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 آن يـ اخالق يکالم يو کارکردها يآباداهلل شاهتيۀ فطرت آينظر
ارشد فلسفه اخالق دانشگاه قم يكارشناس/  نارونديد يمهد mahdi.dinarvand@chmail.ir 

 دانشيار گروه فلسفه و كالم دانشگاه قم/  ياحمد عابد

 18/07/1395پذيرش: ـ  25/02/1395دريافت: 

 چکيده
ا  ايشان رآبادي كه از نوادر دوران و نوابغ زمان است و حقيقتاًعلي شاهزامحمدعارف كامل، حضرت عالمه مير

اب تکوين بايد مفسر جدي فطرتِ قرآني دانست، با نظريۀ فطرت خود، مبناي وثيقي در تبيين ارتباط ميان كت

ادياتش ق و اعتقخال)انسان( و كتاب تدوين )قرآن( بنا نهاد. اينکه تمام دين با همۀ اصول و فروعش و با فقه و ا

قاله ما در اين آبادي قابل اصطياد باشد. لذتواند از نظريۀ فطرت عالمه شاهريشه در فطرت بشري داشته باشد، مي

بوت ند، معاد، ايم كه فطري بودن تمام اركان و اجزاي دين )توحيبه تبيين نظريۀ فطرت ايشان پرداخته و كوشيده

ثبات اهيم و به آبادي مورد بحث و بررسي قرار داهلل شاهبر نظريۀ فطرت آيت و امامت، اخالق و احکام( را مبتني

ملـه هـاي گونـاگون ديـن و اخـالق، از جبرسانيم. همچنين به برخي از نتايج حاصل از اين نظريه در حوزه

 كرد، اشاره شده است.« خالي نبودن زمين از حجت حق»توان از آن در اثبات اي كه مياستفاده

 فطرت، توحيد، معاد، واليت، اخالق، عشق. ها:هكليدواژ
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 . مقدمه1

 يلسـففک منظر، بحث ين موضوع از يدهد. امي ليرا تشک يآبادعالمه شاهۀ آثار يماموضوع فطرت جان

حث فطـرت بگر، يانسان( ارتباط دارد و از منظر د و است؛ چراكه با سه موضوع مهم فلسفه )خدا، جهان

د و يـشـود )چراكـه موضـوع عرفـان عبـارت از توحمي شمرده يائل عرفانو عشق از موضوعات و مس

ث ت و مباحـيـم و تربي، تعلـيشناسـ، روانيشناسـ، معرفتيشناسـنيموحد است(. از منظر ثالث، به د

ان فـراو يـۀتک فطـرت ۀلئر مسـبز ين ينيد يهادر منابع و آموزهها گونه ارتباط دارد، و در رأس همۀ آننيا
 (.39ص  ،1384 ن،ايشده است )گرج

ون چـ ياتيبـر فرضـ ين است، كه مبتنيمسئلۀ خاستگاه د، ديدر عصر جد ياز مسائل مهم كالم يکي

رشـت س ينفـ ين و به طور كلـيد يبرا يشه در ذات و سرشت آدمير ين، نفيد يبرا يمنطق يۀفقدان پا

ط ن حـال خـير عـله و دئن مسـيـبـه ا ياسالم يپاسخ يآبادشاهۀ فطرت مرحوم ياست. نظر يآدم يبرا

 ست.هاآن يشناختو روان يشناختجامعه يهاو پاسخ ۀلئطراحان مس يهافرضشيبر پ يبطالن

 ،يداننـد )مطهـري ميالمسـائل معـارف اسـالمرا ام« فطـرت»لۀ فطرت تا آنجاست كـه ئت مسياهم
كه شـاهد  آوردپديد مين توقع را يه، ايک نظري يبرا يتين اهمي( و طبعاً چن63 ، ص2 ، ج1390-1389

م عمـده ينيبمـي گـريدسـوي م. از يآن باشدربارة از كتب و رسائل فراواني و حجم ها يپردازهيانواع نظر

ديگـر بتِ د بوده و لذا نسـيدانستن توح يشتر معطوف به فطريب، كه دربارة فطرت شده يايعلم يكارها

ن مقالـه را يـتـوان امي رونيـاده و ازشـن نييجامع تب يات با فطرت به شکلين و اخالقياصول و فروع د

آن را  ري، نقـش و تـ ث«يفطر يشناسانسان»ن مباحث دانست كه ضمن پرداختن به ينو به ا يواجد نگرش

 خواهد كرد.  يات( بررسين و اخالقين، فروع دين )اصول ديد يهابودن مؤلفه يدر اثبات فطر

 ت فطرتي. معنا و ماه2

 فطرت در لغت .-1-2

و ابـراز  ءيگشودن ش، (325 ص ،13ج ، 1387زبيدي، ) شکافتن يدر لغت به معنا« طَرَفَ» ةفطرت از ماد

از  شـکافتن ،(781ص  ،2ج  ،1368 ،ي)جـوهر ابتدا و اختراع ،(510ص  ،4ج  ،ق1404 ،فارسابن) آن

لقـت خنش و يآمده اسـت و ازآنجاكـه آفـر (396ص  ،1 ج ،تابي ،ي)راغب اصفهان جاد و ابداعيطول، ا

و  نشي، آفـرن كلمـهيا ياز معان يک، ياست يامکان يک عدم و اظهار هستيمنزلۀ شکافتن پردة تاربه ياله

 .(23ص  ،1390، يآمل يباشد )جواد ييو ابتدا يكه ابداع ينشيالبته آفر؛ خلقت است
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 اتيات و رواي. فطرت در آ2-2

 ۀكلمـمـا اسـت؛ ا ر رفتـهگوناگون به كـا يهاست بار به صورتيحدود ب« فَطَرَ» ۀدر قرآن، مشتقات كلم

فَاَقِم وَجهَـکَ : »سورة روم و دربارة انسان استفاده شده است 30ۀ يک بار در آيغه تنها ين صيبا ا« فطرت»

 مُ ولکِـنَّ اَكََـرَ النّـاسِ الينُ القَـيکَ الـدّهللِ ذلِلَ لِخَلقِ ايها ال تَبديفَطَرَ النّاسَ عَلَ يفاً فِطرَتَ اهللِ الَّتينِ حَنيلِلدّ
بـر  دا مـردم رااست كه خ ين همان فطرتيا؛ ن رو كنيانه( به ديگرافانه )حقيحن يپس با نگاه؛ «علَمُونَي

 .داننديشتر مردم نميب ين استوار، ولين است ديست، اين يرا دگرگون ينش خدايآفر؛ ده استيآن آفر

را واژه ن يـار قـرآن ان بـنخستي يندارد و برا ياسابقهبه كار رود قرآن آنکه در از پيش كلمۀ فطرت 

 (.451، ص 3ج  ،1389-1390 ،ي)مطهر انسان به كار برده استبارة در

ويـهه در فطرت در روايات نيز بر اساس مفهوم قرآني آن شکل گرفته و به لحاظ معنايي و مصـداقي بـه

ت واليـو  احاديث شيعي توسعه يافته است. توحيد، معرفت پروردگار، دين، اسالم، رسالت پيامبر اسـالم
اند ه شدههاي فطرت در روايات شمردو برخي از سجاياي اخالقي از جمله معاني و مصداق اميرالمؤمنين

 (.155، ص 5ق، ج 1414؛ سيوطي، 12، ص 4ق، ج 1389؛ كليني، 205، ص 1ق، ج 1410)صدوق،

 قت فطرتيحق. 3-2

 ز ازيـاسـت و ن يجـودهة انسان است، از سنخ وجـود و كمـال ويو يفطرت از آن جهت كه نحوة هست
 ينـد: فطـرت ذاتـيگومي نکـهيمساوق با وحـدت اسـت. ا يبرخوردار است؛ چون هست يقيوحدت حق

جـنس  يعنامست كه از ذات به ين معنا نيلذا به ا؛ تيت است نه ماهيهو يجا ذات به معنانياست، در ا

بـه . تيـاهمفهوم است نه م يلذا دارا؛ ت انسان استيو فصل انسان انتزاع شود، بلکه فطرت در متن هو

عقـول مل يـمفهـوم و از قب يدارا، رونيـازا. تيـاست نه از سنخ ماه يفطرت از سنخ هست، گريعبارت د

 يحـد فيد و تعرينه تحد؛ است يف ماهويل و تعريفاقد تحل، ت ندارديو چون ماه، است يفلسف يثان

هـاد او نهة انسـان كـه در يـقت وهمان خل يعن؛ يدارد يف شرح اسمي؛ بلکه تعريف رسميدارد و نه تعر
 .(52و  36 ،26ص  ،1390،يآمل يش و شهود خاص نهفته است )جواديگرا

 (يآباد)فطرت در نگاه عالمه شاهي شناس. انسان3

 چهارگانه يهافطرت. -1-3

كننـد، از مي احصـا يامـور فطـر عنـوانتسـام  بـه عمول مواردي را با گرچه در محاورات و مباحث م

 است:دسته چهار بر  يكه امور فطرآيد به دست مي يعرفان يمباحث تخصص
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 باشد؛ يحس كه به واسطۀ آن، انسان ملک .1

 باشد؛ يال كه به واسطۀ آن، انسان ملکوتيخ .2

 باشد؛ يعقل كه به واسطۀ آن، انسان جبروت .3

 .(24 ص، د1387 ،يآباددر حق شود )شاه يو فان يعشق كه به واسطۀ آن، انسان الهوت .4

 چهار مرتبه است: يگر فطرت انسان دارايه عبارت دب
 ؛فطرت است يحس، كه ظهور ملک .1

 ؛فطرت است يال، كه ظهور ملکوتيخ .2

 ؛فطرت است يعقل، كه ظهور جبروت .3

 فطرت است. يعشق، كه ظهور الهوت .4

هـار ن چيـبه ا كند و انسان را مفطورمي اشاره يبه چهار عالَم در نظام هست يآبادمرحوم شاهدر واقع 

ت را در سرشـ رد كه خداونـد آنيگمي صورت ياا واسطهيلۀ ابزار يداند. ورود به هر عالَم به وسمي عالم
، عـالم ياز حواس ظاهر يمندگونه كه انسان به واسطۀ بهرهنيبد؛ و خلقت خاص انسان قرار داده است

رد و يـگمي ملـک وجـود قـرار ۀلـرو در مرحنيـكند و ازامي و ظاهر وجود خود را درک يعت ماديطب

ال مجـرد و درک عـالم مَـال بـه يـاز خ يبرخـوردار ۀشود. سپس به واسطي ميموصوف به صفت ملک

ن بـا وسـاطت يگردد. همچنـي ميشود و متصف به صفت ملکوتمي وارد يا ملکوت هستيباطن  ۀمرحل

ي بروتـكند و انسان جمي ر و صعود به مراتب عقل، عالم جبروت را درکيو س يعقل و درک لذات عقل

راه . رسـدبز يـعـالم الهـوت ن يعنـين عالَم، يتواند در قوس صعود به باالترمي ن انسانياما هم؛ شودمي
 ريدر الهـوت سـ، گاه عشق، فطرت است. انسـانِ مفطـور بـه عشـقين عالم، عشق است و پايورود به ا

 .(29 ص ،د1387 ،يآبادشود )شاهي ميكند و در حق فانمي

 خلق انسان بر صورت پروردگار .2-3

از قـول  اين روايت شريف است كه امام رضا آباديمرحوم شاهيک ركن اصيل در نظريۀ فطرت 

(؛ يعنـي 13و  11، ص 4ق، ج 1412)مجلسـي، « خَلَقَ اهللُ آدَمَ عَلي صـورَتِه»فرمودند:  نبي اكرم

جودات اعم از ملکي و ملکـوتي، خداوند، آدم را بر صورت خود خلق كرد. انسان در ميان ساير مو

جامعيتي دارد كه قبل از او و بعد از او همانندي ندارد. جامعيـت او، ايـن اسـت كـه ايـن موجـود 
اي روشـن اي براي كل عالم هستي باشد و از سـوي ديگـر نمونـهتواند از سويي نمونهكوچک مي

جودات است كه هم خَلق اسـت انسان اكمل مو عربيابنالعالمين باشد. به عقيدة براي خالق و رب
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عربـي، )ابن«  نّه خلق و حـقفکل ما سوي االنسان خَلقٌ الّا االنسان ف»گويد: كه ميو هم حق؛ چنان

 (.396، ص 2ق، ج 1412

 :گويدمي زين يآبادعالمه شاهن باب يهم در
سـم ت كه به ان اسيا يش حق است؛ برايش نماياست كه سر تا پا يانۀ همۀ موجودات، موجوديانسان در م

 ۀهمـ يراجامع موجودات و دا ۀ( و انسان، نسخ54 :)روم« خلقکم ياهلل الذ»جامعش انسان را خلق فرموده: 

 ايـآ ؛«العـالم اکكبـر يک انطـويـر و فيأتحسب أنک جـرم صـغ» د:يفرمامي نيرالمؤمنيمراتب است. لذا ام

ده شـده اسـت. يچيپ يبزرگ يايتو دنكه در وجود ي؟ درحالين جرم كوچک هستيكه تو فقط هم يپندارمي

 ،يآباداهت اسـت )شـيـندة ربوبيرو انسان نمانيانسان است؛ ازا يهر كمال، اسم منشئ يذات دارا يعني« اهلل»

 .(99 ص ،الف 1387

 ي.فطرت اله. 3-3

عشق  انسان را مفطور به چهار فطرت حس، خيال، عقل و آباديمرحوم شاهطور كه گفته شد، همان

طرت مراد از ف»گويد: داند و مياما از ميان اين چهار فطرت، دو مورد آن را فطرت الهي ميداند؛ مي

طرت ف(؛ اما استدالل ايشان در باب اختصاص 29د، ص 1387آبادي، )شاه« الهي، علم و عشق است

تعـالي، كمـال صـرف اسـت. گونه بيان كـرد: ذات مقـدس حقتوان اينالهي به علم و عشق را مي

. هرچـه ن همۀ كماالت، از جمله علم را دارد. از سوي ديگر مالک عشق، ادراک كمال اسـتبنابراي

كمـال  تر باشد، عشق نيز باالتر است. پس حضرت حق سبحانه، كه عينادراک، باالتر و كمال قوي
صـور و ادراک و عالِم به ذات خود است، عين ابتهاج و عشق اسـت و هـيع عشـقي بـاالتر از آن ت

ج آفريـده سرشته شده، بر مبنـاي عشـق و ابتهـا« اهلل»ابراين وجود انسان، كه بر فطرت شود. بننمي

رتي كه يابد و در صوشده است. شاهد اين ادعا اين است كه انسان خود را عاشق و شائق كمال مي

 كند.فطرت او شکوفا شود، به قلۀ عشق صعود مي

ن گرفته تا درجات باال( اسـت. ييز مراتب پا)ا يمراتب نامتناه ياست كه دارا ياگانهيقت يعشق، حق

 اسـت كـه يده شـده و تنهـا مخلـوقيـعشـق آفر يفطرت الهـ ي، بر مبنا«اهلل» انسان به عنوان مظهر اسم
اهلل و  يفـ يفنـا ي، مراتب عـالين درجات ظاهر سازد. در عشق الهوتيتريرا در عال يتواند عشق الهمي

از دارد و معشوق هر كس، متناسب بـا مرتبـۀ عشـق اوسـت. ين ابد. عشق به معشوقيمي باهلل ظهور يبقا

د. بـايمي، به خود علـم يند و با علم حضوريبمي آورد، نخست خود رامي انسان، كه از عالم ملک سر بر

)فطـرت عاشـقه(،  پسند)فطرت عالمه(، خود نيبخود رو،نيااز؛ خود اوست، معشوق اونخستين ن يبنابرا

( اسـت. تـا يدوسـتشي)فطرت آسا طلب( و راحتيطلب )فطرت آزادي(، آزاد)فطرت كاشفهي رأخود
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رسـد. درسـت اسـت كـه ينم يقـيكه انسان به معشوقۀ نفس سرگرم است، به وصال معشوق حق يزمان

ن زنـدان يـكـم از اد كميـسـت، باين امـر وارد نيبر ا يراديع اين معشوق انسان، خود اوست و هينخست

فصـل  يعنين ظهور عشق است؛ يانسان، هم يواقع يير كند. پس دارايتر سيخارج شود و در مراتب عال

و بـه  يابـديز نمي، تمـايعقل جبروت يبا تجل ياست. او حت يدگان، عشق الهوتيگر آفريز انسان از ديمم

ۀ يـخالصـۀ نظر. (79ص  ،د1387 ،يآبادرا درک كنـد )شـاه يد مرتبۀ عشق الهـي، بلکه بارسديكمال نم
 ونه است:گنيفطرت ا

ن مـدرِک و يتريقـو -عـز و جـل -)او جـه عاشـق خـود اسـتيخداوند عالِم بـه خـود و در نت. 1

 ؛ن مدرَک است(يتركامل

 ؛صُورَتِهِ( يد )خَلَقَ اهلل آدمَ عليخداوند انسان را بر صورت خود آفر .2

 .ق(ور به عشهم مفط )پس هم مفطور به علم است ونتيجه: انسان عالِم به كمال مطلق و عاشق آن خواهد بود

گـام ر ددر دو سط  وجود دارد. انسان كم دستدر انسان علم و عشق ، طور كه گفته شدنکته: همان
نگـرد و مي بـه خـود و نـواقو خـود يامـا وقتـ؛ شـودمي اول به ذات خود علم دارد و لذا عاشق خود

ورزد. بـه مـي بـه او عشـق ،متوجه كمال مطلق شـده، ابديمي تيمعشوق يش را فاقد كمال الزم برايخو

قـرر د طلـب عاشـق ميـۀ فطـرت، قيرا در آ« اعراض»و « حنافت»سبحان است كه پروردگار دليل ن يهم

 «.ف قم وجهک للدين حنيفا»فرموده است: 

 يآباددر نگاه عالمه شاه )وجه انسان( مراتب نفس .4-3

طرَفَ»فۀ يۀ شريدر آ .يباطن .2ي و ظاهر .1 دو وجه است: يانسان دارا « المَسـجِد الحَـرام وَلِّ وَجهَـکَ شـَ
جـه ير نتد، )مسجدالحرام( جسم است هيچون متوجهٌ ال ؛مراد وجه ظاهر است ،(144و  149 ،150 :)بقره
ه قبلـه بـرا تقابل جسم با جسـم اسـت )ماننـد رو يد جسم باشد؛ زيكند بامي هم كه به آن رو يزيآن چ

 ت و...(.يبودن در نماز، ذب ، دفن م
 ردست؛ زيـرا ، مراد از وجه، وجه باطني ا«ف قم وجهک للدين حنيفا»ر بحث ما، يعني آيۀ فطرت اما د

جـه ن ويـامـا ا؛ د بـه آن رو كنـديپس وجه باطن انسان با؛ است ين(، از مقولۀ معاني)د هينجا متوجهٌ اليا
هـا ه آنو بـ ندهست انسان است كه هفت مورد ۀو دراك يعبارت از جهات باطن يست؟ وجه باطنيچ يباطن
ه بـه كـ؛ يو اخف ي)نفس(، عقل، قلب، روح، سرّ، خف ند از: حساند و عبارتيگومي «گانهف هفتيلطا»

 :(327، 330 ،413 ، صالف 1387 ،يآباد)شاه اندز معروفيهفت شهر عشق ن
 هفت شهر عشق را عطار گشـت

 

 مياک كوچـهيـما هنوز اندر خم  
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سـاس گانۀ حس، عقل و قلب اسـت كـه اگانۀ انسان، وجوه سهفتان وجوه هيد توجه داشت كه از ميبا
و  يلکـمات جهـان يـتوانـد بـه مادمي ن سهيچۀ ايدهد و انسان از درمي ليق را تشکيد انسان به حقايد

 ابد.يراه  يات جهان هستيمعنو
است كـه مـدرک محسوسـات  ياد، قوهيد و مطلق. مقي: مقاستدو قسم  ر)نفس(: حس خود ب حس. 1

 ياو مطلـق، قـوه؛ مبصرات، مسموعات، مشـموعات، ملموسـات و مـذوقات يعنيم ملک است: عال
 ا نفـس، انسـان بـهيـحـس  ۀشـود. در مرتبـمي عالم برزخ با آن درک ۀگاناست كه محسوسات پنج

را از يـز؛ داردت نـياز انسان يقتاً حظّين مرتبه حقيانسان در ا. آن نظر دارد يهانتيو ز يويدن يزندگ
 ؛(130-125ص  ،ج1387 ،يآبادطنت است )شاهيت و شيت، سبعيميبه، ن مرتبهيامظاهر 

كـه در مرتبـۀ گونـه ؛ بديناسـت يمراتب يكند و دارامي است كه معقوالت را درکي اعقل: عقل قوه .2
، كمـال و شـدت در مرتبـۀ رشـد، يكنـد؛ ولـمي لۀ برهـان درکي، معقوالت را به وسـ«عقل بالفعل»

از  يشـود )جمعـمي «عقـل بالمسـتفاد» ر بـهيكند و از آن تعبمي شف و شهود درکمعقوالت را با ك
مانـدگار و  يهاا بطن، عقل مشتاق است به لـذتين مرتبه يدر ا. (137-135 ص ،1387 سندگان،ينو

اگـاه خـروج از چري، فـۀ الهـين لطيا يا و آخرت. مقتضايان لذت دنيجمع م يحشر با مالئکه و حت
 ؛است ياله يايا و اولير انبيوزة بزرگان، نظم و ورود به حيبها

، نفـس، ن مقـاميشود. در امي كه با آن عاشق خود و كماالت خود از نفس است ياقلب: قلب، مرتبه. 3
دهد. حال اگر متوجـه كمـاالت محسـوس شـود و از مي ل كماالت خود قراريتمام همتش را تحص

 يفطـر ياگـر متوجـه كمـاالت معنـو ي؛ ولـشـودي ميكماالت معقول باز ماند، دچار خسران ابـد
ه ن مرتبـيـدر ا. كند، رستگار خواهد شـد هال آنيت( شود و همتش را صرف تحصي)معرفت و عبود

ن يخـرن و آيقـيشـود و بـه مقـام علـم المي ا و عوالميخداوند در همۀ اش يانسان متوجه ظهور سار
 شـفكو را ، ارِ متعـال اسـتداللق ظهور بـه وجـود حـقِ ظـاهياز طر يرا ويز؛ رسدمي مرتبۀ اسالم

 .(415و  414 ص ،الف 1387 ،يآبادند )شاهكمي

 )دفائن العقول( يامور فطر ۀ. گستر4

 نيف ديتعر .1-4

را كـه مجموعـه  يو عملـ يک سلسله معـارف علمـي يعني ؛د، اخالق و احکام استين مجموعۀ عقايد

 ،سـبحان ين نزد خداين دينامند. امي نيست، دهاديو نباها ديباۀ و مجموعها ستيو نها اعتقاد به هست

 ص ،1390 ،يآملـ ي)جـواد اسـت يتعـالت حقيجانبۀ انسان در سـاحت هـدااد همهيهمان اسالم و انق
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رو هر گـاه نيات و عدالت(، ازيالتزام به معرفت، عبود؛ )يعني قين عبارت است از التزام به حقايد. (145

ز در كتـاب يسه چ يعنيخاص ملتزم است؛  يم كه ذات ما به اموريبايميم، دريبه كتاب ذات خود نظر كن

 .(330 ص ،الف 1387 ،يآباد)شاه« ت و معدلتيمعرفت، عبود»فطرت ما مستور است، 

 ن اسـتيل اجهل داشته باشد و فطرتاً به دنبا يزينکه انسان دوست ندارد نسبت به چيا يعنيمعرفت 

، يوحـ يعنـ؛ يرديـگمي ن دو قـراريان ايبه مبدأ و معاد و آنچه منسبت ويهه هببد؛ ايز علم يكه به همه چ
 نبوت، عوالم وجود و... .

 كند؛ از جملـهتر از خود خضوع ميعبوديت يعني اينکه هر انساني فطرتاً در برابر موجود كامل

انـد؛ يـا بـه هاي اين امر فطري، تواضعي است كه افراد براي صـاحبان علـم و حشـمت قايلنشانه

ت گزارند و در حضور او ولو كودک باشد، اعمال منـافي عفـكه نزدش حاضرند احترام ميشخصي 

 دهند.انجام نمي

ا ه عـدالت رپسندد كه به او ظلم شود و فطرتاً خواهان آن است كينم يع انسانينکه هيا يعنيمعدلت 
ن يد و مـاببدأ و معاه معرفت مالتزام ب»ن سه مورد: يشود التزام به امي نياش به اجرا درآورند. لذا ددرباره

 «.التزام به عدالت»و « تيعبود يعنيالتزام به خضوع در برابر كامل؛ »و « مبدأ و معاد

 يآباده شـاهعالمن از نگاه يف ديست. پس تعرين هافاقد آن يو كسند اين فطريالتزامات همان د هانيا
« دت و عـدالت در حقـوق و حـدويعبارت است از معرفت و عبود يو اله ين فطريد»ن خواهد شد: يا

الت ت و عـديـم فطرت نوع بشر مفطور به معرفـت، عبوديتدانسحال كه . (128ص  ،د1387 ،يآباد)شاه

ۀ فطـرت يـآ م دريكه قرآن كرنيز ن مطلب يسرّ ا ،ستين موارد نيجز التزام به هم يزيز چين نياست و د
طور كـه در مباحـث همان: شودمي روشنانند بازگردن يخود را به سمت دروي خواهد تا ها مياز انسان

و  يگانـۀ حـس، عقـل، قلـب، روح، سـرّ، خفـمنظور از وجه انسان همـان وجـوه هفت، قبل اشاره شد

 ين هفـت شـهر عشـق، حـس و عقـل و قلـب، وجـوه اصـليـان ايم كه از ميز اشاره كردياخفاست و ن

ت و يـودن )معرفـت، عبيـگانۀ دركان سهاز ا يکين سه وجه را به سمت يک از ايد هريپس با؛ اندانسان

ل ت و وجـه عقـيـوجه حس را به سمت عدالت و وجه قلب را به سمت عبود يعن؛ يعدالت( اقامه كرد

 :را به سمت معرفت
حـدود  اش شناخت حقوق،كه الزمه ،يت حدود الهيتوجه به رعا يعن، يحس ۀوجه در مرتب ۀاقام. 1

جتهـد م يد و رجـوع بـه فتـوايـا تقليـعلم فقه و اصول آن  متوقف بر اجتهاد درو است  يو معرفت اله

 ؛ط استيالشراجامع
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، معـاد، يد، اسـما و صـفات الهـيـۀ توحيتوجه عقل به معارف اله يعن، يوجه در مرتبه عقل ۀاقام. 2

 ينـد تعـالگونـه كـه خداوم؛ همانيد به كتاب فطرت و ذات چنگ زنيل آنها، بايتحص ينبوت و... كه برا

 ؛بخوان كتاب خودت را؛ (14: )اسرا« اء كتابَکاقر: »فرمود

ه ده كـيوجه در مرتبه قلب: عبارت است از تخلق قلب بـه صـفات حسـنه و اخـالق پسـند ۀاقام. 3

سـنه، حع ملکات ين كمال جميقيبه . ت و خضوع در برابر ذات مقدس پروردگار استيآنها، عبود ةعمد
دگـار ت و خضوع در برابـر ذات مقـدس پروريبودع يمَال صبر اگر براراي ب. ت استيمتوقف بر عبود

 .(137 ص ،1387 سندگان،ياز نو يست )جمعين صورت كمال نير ايدر غ و باشد كمال است

نکـه يبـود و ا يآبادمرحـوم شـاهگانۀ آن از نگـاه سـه ين و اجـزايف ديتعر ،آنچه تا كنون گفته شد

 نـوندا كنـد. اكيـتوجـه شـود و اقامـه پن ميـد ياز اجـزا يکـيد بـه يانسان با يک از سه وجه اصليهر

 يفطـر ،ايشـانۀ فطـرت يـم با توجه به نظروشيكميات و ين و اخالقين، فروع ديم به اصول ديپردازمي

دو كم دسـتتـوان ، ميديـآي ميكـه در پـ يک از مـوارديـهر يم. بـرايرا نشان دهها ک از آنيبودن هر
 ده است.شل بسنده يک دليموارد به  يدر بعض، لهه داد كه به علت محدود بودن حجم مقائاستدالل ارا

 (آن دون ي)التزام به معرفت مبدأ و معاد و ماب نيبودن اصول د يفطر. 2-4

ارد، بسـپفطرت خـود گـوش  يد اگر سالک به نداگويمي يآباداهلل شاهتيآاصل وجود پروردگار: . الف
 يرمتنـاهيمن طالب حُسـن غ؛ صرفم من عاشق كمال بحت و جمال: ديگومي رسا يبا صداشنود كه مي
رت و معشـوق فطـاسـت  يهمه محـدود و متنـاه يانم و آنچه از كمال و جمال به من داديپاير بيو خ
ن و ي، مـؤمنايـا و اولياعم از انبها همۀ فطرت وتمام كمال و جمال است ، ن معشوق فطرتي. بنابرايستن

ز صـفات ذات اچون عشق  نيندارند. بنابرا يتفاوت عيد و هبرابرنن جهت يهمه در ا، ا و سعدايكفار، اشق
كند كـه معشـوق مي خواهد و اگر عاشق فعالً موجود باشد اقتضامي عاشق، معشوق يعن، ياالضافه است

 ،يآبـادفطرت در دار تحقق موجود است )شـاه م كه معشوقِيد حکم كنيهم بالفعل موجود باشد، پس با
 :بدين قرار استشده خالصۀ استدالل مطرح. (120ص  ،د1387
 ؛انسان فطرتاً عاشق كمال مطلق است .1
نسـان چون عشق به كمال مطلق به شکل بالفعـل در ا يعني)؛ خواهدي مي، معشوق فعليعشق فعل .2

 ؛ز بالفعل در دار تحقق موجود باشد(ين عشق نيد معشوق ايبا، وجود دارد
 جه: معشوق )كمال مطلق( موجود است.ينت
 ينکـه فطـرت هـر انسـاني: با توجه به اسبحانع كماالت بودن پروردگار يمع جمد و مستجيتوح. ب
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پروردگـار متعـال  يبودن و بلکه واجد همۀ كماالت بودن برا« احد»و « واحد»عاشق كمال صرف است، 

 :شودمي ثابت
اسـت،  كه انسان به آن مفطور است، فطرت تنفر از نقو است؛ و انسان از هرچه متنفـر ييهااز جمله فطرت

چه انب و نقو مورد تنفر فطرت است؛ چنيافته است از آن متنفر است. پس عي يبيو ع يچون در او نقصان

 ير و مركبيَرا كه هر كيباشد؛ ز« احد»و « واحد»د يه فطرت بايكمال مطلق مورد تعلق آن است. پس، متوجهٌ ال

ز فطرت است، نه توجه آن؛ پـس، ات نشود، و آنچه ناقو است مورد تنفر يمحدوديناقو است، و كَرت ب

ع حق بلکه استجما؛ ز ثابت شديد نيكه فطرت تعلق به كمال و فطرت تنفر از نقو است، توح ن دو فطرتيا

 ص ،1388 ،ينـيخم يد )موسـويز ثابت گرديو نيع نقايبودن ذات مقدس از جم يع كماالت را و خاليجم

185). 

بـه دو كم دستتوان مي يآبادعالمه شاه يبه دستگاه فکر بودن معاد با توجه ياثبات فطر يمعاد: برا .ج

 استدالل كرد: يشکل كل

اناپـذير استدالل اول: چون انسان بر فطرت الهي ساخته و پرداخته شـده اسـت و پروردگـار سـبحان فن

 اقي است؛تا ابد ب -عز و جل –شود پس انسان نيز فاني نخواهد شد و به لطف وجود او است و فاني نمي

فطـرت عشـق »، «فطـرت عشـق حريـت»، «فطرت عشق لقـا»، «فطرت عشق بقا»دالل دوم: است
يابـد و بقـا شاهد آن هستند كه روح پس از مرگ ابدان ارتقـا مي« فطرت عشق نام نيک»و « راحت

اي دارد كننـدهدارد؛ زيرا روح از عـالم امـر و مجـردات اسـت، نـه فنـا بـراي آن اسـت و نـه فاني

يـات بينيم انسان، عاشـقِ راحـت مطلـق، ح(. توضي  بيشتر اينکه: مي203ص ج، 1387آبادي، )شاه

يک در دنيا براي او موجود نيست؛ زيـرا محسـوس اسـت كـه مطلق و قدرت مطلق است؛ اما هيع

هاي آدمي مشوب و آميخته با رنج است و چون ثابـت اسـت كـه عاشـق تمام مشتهيات و خواسته

طلق، حيات مطلق و قدرت مطلق كـه عشـق آن در بشـر بالمعشوق محال است، پس بايد راحت م
ه ايـن كـگويد بايد عـالَم ديگـري باشـد وجود دارد موجود باشد. از اين نظر زبان فطرت به تو مي

و در تمعشوق را در آن توان يافت. پس به حکم فطرت و كتاب ذات انسان، عالَم ديگري هست كه 

فيها ما و»فرمايد: قرآن به صراحت اين فطرت را بيان مي آن عالم زنده و راحتي. بنابراين، آيۀ مباركۀ

كه نفوذ مشـيت  دهد معشوق شما(. خدا به شما وعده مي71)زخرف: « تَشتَهيه اکنفُسُ وتَلَذّ اکعينُ

ع و راحت مطلق است، موجود است و از براي شماست عـالَمي كـه در آنجـا آنچـه بخواهيـد، تـاب

جـا ماست و راحت مطلق و حيات و نفوذ مشيت مطلـق را در آنو ميل و اراده و مشيت ش خواسته
 :چنين است آبادياهلل شاهآيت(. خالصه استدالل 54الف، ص  1387آبادي، خواهيد يافت )شاه
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 ؛است يت فطريعشق راحت و حر .1

 ؛شودمي ق عالم مانع از وصال عاشق به معشوقيض .2

وم فطرت كـه معصـ يد به مقتضايپس با؛ داردت و راحت در عالم ملک وجود نيمعشوقۀ حر جه:ينت

ت محقـق اسـ يحکم كرد كه معشوق انسان در جهان هست، فيبرهان تضا يز به مقتضاياز خطاست و ن

را عشـق و يـد؛ زبرسـن عالم باشد و انسان در آن عالم، بـه معشـوق خـود ير از ايغ يگريد عالَم ديو با
 .(466 ص ،الف 1387 ،يبادآخواهد )شاهي مي، معشوق و محبوب فعليعاشق فعل

ه ۀ فطرت، بـيبر نظر يمبتنكم دستتوان مي ز مانند بحث معادينجا نيت(: در اينبوت و امامت )وال .د

 :ت استدالل كرديبودن وال ياثبات فطر يبرا دو شکل

هر  استدالل اول: آگاهي از مصاديق و صغريات عبوديت و معدلت بر عهدة هر فطرتي نيست و

تواند كشف چگونگي عبادات ذات مقدس پروردگار و كشف حقـوق و كيفيـت ميذات و فطرتي ن

ر ر عهـدة هـبـالغيوب نمايد؛ بلکه آنچه اداي آنها به صاحبانشان بدون واسطه از مبدأ فياض و عالّم
 فطرتي است، كبريات است؛ يعني حکم به لزوم عبوديت نسبت به ذات مقدس پروردگـار و حکـم

سـول وق؛ اما به حسب فطرت عادله بايد حکم كرد كه شخصي به نـام ربه لزوم معدلت و اداي حق

و نبي كاشف صغريات و مصـاديق عبـادت و عـدالت از طـرف ذات مقـدس پروردگـار در ميـان 

آيـد و ايـن بـه جمعيت در هر عصر و زمان باشد، وگرنه تعطيل فطرت عبوديت و معدلت الزم مي

طـرت فدگار روا نيست؛ يعني اگر امام يا همـان معناي ظلم است و ظلم نسبت به ذات مقدس پرور

ث كاشفه نباشد و جزئيات احکام را عنوان نکند، وجود فطـرت عبوديـت و معـدلت در انسـان عبـ
 و فطرتـي دهد. بنابراين، چون معلوم شد هر ذاتخواهد بود و پروردگار متعال كار عبث انجام نمي

ت كاشفه هم به حکـم فطـرت عادلـه كاشف مصاديق و صغريات عبوديت و معدلت نيست و فطر

كاشفه  كند به لزوم رجوع و تبعيت از فطرتبايد در ميان اجتماع باشد، پس فطرت عاشقه حکم مي

عـالِم  روست كه فطرت باب تقليد و رجوع بهاين)ولي اهلل( در نيل به معشوق و محبوب خود و از

 (.338الف، ص  1387آبادي، گشايد )شاهرا بر خود مي

تـام  يناقو، برخـ يبعض يعنيگر: چون فطرت كاشفه به حسب كشف مختلف است، يدارت عببه 
را كشـف يـز؛ ت از فطرت كاشـفه اتـم اسـتين اختالف در كشف، تبعيا ياتم هستند، مقتضا يو بعض

كـه يحالدر؛ ديـآيبرنم يت و عدالت از عهـدة هـر فطرتـياحکام مربوط به عبود يهاق و ظرافتيمصاد

 يوجـود دارد، بـرا يفطرت عاشـقه كـه در هـر انسـانسويي واجب است. از  يهر فطرتبر ها ت آنيرعا
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ل فرمـود: ين دليكند و به هممي ت از فطرت كاشفهيبه معشوق و محبوب خود، حکم به لزوم تبعرسيدن 

 (؛ چراكه فطرت كاشفۀ اتم، همان مقام عظماي واليت است.7)انبيا: « ف سئلوا اهل الذكر»

ق اسـت ين مصـاديكه كاشف ا يا شخصيشه هست، فطرت كاشفه يت عاشقه همن چون فطريبنابرا

ولت تشـرف امـا سـه؛ اج فطرت عاشقه ممکن باشـديرفع احت يد باشد تا مراجعه به او برايز همواره باين

 يضـانباشـد، مقت يع حجـاب و مـانعيكـه هـ يابه گونه از افراد بشر به محضر مقدس امام يهر فرد
اسـت،  ت مطلقهيكه مقام وال يد كاشف اتم و عالِم به معارف الهيفطرت با پس به حسب؛ ستيفطرت ن

فتـوح مق برهان حاصـل اسـت، همـواره ين معارف كه از طريم و تعلم ايباشد تا باب تعل يدر هر عصر

از  يسـر اسـت )جمعـياو هسـتند، م يكـه مسـت والها ق آنياما ارتباط مردم با آن حضرت از طر؛ باشد

 خالصۀ استدالل:. (160 ص، 1387 سندگان،ينو

 ؛ديآينمبر يت و معدلت از عهدة هر فطرتيات عبوديكشف صغر. 1

 ؛است يات هر فطرتيات از مقتضين صغرياما عمل به هم. 2
قه وگرنه وجـود فطـرت عاشـ؛ ات را كشف كندين صغريباشد كه ا ياد فطرت كاشفهيپس با جه:ينت

قـف ت و معـدلت وايـهد به تمام جوانب معرفت، عبودخوامي است و يتعال)كه عاشق حقها در انسان

 شود تا به محبوب خود برسد( عبث خواهد بود.

ت، يـوال قـتي)كمال مطلق( هستند و چون حقسبحان اصالتاً عاشق پروردگار ها استدالل دوم: انسان 

شـوق عم، گـريت خواهند شد. بـه عبـارت ديعاشق وال يبه شکل تبعها لذا انساناست،  ۀ پروردگاريسا

 ،14 ص ،ج1387 ،يآبادت خواهـد بـود )شـاهيـوال وا ياست و معشوق تبعسبحان انسان خداوند  يذات
اهلل در دار يولـ يعنـين عشـق يـد متعلـق ايپس با، االضافه است( و چون عشق از صفات ذات195 ،39

 تحقق وجود داشته باشد.

 ن يبودن فروع د يفطر. 3-4

ه كـاسـت ي قتـيد، حقيـتوح گـرياز طرف د. است ي، فطر«ديتوح»ات آمده است كه ياز روابسياري در 
 يرزكنـد و در اخـالق بـه طـمي خـاص ظهـور يد با نظميد در عقايتوح يعنيدارد؛  يات گوناگونيتجل
 ص ،1390 ،يآملـ يكنـد )جـوادمي ظهور يگريدارد و در اعمال به سبک منسجم د يتجلويهه ن و يمع
ملک بـدن  د است دريتوحي عبادات اجرا»د: گوي، ميب اشاره كردهن مطليبه هم يآباداهلل شاهتيآ. (95

سـرّ ز در يـحضـرت امـام ن. (244 ص ،1385 الشـموس،شمس ۀمؤسس يۀريت تحريئ)ه« از باطن قلب
 ند:نويسمي از قول استاد بزرگوارشان ةالصلو
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از  يعقل حظـ يبراه بدن و چنانچه از يملک ئۀحق جلّت عظمته است تا نش يت دادن ثنايع عبادات سرايجم

دن ملک بـ ياست، از برا يصدر حظ ياست و از برا يقلب حظ يت است و از برايمقام ربوب يمعارف و ثنا

ت و ياو بـه قدوسـ يت و ظهور ثنايحق به صمد ياست كه عبارت است از مناسک. پس روزه ثنا يز حظين

ع يمذات مقدس است به ج يثنا ه دارد،يت احديه و جمعيت جمعيت است؛ چنانچه نماز كه مقام احديسبوح

 (.13، ص 1381صفات )موسوي خميني، أسما و 

دنـد. يحات گوناگون تويتجل ن )خمس، زكات، حج و...(يشود كه تمام فروع دمي ن مقدمات روشنيبا ا

 هكـن است يخواهند بود. هم يز فطريد در ملک بدن نياست، لذا ظهورات توح يد فطريپس چون توح

 ه دادن بـهاز توجـ يرا ناشـ عت )مانند نماز، حج، امـر بـه معـروف و...(يشر يجابيا توان تمام احکاممي
ن بـه از توجـه داد يرا ناشـ صـدقات( و عت )ماننـد روزهيشـر يش به كمال، و احکام سلبيفطرتِ گرا

 ند:يفرمامي ينيرو امام خمنيااز. فطرت تنفر از نقو دانست
 يام الهشده و تمام احک يزيرات باهرات طبق نقشۀ فطرت طرحيعظام و آ يايانب يو دستورها ياحکام آسمان

 شود:مي منقسم يو دو مقصد اصل يبه دو قسم كل يو تبع يز طبق دو فطرت اصلين
 ونئاست، توجه دادن فطرت است به كمال مطلق، كه حق جل و عـال و شـ يو استقالل يمقصد اول كه اصل

الئکه ب و رسل و ممان باهلل و كتيات از ايدأ و معاد و مقاصد ربوباوست كه مباحث مب يۀه و افعاليه و صفاتيذات
ج بـه حل مهمات صالت و ياز فروع احکام از قب ياريو بس ياالخر و اهم و عمدة مراتب سلوک نفسانوميو 
 ا باواسطه.يواسطه يا بين مقصد مربوط است يا

النقـائو و عـت كـه اميا و طبيدن َۀية خباست، تنفر دادن فطرت است از شجر يو تبع يمقصد دوم كه عرض
ه و يـوه و وليـه و نبويـو مواعظ اله يقرآن يهاات و عمدة دعوتياز مسائل ربوب يارياالمراض است و بسام

قوا و تل صوم و صدقات واجبه و مستحبه، و يات از قبياز فروع شرع يرياض و سلوک و كَيعمدة ابواب ارت
 .(80 ص ،1 ج ،1377، ينيخم يوسوبه آن رجوع كند )م يترک فواحش و معاص

 اتيبودن اخالق ي. فطر4-4

ه بـن يـروع دبودن فـ يفطر ياست كه برا يال ما مشابه ادلهيات، دليبودن اخالق ياما در باب اثبات فطر

 م.يانجا تکرار كردهيز در ايم و همان روش را نيكار برد

 دنبـد در ملـک يـان توحيدت را سـرعبـا يآباداهلل شـاهتيآم كه ياستدالل اول: در قسمت قبل گفت

كـه و ازآنجا« د در ملکـوت نفـس اسـتيـان توحياخالق، سـر»: توان گفتمي ن الگويطبق هم. داندمي

 شود.مي ز ثابتيات نيبودن اخالق ياست، فطر يد فطريتوح

 يكند و خود را بـه مرتبـۀ قلـب رسـاند، پـا در واد ينفس ترق ۀكه از مرتب ياستدالل دوم: هر انسان
ن است كه شخو متخلق بـه يا، ت شدنيانسان ين باال آمدن و وارد واديت گذارده است و شرط ايسانان

 يآباداهلل شـاهتيآ يار اصليمع. (135 ص ،ج1387 ،يآبادشود )شاه ياخالق اهلل و متصف به صفات اله
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 ، ص58 ج ،ق1412 ،ي)مجلسـ« تَخَلّقوا بِ خالقِ اهلل»ت: يروا ،شيمدنظر خو ينظام اخالق يمهندس يبرا

نکه انسان بر صورت پروردگار خلـق شـده يست مگر ايممکن ن ين تخلق به اخالق الهيكه ااست  (139

ع بشر مفطـور بـه فطـرت اهلل هسـتند و ازآنجاكـه پروردگـار يپس جم«. صورته يخلق اهلل آدم عل»باشد 

ت يـرا بـه فعلهـا د آنيو بااست مفطور به آن صفات ، ز كه مَََل حق استياست، انسان ن يمتعال را صفات

 ياسما و صفات حضرت حق جل جالله و متخلق به اخالق الهـهمۀ فطرت، مظهر  يبرساند. پس اقتضا
حقـوق هـر  ةدربـار از رسـول اهلل يتـياز ذكـر رواپـس  يآباداهلل شاهتيآم كه ينيبمي لذا؛ شدن است

دهـد و مي ارتبـاط ياخـالق الهـ از يکـيک از آن حقـوق را بـه يهر ،مسلمان بر گردن برادر مسلمانش

 يشـدن فطـرت ين كار به مقتضـايم )كه ايشو يسازد كه اگر متخلق به اخالق الهمي گونه ما را متنبهنيا

 م داشت.يخواه ياخالق يو... انسان يو اجتماع يفرد يهانهيدر آن صورت در همۀ زم است(

وسـتي، هاي بـرادري و دكنيم: از جمله نشـانهاي از اين تخلق به اخالق الهي اشاره ميدر اينجا به نمونه

يم شـده پاداش صله است؛ يعني انسان مسلمان وظيفه دارد در برابر آنچـه از سـوي بـرادرش بـه وي تقـد
اداشـي پاست، سپاسگزاري كند و براي كار نيکي كه از طرف دوست و برادرش دربارة وي صورت گرفته، 

 (؛ آيـا60ن: )الـرحم« هـل جـزاءُ اسحسـان الّـا اسحسـان»مايد: فركه خداوند سبحان ميدر نظر گيرد. چنان

گويـد،  پاداش نيکويي و احسان، جز نيکويي و احسان است؟ اگر انسان بخواهـد نيکـي بـرادرش را پاسـخ

جبـران  اي كه گرفته استبهتر است در صورتي كه توانايي مالي دارد، آن را به بهترين شکل و بيشتر از صله

 رده اسـت وورت اقدام وي دليل بر انس و محبت است؛ زيرا بدين وسيله از او تقـدير كـكند كه در اين ص

ق الهـي اي تخلق بـه اخـالهاي عاطفي، چنين روشي گونهكند. گذشته از جنبهاين خود محبت را بيشتر مي
 لسـي،)مج« ليـا مـن يعطـي الکََيـرَ بالقليـ»خـوانيم: است؛ چراكه همواره خدا را با اين صفت كريمانـه مي

ارهـاي ككنـي  او در برابـر (؛ اي كسي كه به سبب ناچيز )بندگي( بسيار عطـا مي360، ص 92ق، ج 1412

كنـد نـه مطـابق مقدار باشد، پاداشي بر اساس بزرگواري خويش عطا ميخير بندگانش هرچند كوچک و بي

« مِثلَهزا ة فال يجزي  لا بالسَيئا و مَن جاءَمَن جاءَ بالحسَنَه فَلَهُ عَشرُ أمثاله»فرمايد: خبري ما؛ تا آنجا كه ميبي

ار كـو آن كس كـه  (؛ هر كس كار نيکي با خود بياورد، پاداش آن را ده برابر دريافت خواهد كرد160)انعام: 

 (.122و  121ج، ص 1387آبادي، شود )شاهناصواب آورد، همانند آن مجازات مي

 نيقت ديبودن حق يفطر . 4-5

تـالش و يم ات و احکام دانسـتيد، اخالقيآن را عقا يم و اركان اصلين آوردياز د يفيدر مباحث قبل تعر

از  ينـيچننيف ايم فارغ از تعارينجا قصد دارياست؛ اما در ا يم كه هر سه ركن آن فطريم نشان دهيكرد
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م كـه عـارف يم و سـپس نشـان دهـيف كنـيتعر يو عرفان ييروا يهان را مطابق آموزهيقت دين، حقيد

ن يـبـودن د يقت فطـريداند و بلکه حقي ميز فطريف نين تعرين را مطابق ايد يآباداهلل شاهتيآ، واصل

سـت. امـام ين جـز محبـت نيـات واردشده كـه ديد. در روايآي مياست كه در پ يلين تحليدر واقع هم

هـو الحـبّ ن يالدّ»ز فرمود: ي(؛ و ن95 ، ص27 ، جق1412 ،ي)مجلس« ن الّا الحبّيهل الدّ»فرمود:  باقر

بـاال « حـب»شـدتِ  يم كه وقتيدانمي گريدسوي از  .(84 ص ،5 ج ،1391 ،يزيحو)« نيوالحبّ هو الدّ
پس حب و عشق در بحث مـا بـه «. د استيعشق، حب اك»توان گفت: مي لذا .نامندمي آن را عشق ،رود

انسـان را بـه  يآبادشاه اهللتيآم كه يم و گفتين در مباحث گذشته از نظر گذرانديهمچن .ک معنا هستندي

، علـم يمراد از فطرت الهـ»د: گويمي عشق؛ و .4 عقل و .3 ال،يخ .2 حس، .1 داند:مي ز مفطوريچهار چ

رة انسان را به معرفت و عشق مخمّر كرده اسـت؛ يخمسبحان ( و خداوند 29 )همان، ص« و عشق است

كـه  ين مقـدماتيـاست. حال بـا ا يز منطويرا در عشق، معرفت نيزيست؛ قت انسان جز عشق نيپس حق

جـز  يزيـن چيـرا ديـز؛ سـتين جز فطرت و التزام به فطرت نيد»جه گرفت كه يتوان نت، ميمطرح شد
 خالصۀ استدالل:«. ستيحب و عشق ن

 ؛ن، حب استيد .1

 ؛است ي)عشق(، فطر حب .2

 است. ين فطريجه: دينت

تـو را )؛ «اء الجلـکيوخلقـت االشـ يجلخلقتک ال»ث: ي، با ذكر حديآباداهلل شاهتيآعارف وارسته 

 د:گويمي ني، چن(تو يا و موجودات را برايدم و اشيخود آفر يبرا
م ، مدرِک موال شود به عقلـش و محـب و عاشـق مـوال گـردد بـه قلـبش و تمـاين عبديو البته چن

؛ نيـقـت دين اسـت حقيخـود باشـد و همـ يقـيد موال و معشوق حقيحركات و سکناتش بر اساس د

ات مقـدس ذر محبـت و عشـق بـه ين غيد يعن؛ ي«ن اال الحبّيهل الد»چه از ائمۀ اطهار وارد شده: چنان

عشـوق ما را ظهور و جلوة يرسد كه تمام موجودات و اش ييست و كارش به جاين يگريز ديچ يتعالحق

 .(435ص  ،الف 1387 ،يآباد)شاه د بر حقّ ظاهرين ظهور استدالل نمايند و به ايبب يقيحق

 يآباداهلل شاهتيفطرت آ يةج مترتب بر نظري. آثار و نتا5

شـه ير»، «ن و فطرتيت دينيع»توان به مي يآبادشاهۀ فطرت مرحوم يج مترتب بر نظرياز جمله آثار و نتا
 «يبـا خداشناسـ يمالزمۀ خودشناس»، «مطلق بودن اخالق»، «نياطالق د»، «ين در فطرت انسانيداشتن د
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ن مقالـه تنهـا بـه يدر ا، تيكه البته به علت محدود اشاره كرد «اعت پروردگار متعالرابطۀ فطرت با اط» و

 م.يدهميارائه ها دربارة آن يحاتيو توضزيم پردامين آثار يدو مورد از ا

 «ت خالقياطاعت و معص»فطرت و  .1-5

لف ن جهـت مخـايـت از اياست، و معصـ يخواهيو آزاد يطلبتيات انسان، فطرت حرياز جمله فطر
حـدود د و ميـكـه ذاتـش مق ييايعت و دنيكند به طبمي ديخواه انسان را مقيفطرت است كه فطرت آزاد

خـواه انسـان را بـه ي، فطرت آزاديگر اطاعتِ حق تعاليدسوي از . (181 ص ،د1387، يآباداست )شاه

روسـت نيا. ازآور اسـتد شدن به موجود مطلق، اطـالقين مقيكند و امقيد مي موجود مطلق و اوامر او

 توان با حافظ همنوا شد كه:مي كه
 جهان به كـام مـن اكنـون شـود كـه دور زمـان

 

 مــرا بــه بنــدگي خواجــۀ جهــان انــداخت 

 (50، ص 1386)حافظ،    

 د:گويمي گريد يا در غزليو 
 گداي كوي تو از هشـت خلـد مسـتغني اسـت

 

 

ــت  ــالم آزاد اس ــر دو ع ــو از ه ــق ت ــير عش  اس

 (69)همان، ص    

 ن از حجت خداينبودن زم يفطرت و خال. 5ـ2

، ين موارد جزئـييان و تعيدار بن است كه فطرت عهدهيشود، امي ات فطرت آشکاريكه از مقتض ياز نکات

ت عبـادات و حـدود يـفيرا كشـف كيـسـت؛ زيت عـدالت نيرعا يو چگونگ يمشخصات و نحوة بندگ

ه يـزي اسـت كـچ آناز  يو آگـاه يگـذارمبـدأ قانونم با يازمند ارتباط مستقيآنها، ن يحقوق و نحوة ادا

شود كه فطرت عادلـه، انسـان را بـه مي ن امريخود منش  ا، ن عدم ارتباطيا .نندة جهان استيمطلوب آفر

ة ت آن بر عهدة او بوده است، دربـاريكند تا آنچه را كل ييان خالق و خلق راهنمايم يان رابطهيوجود چن
رو فطـرت، وجـود فطـرت كاشـفه و عـالِم بـه نيـاز مشخو كند. ازين اتش رايتحقق آن، حدود و جزئ

عبـادات و  ين موارد جزئيين و تبييتع يز براين يامبران الهيداند. وجود پي ميق را الزامين حقايات ايجزئ

قـت ين حقيبشر است كه چنانچه ا ۀفطرت عادل يبرا يقت پاسخيدر حقو آنهاست  يادا ةحقوق و نحو

ان يـشـه در ميد همين صاحب فطرت كاشفه بايد. همچنشمي ليست، فطرت عاشقه تعطويپيبه وقوع نم

ت يـو رعا يفـه بنـدگيوظ يكـه همـان ادا يفطر ياقتضادر غير اين صورت را يز ؛باشدها حاضر انسان

است كـه  ين ستميابد و ايميماند و انسان به كمال خود دست نميثمر و عاطل و باطل يحقوق است، ب
ازآنجاكـه  يعنـ؛ ي(278 و 276 ص ،1387 ،يآبادشـاهنـوراهلل ) يسـتنندة انسان روا نيق و آفرخال ةدربار
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شـه وجـود داشـته باشـد تـا يد حجت خدا هم هميبا، عاشقه وجود دارند يهاو فطرتها شه انسانيهم

 كمال مطلق باشد. يت به سويبشر يگو و هادپاسخ

 يريگجهينت

نش يـمحکـم و چ ياست كه بـا مبـان يک دستگاه منسجم فکرياقع در و يآباداهلل شاهتيآۀ فطرت ينظر

و  ينـيتفکـر د يهـاو ابهامات موجـود در حوزهها پرسشاز  ياريت دارد تا بسيمسائل خود قابل يمنطق

لتـزام بـه ان عبـارت اسـت از يـد»كه  يآبادشاهن عبارت مرحوم يگو باشد. با توجه به ارا پاسخ ياخالق
از معـارف  يتوان انبـوه، ميمبنا قرار دادن آنبا و ، (126 ، صد1387، يآباد)شاه «آنچه در فطرت است

ا بـ يمالزمـۀ خودشناسـ»، «ن و اخـالقيـاطـالق د»، «ن و فطـرتيـت ديـنيع»از جمله  يانيو وح ياله

ه بـرا « نيروع دد در فيدر تقابل نبودن فطرت با تقل» و «)اسالم( ن واحديالتزام فطرت به د»، «يخداشناس

 رساند.اثبات 
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 منابع
 التراث.، قاهره، هيفتوحات مکق، 1412ن،يالديمح ي،عربابن

 .ي، مركز نشر مکتب اعالم اسالماللغه سييمعجم مقاق، 1404 ،احمد فارس،ابن

 ثار الجعفريـه،مرتضويه الحياء اآل مکتبه ،يم مرعشليق ندي، تحقمعجم مفردات الفاظ قرآن، بن محمدحسين ي،اصفهانراغب 

 ارلکتاب العربي.قاهره، د

 .يشه اسالميپهوهشگاه فرهنگ و اندتهران، دوم، چ ، ث عشق و فطرتيحد، 1387 سندگان،ياز نو يجمع

 اسراء.قم، ششم، چ  ،فطرت در قرآن، 1390عبداهلل، ي،آمل يجواد

 .يريتهران، ام ،صحاح اللغه، 1368، حمّار بنلياسماع ي،جوهر

 .ي، چ دوم، تهران، گلظوان حافيد، 1386ن محمد، يالدحافظ، شمس

 .هي، دارالهداتاج العروسق، 1387 ي،محمدمرتضديس ،يديزبينيحس

 اسالم. دينوقم،  ،نينور الَقل ريتفس، 1391 ،بن جمعهيعبدعل ،يزيحو

 دارالفکر.بيروت،  ،ر الم ثوريتفس يالدر المنَور فق، 1414ن،يالدجالل ي،وطيس

 .يشه اسالميپهوهشگاه فرهنگ و اندتهران، ، حارشرح رشحات الب، 1387 ،نوراهلل ي،شاه آباد

 .يسالمشه ايپهوهشگاه فرهنگ و اندتهران، دوم، چ ، يسي، زاهد ورشحات البحار، الف 1387 ،يمحمدعل ي،آبادشاه

 .يسالمشه ايپهوهشگاه فرهنگ و اندتهران، دوم، چ ، يدر تهراني، گردآورنده حرشحات المعارف، ب 1387 ،ـــــ 

 .يه اسالمشيپهوهشگاه فرهنگ و اندتهران، دوم، چ ، يآباداهلل نوراهلل شاهتي، آشذرات المعارف، ج 1387 ،ـــــ 

 .يمشه اساليپهوهشگاه فرهنگ و اندتهران، دوم، چ ، يگانياهلل فاضل گلپاتيآ ،فطرت عشق، د 1387 ،ـــــ 

 ، مؤسسه االعلم.ياكبر غفاريعل قي، تحقهيالفقمن اليحضره  ق ،1410 محمدبن علي، صدوق،

 ه.يدوم، تهران، دارالکتاب االسالمچ ، ياكبر غفاريق عليق، تحق1389، ياصول كاف، بن يعقوبمحمد ي،نيكل

 .39-52، ص36 ، شقبسات، «ينيو امام خم يآباداهلل شاهتيفطرت عشق از منظر آ»، 1384، يمحمد مهد ،انيگرج

 اء التراث.ياحروت، داري، ببحاراالنوارق، 1412محمدباقر، ي،مجلس

 .3و  2چ پانزدهم، صدرا، ج  ،مجموعه آثار، 1389-1390، يمرتض ي،مطهر

 .ينيمخم و نشر آثار امام يمؤسسه تنظتهران، چهل و هفتم، چ ، ثيشرح چهل حد، 1388 روح اهلل، ي،نيخم يموسو

 .ينيو نشر آثار امام خم ميموسسه تنظچ هشتم، تهران،  ، سرّ الصلوه، 1381 ،ـــــ 

 .ينيم و نشر آثار امام خمي، تهران، مؤسسه تنظث جنود عقل و جهليشرح حد، 1377،ـــــ 

 الشموس.مؤسسه شمس تهران، پنجم،چ ، يآسمان، 1385 ه مؤسسه شمس الشموس،يري ت تحرهي
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