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 هاى فطرى  قرآن و تعميق جنبه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 »30/الروم« ين حنيفا فطرة اهللا التي فطر الناس عليها التبديل لخلق اهللا ذلك الدين القيمفاقم وجهك للد

 

ترين مباحثي است كه در قرآن مجيد و به تبع آن در روايات  ترين و پيچيده نظريه فطرت از عميق

و ابعاد  شناسي اسالم اين نظريه از يك سو پايه و اساس انسان. السالم مطرح شده است معصومين عليهم

هاي مختلف معارف از قبيل فلسفه، كالم،  مختلف حيات معنوي اوست و از سوي ديگر در حوزه

 .شناسي كاربرد دارد شناسي، حقوق، اخالق، هنر و زيبايي شناسي، شناخت روان

آيات متعددي از قرآن مجيد اين اصل را در موضوع خداشناسي، خلقت جهان، فلسفه دين به طور كلي و 

اما نقطه مركزي كاربرد آن نحوه آفرينش و ساختار وجودي . اند حكام به طور خاص مطرح كردهفلسفه ا

انسان است كه به تعبير قرآن، دين در انسجام كامل با آن قرار دارد و معارف ديني و در رأس آن توحيد، 

 .خداشناسي و خداپرستي بر آن مبتني است

بار در قرآن استعمال شده است كه عمدتاً به معناي  22شتقاتش و م» فطراً -يفطُرُ -فطر «ماده اصلي كلمه، 

سوره روم به معناي نوع خاص  30يك بار در آيه  »فطرة«خلقت ابتدائي و ابداع است و مصدر نوعي آن 

 .خلقت انسان بكار رفته است

 به كثرت وارد شده و از جمله مشهورترين آن حديث شريف» فطرت«در سنت شريف نبوي هم روايات 

است كه مورد بحث و گفتگوي فراوان از » كل مولود يولد علي الفطره ثم ابواه هما اللذان يهودانه او ينصرانه«

 .سوي فالسفه، محدثان و متكلمان قرار گرفته است 

 معناي لغوي كلمه فطرت

 : راغب اصفهاني در معناي كلمه گفته است



 ۳ 

مرتشحة لفعل من االفعال، فقوله فطرة اهللا اليت فطر  هو اجياد الشيئي و ابداعه على هيئة: فطر اهللا الخلق

 و فطرة اهللا هي ما. الناس عليها، فاشارة منه تعاىل اىل ما فطر أى ابدع و رّكز يف الناس من معرفته تعاىل

 .رّكز فيه من قّوته على معرفة االميان

 .شود ال مترشح مياي كه از فعلي از افع ايجاد و ابداع اشياء به گونه: فطر اهللا الخلق يعني

اهللا التي فطر الناس عليها اشاره خداوند است به معرفت و شناخت خداوند كه انسانها را بر  فطرةپس 

 .اهللا يعني قدرتي كه براي شناخت ايمان در وجود انسانها قرار داده است  فطرةاساس آن خلق كرده و 

 : گويد در توضيح روايت فوق مي: ابن اثير هم در نهايه

االبتداء و االخرتاع و الفطرة حالة منه، كاجللسه و الركبة و املعىن انه يولد على نوع من اجلبلة و الطبع : رالفط

املنتهي لقبول الدين فلو ترك عليها الستمر على لزومها و مل يفارقها اىل غريها، و امنا يعدل عنه من يعدل آلفة 

 .من آفات البشر و التقليد

يعني نوع نشستن و « جلسة و ركبةمثل . ع و فطرت حالت و چگونگي آن استفطر يعني ابتداء و اخترا

آيد كه به  بنابراين معناي حديث اين است كه انسان بر نوعي از سرشت و طبيعت به دنيا مي» سوار شدن

و آناني . شود شود و از آن جدا نمي شود و اگر بر اين حالت رها شود با دين همراه مي قبول دين منتهي مي

 .گيرند به خاطر تقليد و ساير آفات بشري است از دين فاصله مي كه

انگيز و  شناسي اسالم، اين موجود شگفت هاي فوق و به استثناء آيات و روايات در انسان بر اساس يافته

ناشناخته از ويژگي خاصي در نوع آفرينش برخوردار است او از ابتداي والدت با نوعي خاص از ادراكات 

 .آيد به عبارت ديگر وجود او وجودي البشرط نيست بلكه به شرط شيئي است ا ميذاتي به دني

ماهيت اين ادراكات فطري از اهميت ويژه برخوردار است و مورد بحث هم در روايات و هم در 

 .هاي فالسفه اسالمي و مفسران قرآن قرار گرفته است گفته

 

 

 هاي فطرت زمينه



 ٤ 

مي كه پيروان فلسفه تعقلي هم بدان باور دارند شامل امور زير امور فطري مورد نظر دانشمندان اسال

 :است

 ادراكات فطري - 1

 گرايشات فطري - 2

 احساسات عاطفي - 3

 قدرت تفكر و تجريد – 4

 قدرت اراده – 5

. شود ادراكات فطري شامل بديهيات اوليه مثل اصل عليت، عدم تناقض و بزرگتر بودن كل از جزء مي

ا استفاده از آيات و روايات اصل شناخت خداوند و علم به وجود مطلق را نيز از سنخ برخي از مفسران ب

 .كما اينكه شامل ادراكات حسن و قبح كه پايه حكمت عملي را تشكيل ميدهد. دانند ادراكات فطري مي

طلبي و راستگويي، گرايش به زيبايي و جمال  گرايشات فطري، گرايش به ارزشهاي اخالقي، مثل عدالت

گرايش به پرستش و عبوديت كه موضوعي افزون بر شناخت . و گرايش به علم و دانايي را دربرمي گيرد

 . خداست نيز در اين مرحله جاي دارد

 و باالخره احساسات عاطفي فطري انساني نيز مصاديقي مثل محبت مادري وغيره دارد

شود اثر ارادي پيدا  د ناميده مياحساس عاطفي وقتي به مرحله شديدي از وجود خود برسد كه شوق مؤك

در حقيقت رفتار انسان تابع اراده اوست . كرده و محرك انسان براي دست زدن به اقدامات عملي خواهد شد

 .و اراده او متأثر از علم به مصالح و منافع و شوق مؤكد براي تحصيل آن منافع است

تي از تعامل و ترابط بوده در جريان تأثير هاي فوق در حال موضوع قابل مالحظه و دقت اين است كه جنبه

 .كنند و تأثر متقابل يكديگر را تقويت مي

تواند گرايش به اخالق را در  تواند مبناي جذب و انجذاب عاطفي شود و عاطفه مي ادراك و علم مي

 .وباالخره اراده انساني را ايجاد كند. وجود آدمي تقويت نمايد

 

 فالسفه حسي و ادراكات فطري 



 ٥ 

آنان بر اين . ضوع ادراكات فطري مورد انكار فيلسوفان و پيروان مكتب اصالت حس قرار گرفته استمو

اي سابق  كنند كه منشأ همه تصديقات انساني تجربه خارجي است و در ذهن انسان هيچ قضيه نكته تأكيد مي

و از . ان وجود نداردبه تعبير ديگر هيچ قضيه بديهي، وجداني و فطري در ضمير انس. بر تجربه حسي نيست

توان در مورد آن نفياً يا اثباتاً قضاوت  شود، بنابراين نمي آنجا كه تجربه حسي شامل امور غير محسوس نمي

 .كند و با اين بيان مكتب اصالت حس هرگونه اعتقاد به خداوند و موجودات غير مادي را نفي مي. كرد

ار دارد كه با مناقشاتي كه بر مكتب حس گرايان وارد در برابر اين مكتب، مكتب عقل گرايان و الهيون قر

 : پردازيم اند و ما به اختصار به بيان برخي از آنها مي اند به ابطال نظريه آنان پرداخته كرده

حس و تجربه منشاً اصلي معرفت و تصديق : گوئيد پرسيم شما به چه دليلي مي ما از حس گرايان مي - 1

گوئيم اين دليل  ايم و دليل ما همان تجربه است مي از راه تجربه به اينجا رسيدهاگر بگوئيد ما . انساني است

تواند اثبات كننده خود باشد و اگر بگوئيد اصالت حس امري بديهي و  عين مدعي است و تجربه نمي

  .اند وجداني است و نيازي به دليل ديگر ندارد، در حقيقت اعتراف به وجود ادراكات فطري و بديهي نموده

اصل عليت و نظام علي حاكم بر جهان از موضوعاتي است كه همه انسانها، الهيون و ماديون به آن  - 2

منشأ اعتقاد به اين اصل چيست؟ آيا اين اعتقاد برخاسته از يك تجربه حسي است؟ آيا رابطه . اعتراف دارند

با ابزار حواس تجربه كرد؟ اگر توان در آزمايشگاه فيزيك آن را  علت و معلول خود قابل تجربه است و مي

 .چنين نيست كه نيست، پس راهي جز وجدان و فطرت براي دستيابي به آن وجود ندارد

شوند پيوسته متغير و در  بدون شك علوم طبيعي و مادي كه در نتيجه تجربيات خارجي حاصل مي - 3

ارائه شده است هيچ وقت  شناسي و پزشكي اند، نظريات مختلفي كه در فيزيك، شيمي، زيست حال تكامل

 2نظرياتي يقيني و مطلق نيستند در حالي كه قضاياي رياضي كه بر عقل تكيه دارند از ثبات برخوردارند مثال 

درجه است و محيط دايره  180هميشه مساوي با چهار است و مجموع زواياي مثلث پيوسته  2به اضافه 

 .پيوسته از قطر آن بزرگتر است

اگر در همه ادراكات ما چه طبيعي و چه عقلي و رياضي حس پايه و اساس تصديق سئوال اين است كه 

 است چرا در طبيعيات قابل ترديد بلكه فروپاشي است و در رياضيات در حد يقين مطلق است؟ 



 ٦ 

قضاياي . كند معتقدات قضاياي ذهني انسان بر دو نوع است اما مكتب عقلي كه اسالم هم آن را تأييد مي

ي كه تصديق به آنها در سرشت انسانها نهاده شده و نياز به استدالل ندارد و قضاياي نظري كه بديهي و فطر

 .نياز به استدالل و برهان دارد و در اثبات آنها بايد قضاياي بديهي و وجداني پايه و اساس قرار گيرد

ست كم نگرفته و گاه نقش حس و تجربه را د البته اين نكته شايان توجه است كه مكتب اصالت عقل هيچ

داند بلكه عالوه بر حس و تجربه به  نهايت آنكه معرفت بشري را منحصر در تجربه نمي. منكر آن نيست

 .كند نقش عقل هم در دستيابي انسان به شناخت حقايق جهان اعتراف مي

 .كم تشكرونواهللا الذي اخرجكم من بطون امهاتكم التعلمون شيئا و جعل لكم السمع و االبصار و األفئده لعل

 » 78/نحل« 

نكته قابل دقت اين است كه اعتقاد به ادراكات فطري به اين معنا نيست كه موجود انساني در بدو تولد 

فرمايد موجود انساني در آغاز  بلكه همانگونه كه آيه شريفه فوق مي. همه اين ادراكات را بالفعل واجد است

ين است كه انسان زماني كه اين استعداد را بيابد كه بتواند معناي صحيح ادراكات فطري ا.داند تولد هيچ نمي

 .تصوري از وجود و عدم و متناقضين پيدا كند

و مفهوم اين دو را درك كند بدون نياز به صغري و كبري و استدالل، اذعان به استحاله جمع و رفع 

ر بودن جزء از كل و نيز با درك مفهوم كل و جزء به همين گونه حكم به كوچكت. كند متناقضين مي

 .نمايد مي

و عقل انسان بر اساس » عقل عملي«درباره گرايشهاي اخالقي است كه جزئي از عقل است : نكته دوم

سرشت ذاتي خود با درك مفهوم عدالت و صدق و در مقابل آن ظلم و خيانت حكم به حسن گروه اول و 

. است هر چند كه خود ظالم يا خائن باشندكند و اين حكم در مورد همه انسانها صادق  قبح دسته دوم مي

طلبي انسان وتسويالت  نفساني او و در حقيقت وصفي ثانوي و عارضي براي  ظلم و خيانت معلول منفعت

 . او است

 )7و  6/سوره الشمس( ونفس وما سويها فالهمها فجورها وتقويها
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 هاي فطري قرآن و تعميق جنبه

ه نقش هدايتگري انبياء الهي در اين منحصر نيست كه ارزشهاي با توجه به مطالب فوق بايد دانست ك

آنان براي زدودن موانع فطرت، شكوفا . ديني، اخالقي و فطري را از عالم غيب براي انسانها به ارمغان بياورند

و قرآن مجيد كه . اند ساختن، بارور نمودن و تعميق بخشيدن به فطرت و جلوگيري از انحرافات آن آمده

اويد پيامبر اكرم و آخرين كتاب آسماني است سرشار از آموزشهاي الهي براي ايفاي نقش ياد شده معجزه ج

 :است

 

 دهد اسالم قدرت تفكر را رشد مي – 1

همه كساني كه با كتاب آسماني قرآن مختصر آشنايي داشته باشند به اين نكته اذعان خواهند كرد كه در 

 .انش، كتاب، قلم، تفكر، تدبر و تعقل شده استاين كتاب آسماني توجه خاصي به علم و د

شود و در آن از علم و قلم و آموزش و تعليم سخن  شروع مي» اقرأ«اولين سورة نازل شده بر پيامبر با  

هل : در اين كتاب به قلم سوگند ياد شده است و خداوند به نحو استفهام انكاري فرموده است. رفته است

 ).9/الزمر( اليعلمون؟ انما يتذكر اولوا االلبابيستوي الذين يعلمون والذين 

هاي مختلف عنصر انديشه و  قرآن مجيد امت اسالم را به فراگيري علم و دانش تشويق فرموده و با شيوه

گيري از  برداري از مجهوالت با بهره نظر را در آنان تقويت نموده است و آنان را به كشف حقايق و پرده

 .ستقدرت تعقل تشويق نموده ا

هاي تفكر، استدالل و برهان را به انسانها آموخته تا از اين راه به شناخت صحيح حقايق  قرآن مجيد شيوه

 .نايل گردند

قرآن مجيد راه شناخت خداوند را سير در آفاق و انفس دانسته و خشيت از خداوند را تنها از آن علما 

 .دانسته است

 .هاي خلقت نموده است سمان، زمين، كوهها و ساير پديدهوباالخره در آيات مختلف دعوت به تفكر در آ



 ۸ 

ان في خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل اهللا من 

االرض السماء من ماء فاحيا به االرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء و 

 )164/البقره( آليات لقوم يعقلون

 .افال ينظرون الى االبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى االرض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر

 )21تا  17/الغاشيه( 

 سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد

 ).53/فصلت(

 .همين راستا و به منظور رشد قدرت تفكر انسانها در قرآن مجيد توجه به امور زير ضروري استدر 

واستدالالتي كه به » لو كان فيهما الهة اال اهللا لفسدتا«مثل آيه شريفه : استدالالت عقلي قرآن مجيد: الف

 .است مظاهر طبيعت و نظم حاكم بر آنها براي هدايت مردم به وجود قادر متعال فرموده

درست است كه قرآن كتاب فلسفه نيست و شباهتي : هماهنگي طبيعت آيات شريفه قرآن با تفلسف: ب 

بين آن و آثار ارسطو و افالطون وجود ندارد اما از آنجا كه آيات محكم الهي در بيان عقايد و معارف و 

ي را بدون ابتناء بر دليل و احتجاج با كفار و مشركان پيوسته متضمن استدالالت عقالني است و هيچ موضوع

اين هماهنگي در . برهان مطرح نفرموده است لذا نوعي هماهنگي و انجام بين آن و معارف عقلي وجود دارد

 :عرضه همه عقايد از توحيد و خداشناسي تا عقيده به قيامت و معاد وجود دارد به عنوان نمونه

لو كان فيهما آلة اال اهللا لفسدتا فسبحان اهللا  )103/االنعام( رالتدركه االبصار وهو يدرك االبصار وهو اللطيف الخبي

 ).22/االنبياء( رب العرش عما يصفون

 .وضرب لنا مثال ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحيها الذي انشاءها اول مرة وهو بكل خلق عليم

 )79و  78/يس( 

 

 حكمت عملي در قرآن –ج 

كند و نسبت به  امي است كه او دربارة بايد و نبايدهاي اخالقي صادر مياز جمله فطريات انسان احك

اين احكام نيز از احكام عقلي است كه عقل . نمايد ارزشها و ضد ارزشها در حوزه عمل انسان قضاوت مي



 ۹ 

كند و از ادراكاتي است كه بدون استناد به تعليم و تعلم براي انسان  انسان باالستقالل آنها را درك مي

 .احكام شرع نيز در اين عرصه احكامي ارشادي هستند. كشف و جزء فطريات اوستمن

كند به  قرآن مجيد نيز ضمن اينكه در يك نگاه كلي بر لزوم متابعت از اين نوع احكام ارزشي تاكيد مي

، »بر«، »قسط«، »حق«نمايد عناويني چون  ذكر مصاديق آن نيز پرداخته لزوم متابعت از آن را گوشزد مي

از عناوين كلي مورد اشاره قرآن و امر به معروف، نهي از منكر، تعاون، صدق، » عدل«و » تقوي«، »احسان«

 .رود انفاق و تواضع مصاديق آنها به شمار مي

 

 قرآن وعدالت اجتماعي: د 

عدالت اجتماعي از بارزترين ارزشهاي عملي است كه قرآن مجيد آن را هدف بعثت انبياي الهي دانسته و 

 .آن سفارش نموده است به

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس 

 ).25/الحديد( شديد و منافع للناس

 

 نقش قرآن در تقويت ارادة انساني – 2

در نظام طبيعت  بدون شك جهان خلقت تحت ارادة فائقه الهي است و همه تحوالت و تغييراتي كه

پذيرد بر اساس سنت خداوند است كه همان قوانيني است كه با ضرورت و حتميت بر همه جا  صورت مي

گيري  در اين ميان مشيت خداوند بر آن قرار گرفته كه به انسان قدرت اراده، اختيار و تصميم. حكمفرما است

 .عطا نموده او را بر ساير موجودات امتياز بخشد

ة انساني هيچگاه در عرض اراده پروردگار نيست بلكه نيرويي است در طول ارادة او و در والبته اراد

و او تا حدي كه از اين ارادة آزاد برخوردار باشد بر سرنوشت . چارچوب مشيت و خواست قادر متعال

و غرايز  اين اراده عامل رهايي انسان از جبر طبيعت، تاريخ، جامعه. اش حاكميت نسبي دارد خويش و جامعه

خويش است؛ شناخت طبيعت، جامعه، تاريخ و قواي نفساني و آگاهي از سنتهاي الهي حاكم بر آنها كه 

همان قوانين علت و معلولي است هرگاه با نيروي ايمان جمع شود توانايي انسان را در استخدام قواي طبيعي 



 ۱۰ 

قدرت ايمان بويژه در تسلط . واهد كردافزايش خواهد داد و تسلط او را بر طبيعت، جامعه و تاريخ بيشتر خ

لذا قرآن مجيد با دعوت به علم، . انسان بر خويشتن خويش و مهار كردن غرايز حيواني نقش اول را دارد

تفكر، تعقل و تدبر و توجه دادن انسان به طبيعت و مظاهر آن و نيز دعوت به مطالعه تاريخ و انديشه در 

و تاريخ به پيش   مسير كشف اسرار خلقت و سنتهاي طبيعت، جامعه سرنوشت اقوام و ملل گذشته او را در

هاي عبادي مثل  برده و با مخاطب قراردادن فطرت خداجوي او و توجه به قدرت خالق متعال و نيز برنامه

اصطالح تقوي و فالح اشارة كامل بر توانايي . پردازد نماز، روزه و دعا و نيايش به تقويت ايمان و اراده او مي

 .راده انساني بر حاكميت بر غرايز نفساني و رهايي يافتن از وابستگي به آن استا

 قرآن وتقويت حس اخالقي – 3
پايبندي به ارزشهاي اخالقي و دوري از خود محوري و هواپرستي از جمله اهداف بزرگ انبياء و 

ن را به مجاهده براي تعالي آيات مختلفي كه بر تزكيه نفس تأكيد ميورزد و انسا. سرلوحه تعاليم قرآن است

كند، بخش عظيمي از تعاليم اين كتاب آسماني را  روحي در سايه ايمان به خدا و مبارزه با شيطان دعوت مي

شايد بتوان گفت اصوال هدف اصلي ارسال رسل و انزال كتب تربيت انسانهاي مهذب است و . شود شامل مي

 .اصلي هستند همه اهداف ديگر وسايلي براي رسيدن به اين هدف

هو الذي بعث في االميين رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي 

 ).2/سوره الجمعه( ضالل مبين

براي رسيدن به هدف فوق كه همان تربيت انسان كامل و مهذب است آموزشهاي قرآني شامل امور زير 

 .شود مي

 .ن از اخالق و غرايز حيوانيدور ساختن انسا – 1

 .تاكيد بر تقوي و عمل صالح به عنوان معيار تفاضل و برتري بين انسانها – 2

 تقويت حس عدالت طلبي فردي و اجتماعي – 3

 .وباالخره رسيدن به مقام قرب الهي كه نقطه اوج تكامل انسان است – 4

 ).6/نشقاقاال سورة( يا ايها االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقيه

وبرنامة عملي و عبادي روزه در ماه مبارك رمضان همراه با ساير شرايط و مالزمات واجب ومستحب آن 

ساز دستيابي انسان به تقوي،  تواند تمامي اهداف فوق را در خود جمع كرده زمينه از دستوراتي است كه مي

 .فالح و مقام تقرب الي اهللا گردد


