی ۀدر همـ توان گفتتسابی میکاۀ معناي لغوي و معانی اصطالحی غیردر مقایس
از معـانی اصـطالحی  کامـا هریـ ؛خوردمعناست به چشم می ترینه عامکمصداقی از معناي لغوي 

بـه ترتیـب بتـوان تسـابی را کتسابی بودن را دارا هستند. شاید مراتب مختلـف غیراکاي از غیرامرتبه
  رد:کذیل بیان 

  تسابی به معناي اخصکا: غیرمرتبه اول. 4ـ6ـ1

ه مربوط به اصل خلقت یا همراه آفرینش است و بـه کخص به سبب ایناتسابی به معناي کاغیر
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 ؛تسابی را بـا خـود داردکباالترین مرتبه از صدق مفهوم غیرا، کسی نیازي نداردهیچ دریافت و 
اند. برخی از مصادیق مشهور این معنا تسابیکا، به این معنا، معانی دیگر ۀه مصادیق همکچه آن

  ند از:اعبارت
آفرینش نفس مجرد است و حتی نیـاز ة ه این علم مربوط به نحوکچه آن؛ علم حضوري نفس به خود. 1

  به القاي ربانی ندارد؛
نهـا را دارا هنگـام والدت آایشـان و اسـت مربوط به پـیش از والدت ؛ زیرا و ائمه بخشی از علوم انبیا. 2

بـه چـه ، ولـدهنگـام ت م مادر یا درکجاي این بحث هست که علوم آنها در شباره بودند. البته در این
  صورت به آنها داده شده است؛

بـا خلقـت انسـان همـراه اسـت و ، ذرّ و روایات مربوط به آن ۀه بر اساس آیک، سبحانعلم به خداي . 3
  آید.شمار به تواند قدر متیقّن دانش فطري نسبت به دینمی

  : بدیهیات اولیهدوم ۀمرتب. 4ـ6ـ2

افی کـه وجود عقل و تصور موضوع و محمول بـراي فهـم آنهـا کقرار دارند  بعد بدیهیات اولیه ۀدر مرتب
  اند.محتاجدارند و نه به تالش و مجاهدت بدنی یا نفسانی نیازي نه به تعلیم و تعلم ؛ است

  : بدیهیات تصوري و تصدیقیسومۀ مرتب. 4ـ6ـ3

ه کـچه آند؛ دارسوم قرار  ۀدر مرتباست  سبکنیازي از زحمت به معناي بی ه تنهاک، بدیهی به معناي عام
  نیاز از استدالل و حد وسط نباشد.ن است بیکمم

  : فطریات القیاساتچهارم ۀمرتب. 4ـ6ـ4

بـه واسـطه در آنهـا نیـاز بـه دستیابی  ،ه هرچند نیاز به واسطه دارندکاند فطریات القیاسات، بعدۀ مرتب در
تـوان ت درونی نیاز دارند نیز میشرایط ذاتی و فطانتنها ه کحدسیات عمومی را  تسابی ندارد.کگونه اهیچ

بـدانیم » قدسـیه ةقـو«ها را ناشی از آن البته اگر حدسیات را یا نوعی ازآورد. شمار به ز مصادیق این مرتبها
  بود.خواهند آن نوع از علوم عرفانی 

  : علوم عرفانیپنجم ۀمرتب. 4ـ6ـ5
 هـا وبسـیاري از مـوارد ریاضـتدر  انـد و چـونتسـابی بـه معنـاي عرفانیکدر مرحله بعـد علـوم غیرا

رد کـبینی آیند و شاید نتوان پیشنمیشمار به به این علومدستیابی  از اسباب عادي، هاي نفسانیمجاهدت
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بـه نحـوي نیز توان این علوم را می، منشأ چه علومی خواهند شد هاییها و چه مجاهدته چه ریاضتک
  آورد.شمار به تسابیکغیرا

  طبيعتتفاوت فطرت و . ۵
خـواه مربـوط ماهیت به معناي عام آن است؛ ، بیعتاما مراد از ط، شودنیز به سرشت ترجمه می» طبیعت«

چـه  ؛از فطـري اسـت طبیعی اعم، به همین سبببا اکتساب ایجاد شده باشد. خواه به اصل خلقت باشد، 
؛ انی مربـوط اسـتبیشـتر بـه امـور انسـ رود ودر امـور ادراکـی و ارادي بـه کـار مـیاغلب آنکه فطري 

  نباتات و جمادات نیز کاربرد دارد.بارة که طبیعت درحالیدر
و بـر اند سـاختهبعضی هم تعمیمی در معناي فطرت داده و آن را به معناي لغوي (خلقـت) نزدیـک 

د بـه که دربـارة انسـان مجـر، و معناي خاص، ن طبیعت استکه هما، فطرت را به دو معناي عام، آن ۀپای
  ).27ص، 1378، (جوادي آملی اندتقسیم کرده ،رودکار می

جـذب و ، رشـد، هاي نباتی و حیوانی آن مانند تغذیههم افعال غیرارادي و ناخودآگاه روح و ویژگی
 امـور طبیعـی، هـاي جمـاداتاز طبیعتهریک  ةدفع و توالد و تناسل و هم امور جسمانی مانند آثار ویژ

؛ پـذیر و متغیـراند: برخی ثابت و ماندگارند و برخـی زوالدسته دوبر روند. امور طبیعی خود میشمار به
امـر طبیعـی بـه  توان گفـتمی بنابراینگیرد. نمی دربرگونه را معموالً این» فطري« ةکه کاربرد واژحالیدر

  شود.بیشتر بر غیر از امور فطري اطالق می، لحاظ معنا اعمّ از فطري است اما در کاربرد

  »فطرت ةنظري« در »فطري«مراد از . ۶
 و، فطـرت ۀریـظمخالفـان ن آنچه بیشـتر مـوردنظر حامیـان و» فطري«و » فطرت«از میان معانی مختلف 

خص فطرت است. فطـري بـه ایـن امعناي ، شودمیاست و از این پس بررسی مقاله موضوع بحث این 
در میان معانی فطـري دارد  مفهومی را ۀمحدودترین دامن، خوانند. این معنامی» سرشتی«معنا را در فارسی 

تنهـا بـا نـام ، اند. این معنااي که از این معنا دارند فطري نامیده شدهبه سبب بهره، از معانی دیگرهریک  و
یعنـی اگـر  ؛نیز همین معناست» معناي متبادر«، شود و از میان معانی مختلف این واژهخوانده می» فطري«

وسـیلۀ به امـري اسـت کـه«، فطري به ایـن معنـا را به آن نسبت داد.بدون قرینه به کار رود باید این معنا 
، فعالیت ذهنی و عقالنی (اعـمّ از تحلیـل، مادي)ا عالم واقع (اعمّ از مادي و غیرمواجهه ب، تلقین، آموزش
بلکـه امـري ، نیامـده اسـتدسـت به مجاهدات نفسانی و اموري مانند اینها، استدالل و تعریف)، ترکیب

  ».آفرینش همراه استاست که با 
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اما با توجـه بـه اینکـه  ؛گیردمیبر ان ندارد و امور غریزي را نیز دراختصاص به انس، فطري بدین معنا
، امور انسـانی ةحوزو کاربرد آن در شود انجام می» شناسیانسان«در ، بحث امور فطري معموالً، ییاز سو

در امــور  معمــوالً» فطــرت« ةون واژچــ، بیشــتري اســت و از ســوي دیگــرســودمندي داراي اهمیــت و 
، ؛ جـوادي آملـی358 ص، 2 ج، 1379، رود (مصباحر نمیه کاغیراکتسابیِ مشترك میان انسان و حیوان ب

رود جـدا صـفات حیـوانی بـه کـار مـیدربارة  غلبارا از غریزي که » فطري«ما نیز  )27و24ص، 1378
  دهیم.می کنیم و کاربرد آن را به امور انسانی انسان اختصاصمی

  هاي معناشناسانهپذيريآسيب. ۷
تعـدد معـانی » فطري امور«پذیريِ پژوهش در هاي آسیبتر اشاره کردیم یکی از ریشهگونه که پیشهمان
فطري و تعیین قلمرو مفهـومی آن اسـت. همـین  ةتوجهی اندیشمندان به ضرورت تعریف واژبی، فطري

فطرت چنـان  ةدربار جان الك، براي نمونهاست.  داشتهپی درتوجهی گاه خلط میان معانی مختلف را بی
، بـدیهیات بـه صـورت عـام، علم حضوري به نفس، علم حضوري به خدا، »فطري«سخن گفته که گویا 

ي مشهور اقوام و ملـل مختلـف ها و باورهاسنت، هاي اخالقی عمومیگرایش ها ودانش، بدیهیات اولیه
بـه سـتیز بـا ، فـرض گـرفتن معنـایی از فطـرتبا پـیش و). 103ـ48، ص 1979د (الك، گیربر میرا در

برداشت ایـن ۀ این سوءکس تاکنون آن را به کار نبرده است. البته ریشگرایان پرداخته است که هیچفطرت
گرایان بدون توجه به اینکه فطرت به معانی مختلف به کار رفته و بسیاري از ایـن است که معموالً فطرت

  اند.اند به این بحث پرداختهتنها با معنایی که خود با آن آشنا بوده، اج دارندمعانی در علوم رو

  هاي امور فطريويژگي. ۸
به امور فطري نسبت داده شده است. از میـان آنهـا ، مستقیماي مختلفی به صورت مستقیم یا غیرهویژگی

. 1 نـد از:اهـا عبارتیژگیناپذیر از هر امر فطـري دانسـته شـده اسـت. ایـن وییسه ویژگی از امور جدا
، ؛ مصـباح155ــ154ص، 1368، خمینـیوسوي م(ر.ك:  يتغییرناپذیر. 3؛ یتعموم. 2غیراکتسابی بودن؛ 

 ).28ـ 24ص، 1378، ؛ جوادي آملی1379

  غیراکتسابی بودن فطریات. 8ـ1

معـانی مختلـف از هریک  .خود معانی مختلفی دارد، گونه که پیش از این بیان شد غیراکتسابی بودنهمان
، خـصایعنی معنـاي ، با توجه به معناي منتخب فطري .کندفطري با یکی از معانی غیراکتسابی تطبیق می
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روشـنی هاي مربوط به فطرت بهمراجعه به پژوهش خص آن است.امراد از غیراکتسابی نیز معناي معناي 
کـه بـه ايگونـهبـهاسـت؛  ترین عنصـر معنـایی امـور فطـرياصـلی، غیراکتسابی بـودنکه دهد نشان می

غیراکتسـابی بـه معنـاي «ناپذیر دانستن آنهـا از معنـاي ییتنها به دلیل جدا، رسد دو عنصر دیگر رانظرمی
  ).24ص، 1378، جوادي آملی (براي نمونه ر.ك: به امور فطري نسبت داده باشند» خصا

  تعمومی. 8ـ2

همـۀ افـراد فطـري را عمومیـت آن نسـبت بـه  هاي امـریکی از ویژگی، گونه که اشاره شد معموالًهمان
  توان پرسید:این ویژگی می ةاما درباردانند؛ می

، آیـا مـراد از آن. 3منشأ قول بـه ضـرورت عمومیـت چیسـت؟ . 2مراد از عمومی بودن چیست؛ . 1
و افراد نوع؟ یعنی آیا ممکـن اسـت ، عمومیت نسبت به افراد نوع است یا عمومیت نسبت به انواع جنس

نسبت به نوع قابل اثبات اسـت؟ شـاید بـه پرسـش ، فطري یک جنس باشد یا اینکه تنها عمومیت، امري
مـراد از ، فطـرت بـه انسـان اختصـاص دارد ةتر واژسوم بتوان پاسخ داد که با توجه به اینکه کاربرد رایج

ن دامنـه بـدین معنـا تنها نسبت به افراد نوع و آن هم تنها نوع انسان است. البتـه تعیـین ایـ، عمومیت آن
 نیست که این معنا را در جنس و انواع دیگر حیوانات نتوان مطرح ساخت.

افراد انسـان اسـت کـه  ۀوحدت نوعی هم، هاي ناگفته ادعاي عمومیتفرضاست که از پیشگفتنی 
ــه نمی ــوان آن را ازالبت ــ، آوردشــمار به مســلمات ت ــی نی جــدي داردابلکــه مخالف ، 1390، (ر.ك: فیاض

هسـت کـه آیـا اگـر انسـانیت را طبـق برخـی از پرسش اگر چنین باشد جاي طرح این ). 180ـ157ص
توانیم بر قول بـه اینکـه مـراد ل شویم باز هم مییآوریم و به انواعی از انسان قاشمار به »جنس«ها دیدگاه

بلکـه بایـد ، دادهناچار باید آن را به جنس نیز تعمـیم عمومیت در نوع است باقی بمانیم یا به، از عمومیت
عمومیت نسبت به همه موجـوداتی باشـد کـه انسـان ، اختصاص دهیم تا مراد از آن» جنس«آن را تنها به 

 شوند؟نامیده می
پرسش دیگر این است که آیا مراد از عمومیت نسبت به افراد این است که اگر اثبات شد امري بـراي 

هـا بایـد آن را انسان ۀاز آن نتیجه گرفت که پس هم توانو فطري است می» غیراکتسابی«ها یکی از انسان
» غیراکتسـابی«پس براي آن فرد هـم  باید گفتآیا ، داشته باشند؟ و اگر اثبات شد که دیگران آن را ندارند

، اگر مـراد از عمومیـت). 155ـ154ص ، 1368، خمینیموسوي () اندکه برخی آنرا پذیرفتهچنان( نیست؟
اي چگونه اثبـات شـده اسـت؟ اي باشد پرسش دیگري مطرح خواهد شد که چنین مالزمهچنین مالزمه
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باشد باید در همـه وجـود داشـته باشـد؟ غیراکتسابی یکی از افراد انسان در ، اگر امري، یعنی به چه دلیل
تري نسـبت بـه توان پذیرفت که اگر فردي از انسان وجود معرفـت فطـري بیشـآیا حقیقتاً می، براي مثال

 یمیاگـر بگـو، آري). 1390، فیاضـی افراد متفاوت اسـت؟(ر.ك:دیگر نوع این فرد با ، دیگران داشته باشد
، »هاسـتانسـان ۀفطري همـ«در واقع به معناي این است که ، این گفته، هاستانسان فطريِ، ویژگی الف

اثبـات فطـري بـودن ، اي نـوع نباشـدمستلزم غیراکتسابی بودن بر، اما اگر غیراکتسابی بودن براي یک فرد
تنها در صورتی ممکن است که نوعیت نوع به آن بستگی داشته باشـد یـا دلیـل نقلـی ، یک امر براي نوع

  ها وجود داشته باشد.انسان ۀاي براي شمول آن نسبت به هممعصومانه

  ابهامات دیگر

و اسـتفاده ، چه آنکه کاربرد این معنا ؛دیابیابی به این مقدار هم خاتمه نمیالبته مشکالت تعمیم و مصداق
ی و در ناینکـه از چـه سـ مثالً معیاري براي شناخت افراد نوع دارد. ۀنیاز به ارائ، شناسیاز آن در مصداق

آورد و مـورد آزمـایش امـور فطـري شمار به توان کودکان را از افراد نوع انساناي از رشد میچه مرحله
هـاي توان به انسـانعمومیت امور فطري است. این مشکل را میدربارة قرار داد از جمله مشکالت بحث 

بزرگسال نیز تعمیم داد و پرسید: بزرگساالن تا چه حدودي از رشد عقلی و ذهنـی مـورد نظرنـد؟ و آیـا 
تواننـد می، انـدت را تجربه نکردهة جنگلی که هیچ حدي از مدنیماندهاي تنهاذهنی و انسانگان ماندعقب

  مورد آزمایش امور فطري قرار گیرند؟، مصادیقی از انسان و فردي از نوعمنزلۀ به
مطـرح  الك مصادیق نقضی که برخی از اندیشمندان غربـی مثـلدربارة تعیین این مرزها براي بحث 

ي مورد توجه جـد، باید در هنگام بررسی موارد نقص، گونه ابهاماتاین، کمو دستاست  الزم اندساخته
  قرار گیرند.

  يتغییرناپذیر. 8ـ3

امـور فطـري » ثبـات«و » يتغییرناپـذیر«شـود ور فطري نسبت داده میهایی که به امیکی دیگر از ویژگی
و بـه » اعم از نابود نشدن و فقـدان هرگونـه شـدت یـا ضـعف«توان به معناي است. تغییرناپذیري را می

پذیرنـد زیـرا معمـوالً می ؛رودبه کارمیتنها به معناي دوم ، اما در امور فطري، گرفت» نشدن نابود«معناي 
که امور فطري ممکن است به سبب موانعی مورد توجه کمتري قرار گیرند یـا بـه دلیلـی توجـه بـه آنهـا 

این نـوع تغییـر  بنابراین. )28ـ 24ص، 1378، جوادي آملی؛ 358 ص، 2 ج، 1379، (مصباح تشدید شود
  آیند.نمیشمار به پذیررفتنی و تبدیلبینامور فطري از  اما ؛در امور فطري پذیرفته شده است
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توان پرسید: ضرورت این ویژگی بـراي امـور فطـري چگونـه اثبـات شـده این ویژگی نیز می ةدربار
و ، میان غیراکتسابی بودن یک گـرایش یـا دانـشرا اي عقلی رسد بتوان مالزمهکه به نظر نمیچرا است؟

  تغییرناپذیري آن اثبات کرد.

  بررسی. 8ـ4

عنصر اصلی مفهومی امر فطري اسـت کـه ، ویژگی غیراکتسابی بودن توان گفتاین سه ویژگی میبارة در
 امـا ؛توان آن را نادیده گرفـتموضوع و مبناي اصلی بحث قرار گرفته و نمی، بر اساس تعریف و قرارداد

اکتسابی بودن مسـتلزم عمـومی نیاز به دلیلی مستقل دارد. چه آنکه غیر، ضرورت عمومی بودن امر فطري
دربـارة اهداف بحـث  دلیلی آورده نشده است و، بودن نیست و معموالً براي ضرورت داشتن این ویژگی

شـاید طـرح و ، کنـد. البتـهما را مُلزم به قرار دادن این ویژگی در تعریـف امـور فطـري نمی، امور فطري
از عناصـر ، چه آنکه همراه بـودن بـا خلقـت ،پذیرش این ویژگی ریشه در تعریف امر فطري داشته باشد

مسـتلزم ، رسد همراه بودن امري با خلقت یـک شـیءبه نظر نمی. با این حال است» فطري«اصلی مفهوم 
تـوان گفـت کـه بسـیاري از نقلـی میادلۀ بر اساس ، باشد. افزون بر اینشیء ذاتی بودن آن امر براي آن 
انـد؛ معـارفی کـه مادر و پس از تولـد واجـد معـارفی بوده حتی در شکم انبیاي الهی و امامان معصوم

اگـر وجود ندارد کـه بگـوییم دلیلی  توانند به آنها دست یابند. بنابرایندیگران حتی با تحمل زحمت نمی
، شـودکـس کـه انسـان نامیـده می کم هـریـا دسـت، باید نسبت به افراد نوع آن، باشدامري غیراکتسابی 

  عمومی باشد.
عقلـی میـان غیراکتسـابی  ۀرسد دلیلی بر مالزمویژگی تغییرناپذیري امور فطري هم به نظر می ةدربار

گویا اعتقاد بـه همـراه بـودن امـور فطـري بـا نیز بودن و تغییرناپذیري امور فطري وجود ندارد. در اینجا 
گونـه کـه اما همـان ؛)155ص، 1368، خمینی موسوي(ر.ك:  منشأ باور به این ویژگی شده باشد، خلقت

عالوه قـول بـه جـنس بـودن به .همراهی امري با خلقت به معناي ذاتی بودن آن امر نیست، اشاره کردیم
اگر قـول بـه حرکـت جـوهري را  مستلزم امکان نوع بودن تک تک افراد است و، هاانسانیت براي انسان

  تر خواهد شد.پذیرفتن این ویژگی مشکل، مالحظه کنیمهم در اینجا 

  ات فطرتتقسيم. ۹
بـا اسـت. » فطري«و » فطرت«به تقسیمات  توجه، شناسی فطرتیکی از عوامل تأثیرگذار در مفهوم

اکتسـابی بـودن بـدین غیراکتسابی بودن است و غیر» فطري«عنصر اساسی در مفهوم  توجه به اینکه

۲۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

اي تـوان بـرکم چهـار تقسـیم را میرسد دسـتبه نظر می، معناست که امري با خلقت همراه باشد
  امور فطري مطرح ساخت:

فطـرت «و  اندنیز نامیده »فطرت احساسی« و» فطرت دل« که آن را» فطرت گرایشی«تقسیم فطرت به . 1
و  612ص، 3ج، 1381، (مطهـريانـد خواندهنیـز » فطرت ادراکـی« و »فطرت عقل« که آن را» بینشی
  )؛148ـ147ص، 1376، (ابوترابی »فطرت ساختاري« ) و934ص، 1381، ؛ طباطبائی614

  )؛146ـ145ص، (همان »علم فطري«و » فطري ةقو«تقسیم فطري به . 2
  )؛153ـ151ص، (همان »فطري بالفعل«و » فطري بالقوه«تقسیم به . 3
 ).120ـ116ص، 1364، سینا(ابن »فطرت وهم« و» فطرت عقل«تقسیم فطري به . 4

هـاي علـوم و دانـش، »فطرت بینشـی«از فطري و مراد هاي تمایالت و گرایش، »فطرت گرایشی«مراد از 
 ۀي از خلقت و ساختار وجودي خاصی است کـه الزمـاویژه ةنحو، »فطرت ساختاري«و مراد از ، فطري

اینکـه بـدن انسـان بـه ، آن هماهنگی با برخی امور و ناهماهنگی با برخی امور دیگر اسـت. بـراي مثـال
خاصـی را  يکنـد و اشـیاشـود و رشـد میتغذیه میاي ویژهاي آفریده شده است که تنها با اشیاي گونه
مربـوط بـه ، انجامدبه مرگ انسان می بلکه خوردن برخی اشیا، کندتواند هضم کند و با آنها رشد نمینمی
فطـري بـودن دانـش یـا گـرایش خاصـی ، ضروري این فطـرت ۀالزمخلقت انسان است که البته  ةنحو

هاي انسـانی انسـان ت در امـور مربـوط بـه روح و جنبـهاگر بخواهیم براي این نـوع فطـر، نیست. حال
چـه آنکـه  ؛و تعالیم الهی با ساختار روحی انسان مثال بـزنیمها باید به هماهنگی دستور، اي بیاوریمنمونه

تواند به رشـد معنـوي اي آفریده شده است که تنها با ایمان به این تعالیم و عمل به آنها میانسان به گونه
  ابد و به کمال حقیقی برسد.و تکامل دست ی

هاي ذاتی انسان براي انجام افعـالی اسـت. بـراي ایـن نـوع فطـرت در امـور توان، فطري ةمراد از قو
قـوه و تـوان فطـري » توان اندیشیدن«توان به توان عقلی و ذهنی انسان مثال زد. مثالً معنوي و روحی می

  انسان است.
مربـوط بـه اصـل هـایی هسـتند کـه هرچنـد هـا و بینشامـوري ماننـد گرایش، مراد از فطري بالقوه

هایی بـراي آن نیاز به رشد جسمانی یا عقالنی خاص دارد و یـا بایـد زمینـهآنها  یافتن فعلیت، اندخلقت
، ها و رفـع موانـعسـازيامـا ایـن زمینه ؛ایجاد شود یا موانعی براي احساس و ادراك آنها برطرف شـوند

وجودي آنها در اصل خلقت انسان موجب بروز آنهـا  ۀبلکه زمین، وم نیستندها و علآن گرایش ةایجادکنند
  شود.شرایط خاص می در
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ی اسـت کـه ئـامـور حسـی جزبارة واهمه در ةادراکاتی از قو» فطرت وهم«در » وهم«از  سیناابنمراد 
؛ بـراي کنـدانسان به صورت قاطع بـه آنهـا حکـم می ۀاما واهمباشند؛ حتی ممکن است واقعیت نداشته 

هـر «حکم وهم بـه اینکـه  و» گیردیک زمان در دو جا قرار نمی یک جسم در«حکم وهم به اینکه نمونه 
  ».موجودي نیاز به مکان دارد

راه پـژوهش صـحیح ، توجه به این تقسیمات و آگاهی به اعم بودن مفهوم فطرت نسبت به این اقسام
و خطاهاي منطقی در اثبات و یا نفی امـور فطـري  هاو از خلطآورد میو دقیق را در علوم فطري فراهم 

  کند.پیشگیري می
نیازهاي الزم جهت ورود به تحقیق در امور و علـوم فطـري تنها برخی از پیش، آنچه تاکنون بیان شد

، امـور فطـري نیـاز دیگـر بـراي پـژوهش درنامیم. پیشمی» یختشنانیازهاي مفهومپیش«است که آن را 
هاي رایج تحقیق در علوم فطـري اسـت کـه مجـال انـدك ایـن نوشـته رستی شیوهبررسی درستی یا ناد

  گنجایش پرداختن به آن را ندارد.

  گيرينتيجه
کم هشت معناي مختلف دارد کـه جـامع فطرت و فطري دست ةکه واژروشن شد ، آمدبا توجه به آنچه 

کم شـش ی بودن نیز خود دسـتاکتساب؛ اما چون غیراست» غیراکتسابی بودن«مفهوم ، مفهومی این معانی
میـان معـانی  ۀسپس رابطـو ، اکتسابی بودن را مشخصگوناگون غیرمراتب نخست ، معناي مختلف دارد

را نیـز » فطـري«معنـاي متبـادر از ، گاه بر اساس ایـن دوو آنکردیم اکتسابی و فطري را بیان غیرمختلف 
وجهی به احکام متفاوت اقسـام فطریـات تچون از عوامل مهم خلط مباحث در علم فطري بیبرگزیدیم. 

 ةدیدگاه رایج دربـار، و با توجه به حاصل کالمکردیم نیز بیان را تقسیمات مختلف فطرت و فطري است 
کـه از یـم و نشان دادرا بررسیدیم  ي)ناپذیرو زوالیت عموم، غیراکتسابی بودن(سه ویژگی مهم فطریات 

  ست.تنها ویژگی اول پذیرفتنی ا، این سه ویژگی
    

۲۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  منابع
، قـم، ور ـ تحقیـق ابـوالعالء عفیفـیکتصدیر و مراجعۀ ابـراهیم مـد، البرهان، الشفاء، ق1405، بن عبداهللاحسین، سیناابن

  اهللا العظمی المرعشی النجفی.یۀآ تبۀکممنشورات 

 تهران.دانشگاه ، تهران، پژوهویرایش محمدتقی دانش، من الغرق فی بحر الضالالت ةالنجا، 1364، ـــــ

 .غۀالبال، قم، مع الشرح للمحقق الطوسی و شرح الشرح لقطب الدین الرازي، االشارات و التنبیهات، 1375، ـــــ

  دار احیاء التراث العربی.، بیروت، اللغۀمعجم مقاییس ، ق1429، ریاکز بنالحسیناحمد ابی، فارسابن

 .یالتراث العرباحیاء دار، بیروت، لسان العرب، ق1416، محمدبن مکرم، منظورابن

مؤسسـه آموزشـی و قـم، ، رشـته فلسـفه، نامه کارشناسی ارشـدپایان، طریق معرفت به علوم فطري، 1376، احمد، ابوترابی

 .پژوهشی امام خمینی

 مت.کح، تهران، چ سوم، ترجمه و تحشیه ع م د، درباره نفس، 1369، ارسطو

  المطبوعات. لۀاکو، ویتکدار القلم ـ ، بیروت، عبدالرحمن بدويتصحیح و تقدیم ، منطق ارسطو، م1980، ـــــ

 خوارزمی.، تهران، چ سوم، اویانیکترجمه محمدحسن لطفی و رضا ، دوره آثار افالطون، 1380، افالطون

نري اه تصحیح، الوجود فۀبه انضمام رساله نقد النقود فی معر، جامع االسرار و منبع االنوار، 1368، علی بنسید حیدر، آملی

 علی فرهنگی ـ انجمن ایرانشناسی فرانسه.، تهران، ربن و عثمان اسماعیل یحییک

 اسراء.، قم، پورتنظیم و ویرایش محمدرضا مصطفی، فطرت در قرآن، 1378، عبداهللا، جوادي آملی

، قـم، )3شناسـی دینـی(معرفتتجربه دینی و عرفانی و فطـرت ، الهام، شناختی به وحینگاهی معرفت، 1390، محمد، زادهحسین

 .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

، تحقیق فارس حسـون تبریزیـان، القواعد الجلیۀ فی شرح الرسالۀ الشمسیۀ، 1370، المطهر االسدي بنیوسف بنحسن، حلی

 المدرسین. ۀجماع، قم

 ناب.، تهران، آملیزاده تصحیح و تعلیق حسن حسن، شرح المنظومه، 1372، مهديملّا ، سبزواري

 حسین نصرسید، تصحیح نجفقلی حبیبی، االشراق)مۀ کح(، 2ج ، مجموعه مصنفات، الف 1388، الدینشهاب، سهروردي

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، چ چهارم، ربنکهانري  و

هـانري  و حسـین نصـرسید، نجفقلـی حبیبـیتصحیح ، )فی اعتقاد الحکماء لۀرسا( 2ج ، مجموعه مصنفات، ب 1388، ـــــ

  .انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم، تهران، چ چهارم، ربنک
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 تابخانه خیام.ک، تهران، رهبر خرد، 1339، محمود، شهابی

 ئی ومحمدحسـین طباطبـاو سید سبزواري اهاديتعلیقه ملّ، مۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀکالح، 1360، صدرالمتألهین

 .التراث العربی دار احیاء، بیروت، چ سوم، علی نوري
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