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  :چکیده
در این مقاله با مروري بر جایگاه فطرت و حس فطري، در مکاتب غیراسالمی 

فکري هاي  گذشته و حال از قبیل تفکر بودا، تائو، کنفوسیوس، مسیحیت و جریان
در این بخش مبانی . شود پس از عصر روشنگري، نظریه قرآن توضیح داده می

 کاهش کارایی فطرت، ناپیدایی حس ،قرآنی نظریه فطرت، عصر بالندگی فطرت
شود و تحت عنوان اخیر،  فطري و سازوکار شهود فطرت به مطالعه گرفته می

هاي   سرنوشت امتزدایی، هشدار در برابر خطر جدایی از فطرت، توجه به غفلت
گیري از الگو،  کوردل در گذشته، پرستش و توسعه بندگی، حراست از دل و بهره

با کاوشی درباره بازتاب شهود، با سه . شود عوامل مؤثر در این رابطه شناخته می
گرایی، بیداردالن و دستیابی به مقام یقین، مقاله پایان  زیرعنوان الهام دل، حق

  .یابد می

  :ها کلید واژه
/ ناخودآگاه/ ضمیر آگاه/ انکار فطرت/ کنفوسیوس/ تائو/ بودا/ شهود فطرت

  زدایی غفلت/ یکوردل
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اکنــون نیــز در  و هــم.  داردشناســی، ریــشه در تــاریخ انــسان شناســی سرشــت
  .آید حساب می به جدي جزء مباحث ی از علوم انسانی،های شاخه

 بـا شـور و      شناسی  ه خصوص ادیان آسمانی، فطرت    پژوهی، ب   هاي دین   در حوزه 
 کـه    دینـی  هاي عرفانی    گرایش و در این میان،   . تري تداوم یافته است     هیجان فزاینده 
ك حـضوري   ود و در  ه شـ  درباره با صراحت بیشتر     ،هاي عارفانه دارد    ریشه در تأمل  

  .گویند حاالت روحی سخن می
 بـه   مورد امور فطري و شـهودپذیري      مخصوص به خود را دارد و در         قرآن نظر 

  .گوید صورت مشروح سخن می
 است درباره چند و چون شهود فطرت، که قـرآن رسـتگاري            کوششی مقالهاین  

  .داند یشگی انسان را در گرو آن میهمه جایی و هم
ي ا خور مطالعه  ماجراي درجوامع غیر مسلمانفطرت باوري و شهود فطرت در 

، »تـائو «گیري از ضـمیر، ریـشه در تفکـر            ، الهام ...در هند، چین، ژاپن، کره و       . دارد
ها پیش از میالد به وجـود آمـده و مـدت زمـان      دارد که قرن » بودا«و  » کنفوسیوس«

  . اند انگیزي، ادامه حیات داده طوالنی را با توسعه و نفوذ شگفت
 انسانی را مورد تأیید قرار داده و    اي فطرت     کدام به گونه   هاي نامبرده، هر    اندیشه

 انسان کامل کسی است که ، از نظر کنفوسیوس   .درباره تهذیب و تزکیه سخنی دارند     
کند، هیچ وقت مبادي عالی  با دل پاك، از روي حقیقت و با کمال خلوص رفتار می    

طور   نماید، همان ر ضمیر خود را پیوسته پیروي می      کند، اوام   فراموش نمی آدمیت را   
آرایـد، همـواره     میند و خود را به زیور فضایل ستوده  ک  نفس خود را اصالح می    که  

در تربیت و تکمیل نفوس دیگران نیز کوشش دارد و بالفطره یک سـائقه و محـرك       
  .راند باطنی دارد که او را به سوي انجام وظایف می

 نفـس  هـر «: آمـده اسـت  » تائو«ضمن تأکید بر یکتایی » یزمتائوی«در نظام فکري   
 طبیعت تائو را متجلی سازد و رفتار و گفتار خود را آدمی باید در درون وجود خود

  ».ت انانیو موزون نماید، بدون من بودن با سکون و آرامش قوه تائو
  :خوانیم  میمکتبهاي این  در بخشی از توصیه

 بلکه با جان خود، ، نه با فکر خود. بلکه با فکر خود،بشنو، نه با گوش خود«
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حس شنیدنت با همان گوش تو باز ایستد و فکرت با همان تصاویر و بگذار 
با تخیالت خود درنگ کند، ولی تو از جان و روانت پرتو بگیر و به مسالمت 

مقصد نهایی از .  گزیدن در تائو در این است سازگاري کن که مأواجهان خارج
در آن سیر و سلوك در حیات، همانا وصول به عالم محو و استغراق است که 

 مأوا گرفته، به آرامش مطلق و سکون کامل ، نفس در پیشگاه حقیقت تائوحال
  )356 و 349 و 348/، جان بی ناس(» .گردد نایل می

بودا از تمام زرق و برق دستگاه پادشـاهی پـدر و زن و فرزنـد خـویش دسـت       
ـ   نشینی را ب    فرسا، بیابانگردي و خلوت     ها با ریاضت طاقت     کشید و سال   ه رگزید تـا ب

 ترك گفت تـا بـه    از موفقیت، خلوت را به قصد جلوت        پس .اشراق کامل نایل آید   
و در نهایـت از خـود مکتبـی ریاضـت     ) 184/، همان(تربیت نفوس بشري بپردازد،     

  .گرا را به ارث گذاشت محور و فطرت
 رنـگ  ... چـین و  هـاي گذشـته در هنـد،    نت، سفرهنگ مادي غربینفوذ البته با  

توانـست بـا     نمـی ،گرایـی داشـت    یستی با اصراري که بـر مـاده       اندیشه کمون . باخت
 1919بر این اساس در اثر جنبش چهـارم سـال     .  کنار آید  روحیهاي اصیل     گرایش

مـائو تـسه   «یافته محصالن و روشنفکران چینی به شـمول      که توسط نهضت سازمان   
ضـمن   ی بزرگی در این کشور به وجود آمد و      اندازي شد، انقالب فرهنگ     راه» تونگ

ادگـار  (» .آخرین نفوذ اصول کنفوسیوس از جامعه جوانان چینـی طـرد گردیـد         «آن  
  )54/سنو، ا

و اسـت  گیرتري ثبت تـاریخ شـده       چشم فرودباوري با فراز و       ، فطرت در غرب 
یـار بـه    هاي پژوهشی ایـن د      جزء مباحث جدي حوزه   اثبات یا رد آن،     اکنون نیز     هم

فطري سـخن  و افالطون، از درك و تمایل      سقراط   ، باستان در یونان . آید  حساب می 
) 35و 33و 26/فروغی، . ( راه کشف حقیقت قلمداد کردندگفته و اشراق و شهود را  

 217 ق م تـا سـال   335ه از سـال  اساس تفکر اخالقی مورد قبول رواقیـان ـ کـ    بر
هـا بـا فطـرت خیرخواهانـه چـشم بـه جهـان          تمـام انـسان  ، رونق داشت ـ یالديم

گیري تدریجی طبیعت بدي، در اثر مجالست بـا اشـرار، تجربـه        گشودند و شکل    می



 

 

45 

   
 و 

رآن
ق

ري
 فط

ت
تربی

  
  

طوسـی،  . (گرفـت   صـورت مـی   توجه بـه حـسن و قـبح امـور      شهوات و غفلت از   
  )104و103/

بین اصحاب کلیـسا    » هبوط آدم « تفسیر   دردر اوایل قرون وسطی، جنگ سختی       
یعت آدمی  بر این باور بود که با هبوط، طب       )  م 354-430(آگوستین قدیس   . راه افتاد 

آینـد و   تباه شده است و هر نسل با نفرین ناشی از اولین نافرمانی انسان به دنیا مـی            
توانـد بـشر را       شود، می    فرستاده می  قدیسان کلیسا و    وسیلهبه  فقط رحمت الهی که     

گنـاه آدم  «: گفـت   آگوستین، پیالگیوس بود کـه مـی     ترین مخالف   بزرگ. نجات دهد 
کس بـا   پس هر دیگران ندارد، اي، عواقبی بر خودشبر   جنبه شخصی داشت و جز    

 ».سـت شـود و گنـاه نتیجـه اغوا    متولد مـی تباه نشده پیش از هبوط     خوب و   نیروي  
 آگوستین بود، فکر او تا اواخر قـرون وسـطی در غـرب حـاکم      این جنگ پیروزمند

  )231/فروم، . (بود
ستان از و تولد پروت[اساس اندیشه آگوستین ـ که حتی پس از عصر اختالف   بر

ذات خوب و عقـل   7 حضرت آدمـ ها بود  مورد قبول پروتستان  ] مسیحیت کلیسا 
ها معصیت ازلی و      انسان.  ولی با گناه محکوم به معصیت جبلی گردید        ،کامل داشت 

البتـه اگـر   . باشند برند و به خودي خود فاسد و شریر می جبلی را از آدم به ارث می   
دهد   تغییر ماهیت می،مت الهی قرار گرفت مورد رحقدیسانکسی از طریق کلیسا و 

  )643/جان بی ناس، . (دهد برابر گناه و خطا، پایداري نشان می و در
خـواهی جـاي خـود را بـه نیکـی              باور به سرشت شرارت    ،در عصر روشنگري  

ولی انکار فطرت با تفسیرهاي دیگر به سراغ انـسان          ) 231 /فروم، (،طبیعی بشر داد  
   .غربی آمد

شرارت ذاتی انسان را مطرح کرد و بـر پایـه آن، ضـرورت تـشکیل                هابز، اصل   
. ت. و. (ه عمـل آیـد  گیري ب هاد تا از جنگ همه بر ضد همه پیش        حکومت را بنیان ن   

پایه خواند   خیرمطلق را نیز بی،خواهی عالوه بر انکار فطرت خیروي  ) 124/جونز،  
د کـرد و بـدین   و لذت و هوس شخصی را معیار خوب و بد و رفتار اخالقی قلمدا     

اخالقـی اسـتحکام    هـاي     ترتیب به نظریه نسبیت در اخـالق و ذهنـی بـودن ارزش            
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اسـتیس، دیـن و نگـرش نـوین،     . ( یافت در دنیاي نوین گسترش   این نظریه . بخشید
/62-59(  

جان الك با صراحت بیشتر درباره انکار فطرت انسان سخن گفـت و مخالفـت               
بـودن تقاضـاي دلیـل بـراي قواعـد        طقـی هاي اخالقی و من  ها با ارزش    عملی انسان 

  )41-59 /،جان الك. (اخالقی را از دالیل این ادعا شمرد
 است که در غرب وجود فطرتزیستانسیالیسم جریان قدرتمند دیگري    مکتب اگ 

و بر این باور پافشاري داشت      ) 29/ژان پل سارتر،    (زمان مورد انکار قرار داد       را هم 
کنـد،   وجود پیدا می  که انسان اول      دارد، بدین معنا   هیتش تقدم که وجود انسان بر ما    
 باید خویشتن راستین خود را ـ که  ، بر فطرت و وجود خداوندسپس به دور از اتکا

ها و تمناها ـ برگزیـده و    هاي دروغین و برخاسته از خواهش »من«پوشیده است در 
  )56/، الندمان. (نسبت به آن آگاه گردد

  
  ختیفطرت، با ارزیابی روانشنا
 حمایـت از وجـود      دورة جدید، نـواي   جدي، در   هاي    با تمامی انکارها و تردید    

شناس، کوشـیده و       روان نماید و اندیشمندانی عمدتاً     سبتاً پرطنین می  فطرت انسانی ن  
کوشند تا حقیقت و آثار تقویت امور فطري را در معـرض افکـار عمـومی قـرار           می

 جهی به آنتو مدهاي زیانبار بیشت و پیاها را به موانع شهود سر دهند و توجه انسان
  .جلب نمایند

اي، نوعی اراده فعال به سمت سالمت   تازه تولد یافته  در هر کودك  از این منظر،    
 وجـود   ي بـالقوه انـسانی    رشد یا به سمت شکوفایی استعدادها      به سمت    تکانشیو  

قعیت روحـی    ریشه در وا   ،این اراده ) 49/ فطرت انسانی،  ترهاي واال   مزلو، افق . (دارد
انگیزد و به دوستی نـوع و    انسان را به عشق و ذوق برمی       «،دارد که به نظر برگسون    
 هـا   در روح انـسان   « ،و به گفته هیوم   ) 720/فروغی،  (» .دارد  احسان و فداکاري وامی   

احساسی نهاده شده است که منشأ دلپذیري و دالزاري خصلت و اعمال را تـشکیل         
  )63/هیوم،  (».دهد می
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 حـس «، تحـت عنـوان   1337در آبـان مـاه    ه توسط دانشمند فرانسوي،     سخنی ک 
 رو بـه رشـدي را      انتشار یافت، دیـدگاه جریـان     » سانیمذهبی یا بعد چهارم روح ان     

در ایـن  .  اخالقی و دینی را داشتيها انعکاس داد که حکم بشارت پیروزي ارزش      
  :تحقیق آمده بود

هـاي وراء عقـل را    ا و شـناخت هـ  اي از درك    تازه عالمکشف روان ناخودآگاه،    «
اري و فـداکاري  ایی یا زیباپسندي، نیکی یا خدمتگزدر کنار سه مفهوم زیب . نشان داد 

 دینی نیز از ژرفاي روان ناخودآگاه فـوران          حس جویی،  پسندي و راستی یا حقیقت    
خرد، از شهود بـاطنی   با این حس، عالوه بر استخدام عقل و یکند و براي آشنای   می

  )1-20 /تاندگی،. ( باید استفاده به عمل آیدینیو تجربه د
کـه در کنـار خواسـت و    )  م1859-1941( فیلسوف فرانـسوي   ،هانري برگسون 

فشار اجتماعی، از عرفان و اشراق نیز به عنوان یکی از دو خاستگاه اخالق یاد کرد،     
، اسـتیس، دیـن و نگـرش نـوین    . (اي اشاره به ضرورت شهود فطـرت دارد     به گونه 

والتر در این رابطه با پافشاري بیشتر تأکید دارد که در تجربه ) 724/و فروغی،  419/
 اشـتیاق اخالقـی از ایـن تجربـه          .اي بـراي اخالقیـات وجـود دارد         لوده شا ،عرفانی

گیرد، زیرا به روایت تمـام کـسانی کـه ایـن تجربـه را دارنـد، تجربـه         سرچشمه می 
تر از همـه تجربـه ارزشـی،     که مهم بل،عرفانی صرفاً تجربه شناختی و عاطفی نیست 

اسـتیس، دیـن و   . (باشـد  بهجت و سکون، صلح، آرامش، ترحم و محبـت نیـز مـی            
  )447/نگرش نوین،

هـا بـا   تن) 724/فروغی،  (ر انسان به ودیعت گذاشته شده است،قوه اشراقی که د 
هـا مرتبـه     بلکه پیش از ریاضت نیز در همـۀ انـسان  دهد، ریاضت خود را نشان نمی    

بـه منزلـه   «نامنـد،   هاي عادي احساس دینی می   آنچه انسان «.  از آن وجود دارد    نازلی
 در پرتو فـروزان  ، همان چیزي است که قدیس»یشه مات تیره و تار دیدنِ از میان ش      

ساز این  ها، زمینه درخشش ضعیف آگاهی عرفانی در بیشتر انسان» .بیند روشندلی می
چه قدر هم که ضعیف  را ـ هر  ونی مااست که سخنان عارف، همانند شعر، تأثر در

. دهـد  هاي عادي به سخنان او پاسخ مـی   چیزي در درون انسان،انگیزد باشد ـ برمی 
  ) 392و450/استیس، دین و نگرش نوین، (
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 وجدان نیز وجود دارد کـه حقیقـت   ،ـ  کنار شهود فطرت ـ با سطوح مختلف در
یی سودمند بـه شخـصیت یـا      ها  آمیز به اعمال، افکار و احساس       آن را توجه رضایت   

 هاي زیانبار بـراي شخـصیت انـسان    اسهمراه با ناخشنودي از اعمال، افکار و احس     
 را چنین رضایت یا ناراحتی حکم تشویق و هشدار براي بازگـشت       . دهد  تشکیل می 

شنوند تـا    نمیولی صداي وجدان را بسیاري.  باشد دارد تا سیر تکاملی تداوم داشته     
دهـد و نـه بـا       بیـدارباش مـی   ... حـالی و       لفافه نـاراحتی، بـی      زیرا در  ،اطاعت کنند 

بـا  . از جانبی قوت صداي وجـدان بـستگی بـه بـاروري شخـصیت دارد              . صراحت
از طرفی گوش دادن بـه  . باروري ضعیف شخصیت، وجدان هم ضعیف خواهد بود    

خـود   ها از خلـوت کـردن بـا         صداي وجدان نیازمند به خلوت گزینی است، انسان       
فـروم،  . (دهنـد جـز بـه صـداي خـود      می  در نتیجه به هر صدا گوش فرا     ،ترسند  می

/180-178(  
   :گوید نامند و می ي فطري را فوق نیازها میها  گرایش،مزلو

ها  که محرومیت از آند، بدین معناهستن] نیز[شناختی  این امور نیازهاي زیست«
 ابداعی  به همین دلیل است که از اصطالح.آورد مرض و بیماري به وجود می

ام تا اعتقاد راسخ خودم را به این حقیقت نشان دهم  استفاده کرده» شبه غریزي«
مزلو، (» .شوند این نیازها به ساختار بنیادي خود ارگانیزم انسان مربوط می... که 
  )46/هاي واالتر فطرت انسان، افق

ـ         مزلو سخن و باور فوق را ویژه خود نمی         ر داند و معتقد اسـت کـه از نگـاه اکث
هـا و شــاید همــۀ   تقریبــاً همـۀ بیمــاري «شناسـان   پزشـکان و بــسیاري از روان  روان

یکـی از آنهـا     »  درون روانـی   متغیرهـاي «باشند کـه       عواملی می  مستند به » ها  بیماري
معنی   هاي روحی، بی     با اختالل  نژندي  و بیماري روانی و روان    ) 44/همان،. (دباش  می

 یـن قبیـل  گی، یأس از آینده و یا مواردي از ایافتن زندگی، تردید درباره اهداف زند  
باشد که همه مصداق دوري از کمـال انـسان و شـکوفایی کامـل فطـرت              مرتبط می 

  )57/همان،. (روند انسانی به شمار می
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یونگ نیز همین اعتقاد را داشت و بر این باور بود که امراض جسمی با درمـان               
. باشـد  قابـل درمـان مـی   ] فطـري ناشی از ناشکوفا ماندن امور  [هاي روحی     آشفتگی

  )15/یونگ،(
تـوجهی بـه شـهود و شـکوفایی      هاي روحی و جسمی بخشی از آثار بی        بیماري

دهـد کـه     تـشکیل مـی  خش دیگر آن را تجاوز و طغیانگري  باشد و ب    امور فطري می  
  . تر از اثر پیشین است کننده ویران

  : گوید استیس می
یب و دور از وطن است و این منزل و مأواي حقیقی آدمی خداست و او غر«

، همان شقاوت و غربت که سرشت اصلی او به عنوان موجود نامتناهی است
باید خود حقیقی، با .  که زیر زرق و برق زندگی وجود داردظلمت باطنی است

دین و نگرش   استیس، (». راه یابدرفان دینی، از این تاریکی به نورکمک ع
  )464/، یننو

شناسـان سرشـت را مـستقر در     ته تـذکر داده شـد، روان      گونه که در گذش    همان
  : گوید مزلو با اشاره به این مطلب می. ندندا ضمیر ناخودآگاه می

 بلکه پنهان ،شود این سرشت باطنی معموالً آشکار نیست و به آسانی دیده نمی«
  ) 361/مزلو، انگیزش و شخصیت،  (».و پوشیده است

داننـد از امـوري کـه ذهـن را اشـغال         می ترعامل ناپیدایی فطرت را عبا    ایشان  
) 309/فروغی(کند  برگسون از این امور تعبیر به امور معاشی و زندگانی می  . اند  کرده

هـاي    دانـد از صـور حـسی موجـود در ذهـن، اندیـشه               ت می رو استیس آنها را عبا    
به همـین دلیـل   . هاي استدالل، میل و خواهش و سایر محتویان ذهنی      انتزاعی، شیوه 

اش را مسدود کند تـا        اش این است که مدعی شهود، روزنه حواس جسمانی          هتوصی
ش د، صور حسی را از لوح ضمیر هشیارهیچ احساسی نتواند به ضمیر آگاهش برس      

هاي اسـتدالل، میـل و خـواهش و      انتزاعی، شیوهيها  پاك کند و سپس همۀ اندیشه     
ذهنـی، نفـس بـه      بـا پیـدایش چنـین خـأل         . سایر محتویات ذهن را از آن طرد کند       

اسـتیس، عرفـان و   . (کنـد  یابد و خود در آینـه خـود جلـوه مـی             خویشتن اشعار می  
  )82و81/فلسفه،
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  :گوید  می شدن آن  نیز با اشاره به ناپیدایی سرشت و امکان شهوديونبرگس
 ولی ممکن است که ،قوه اشراق در عموم به حال ضعف، ابهام و محو است«

خص متوجه شود که آن اصل اصیل در او نفوذ  تا آنجا که ش،قوت و کمال یابد
  )724/، فروغی (».کند  مانند آتشی که در آهن نفوذ و آن را سرخ می،دارد

پیرایش ذهن و زدودن محتویات حسی و غیرحسی آن، کاري سخت و دشواري 
 راهکارهاي مؤثر براي رسیدن ،هاي عملی و دعا و استغاثه تمرین. قلمداد شده است
هـا    ترین گفته   جامع) 83/استیس، عرفان و فلسفه    (.عرفی شده است  به اهداف فوق م   

دعـا و   رابطه بـا شـهود فطـرت، سـکوت، روزه،     را در این رابطه گاندي دارد و در      
  :گوید وي می. کند نیایش جمعی را پیشنهاد می

چند ساعت را با خود خلوت کنیم و ...  روزي توانستیم چقدر عالی بود اگر می«
رادیوي خدا . نظیر سکوت سازیم ه گوش سپردن به نداي بیذهن خود را آماد

دادن به  دائماً در حال زمزمه سرود است، البته اگر ما بتوانیم آمادگی گوش فرا
ها بدون وجود   ولی گوش سپردن به این نغمه.هاي آن را در خود ایجاد کنیم نغمه

  )155/،گاندي (».سکوت، ناشدنی است
شود، به همان اندازه که جسم را به   و روح میروزه حقیقی باعث تطهیر جسم«

روزه و نیایش قدرتمندترین اعمال براي ... کند  ، روح را آزاد میکشد تنگنا می
کند  شک ما را قادر می سازد، بی تزکیه و پاکسازي درون هستند و آنچه پاك می

  و184/همان، (».که وظایف خود را بهتر انجام دهیم و به هدف خود نایل آییم
185 (  

فرایند تزکیه نفس عبارت .  پالوده و پاك ساختن خویش است،هدف از نیایش«
حضور خدا باید در هر قدم از ... است از درك خودآگاه حضور او در وجود ما 

کنید که به مجرد ترك محل نیایش آزادید که هر  اگر فکر می. زندگی حس شود
» .ثمر است مراسم نیایش بیخواهید زندگی و رفتار کنید، حضورتان در  طور می

  )80/همان،(
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بـراي کـسانی کـه    «. کنـد   همه چیز تغییر می   ،با کشانده شدن فطرت به خودآگاه     
ـ یمان نیـایش اسـت، زنـدگی ا   کردن ه درونشان انباشته از حضور خداست، کار     ان ن
  )57/همان،(» .نیایش و عبادت الینقطع و پیوسته است

  
  نظریه قرآن
 ،پژوهانـه  هـاي روان  است که در سایه دقتویاي این پژوهان گ هاي قرآن   دریافت

  :نماید بینی می  نوع شهود و مشهود قابل پیشدو 
 کمتـر   دهـد کـه     ی تشکیل مـی   تازي و حی  هاي غری    گرایش نخستین مشاهدات را  

  .دهد  از خود غفلت نشان میکسی نسبت به پاسخگویی بدان
ـ      در ایـن مقالـه هـدف تحقیـق قـرار مـی             نوع دیگـر، کـه     ه تقاضـاها و    گیـرد، ب

خداخواهی که یکی از تقاضاهاي  از جمله. هاي مطرح در روان انسان است       خواسته
انـسان بـه حـسب    «. باشد، با چنین تفسیري مورد توجه قرار گرفته است          روحی می 

گونـه    همان،» آفریده شده استاص روحی خود متمایل و خواهان خدا      ساختمان خ 
  . یشه دارد در طبیعت کودك رکه غریزه جستجوي مادر

 به جاذبه معنوي میان کانون دل و احساسات انسان و کانون هستی     از این تقاضا  
ت ـ تعبیر  سا یعنی خداوند ـ نظیر جذب و انجذاب که میان اجرام و اجسام موجود 

س، عین شهود ربط به پروردگار      بر این اساس، شهود نف    ) 5/935،  مطهري. (شود  می
آملـی، فطـرت در     جوادي  (سازد    ناممکن می  چنین شهودي غفلت از خدا را     . است

کـردن رابطـه بـا        از برقرار   نبود آن سبب محرومیت عدة فراوان      و) 88و109/قرآن،  
با نحوه خاص آفرینش که جان انسان      ) 45/جعفري، عرفان اسالمی،    . (باشد  خدا می 

ـ کـه  هود علمـی و خـضوع عملـی ناشـی از آن      به آن گونـه خلـق شـده و بـا شـ     
 سیرت و هویـت انـسانی انـسان عینیـت     ،باشد ـ  ل اخیر انسان میدهنده فص تشکیل

 قلب حیوان ، صورت انسان و قلب،صورت، 7گرنه به فرموده امام علی  ، و یابد  می
  )25/آملی، همان جوادي ؛87البالغه، خطبه  نهج. (خواهد بود

هـاي قابـل بحـث     هاي قابل شهود و فطري یکی دیگر از موضـوع    تعداد گرایش 
که پیش از » حس مذهبی« چهارگانه مطرح در کالم نویسنده کتاب      محورهاي. است



 

 

52 

             
  

هم
زد

شان
ال 

 س
 /

ره 
شما

61
  / 

ار  
به

13
89

 

مزلـو  . این مورد مطالعه قرار گرفت، توجه بسیاري را به خـود جلـب کـرده اسـت                
هـاي واالتـر    افـق مزلـو،   (.دانـد  هاي فطري را بیشتر از چهار تا مـی    صفات و ارزش  
یکـی  « کمال فرماید عشق به  که می  ; امام خمینی  )193 و 412،  186/فطرت انسان،   

 صورت ضمنی  به،»که جمیع بنی االنسان مخمر بر آن هستند   ] است[هایی    از فطرت 
شـهید مطهـري نیـز تعـدد        ) 182/امـام خمینـی،   . (کند  تعدد فطریات را یادآوري می    

جبار القلـوب   «: ده است  که فرمو  7قبول دارد و به سخنی از امام علی       را  فطریات  
  )3/457، مطهري. (کند تدالل میاس) 3/457ابن اثیر،  (»هاطراتعلی ف

در عین حال یافتن محور و مفهوم مشترك و عام کـه سـایر عنـاوین فطـري را                  
. پوشش دهد، مورد توجه معتقـدان بـه فطـرت و تعـدد امـور فطـري بـوده اسـت                    

) 56/هـواردا،    (».جستجوي حقیقت جستجوي خداونـد اسـت      «: گفت  آگوستین می 
وجـودي   کمال رفایش فطري به ط گر« که    جوادي آملی بر این باور است      آیت اهللا 

کـار و نـوآوري، حـس تمایـل بـه نیکـی و         حـس ابت   ،جویی  و حس حقیقت  » است
فطـرت در  جوادي آملی، . (دهند  تشکیل میق آن رایلت و میل به زیبایی، مصاد   فضی

  ) 60/قرآن، 
  : گوید مطهري پس از تأکید بر ذاتی بودن حس کرامت میشهید 

 یعنی اصالً انسانیت با توحید ،گردد ایت امر به توحید برمی اینها در نهالبته همه«
  ) 15/516، مطهري. (شود توجیه می

دهد، وقتی به   انسان است، این اساس تنوع طلبی او را تشکیل می خدا گمشده«
  )3/522همان،  (».گیرد  قلبش آرام می،خدا رسید

یات مربوط به فطرت شده با نگاه به قرآن و روایات ناظر به آ          یاداخیر  اظهارات  
شایسته این است که مستقیماً به قرآن مراجعه کرده و حقیقـت   . صورت گرفته است  

  .گیریم به مطالعه بفطرت را از منظر آنو قلمرو 
کید و اصرار بر حقانیت نظریه فطرت و شهودي بودن امور فطري، تأقرآن ضمن 

  .دازدپر هاي متنوع، به تبیین نگاه خود می با استفاده از عبارت
  قـرآن نیـز     هـاي قـرآن شـناخته شـده و          از نـام  ) 54و49/مدثر(» ةتَذْکر«و  » ذِکر«
، یعنی قرآن و پیامبر یادآور اموري هـستند       )21/غاشیه(داند    می» مذَکِّر« را   9پیامبر
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 ، دیـن رو  از ایـن . ستا  که بشر با آنها آشنا بوده و سپس آنها را به فراموشی سپرده          
 پاسـخی  ،بعثـت و ) 149/آملی، فطرت در قرآن،  وادي  ج(شکل شکوفا شده فطرت     
  )3/602مطهري، . ( قلمداد شده استبه تقاضاي سرشت انسان

 به کند، آیاتی  در قرآن جلب توجه می    در کنار این بیان کلی که به صورت مکرر        
در این نوع آیات، بـا     . دنده  صورت مشخص حقیقت و قلمرو فطرت را توضیح می        

، الهام فجور و تقوا، عالقمندي به ایمان، تنفر از کفر،     صبغۀ اهللا  اهللا،   ةهاي فطر   عبارت
فسق و عصیان، وحی کارهاي خیر، ذاتی بودن حس کرامت و شهود ربوبیت الهی،              
واقعیت و محورهاي درك فطري و نیز این حقیقت که بذرافشانی چنین معرفتی در          

  .گیرد ار می در معرض مطالعه قرسان با مشیت الهی صورت گرفته است،جان ان
 هاي عقیدتی، اخالقی و رفتاري را با  عناوین فوق، بخش  ،گونه که پیداست   همان

  .نمایاند دهد و بدین وسیله گستره قلمرو دین را می هم پوشش می
  

   قرآن آیاتتأملی در
 تَبدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِـک  فَأَقِم وجهک لِلدِّینِ حنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاس علَیها ال   (ـ  1

  )30/روم()الدِّینُ الْقَیِّم ولَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَ
سرشـتی اسـت کـه خداونـد     ] دیـن [گرایانه روي خود را متوجه آیین خداوند کن، ایـن             حق«
آیـین اسـتوار،   ایـن اسـت   . ها را بر آن آفریده است، دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد             انسان

  ».دانند لیکن بیشتر مردم نمی
  )138/بقره()صِبغَۀَ اللَّهِ ومنْ أَحسنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَۀً ونَحنُ لَه عابِدونَ( ـ2
و مـا تنهـا او را اطاعـت    !  چه رنگی زیباتر از رنـگ الهـی اسـت؟      ،]بپذیرید[رنگ خدایی را    «

  ».کنیم می
طبرسـی،  . ( تفسیر به اسالم شـده اسـت   »هللاصبغۀ ا «7در روایتی از امام صادق    

مجاهـد  . ، دین خداوند اسـت صبغۀ اهللابن عباس باور داشت که مقصود از        ) 1/407
هـا را بـر آن قـرار داده      مراد فطرت الهی است که خداوند آفرینش انـسان        : گفت  می

ی که به دست خداوند هنگـام       ، رنگ اساس این اظهارات   بر) 1/141سیوطی،  . (است
گیرد تا بـه    در قالب اسالم در اختیار او قرار می       ،شود  بر جان انسان زده می     آفرینش
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 رنـگ عظمـت و بزرگـواري را      ،برکت توحید، اخـالق کریمـه و زیبـایی شـریعت          
  .که زیباترین رنگ است از آن خود سازد) 1/131بالغی، (

م وأَشْـهدهم علَـى أَنْفُـسِهِم أَلَـست     وإِذْ أَخَذَ ربک مِنْ بنِی آدم مِنْ ظُهورِهِم ذُرِّیـتَه  (ـ  3
  )172/اعراف()بِرَبِّکُم قَالُوا بلَى شَهِدنَا أَنْ تَقُولُوا یوم الْقِیامۀِ إِنَّا کُنَّا عنْ هذَا غَافِلِینَ

 آنها برگرفت و آنها را گواه و آر زمانی را که پروردگارت ذریه فرزندان آدم را از پشت به یاد«
 .دهـیم  آري، گواهی می:  من پروردگار شما نیستم؟ گفتند  آیا:) و فرمود ( خویشتنشان ساخت    هنندیب
  ».ما از این غافل بودیمروز رستاخیز بگویید )  تا مباداخداوند چنین کرد(

 ،)7/6( مکـارم شـیرازي   ،)5/514(تعدادي از مفسران مانند عبـدالکریم خطیـب       
با یادآوري ایـن مطلـب کـه       ( و ابن کثیر     ،)1/173( صادقی تهرانی    ،)9/103(مراغی  

رازي، (و همچنـین معتزلـه    ،)باشند جمعی از مفسران گذشته و حال بر این باور می    
اعتقاد دارند که این گواهی موقع آفرینش و دمیدن روح در بدن صـورت              ) 15/400
هود و پیمانی را پشت سر  چنین ش،پوشد  گیرد و هر نسلی که لباس وجود را می          می
  )9/103مراغی، . (دگذران می

 امـام  ،در روایتـی . دهنـد  روایاتی نیز این تلقی از آیـه را مـورد تأکیـد قـرار مـی       
  سـورة روم 30 در آیـه  در پاسـخ سـؤال ابـن سـنان از حقیقـت فطـرت              7صادق

  :فرماید می
هی االسالم، فطرهم حین اخذ میثاقهم علی التوحید، فقـال الـست بـربکم و فـیهم                 «

  )3/278، مجلسی(» .المؤمن و الکافر
ها را بر آن قرار داده است،  فطرت همان اسالم است که خداوند، آفرینش انسان«

 در حـالی  »آیا من پروردگارتان نیستم؟  «: رمودموقع گرفتن پیمان بر یکتاپرستی که ف      
  ».که مؤمن و کافر با هم مخاطب بودند

دربـاره   طبق روایتی، همـین مطلـب را در پاسـخ سـؤال زراره                نیز 7امام باقر 
ـ   7فرموده امام علی) همان. (کند فطرت مطرح می  شر را بـه پیمـان    کـه پایبنـدي ب
 نیز اشـاره واضـح   کند ی از اهداف پیامبران مطرح می  به عنوان یک   فطري آنها با خدا   

البالغـه،   نهج(» لیستأدوهم میثاق فطرته «؛نی الهام فطري و پیمان الهی دارد  زما به هم 
  )خطبه اول
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زمان، خویشتن  س آیه فوق، پیش از تولد، انسان به صورت هماسا رحال بر ه به
خویش، ربوبیت خدا و میل به بندگی او را در جان خود شهود کرده و پیمان بـسته     

 و 120 /،آملـی، فطـرت در قـرآن   جـوادي  . (است تا راهی جز راه خـدا را نپیمایـد       
  )295/شناسی در قرآن،  معرفت

یکُم اإلیمانَ وزینَه فِـی قُلُـوبِکُم وکَـرَّه إِلَـیکُم الْکُفْـرَ والْفُـسوقَ              ولَکِنَّ اللَّه حبب إِلَ   (ـ  4
  )7/حجرات()والْعِصیانَ أُولَئِک هم الرَّاشِدونَ

هایتـان آرایـش داد و کفـر،     ولی خداوند ایمان را دوست داشتنی شما قرار داد و آن را در دل    «
  ».ندا ها، راه یافتگان دارندگان این ویژگی. زا قرار داد رتها را براي شما نف عصیان و فسق

احساس دوستی نسبت به ایمان و نفرت نسبت بـه کفـر در روح کـسانی قابـل               
 و ،)2/274ابن عربـی،   (» فطرت با نور اصلی خود باقی مانده باشد       «شهود است که    

  .گردد هاي مربوط به امور معیشتی و زمینی جایگزین می گرنه دلبستگی
  )8و7/شمس()فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها* ونَفْسٍ وما سواها (ـ 5
درنـگ پلیـدکاري و    سـپس بـی  . سوگند به جان آدمی و کسی که آن را آفرید و منظم ساخت  «

  ».اش را به او شناساند پرهیزگاري
فهمانـد، گویـاي ایـن        که پی هم بودن و پیوستگی دو رخداد را می         » ءفا«حرف  

یـافتگی وجـود     که زمان تحقق این نوع آموزش پیش از تولد و پس از سـامان  است
افکنی صداي آن پـس از      باشد و البته تداوم وجود و طنین        می» محِر«انسان در عالم    

وأَوحینَـا  (  در آیه  » خیر فعل«نماید و وحی      پذیر می   تولد در زندگی زمینی نیز امکان     
یر که صراحت در یادآوري کـار خیـر از طریـق ضـم          ) 73/انبیاء()إِلَیهِم فِعلَ الْخَیرَاتِ  

  . نمود آن شناخته شده است،)22/385مطهري،  (هاي به پاکی رسیده دارد انسان
  )70/اسراء()ولَقَد کَرَّمنَا بنِی آدم(ـ 6
  ».ما فرزندان آدم را یقیناً بزرگواري و شرافت زیاد دادیم«

؛ 4/2241سـید قطـب،   (ا فطرت انسان اسـت     این بزرگواري امر ذاتی و مرتبط ب      
نگهـداري از    و بـا تقـواورزي و خـود       ) 14/177،  فـضل اهللا  ؛  5/186 ،حقی بروسوي 

اساس احساس بزرگواري،   بر.)13/حجرات(باشد  کجروي، قابل افزایش و رشد می  
مطهــري،  (.دهـد  انـسان، بایـدها و نبایـدهاي اخالقـی و رفتـاري را تـشخیص مـی       

 اخالق اسالمی را که پاسخی به ایـن احـساس       6یل پیامبر به همین دل  ) 22/671
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: فرمایـد   می7علیامام ) 16/181مجلسی، . (کند  زا معرفی می     اخالق کرامت  ،است
 روا  راکسی که در جانش احساس بزرگواري دارد، با گنـاه، اهانـت بـه خویـشتن             «

یـز از  و بزرگواري عبارت است از زیبایی اخـالق و پره      ) 2/210آمدي،   (».دارد  نمی
  )1/81همان،(» .الکرم حسن السجیۀ و اجتناب الدنیۀ« ؛پستی
اند   به مطالعه فطرت پرداخته   گرایانه  مندانی که با نگاه اثبات    ـ تقریباً تمامی دانش   7

 و اسـاس و  جویی را از امور فطري  ، حس حقیقت  ـ  ـ اعم از مسلمان و غیرمسلمان     
  .دان  شمردههاي علمی و تمدنی اي تمام پیشرفتزیربن

جویی انسان دارد و بـه دو         قتبیشترین عنایت را به تحریک حس حقی      نیز  قرآن  
نامد که  ترین واحدش را آیه می نخست اینکه کوچک: دهد  این کار را انجام می  گونه

تا مخاطبـانش را وادار کنـد بـه کـشف     ) 84/الزین، (به معنی عالمت و نشانه است   
هـا و مـصالح و    ند از هستا و آنها عبارتکند    ها می  اموري که این آیات اشارة بدان     

لعلکـم   «،)17/ و حدیـد 73/بقـره (» لعلکم تعقلون«هاي  واژه. مفاسد بایدها و نبایدها 
بعد از جملـه  ) 103/عمران  آل(» لعلکم تهتدون «و  ) 266و242و219/بقره  (» تتفکرون

توجه یابی و ضرورت  اي سفارش به حقیقت یا مشابه آن، به گونه» یبین لکم اآلیات  «
نگـري    دارد و در پـی توصـیۀ ژرف  هـا   دور از دید و مورد اشاره آیه   هاي  به واقعیت 

  .باشد شناسی می  دینپیوسته در حوزه 
خـواه انـسان    داشتن حس حقیقت   دوم قرآن این است که جهت فعال نگه برنامه

هاي فـراوان در دل هـستی ـ اعـم از       کند به رمزها و اشاره توجه وي را هدایت می
نگر جهان راه یافته و عامـل ظـاهر را    اي و غیب ن و جهان ـ تا به هویت اشاره انسا

معبر قرار دهد بـراي رسـیدن بـه غیـب و شـناخت قـدرتی کـه مـدیریت، نظـم و              
 ،»آلیـات «هـاي   تکرار کلمه. انگیز حاکم بر هستی را به عهده دارد ساماندهی شگفت 

 تکـرار  کـه در سراسـر قـرآن   » مـن آیاتـه  «و »  فی ذلک آیۀانَّ«، »ان فی ذلک آلیات  «
  .باشند  در پی تحقق چنین هدفی می،اند شده

یرمستقیم مورد تأکید قرار ـ قرآن حس زیباپسندي انسان را نیز به صورت غ8
کند، آن هم با  زد میرت که نخست زیبایی آفرینش را گوش به این صو.دهد می

أَحسنَ کُلَّ شَیءٍ (نند که به معنی زیباتر است، ما» أحسن«استفاده از اسم تفضیل 



 

 

57 

   
 و 

رآن
ق

ري
 فط

ت
تربی

  
  

نَ( ،)7/سجده()خَلَقَهسفَأَح  کُمرونُ الْخَالِقِینَ(،)64/غافر()صسأَح اللَّه كارفَتَب( 

و ایجاد پوشش گیاهی پرطراوت بر روي ) 7/کهف( یاد آرایش زمین .)14/مؤمنون(
) 16/حجر ، 12/فصلت، 6/ق(و آرایش و زیباسازي آسمان ) 63 و 5/، حج7/ق(آن 

سپس کارآفرینی انسان را ـ در زندگی  .نماید نیز در همین راستا قابل تحلیل می
نماید که کنش و واکنش  دهد و سفارش می فردي و اجتماعی ـ مورد توجه قرار می
  . او باید به زیباترین صورت انجام پذیرد

ل یتـیم   ، تصرف در مـا    )86/نساء(در مقام جواب سالم     » أَحسن«استفاده از واژه    
، در مقــام واکــنش بــه بــدي دیگــران )96/نحــل(، در مقــام جــدال )46/عنکبــوت(
 پایان، یادآوري و در   ) 18/زمر(، استفاده از سخنان دیگران      )34/ فصلت ،96/مؤمنون(

در معـرض   کننـد  این مطلب که انسان به منظور شناسایی کسانی که زیباتر عمل می           
اوند پاداش کسانی را کـه زیبـاترین   و خد) 2/ و ملک  7/هود(آزمون و امتحان است     

که زیباپسندي انـسان     در پی این است      ،)30/کهف(کند    اند ضایع نمی    عمل را داشته  
 مادي و معنـوي در سـه عرصـه       يها  زد کند و او را به آفرینش زیبایی       را به او گوش   

خواند تا به حس فطري خود و دیگـران     طبیعت، کنش فردي و تعامل اجتماعی فرا      
داده و زمینه همگرایی رو به رشد را تا مـرز اخـوت و بـرادري فـراهم        پاسخ مثبت   

کنــد  دشــمنی را تبــدیل بــه دوســتی مــیآورد و بدانــد کــه نیکــی در برابــر بــدي، 
  .)34/فصلت(

 امور  ، قابل درك است   در سوره حجرات  » کرّه«و  » حبب«ي  ها  چونان که از واژه   
ند و ا اند، هم قابل شناخت  را از دست ندادهانفطري براي کسانی که سالمت فطرتش

 نیز بر این مطلب داللـت  سوره روم 31در آیه » حنیفا«واژه . هم مورد رغبت یا تنفر    
گردانـی از گمراهـی    معنی تمایل به راه استوار و روی     در لغت به   »حنیف« زیرا   ،دارد

توجه آگاهانه به تعلق خواست بیرونـی خداونـد بـه امـور              با) 260/راغب،  . (است
  ؛کند  پیدا می، این تمایل تا مرز عشق شدتانال دین و شریعتفطري از ک
   رم از آنم که جهان خرم از اوست به جهان خ

  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
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اسـاس نظریـه     بـر .ها، زیبایی است که در بایدها وجود دارد         منشأ میل به خوبی   
کـه سـعادت مـا را        ذات، خواست و رضاي خداونـد اسـت          ، منبع این زیبایی   ،دین
مطهـري،  ( وجود دارد  اه چنین گرایشی که به صورت فطري در ناخودآگ        .خواهد  می
ناست با اعمال نظام تربیتی دین و بیان مشروح آن، وارد خودآگاه انسان         ب ،)22/385

گیرد،  چونان که اصول اعتقادي و فروع کلی در قلمرو این عالقمندي قرار می        . شود
 برخوردار یهای ز در دایره امور فطري جاي دارد و از جاذبهریزترین تکالیف دینی نی  

  .باشد می
  

  کارکرد فطرت در تاریخ انسان
دریافـت  را  آفـرینش خـود، هدیـه فطـرت     هـا در    تمام انـسان   ،طبق نظریه قرآن  

این امر در مورد حضرت آدم نیز قابل تطبیق است، یعنی تعلیم اسـماء کـه          . کنند  می
اسـاس    توحید از طریق اسماء و عالئم تکوینی بـر        در حقیقت همان شهود تکوینی    

ر او و پـیش از       پس از دمیدن روح در پیک      ،)1/169ي،  مصطفو(استعداد ذاتی است    
 ،قرآن با ایـن تلقـی سـازگاري دارد   . چشم گشودن او به جهان صورت گرفته است     

: گوید  خداوند به فرشتگان می   ) 70-73/ و ص  27-30/حجر(زیرا در دو جاي قرآن      
 پس هرگاه خلقتش به پایان رسـید و روح را در  ،کنم  سان را از خاك خلق می     من ان 

 کلمـه  ».کننـد  برابرش به سجده بیفتید و فرشتگان چنـین مـی   درنگ در او دمیدم، بی 
 سـجده بـر آدم بایـد        یعنـی . رسـاند   پیوستگی دو رخداد را مـی     » فسجدوا«در  » فاء«

در . دم صورت گرفتـه باشـد  بالفاصله پس از دمیدن روح و پیش از شروع زندگی آ  
ن، شـبیه   براي فرشتگا اسماء توسط او پس از آغاز زندگیاین صورت بازگویی غیر  

  ! براي افراد عادي بوده استتبیین شهود عارف توسط او
 نخستین بسیار قدرتمنـد بـوده و تـا    يها  در حضرت آدم و انسان  تجلی سرشت 

طبرسـی،   (. داشته باشـد در کنترل خودرا زمان حضرت نوح توانست جامعه بشري     
  :گوید قرآن می) 2/544
) کُمحقِّ لِیبِالْح الْکِتَاب مهعأَنْزَلَ منْذِرِینَ ومشِّرِینَ وبالنَّبِیِّینَ م ثَ اللَّهعةً فَباحِدۀً وأُم کَانَ النَّاس

  )213/بقره()بینَ النَّاسِ فِیما اخْتَلَفُوا فِیهِ
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 پس از آن، خدا پیامبران را برانگیخت تا مردم .کردند صورت یک امت زندگی میمردم در آغاز به «
ن مردم در مورد آنچه کند تا بی  دهند و با آنان کتاب نازل کرد که دعوت به حق می را بشارت و بیم

  ».شود، داوري کند شان میمایه اختالف
جـوادي   ،1/77 عربـی،   ابـن ،1/235 خطیب، ،1/317مغنیه،  (تعدادي از مفسران    

تأکید دارند که در آن مقطع زمان، مـردم از فطرتـشان الهـام          ) 10/384آملی، تسنیم،   
  : گوید طبرسی می. اند گرفته می

  : که فرمود7کنند از امام باقر اصحاب ما نقل می«
کانوا قبل نوح امۀ واحدة علی فطرة اهللا المهتدین و ال ضالال فبعث اهللا النبیین «
اساس فطرت الهی زندگی   به عنوان یک امت برمردم پیش از نوح »...

 پس از آن خداوند پیامبرانش .که هدایت یافته یا گمراه باشند، بدون اینکردند می
  .را برانگیخت

 گفت، فطرت و خردشان می آیه این است که مردم به آنچه بنابراین معناي
، خداوند پیامبران را اساس اقتضاي مصالح س از آن برولی پ. بندي داشتندپای

  )2/544طبرسی، (» .برانگیخت و شریعت فرستاد
ایـن  » ...کـان النـاس امـۀ       «در مورد آیه    7خدمت امام صادق  : گوید  مسعده می 

سؤال را مطرح کردم که آیا مردم پیش از بعثت پیامبران در گمراهـی بودنـد یـا بـر             
  :هدایت؟ امام فرمود

هللا التی فطرهم علیها التبدیل لخلق اهللا و لم   لم یکونوا علی هدي، کانوا علی فطرة ا       «
لئن لم یهدنی ربی ألکـونن      «: 7یکونوا لیهتدوا حتی یهدیهم اهللا اما تسمع بقول ابراهیم        

  )1/124السلمی السمرقندي، ( »اي ناسیا للمیثاق» من القوم الضالین
اونـد آنهـا را بـر آن خلـق          زیستند که خد    بر هدایت نبودند، بلکه بر فطرتی می      «

 توانستند پیش از هدایت خدا      و نمی شود     تغییر، دامنگیر آفرینش الهی نمی     .کرده بود 
اگـر  «: اي کـه فرمـود    مگـر سـخن حـضرت ابـراهیم را نـشنیده        .بر هـدایت باشـند    

 یعنـی پیمـان را فرامـوش    »گیـرم   جزء گروه گمراه قرار می ،پروردگارم هدایتم نکند  
  ».کنم می
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 . اساس عـواملی صـورت گرفـت     ی و بر  کاهش کارآمدي فطرت احتماالً تدریج    
...  زا و  بخش و رفـاه  ، مشاهده امکانات لذتطلبی نوعتافزایش جمعیت بشر، تقویت     

 بـه  ،کـشی را فـراهم آورده   هاي غریـزي و حـق     کشش تر شدن شیطان و     زمینه فعال 
. توانست به تنهایی فاتح ایـن میـدان باشـد           اي که شناخت و تمایل فطري نمی        گونه

هـاي حـق    به پاي تنـوع وسوسـه    راه افتاد و پا نهضت رو به رشد انبیا    بدین ترتیب   
هاي هدایتی نیز رو به تکامل گذاشت و با بعثت پیامبر اسالم به             کشی، عرضه برنامه  

هـاي فطـرت    ترین وظیفه ایشان را تزکیه و جنگ با آالینـده         اوج خود رسید که مهم    
هـاي زمـان خـودش     سانآن حضرت در رابطه با وضعیت فطرت ان   . دهد  تشکیل می 

  :فرمود
 فما زال علیها حتی تبین عنـه       ،والذي نفسی بیده ما من مولود اال یولد علی الفطرة         «
  )3/451 و ابن کثیر، 7/177کاشانی، . (»رانهودانه و ینص فابواه یه،لسانه
سوگند به کسی که جانم بـه دسـت اوسـت، هـیچ نـوزادي چـشم بـه جهـان                  «
کنـد تـا وقتـی کـه        ت، پس با فطـرتش زنـدگی مـی        اساس فطر   مگر بر  ،گشاید  نمی

نـد یـا مـسیحی بـار     نراپرو س پدر و مادرش او را یهودي می پ .گویشش فعال گردد  
  ».دنآور می

معنی حدیث این است که فطرت تنها در رحم مادر و پس از تولد تا زمانی کـه       
 پس از آن نخـست  .شود، از نوعی مصونیت برخوردار است    گویش کودك فعال می   

گیرد و نـاگزیر بـه نهانخانـه دل     د هجوم محیط خانواده و سپس جامعه قرار می        مور
شود، بلکـه    به یهودیت و مسیحیت خالصه نمی      زا  عوامل آسیب . کند  نشینی می   عقب
هاي عادي یا هنري، تجمـالت و     هاي ارائه شده با قالب       تمام مکاتب، اندیشه   هعرض

  . داردمؤثريه نقش  در این رابطاي  پرزرق و برق به گونهيها صحنه
  

  ناپیدایی فطرت
کنـد و آن را    یاد می  سی، از واقعیتی به عنوان کوري دل      قرآن در مبحث خودشنا   

 زیرا کسی که بینایی ظاهري خود را از دسـت     ،شناسد  تر از کوري چشم می     دردناك
اي از منافع قابل دستیابی توسط چشم را بـه وسـیله عـصا یـا      تواند پاره  دهد، می   می
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 ولی براي نابینایی دل، هیچ جایگزینی وجود نـدارد تـا بـدان     ،به دست آورد  راهنما  
چنین کـسی در آخـرت   .  تأمین گردد از منافع قابل دستیابی با بصیرت وسیله چیزي 

.  کـوردلی و گمراهـی شـدیدتري دارد   ،یتنسبت به درك حقایق و یـافتن راه هـدا         
  ؛)13/169طباطبایی، (
)مذِهِ أَعنْ کَانَ فِی همبِیالوأَضَلُّ سى ومفِی اآلخِرَةِ أَع و72/اسراء()ى فَه(  

 در آخرت کـوردلی و گمراهـی او شـدیدتر    ،ندارد) و بینایی دل (بینی    کسی که در این جهان حق     «
  ».خواهد بود

قَـالَ ربِّ لِـم   *  ومنْ أَعرَض عنْ ذِکْرِي فَإِنَّ لَه معِیشَۀً ضَنْکًا ونَحشُرُه یـوم الْقِیامـۀِ أَعمـى       (
قَـالَ کَـذَلِک أَتَتْـک آیاتُنَـا فَنَـسِیتَها وکَـذَلِک الْیـوم              * حشَرْتَنِی أَعمى وقَـد کُنْـت بـصِیرًا         

  )124-126/طه()تُنْسى
گردان شود، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینـا         و هرکس از یادم روی    «

آن : فرمایـد  مـی ! من که بینا بـودم !  چرا نابینا محشورم کردي؟   !پروردگارا: یدگو  می! کنم  محشور می 
  ». امروز نیز تو فراموش خواهی شدتو آمد و تو آنها را فراموش کردي،گونه که آیات من براي 

 د فطرت، شنید حق و نگاه به ملکوت        که انسان را از شهو     قرآن این نوع نابینایی   
  .دهد ژه مورد مطالعه قرار می با عنایت وی راسازد محروم می

 با هدفگیري ناهمگون در     تردیدي نیست در اینکه دو نوع تمایل نسبتاً ناهمگون        
اندیشند که تمایالت     نیازهاي طبیعی و غریزي به لذتی می      : وجود انسان وجود دارد   

گویی یکی ضرورت پاسـخ   . ري در نقطه مخالف آنها قرار دارد      فطري از نظر هدفگی   
غرایـز عـدالت   . نمایـد  زد میي نیاز جان را گوش   کند و دیگر    زمزمه می به نیاز تن را     

ـ کن   مزاحمت خلق مـی    د و به ناحق براي تمایالت انسانی      ندارن اي کـه     بـه گونـه    ،دن
  :گوید حافظ می. متقاضیان شهود را به ناله واداشته است

            شود غبار تنم حجاب چهره جان می
  مخوشا دمی که از آن چهره پرده برفکن

    ست انیچنین قفس نه سزاي چو من خوش الحا
  روم به گلشن رضوان که مرغ آن وطنم

       طَوف کنم در فضاي عالم قدسهونگچ
  که در سراچه ترکیب تخته بند تنم
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  :گوید  مینش بین دو نوع تمایل و خطر غرایزموالنا با اشاره به ت
  گباطنش چون گوهر و ظاهر چو سن   ظاهرش با باطنش گشته به جنگ

  اي تن ز عشق خار بن چون ناقه    اي هجر عرش اندر فاقه جان ز
   ...المکانی فوق وهم سالکان  صورتش بر خاك و جان بر المکان

  اند یشان خیر و شر بنهفته ااندر    اند ها همچون سگان خفته میل
  ها و تن زده همچو هیزم پاره  که قدرت نیست خفتند این رده چون

  نفخ صور حرص کوبد بر سگان    آید در میان اري درتا که مرد
  صد سگ خفته بدان بیدار شد  چون در آن کوچه خري مردار شد

  تاختن آورد سر بر زد ز جیب    هاي رفته اندر کتم غیب حرص
  اند شان بنهفته  نیستيچون شکار  اند ین تن خفتهصد چنین سگ اندر

 گی این جهان از نظر تنـوع و کیفیـت،         ن و زند  امور مورد خواست غرایز، نیاز ت     
» تـسویل «بري ظالمانه تن که در گذشته با   بهره .اي پیدا کرده است     العاده  توسعه فوق 

ــز   ــود غرای ــوه دادن خ ــا جل ــس(و زیب ــف) (نف ــه ،83و18/یوس ــیطان ) 96/ط و ش
تـرین    گرفـت، اکنـون بـا پرجاذبـه         صورت می ) 48/ نمل ،137و43/ انعام ،25/محمد(

حامی تفکر سکوالریستی   هاي استکباري     اي، توسط قدرت    هنري و رسانه  هاي    قالب
الَّذِینَ کَفَرُوا أَولِیـاؤُهم الطَّـاغُوت یخْرِجـونَهم    (بینی آیه  گیرد و پیش  انجام می  لیبرالیستی

ها اعم از کافر  شود و انسان    به نمایش گذاشته می    )257/بقره( )مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ   
ها از نور هدایت فطري بیرون کـشیده   و غیرکافر، به گفته ابن عربی، توسط طاغوت     

. شـوند  هاي منفی، تردیدها و شبهات، رانده می  هاي خصلت   شده و به سوي تاریکی    
  )1/84ابن عربی، (

هـا و   عرضه فکر، اندیشه و رفتار غریزي و مادي زیباسازي شده، تمـام فعالیـت         
ن را تحت تأثیر قرار داده و فکر، خـوي، احـساسات و    وجود انسارندهیهاي گ  کانال
کند که در جهت کـوري چـشم دل و از دسـت             هایی را وارد روان آگاهش می       نیت

 با تداوم ایـن  .اي دارد ایندهگراتر شدن او، اثرگذاري فز      چه زمین  دادن بصیرت و هر   
 .گیـرد   قـرار مـی   تحت فرمان طبیعـت تـازه شـکل گرفتـه    روند، عقل و روح انسان  

 .آیـد   می رسد و روح الهی در استخدام او در          بدن به ریاست می    )23/715مطهري،  (



 

 

63 

   
 و 

رآن
ق

ري
 فط

ت
تربی

  
  

کند که براي تأمین رفـاه بـدن      کند و روح را وادار می       بدن لذت جسمانی طلب می    «
و نفـس  ) 250/آملی، مبادي اخالق در قرآن، جوادي (» بیندیشد و راه حل ارائه کند    

  .رسد  به فرمانروایی مطلق می،)53/سفیو(دهد  اماره که جز به بدي دستور نمی
و جعلنا علی    «در آیات » هاادس«و  » ران«،  »ختم«،  »طبع«،  »نهأکّ «هاي  بنابراین واژه 

 ،155/نـساء (» طبـع اهللا علـی قلـوبهم   «، )57/ کهف،46/ اسراء،25/انعام(» قلوبهم اکنۀ 
، )23/جاثیه ،46/ انعام،7/بقره(» ختم اهللا علی قلوبهم  «،  )87/ توبه ،16/ محمد ،93/توبه

که بـه  ) 10/شمس(» قد خاب من دساها«و  ) 14/مطففین(» کال بل ران علی قلوبهم    «
ها، زنگ و تیرگـی   ها، مهر زدن بر دل ترتیب به معناي در پوشش پرده قرار دادن دل   

هاسـت، بازگوکننـده    ها و مخفی کردن و تحت پوشش قـرار دادن دل      نشستن بر دل  
هاي گناه آلوده روي هم  ها و هدفگیري     نیت ها،  ساسها، اح   ها، عادت   ، اندیشه باورها

باشد که مـانع شـهود فطریـات در روان و      می اشته شده در روان خود آگاه انسان      انب
هایی حتمـاً   چنین انسان. گردد مانع پذیرش حقیقت و مشاهده ملکوت در خارج می        

د و  ناندیـش   هـاي مربـوط بـه ظـاهر جهـان مـی             جویی بـه دانـش      در عرصه حقیقت  
یعلَمونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحیاةِ    ( ند به چهره ملکوتی هستی راه یابند؛      توان  د یا نمی  نخواه  ینم

  )7/روم()الدنْیا وهم عنِ اآلخِرَةِ هم غَافِلُونَ
  ».ندا دانند و از آخرت غافل آنها تنها ظاهر زندگی این جهان را می«
ـ   ( ــاةَ الــدنْیا  فَـأَعرِض عــنْ مـنْ تَــولَّى عــنْ ذِکْرِنَ یإِال الْح ـرِدی لَــممِــنَ  * ا و ملَغُهــب م ذَلِـک

  )30-29/نجم()الْعِلْمِ
ین آخـرین  ا .طلبد، دوري کن گرداند و جز زندگی دنیا را نمی پس از کسی که از یاد من روي می  «

  ».حد دانش آنهاست
 و عشق به  درباره انتخاب انسان دنیاگرا و محرومیت او از شهود ملکوت    مولوي

  :گوید حق می
  الجرم سرگین خر شد عنبرش            ت دم خر گرفعشق را بگذاشت
  الجرم شد خرمگس سرلشکرش        بر سرگین نشستملک را بگذاشت

   همچون گرشدهدکه همی خارش    است و آن خیال خرمگس آن وسوسه
  :گفته استجویی انسان کوردل  با اشاره به محدودیت حس حقیقتهمو 
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  اندرین سوراخ دنیا موش وار          جانش وطن دید و قرار سبب زان
  درخور سوراخ دانایی گرفت          هم در این سوراخ بنایی گرفت

  آید گزید اندرین سوراخ کار          هایی که مر او را در مزید پیشه
رسـد و   از نظر قرآن کسی که در حرکت رو به سقوط بـه مرحلـه کـوردلی مـی          

خویشتن خویش را از دسـت  «د،  شو   زندانی دائمی می   ن ناخودآگاه فطریاتش در روا  
 الهیجـی،   ؛4/323قاسـمی،    (».د و دیگر راهی براي ایمان فراروي خود ندارد        ده  می
  مالفـتح اهللا ؛4/100 آلوسـی،  ؛3/14 حقی بروسـوي،  ؛2/110 فیض کاشانی،  ؛1/740

  )3/368کاشانی، 
  )20و12/انعام()یؤْمِنُونَالَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسهم فَهم ال (

  ».آورند  پس آنها ایمان نمی،اند شان را ضایع کرده کسانی که فطرت اصلی«
براي نجات کوردالن عالوه بر فرستادن پیام و پیامبر، فـشار فیزیکـی و روحـی                
کوتاه مدت نیز مطرح است که به دلیل ضخامت پرده روي قلب، این راهکار نیز اثر     

گردد تا زمان عذاب نهایی فـرا   نش، نوبت استدراج مطرح می     پس از این ک    .کند  نمی
  )44/انعام. (رسد
فَلَـوال إِذْ  * ولَقَد أَرسلْنَا إِلَى أُممٍ مِنْ قَبلِک فَأَخَذْنَاهم بِالْبأْساءِ والـضَّرَّاءِ لَعلَّهـم یتَـضَرَّعونَ               (

لُــوبهم وزیـــنَ لَهـــم الـــشَّیطَانُ مـــا کَـــانُوا  جــاءهم بأْســـنَا تَـــضَرَّعوا ولَکِـــنْ قَـــست قُ 
  )43و42/انعام()یعملُونَ

آنها ) وقتی مخالفت کردند   (.فرستادیم] پیامبرانی [،زیستند   می  از تو   که پیش  یهای  ما به سوي امت   «
چرا هنگامی که مجـازات مـا بـه    ! را با رنج و شدت مواجه ساختیم تا خضوع کنند و تسلیم شوند 

کردنـد، در   شان قساوت پیدا کرد و شیطان کاري را که مـی       های  بلکه دل !  رسید خضوع نکردند   نآنا
  ».نظرشان زینت داد
 بـراي انـسان   ناپـذیر  رار است، خطر کوردلی عـالج   هاي الهی قابل تک     البته سنت 

  .باشد تر مطرح می معاصر با قدرت بیشتر و به صورت جدي
  

  سازوکار شهود مجدد
ات برجـسته ذیـل را در تعـالیم قرآنـی دربـاره فطـرت               در یک نگرش کلی، نک    

  :توان دریافت می
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شناختی قرآن، دلبستگی به دنیا که آمیخته با نادیـدانگاري امـور    در نگاه انسان . 1
  .)20/قیامۀ()کَال بلْ تُحِبونَ الْعاجِلَۀَ(؛نماید فطري است، خطر همگانی می

ی از طریـق نبـوت      هدایت اله  فطري، حتی در نبود      يها  تداوم حیات گرایش  . 2
، )2/بقـره (کننده اهل تقوا قلمداد شده اسـت           هدایت ،قرآننیز ممکن است، و اینکه      

) 3/601مطهري، . (رو شدن با قرآن است تقواي فطري و پیش از روبهاز آن، مقصود 
 ارزیـابی   بـا قـضاوت و  یش از عرضه برنامه تزکیه، مصلحان حـق ندارنـد     بنابراین پ 

 خداونـد بـه     . صـد فطـرت بـشناسند      در کردگـان صـد      زیان فرادي را منفی، فرد یا ا   
 ولـی بـا     ،همراه هارون به سراغ فرعون طغیانگر برویـد       :  فرمود 7حضرت موسی 

نرمی با وي سخن گویید، بدان امید که شاید به شهود فطرت نایل آمـده و از خـدا                 
  ) 43-44/طه. (بترسد
، »ما أرسلناك اال رحمۀ للعـالمین «، »هاقد افلح من زکا «یا  » یزکیهم«تعبیرهاي  . 3

گونـه   کند، همـان   یادآوري میها را به تزکیه   زمندي تمام انسان   نیا »فطر الناس علیها  «
 شـهود   ،)185/اعـراف ()أَولَم ینْظُرُوا فِی ملَکُوتِ السماواتِ واألرضِ     ( که بر اساس آیه   

  .ها شمرده شده است ملکوت از وظایف تمام انسان
دهد که به گفتـه   انسان بخش عمده روان ناخودآگاه او را تشکیل می      فطریات  . 4

بخش را از بیرون روان و مبدأ اصلی آن گرفته به  ی تعالیتوالتر، چون مجرایی، حقیق
 )153/، استیس(.  او صورت قرار گرفتن در بخش خودآگاهرساند، البته در عارف می

اشاره به ) 7/طه ()ه یعلَم السِّرَّ وأَخْفَى   فَإِنَّ(در آیه   » اخفی« واژه   ،مطهريشهید  از نظر   
 طباطبایی آقایان) 13/432 و 27/255مطهري،  (.فطرت ناپیدا و روان ناخودآگاه دارد

آن اسـت کـه در ضـمیرت پنهـان     » سر «:گویند نیز می ) 3/18(و گنابادي   ) 14/122(
ن ناآگـاه    ولی تو نسبت بـه آ      ،آن است که در جانت وجود دارد      » اخفی«داري و     می
تطـابق دارد کـه    8این دریافت، با روایتی از امـام بـاقر و امـام صـادق             . باشی  می
  :فرمایند  می

  )7/6طبرسی،  (».نسیته، و أخفی ما خطر ببالک و أخفیته فی نفسکأالسر ما «
اي و اخفی چیزي است که در روان  ، چیزي است که در ذهنت مخفی داشتهسرّ«

  ».اي هپرد ساش آگاهت بوده و به فراموشی
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 )284/بقره()وإِنْ تُبدوا ما فِی أَنْفُسِکُم أَو تُخْفُوه یحاسِبکُم بِهِ اللَّه(ذیل آیهگنابادي 
  : گوید می

 شود به بخش آگاه و ناآگاه و مقصود از آشکار محتواي جان انسان تقسیم می«
ن این کردن بخش ناآگاه، آوردن آن در بخش آگاه و مقصود از مخفی داشتن آ

است که توسط خود انسان وارد حوزه خودآگاه نگردد و مرحله استعداد را پشت 
  )1/242 (».سر نگذاشته و به فعلیت نرسد

پـذیرد و ناپیـدایی     را مـی  انـسانی    ناخودآگاه    مخصوص به خود،   قرآن با بیان  . 5
ـ چون  6شناسد و بر این باور است که پیامبر          واقعیت تردیدناپذیر می   فطرت را 

را تبـدیل کننـد بـه یـک امـر      شعور ناآگاه و امر فطـري       ات انبیا که آمده بودند      سایر
 تا با استمداد از قرآن، تمام بشریت را از  شدـ برانگیخته) 12/387مطهري،  (آگاهانه
 بـه سـوي نـور فطـرت       بیـرون آورد و      هایـشان    دامنگیر دل  يها   و تیرگی  ها  تاریکی

  ؛)1/345ی،  ابن عرب؛12/212طفوي، مص. (رهنمون سازد
  )1/ابراهیم()کِتَاب أَنْزَلْنَاه إِلَیک لِتُخْرِج النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ(

  ».ها به سوي نور بیرون کنی کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی«
کنـد   هـاي جـان معرفـی مـی      خودش را شـفابخش بیمـاري     ، قرآن بر این اساس  

و انحرافات پاك ها  ها از تمام مرض  یعنی در پناه آن نخست صفحه دل ؛)57/یونس(
) 13/184طباطبـایی،  . ( فـراهم گـردد   براي جایگزین شدن فـضایل گردد تا زمینه  می

 بـا معـارف آن    حدي نباشد که مانع ارتبـاط قلـب   در ها البته در صورتی که آلودگی    
  :گوید زیرا قرآن می) 3/525 قشیري، ؛14/737خطیب، . (گردد
  )79/واقعه()ال یمسه إِال الْمطَهرُونَ(

  ».توانند به درك و فهم قرآن نایل آیند جز پاکان نمی«
 آل  ،151و129/بقـره (» یـزکیهم  «هـاي    را قرآن بـا عبـارت      6این نقش پیامبر  

 )157/اعـراف ()یضَع عنْهم إِصرَهم واألغْاللَ الَّتِی کَانَت علَیهِم      (و  ) 2/ جمعه ،77/عمران
ها و عقاید منفی که در جـان    عبارت است از عادت   » اصر«نیز بیان کرده است، زیرا      

مـصطفوي،  (همـان آلـودگی فکـري       » االغالل«و  ) 3/357کرمی حویزي،   (نشیند    می
گنابـادي،  (شـده اسـت    هـم انباشـته   هاي نفسانی متنـوع و روي      و خواسته ) 5/123
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گیر کرده و از حرکت به  یر، انسان را زمین که چون بار سنگین یا قید و زنج       )2/211
  .دارد سوي مطلوب بازمی

شـود و   پذیري او آغـاز مـی   لیت راه شهود با تصمیم خود فرد و مسئو    پیمودن. 6
پـردازد یـا بـه     این خود اوست که با استفاده از عوامل درونی و بیرونی به تزکیه می       

 پرتو نکات یـاد شـده،       در .)14/ اعلی ،10 و 9/شمس (گمارد   همت می  جان» سیهدت«
  :فرایند تزکیه و بازگشت به فطرت عبارت است از

  
  رهایی از غفلت. یک

فانه من یغفل فانمـا      «؛توجهی، تعبیر به غفلت از جان       در روایات از غفلت و بی     
» الغفلـۀ ضـالل النفـوس   «هـا   و گمراهـی جـان  ) 69/227مجلـسی،   (» یغفل عن نفسه  

بـراي همـه مـردم در    6وسـط پیـامبر  تالوت آیـات ت . شده است ) 1/69آمدي،  (
 مطـرح  چـشم پوشـی  راستاي تزکیه به عنوان یک گام اساسی و مأموریت غیرقابـل    

 129/بقره (و در چهار جاي قرآن    ) 11/، طالق 59/، قصص 106/اسراء(ت  گردیده اس 
» یزکیهم «پیش از جمله  » یتلوا علیهم آیاته  « جمله) 2/ جمعه ،164/ آل عمران  ،151و  

 تـالوت آیـات نقـش     کـه اسـت  چنین چینشی گویاي این اند که آمده است تا بنمای   
  .سازد  دارد و زمینه تزکیه را فراهم میزدایی غفلت
  

  هشدار و اخطار. دو
 آن را تحت سه عنوان      از فطرت و خطر به فراموشی سپردن      له جدایی   قرآن مسئ 
عار رغم شـ   بهدهد که  در تعبیر نخست به مدعی ایمان هشدار می    : گیرد  به مطالعه می  

ارد، ممکن است خویشتن خـویش را  مداري را در متن خود د تدین که معنی فطرت  
یاد ببرد و از نظر فکري و شخصیتی به کسانی ملحق شود کـه خـدا را فرامـوش     از  
  برند؛ له خودشان را نیز از یاد میکنند و بدین وسی می
  )19/حشر()سهم أُولَئِک هم الْفَاسِقُونَوال تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسوا اللَّه فَأَنْساهم أَنْفُ(

پـس خداونـد آنهـا را بـه       ،مانند کسانی نباشـید کـه خـدا را فرامـوش کردنـد            ] اي اهل ایمان  [و  «
  ».ندا  گرفتار کرد، آنها فاسقانخودفراموشی
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  )44/بقره(» تَاب أَفَال تَعقِلُونَأَتَأْمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ وتَنْسونَ أَنْفُسکُم وأَنْتُم تَتْلُونَ الْکِ(
 !؟خوانیـد  کنید، با اینکه کتاب را می   تان را فراموش می   ، اما جان  دهید  آیا مردم را به نیکی فرمان می      «

  »!اندازید؟ آیا خردتان را به کار نمی
 توجـه  از است  عبارتگیرد که     صورت می » اغراء«دومین هشدار قرآن در قالب      

یا برانگیختن توجه او ) 4/136عباس حسن، (ت داشتنی  دوسيدادن مخاطب به امر  
  )واژه اغراء/ 2خلیل جرّ،  (.کنند پسندیده تا پیوسته به آن عمل يبه کار

و ) 3/253همان، ( سوره مائده 105و ) 1/219طبرسی،( سوره بقره    138 در آیات 
  شده است؛قاعده فوق استفاده روش و از ) 16/178طباطبایی، ( سوره روم 30
)ونَصِبابِدع نُ لَهنَحغَۀً ونُ مِنَ اللَّهِ صِبسنْ أَحم138/بقره()غَۀَ اللَّهِ و(  

و مـا تنهـا او را عبـادت    ! با رنگ خدایی باشید و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر و زیباتر اسـت؟      «
  ».کنیم می
)    م ضُرُّکُمال ی کُمأَنْفُس کُملَینُوا عا الَّذِینَ آمها أَیـا   یمِیعج کُمـرْجِعإِلَى اللَّهِ م تُمیتَدنْ ضَلَّ إِذَا اه

  )105/مائده()فَینَبِّئُکُم بِما کُنْتُم تَعملُونَ
 وقتـی شـما هـدایت شـدید، گمراهـی      . مالزم خویشتن خود باشید!اید اي کسانی که ایمان آورده    «

خداوند است و او شما را از آنچـه  تان به سوي   بازگشت همۀ .رساند  گمراهان گزندي به شما نمی    
  ».سازد اید، آگاه می انجام داده

فَأَقِم وجهک لِلدِّینِ حنِیفًا فِطْرََة اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاس علَیها ال تَبدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِـک الـدِّینُ              (
  )30/روم()الْقَیِّم ولَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَ

گرایانه روي خود را به سوي این دین کن، همراه باش با فطرت خـدایی کـه مـردم را بـر آن          حق«
دگرگونی در آفرینش خدا راه ندارد، این است آیین برپادارنده، ولـی بیـشتر مردمـان           . آفریده است 

  ».دانند نمی
واقعیت همراهی پیشنهادي قرآن با جان، فطرت خدایی و رنگ الهی، همراهی با 

هاي نهفته در روان انسان اسـت کـه ریـشه در خلقـت      ها و بیزاري   رشت، گرایش س
  )162/167/جوادي آملی، فطرت در قرآن، . (دارد

 برگزیـده  دادن به فطرت گریزان      عنوان سوم و اخیر که قرآن براي هشدار و بیم         
  باشد؛ وضعیت مرگ و قیامت آنان میاست، گزارش 
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وأَما الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مرَض *مِنْهم منْ یقُولُ أَیکُم زادتْه هذِهِ إیماناو إِذا ما أُنْزِلَت سورةٌ فَ(
  )125-124/توبه()فَزَادتْهم رِجسا إِلَى رِجسِهِم وماتُوا وهم کَافِرُونَ

 یکی از شما این سوره در ایمان کدام: گویند  بعضی از آنان می،شود اي نازل می هنگامی که سوره«
شود و   این سوره سبب افزایش ایمان ایشان می،اند ایمان آوردهکه پس کسانی ! فزونی ایجاد کرد؟

به [ فرود آمده پلیدي را  و اما کسانی که در دلشان بیماري وجود دارد، سوره. ندا ایشان خوشحال
کفر چشم از جهان فرو افزاید و سرانجام آنها در حال  بر پلیدي پیشین آنها می] دلیل عنادورزي

  ».بندند می
  )89-88/شعراء()إِال منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سلِیمٍ* یوم ال ینْفَع مالٌ وال بنُونَ (

بـا قلـب خـالی از مـرض در پیـشگاه      کـه   مگر کسی ،رسانند  نفعی نمی  روزي که مال و فرزندان    «
  ».ده هم رسانخداوند حضور ب

 در روایتـی از امـام    خـالی از حـب و دوسـتی دنیـا     به دلـی »قلب سلیم «تفسیر  
 اشاره به این اصل کلی دارد کـه تمـام حـاالت منفـی               ،)7/197طبرسی،( 7صادق

 چنـان کـه در روایتـی،    ،روحی ـ اعم از عقاید و اخالق ـ ریشه در دنیـاگرایی دارد   
  )همان (».هاست عالقمندي به دنیا سرسلسله تمام خالفکاري«: فرماید می6پیامبر
  

  هاي مادي مشاهده سرگذشت تمدن. هس
هاي فروپاشیده تاریخ را که بـه   قرآن مرور به سرگذشت جوامع پیشرفته و تمدن  
ت به فطـرت پرداختـه و زمینـه       دلیل کوردلی، به مخالفت با پیامبران و منادیان دعو        

شناسد و بـه طـور مکـرر      می مؤثر اند، براي بیداري فطرت     هالکتشان را فراهم کرده   
مخاطبانش را به چنین سیر و      ) 10/ محمد ،46/، حج 82 و 44/، غافر 44/فاطر،  9/روم(

 کیفـر اصـرار بـر حراسـت از کـوردلی،            ،خواند تـا چـون گذشـتگان        می سفري فرا 
  .دامنگیرشان نشود

تر است که در   حج درخور مطالعه جدي46 سوره غافر و   82آیه  بین این آیات،    
مل بازدارنده از بازگشت به فطرت و       اولی از دانش سازنده تمدن مادي به عنوان عا        

 یـاد  چنـین سـیاحتی در بینـایی چـشم بـصیرت      در دوم، به صورت ضمنی از تأثیر        
  .شود می
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أَفَلَم یسِیرُوا فِی األرضِ فَینْظُرُوا کَیف کَانَ عاقِبۀُ الَّذِینَ مِنْ قَبلِهِم کَانُوا أَکْثَرَ مِنْهم وأَشَد قُوةً (
فَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالْبیِّنَاتِ فَرِحوا بِما * ی األرضِ فَما أَغْنَى عنْهم ما کَانُوا یکْسِبونَ        وآثَارا فِ 

  )83-82/غافر()عِنْدهم مِنَ الْعِلْمِ وحاقَ بِهِم ما کَانُوا بِهِ یستَهزِئُونَ
زیـستند، مـشاهده     کسانی را که در گذشته می     کنند تا چگونگی پایان کار      آیا روي زمین سفر نمی    «

وردشان ا ولی دست،کنند؟ آنها از نظر نیروي انسانی، قدرت مادي و آثار تمدنی بیشتر و پیشتر بودند
 بـه دانـش   ،شان رفتنـد  پس وقتی فرستادگانشان با دالیل روشن به سراغـ ،دیشان نینجام نیازي به بی 

  آنـان را فـرا  ،)یعنـی عـذاب  (به استهزا گرفته شده بود   نزدشان شادمانی کردند و آنچه توسط آنها        
  ».گرفت

  
  پرستش و توسعه عبودیت. چهار

ورد شـود کـه دسـتا    اي گفتـه مـی   اجویانـه هـاي خد  پرستش در اسالم به فعالیت    
شـود   کننده در آن مشاهده نمی      محسوس مادي و فراخور عقل حسابگر خود عبادت       

 امـر بـه     وبـه، جهـاد، خمـس، زکـات و        ق بارز آن نماز، روزه، حج، دعا، ت       یو مصاد 
 ،ق این نوع فعالیـت، هـدف اساسـی   ی در تمامی مصاد  .معروف و نهی از منکر است     

تر با خداوند است تا یاد غیرخدا از خانه دل بیرون رانده شـود و   چه عمیق  انس هر 
  .پاکی به وجود آید
د از و بع) 197/بقره( بهترین توشه تقواي الهی معرفی شده است ،در عبادت حج

ها رسـوخ کنـد    پایان مراسم باید یاد خدا همچون یاد پدران یا شدیدتر از آن در دل      
آورد    روزه ماه رمضان زمینه دسترسـی بـه تقـواي الهـی را فـراهم مـی                 .)200/بقره(
جوادي آملی،   (.)6/مائده( وضو و تیمم براي طهارت روح تشریع شده          .)183/بقره(

گنابـادي،  (دي نمازگزاران به طهارت روحی      عالقمن) 270/شناسی در قرآن،      معرفت
ــی شــده اســت   ) 11/212 فــضل اهللا، ؛2/279 ــاز مــسجد معرف ــزایش امتی ســبب اف
ــه( ــدا   .)108/توب ــاد خ ــرآن از ی ــه( ق ــودداري از ) 14/ط ــر «و خ ــشا و منک » فح
کند، با ایـن تأکیـد کـه یـاد خـدا       ه تشریع نماز یاد می  فبه عنوان فلس  ) 45/عنکبوت(

کارهاي زشت و خردناپذیر، زیرا روحیه انجام تمام کارهـاي   تر است از ترك      بزرگ
مورد رضایت خداوند و ترك تمـام کارهـاي مـورد غـضب خداونـد را در انـسان                   

  )18/59فضل اهللا، . (کند تقویت می
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  حراست دل. پنج
دهد و بـا     دستور حراست دل را می     6، به پیامبر   قرآن قرآن در آخرین سوره   

هـا    که فکر بـد در دل   آشکار و نهان  گران     وسوسه  و گوید از خطر وسوسه     تأکید می 
  . به سه صفت ربوبیت، الوهیت و فرمانروایی خداوند پناه ببرد،اندازند می

پیام روشن سوره این است که هیچ کسی در برابر این خطـر مـصونیت نـدارد،                 
مجلـسی،  (روزانـه هفتـاد    بایـد   که براي حراسـت پـاکی جـانش          6حتی پیامبر 

  .کنداستغفار و طلب آمرزش ) 90/282همان، (ار ب یا صد) 25/204
  :فرماید می6 روایتی پیامبردر
، همـان  (».لوال ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنـی آدم لنظـروا الـی الملکـوت              «

67/59(  
بـود،   هاي فرزندان آدم نمـی     شیاطین در اطراف دل   ] وسوسه[اگر گشت و گذر     «

  ».نشستند حتماً آنها به تماشاي باطن هستی می
روند تـا بـذر وسوسـه را در دل آنهـا بکارنـد و       به سراغ مؤمنان نیز می    شیاطین

ان درنگ به یاد زمزمه جان و خداي رحم  ولی آنها بی،توفیق شهود را از آنان بگیرند
  شود؛  سیماي حق و حقیقت دوخته میشان بهافتند و چشم دل می
  )201/اعراف()نَ الشَّیطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هم مبصِرُونَإِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائِف مِ(

د، پرداز طراف دل آنها می   یقیناً کسانی که تقواپیشه هستند، هرگاه وسوسه شیطان به چرخیدن در ا           «
  ».شود دوخته می] به حق و حقیقت[بالفاصله آنها به خود آمده و چشم دلشان 

  
  گیري از الگوهاي عینی بهره. شش
  )119/توبه()یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وکُونُوا مع الصادِقِینَ(

  ».تقواي الهی را پیشه سازید و با صادقان باشید! اید اي کسانی که ایمان آورده«
تواصـوا بـالحق و تواصـوا       «و  ) 200/عمـران   آل(» صابروا و رابطـوا   «هاي    عبارت

گرایـی مبنـاي    رسانی متقابـل را در امـر حـق      و یاري  که همکاري ) 3/عصر(» بالصبر
کند، شامل الگـوگیري متقابـل در سـطوح افـراد      زیست جمعی مسلمانان قلمداد می    
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کس بـا پایـداري بـه پـاي حـق، بـه         به این معنا که هر ،شود  معمولی جامعه نیز می   
  . انگیزه پایداري بدهداندیگر
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