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چکیده

در آثار صدرا بحثی منسجم درباره فطرت انسانی یافت نمیشود ،ولی ب ه ط ور رراکن ده
مباحث مهمی را در این باب مطرح کرده است .واژه «فطرت» در آثار صدرا مفهومه ای
متعددی یافته است :استعداد تکام  ،،اس تعداد وه کس مع ار  ،وج ود ان دکاکی و
اندماجی انسان در مرتبه ذات ربوبی و حال ت اتت دالی روح .هرچن د اخوانالص فا ب رای
نخستین بار آموزه خداشناسی فطری را در منبعی فلس فی مط رح کردن د و اب نس ینا و
سهروردی نیز اندیشههایی اب ،ارجاع به خداگرایی فطری دارند ،ولی این ص درا اس ت
که با تمسک به نظریه اتحاد تا  ،و معقول و به دس ت دادن تحلیل ی وی ژه از فرآین د
ادراک و ضمیمهکردن نظریه ارجاع تلیت به تشؤن ،تقریری جدید از خداشناسی فطری
ترضه کرده است .این تقریر از نخستین تالشه ا ب رای مستندس ازی آم وزه معرف ت
فطری خداوند ،به انگارههای تقالنی و فلسفی محسوب میش ود .ص درا همنن ین ب ه
فطریبودن برخی ادراکات همنون استحاله ترجیح بالم رجح ،و نی ز برخ ی گرایشه ا
همنون کمالگرایی ،حقیقتطلبی ،طاتتگرایی ،معصیتستیزی و  ...در ساحت وجودی
آدمی تصریح کرده است.
کلیدواژهها :صدرالدین شیرازی ،نظریه فطرت ،ادراکات فطر ی ،گرایشهای فطری،
خداشناسی فطری.
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مقدمه
در قرن اخیر ،برخی اندیشمندان و صاحبنظرران شریعه بره صرترج ردی در حرتهه
مباحث فلسفی ،کالمی و عرفانی نظریه فطرج را مطرح کردند .در این میان ،محمردعلی
شرراهآبررادی نقررت ت سیسرری دارد .وی بررهخصررتد در دو کتررا االنسرران واطفطرررة
(شرراهآبررادی )0632 ،و شررذراج اطمعررار (همررت )0632 ،مباحررث م ررم و برردیعی در ای رن
حرتهه مطرررح کررد 1.پررا اه او بایرد اه متسررتی خمینری ،محمدحسررین طباطبررایی و
به ویژه مط ری نام برد که همگری در فربرهسراهی و گسرترش کارکردهرای ایرن نظریره
س یم بتده اند .تردیدی نیست که نقت مط ری در این میان بی بردی اسرت .مط رری را
در سیر تطرتراج ایرن نظریره بایرد نقطره اوج قلمرداد کررد (بررای تفصری مطلرب ،نر :.
غفترینژاد .) 0634 ،م مترین و ه مشترک این چ ار شخصیت ت ثیرگذار ،تعلر خراطر
همه آن ا به فلسفه صدرایی است .ممکن است تت ه آنان به مبحث فطرج تحرت تر ثیر
آمتهههای صدرا و روش تحقی خاد او باشد .طذا بجرا اسرت کره ایرن پرسرتهرا را
مطرح کنیم که :آیا در آثار پرشمار صدرا بحثی اه فطرج ،مقتضیاج ،احکرام و طرتاهم آن
یافت می شتد؟ آیا اساساً صدرا مطاطعه ای نظاممند در این عرصره داشرته اسرت؟ آیرا در
مباحث تفسیری و رواییاش به این متضتع حساسیت نشران داده اسرت؟ متضر او در
خصتد انگارهٔ خداشناسی فطری چیست؟ آیا او بره ادراکراج و گررایتهرای فطرری
معتقد است؟
بیتردید پاسخ به این پرستها محتاج مطاطعه ای نظاممنرد در آثرار متکثرر فیلسرت
نام آشنای شیراهی است .به همین منظتر به تتبعی گسترده در آثار او دست یاهیدهایم ترا
به این پرستها پاسخ دهیم .مطاطعه ما نشان میدهد که وی فطررج را مسرتقالً بررسری
نکرده است ،وطی بحثهای پراکنده وی درباره این متضتع نسبت به پیشرینیان تفصری
بیشتری دارد (ن  :.غفترینژاد 0634 ،اطف :فص  9و  .)0این مسئله میتتاند معلتل پرکاری و
کثرج آثار او باشد .بهعالوه ،صدرا در مقایسه با برخی فیلستفان سلف ،با قرآن کرریم و
سنت معصتمان م نتستر است و همین نکته ایجا میکند که وی در اندیشهورهیاش
بیت اه دیگران تحت ت ثیر آمتههها و ادبیاج خاد کتا و سنت باشرد .آنهره در پری
مریآیرد گزارشری تحلیلری اه اندیشرههررای مؤسرا حکمرت متعاطیره دربراره متضررتع
فطرج است.
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 .1گزارش تحلیلی آرا
 .1 .1مفهومسازیهای صدرا از فطرت
در آثار صدرا به مناسبتهای مختلف ،شاهد تفاسیر متعددّی اه مف رتم فطررج هسرتیم.
استعداد تکام  ،استعداد قتّه کسب معار  ،و تد اندکاکی و انردما ی انسران در مرتبره
ذاج ربتبی و حاطت اعتداطی روح ،تفاسیر چ ارگانهای است که وی در متاض مختلرف
اه مف تم فطرج به دست داده است .مطرحکردن تفاسریر متفراوج و متعردّد اه فطررج،
حکایت اه آن دارد که وی عالقهمند است در متاضر گتنراگتن اه مفراهیم و واژههرای
قرآنی در بیان آمتهههای فلسفی و عرفانی ختد استفاده کند و اه خالل آن ،وحدج قرآن
و برهان و عرفان را به نمایت بگذارد .در ادامه ،مروری بر این مف تمساهیهرا خرتاهیم
داشت.
الف .فطرت :قوه و استعداد برای تکامل
صدرا در تفسیر آیه «أُوطَئِ اطَّذِینَ اشْتَرَوُا اطضَّالطَةَ بِاطْ ُدَی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُ ُمْ وَمَرا کرانُتا
مُ ْتَدِینَ» (بقره )03 :تعریفی اه فطرج انسانی به دست داده است .او مریگتیرد انسران در
نشئه دنیا به منزطه مسافری است که برای تجارج به سفر میرود .اه آنجا که هر ترا ری
برای تجارج به سرمایه نیاه دارد ،انسان نیز در این سرفر محتراج رأساطمرال و سررمایه
است .سرمایه او عبارج است اه همان «فطرج اصلیه»ای که خداونرد مردمران را برر آن
سرشته است .صدرا فطرج اصلیه را «قته و استعداد برای رسریدن بره در راج عاطیره و
دستیابی به سعادج» معرفی میکند؛ اه نگاه او ،همین استعداد فطری است کره در آیره
مزبتر اه آن با واژه «هدی» تعبیر شده است (اطشیراهی.)990/0 :0633 ،
ب .فطرت :قوه و استعداد برای کسب معارف
صدرا در متضعی ،در مقام بیان فرق روش اه بحث و نظر و روش اه اط ام و ش تد،
می گتید نفا در اول امر اه تمام علتم خاطی است و به حسب اص فطرج ،فقط دارای
قته ای محض و هیتالنی است .اما به حسب فطرج ثانیه 2،علتم کماطی اه ستی خداوند
برای او حاص می شتد .حصتل این علتم به دو طریقه است :گاه ایرن علرتم بره سربب
شدج استعداد نفا ابتدائاً و بردون اکتسرا  ،بررایت حاصر مریشرتد و گراه در پری
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اکتسا و استدالل بدان دست مییابد .قسم اول ،ختد ،بر دو گتنه است :گتنه نخسرت
آنکه انسان ختد نمیداند که این علم چگتنه و اه کجا برای او حاص شده اسرت؛ ایرن
قسم ،اط ام و «نفث در روع» 3نامیده میشتد .اما در گتنه دوم انسان اه منبعی که علرم را
اه او استنباط کرده آگاه است و به آن علم دارد .این منب  ،فرشتهای است که مطاطرب را
به قلب اطقا میکند .این قسم اه حصتل علم ،وحی نامیده میشتد و بره انبیرا اختصراد
دارد (همت.)946 :0636 ،
صدرا در ایی دیگر میگتید هر نفسری بره حسرب فطررجِ سرابقهاش ،صرالحیت
معرفت به حقای اشیا را دارد .هیرا نفا امری ربّانی و شریف است و اه همین حیث با
دیگر تاهر این عاطم تفاوج دارد .او این حدیث نبتی مش تر را ،که «اگر شریاطین برر
گِرد دلهای بنی آدم نمیگشتند ،آنان به ملکتج آسمان نظر میافکندند» 4اشاره به قابلیت
نفتس و حجا ها و متان مذکتر می داند؛ «پا آنگاه که این حجا ها اه قلب انسران،
که همان نفا ناطقه او است ،برچیده شتد ،صترج مُل و ملکتج و به طتر کلی عاطم
و تد ،چنانکه هست ،در آن متجلی میگردد» (همت.)002/4 :0906 ،
و ه شباهت این دو مف تم ساهی صدرا اه فطرج آن است که تفسریر او در هرر دو،
معطت به نتعی قته و استعداد است و وی س می اه فعلیت برای فطرج قائ نیسرت؛
اطّرا اینکره ایرن اسررتعداد در مف ررتمسراهی اول برره تکامر و رتدی نررا ر اسررت ،و در
مف تم ساهی دوم به کسب علتم و معار  ،که آن هم یکی اه مؤطفههای تکام و رتدی
است .بنابراین ،میتتان گفت مف تمساهی دوم صردرا اه فطررج ،اه شراخههرا و فرروع
مف تمساهی نخستِ وی است.
ج .فطرت اوّلی انسان :وجود نامتعینِ او در مرتبه ذات باری
صدرا در متاضعی اه آثارش به این نکته پرداخته است که «مبدأ انسران فطررج اوّطری او
5
ا ست و معادش باهگشرت بره همران فطررج نخسرتین اسرت» (نر  :.همرت 0632 ،اطرف:
033؛ همرت 303 :0636 ،و  .)966وی در دو منبر اخیرر ،فطررج اوطری انسران را برره «عرردم
ساب بر و تدش» تفسیر کرده است .صدرا این کرالم اب رامآمیرز خرتد را برا اشراره بره
حدیثِ «کان اهلل و طم یکن معه شیء» و آیه «قَالَ کذَطِ قَالَ رَبر هُرتَ عَلَری هَرینٌ وَقَردْ
خَلَقْتُ مِنْ قَبْ ُ وَطَمْ تَ شَیئًا» (مرریم )4 :تفسیر میکند و مریگتیرد« :خداونرد در ابتردا،
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خالی را اه عدم به و تد خاد بیاورد و در انت ا نیز آنان را اه و تد خاد بره عردم
6
ختاهد برد».
قدر مسلّم اینکه ،صدرا در ایرن عبرارج نمریختاهرد معردومیت محرض انسران را
فطرج بداند و معاد او را به عدم بعد اه و تد تفسیر کند .به عبارج دیگر ،مرراد صردرا
اه «عدم ساب بر و تد» ،عدمِ محض نیست؛ بلکه مراد او ،به قرینه مقابله« ،عدم خاد»
یعنی عدمِ «و تد تعین یافته انسانها» است .چتن صدرا در اینجا اه و رتد خراد نرام
می برد ،مراد او اه عدم نیز عدم همان و تد خاد است نه عدم محض .بنابراین ،مرراد
صدرا اه فطرج در اینجا ،و تد اندکاکی و تعین نایافته انسانها در عراطم ربرتبی اسرت.
همان و تدی که هنته امه عینیت نپتشیده و طبر مفراد قاعرده «بسریط اطحقیقرة کر ّ
االشیاء» در مرتبه ذاج ربتبی حضتر دارد .این و رتد اسرت کره مبردأ انسران اسرت و
باهگشت او نیز به همین مرتبه ختاهد بتد .سخنان بعدی او در تفسیر معاد ایرن نکتره را
ت یید می کند .صدرا میگتید عدم اول انسان همان ب شتی است کره آدم و حرتا در آنجرا
بتدند و و تدِ بعد اه عدمِ او ،هبتط اه آن به دنیا است و عدم دوم اه این و تد [معراد
حقیقی] ،فنای در تتحید است که ب شت متحدّان است .آمدن اه ب شت به دنیا ،نزول اه
کمال به نقص و سقتط اه فطرج اصلیه است و صدور خل اه خاط برهنراگزیر رز اه
این طری نیست؛ چنانکه رفتن اه دنیا به ب شت ،تت ه اه نقص بره کمرال و ر رتع بره
فطرج است (اطشیراهی 969 :0636 ،و .)306- 303
بر اساس این تفسی ر ،صدرا فطرج را مربتط به عتاطم قب اه دنیا میداند و برخال
مف تم ساهی پیشین ،که فطرج را به مراتب ناهل و تد این انی انسان ار راع مریداد،
صدق این مف تم را در مراتب عاطیه عاطَم و تد ستو ت میکند.
د .فطرت :حالت اعتدالِ اولیه روح
صدرا در متضعی به منظتر بیان منفعت عباداج بدنی در لب مناف روحرانی و درمران
بیماریهای نفسانی ،به ترکیب انسان اه دو بعد روحرانی و سرمانی اشراره مریکنرد و
می گتید بدن انسان حاطتی مزا ی دارد و مرادامی کره اه صرراط مسرتقیم و حردّ وسرطِ
اعتدال ،به اطرا منحر نشده ،صحّت و سالمت طبیعی بدن به حال ختد باقی اسرت؛
وطی آنگاه ک ه منحر شتد ،امراض و اسقام و آفاج بر بدن عارض میگرردد .روح نیرز
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حاطتی اصلی دارد که در هبان شریعت ،فطرج اصلیه نامیده شرده و هرر متطرتدی برر آن
هاده می شتد .بنرابراین ،فطررج بررای روح همهرتن مرزاج متعرادل بررای بردن اسرت.
همانگتنه که بعضی غذاها و داروهای م کتل و مشررو بررای بردن و مرزاج ،مفیرد و
بعضی اه آن ا مضر هستند و تعادل مزاج را بر هم میهننرد ،افعرال و اعمرال نیر و برد
انسانی نیز نسبت به فطرج اصلی روح بر همین منتال ت ثیرگذارند .مادامی کره روح برر
صفای اصلی ختد باقی باشد ،مح انعکاس انتار هدایت روحانی و وهشگاه نسیمهرای
سعادج و عنایت االهی ختاهد بتد و دائماً در اثر اط اماج ربّانی و ختاطر اخرروی ،بره
ب شت و عتاطم ملکتتی می و تت ه ختاهد داشت .اما اگر اه فطرج اصرلی و سرالمت
خُلقی ،که مردمان بر آن سرشته شدهاند ،منحرر شرتد و دچرار فسراد عقیرده یرا غلبره
اغراض نفسانی یا ارتکا اعمال قبیح گردد ،در دریای اطت غرق ،و دچار گمراهی و
خذالن میشتد (همت 0630 ،اطف.)093- 099 :
صدرا همهنین در متضعی ،طریقه عرفا برای کسب معرفت را طریقه فطرج صرافیه
میختاند( 7همت .)3 :0633 ،با تت ه به آنهه وی در خصرتد انعکراس انرتار هردایت و
تابت اط اماج ربانی و ختاطر اخروی به نفا انسان بیان کرد و آن را مشروط بره بقرای
روح بر فطرج اصلیه دانست ،عبارج اخیر را نیز میتتان نا ر بر مف رتمسراهی چ رارم
تلقی کرد.
بر این اساس ،طب این مف تمساهی ،فطرج عبرارج اسرت اه حاطرت اعترداطی روح
انسان که بر آن سرشته شده است و باقیماندن بر آن مت باج تعاطی و رتدی و کسرب
اط اماج ربانی و ختاطر اخروی را فراهم میآورد .مراد صردرا اه حاطرت اعترداطی روح،
حاکمیت ملکه عداطت بر روح و م ارشدن دو نیروی غضرب و شر تج تحرت سریطره
نیروی عق است (برای تفسیر مف تم عداطت ن  :.غفترینژاد.)93- 90 :0630 ،
این مف تم ساهی اه فطرج همهتن دو مف تمساهی نخست بره و رتد ایرن رانی
روح انسان نا ر است .اه آنجایی که فطرج در این مف تمسراهی بره روح تعلر دارد و
روح مرتبه ای اه و تد انسان است که دارای تعین و تدی اسرت ،نمریترتان رابطرهای
میان این مف تم اه فطرج و مف تم ساهی ستم برقرار کرد .بنابراین ،و ه تمرایز ایرن دو،
تعلّ مف تم ستم به باالترین مرتبه و تدی انسان ،که فاقد تعین اسرت ،و تعلر مف رتم
اخیر به مرتبه تعینیافته او است.
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ه .فطرت به معنای عقل
مطاطعه کاربردهای واژه «فطرج» در آثار صدرا نشان میدهد که وی ،عرالوه برر مفراهیم
چ ارگانه ای که اه فطرج به دست داده ،این واژه را در متاضعی به معنای نیرروی عقر
به کار برده است:
 .0مثالً در مقام بیان استحاطه اعاده معدوم مینتیسد« :اعاده ی هتیت و تدی فقط
در صترتی ممکن است که می استعداداج و ادوار فلکری و اوضراع سرتارگان و هرر
آنهه در نظام کلی ،گذشته است [و به و تد آن هتیت منت ری شرده] برا تمرام طرتاهم و
تتابعت ،حتی اینکه ابتدایی بتده است ،عتد کند و فطرج صحیح در تکذیب این وهرم
درنگ نمیکند» (اطشیراهی.)693/0 :0906 ،
 .0او در متضعی این مسئله را که ی ذاج در مقایسه برا مف رتم واحرد ،دو اضرافه
8
متخاطف و متنافی داشته باشد به ضرورجِ فطرجِ انسانی ،غیرممکن میداند (همان.)630 :
 .6صدرا در ایی دیگر استحاطه اینکه شیء باطقته اه حیث باطقتهبتدن ،در به فعلیت
رساندن چیزی اه قته به فعلیت دخاطت داشرته باشرد بررای فطررج انسران ،ناپرذیرفتنی
میشمارد (همان.)063 :
 .9او اه ابنسینا نق میکند که «هر کا عادج کند که بدون دطی  ،چیزی را تصدی
کند ،اه فطرج انسانی منسلخ شده است» (همان.)694 :
 .0صدرا در متضعی ،اه حکمای مت طّه و محققانِ صتفیه نق میکند که گفتهاند همره
عاطم حیتان واحدی است که اه ی نفْا با قتای متعدد و ی بدنِ مؤطَّرف اه اعضرای
متشابه و غیرمتشابه تشکی شده است .صدرا میگتید« :ارسطت هم تصریح کررده اسرت
که عاطم ،حیتان واحدی است؛ پا همانطتر که عق صریح حکرم مریکنرد بره اینکره
خاط ِ هید ،واحد است و متعدد نیست ،فطرج سلیمه نیز به وحدج خاط عاطَم ،با تمرام
9
ا زائت ،حاکم است» (همت30 :0609 ،؛ همت.)020- 029/0 : 0630 ،
فقره اخیرِ عبارج صدرا اه اتی اب ام دارد :نخست اینکره ،معلرتم نیسرت عبرارج
«پا همانطتر که  »...دنباطه کالمِ ارسطت است یا ،چنرانکره برخری مصرحّحان ترر یح
داده اند و آن را با عالمتِ نقطه و آغاه اه سطر بعد نشان دادهاند ،نتیجهگیری ختد صدرا
است (همان) .دوم اینکه ،اهر عبارج آن است که مراد اه فطررج چیرزی غیرر اه عقر
است؛ هیرا در مقاب عق به کرار رفتره اسرت .در ایرن صرترج ایرن واژه چره معنرایی
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میتتاند داشته باشد؟ کدام قته ادراکی انسان غیر اه عق است که چنین حکمری صرادر
کند؟ این احتمال به طتر ضعیف داده می شتد که مراد اه این واژه در کالم مزبرتر ،قرته
حدس باشد .وطی دقت در مفاد عبارج نشان مریدهرد کره بررخال آنهره اه برقرراری
مقابله میان عق و فطرج در اهر عبارج برمیآیرد ،مرراد اه فطررج همران قرته عقر
است .گتینده عبارج ،ختاه صدرا باشد یا ارسطت ،مریختاهرد بگتیرد همرانگتنره کره
وحدجِ نظام حاکم بر و تد هید ،عقالً بر وحدج خاط او دالطت میکند ،وحدج نظرام
حاکم بر ا زای عاطم ،به عنتان مت تد هنرده واحرد ،نیرز نشرانگر وحردج آفریننرده آن
است .مؤید این مطلب آن است که بحث اصلی صدرا در متض مرذکتر اثبراج تتحیرد
وا باطت تد اه طری وحدج عاطم است.
 .2 .1تقسیمات فطرت
در آثار صدرا فطرج طب مالکهایی تقسیم شده است .تقسیم فطرج به فطرج اوطری و
ثانیه و فطرج روح و بدن اه آن مله است.
 .1 .2 .1فطرت اولی و فطرت ثانیه
صدرا در متاضعی اه آثارش به سخن مش تر منست به ارسطت اشاره میکند کره گفتره
بتد« :هر کا می ختاهد آمتختن علتم ما را آغاه کند ،باید برای خرتد فطررج دیگرری
بیافریند»( 10همت 0636 ،اطف4 :؛ همت .)3 :0609 ،تحقی درباره اینکه آیا این سخن اه ارسطت
است یا اه آن دسته اه سخنان فلتطین است که بهاشتباه به ارسطت نسربت داده شرده ،اه
حتصله این پژوهت خارج است .برخی محققان چنین گفته انرد کره «فطررج ثانیره» در
اصطالح مشرقیین یا حکمت ایران باستان ،به خروج ارادی اه هی مادی گفته میشده و
بعدها به فلتطین رسیده است (خامنهای ،در :اطشیراهی 0636 ،اطف.)4 :
صدرا در متضعی دیگر ،ختد این سخن منست به ارسطت را تفسیر میکند و ضمن
اشاره به عقیده اش مبنی بر اتحاد عاق و معقتل ،میگتید معنای آن این است کره علرتم
االهی فقط با عقتل قدسی مماث است [و فقط قابلیت اتحاد برا ایرن دسرته اه عقرتل را
دارد] و ادراک آن نیاهمند ططف شدید و تجرّد تام است و این ،همان فطرج ثانیه اسرت؛
هی را اذهان خل در اول فطرج ،سخت و نفتذناپذیر است 11.بنرابراین ،ادراک معقرتالج
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محضه ،چنانکه هستند ،برای او امکانپذیر نیست .صدرا همین حاطت را «فطرج اوطری»
می نامد و فلسفه ریاضتکشیدن حکما را تلطیف نفا و معاطجه آن معرفی میکنرد؛ «بره
خاطر همین [سختی و کثافت نفا] است که اوطیرای حکمرت و فرهنردان حقیقرت بره
ریاضتهای تلطیفکننده مشغتل مریشرتند و نفرا خرتیت را معاطجره مرینماینرد ترا
فرورفتن در دریای معار االهی و تعمّ در حقرای ربرتبی  ...برایشران میسّرر گرردد»

(اطشیراهی.)3 :0609 ،

او در متضعی دیگر ،نظریه اتحاد عاق و معقرتل را ،طبر تقریرری کره خرتد اه آن
دارد ،اه ف م عمتم ،دور میشمرد و ادراک آن را محتاج داشتن فطرج ثانیره بلکره ثاطثره
میداند (همان.)34/0 :

 .2 .2 .1فطرت روح و فطرت بدن
صدرا در متضعی اه اسفار 12به رتبهبندی عتاطم سهگانره حسری ،مثراطی و عقلری اشراره
میکند و می گتید هر انسانی به واسطه وقتع در عاطم کرتن و فسراد ،اسرتحقاق عرذا
آتت را پیدا میکند ،اطبته در صترتی که نشئه ختد را تغییر دهرد و «گنراه فطرری» خرتد
[وقتع در عاطم مادیاج] را با فع طاعاج و ترک ش تاج بران نکند .او سپا اشکاطی
مطرح میکند و می گتید اگر بگتیی این سخنان ،با مفاد حدیث «ک متطرتد یتطرد علری
اطفطرة» منافی است ،در پاسخ می گتیم منافاتی میان این دو نیست ،هیرا آنهه در حدیث
ذک ر شده فطرج روح است که به حسب ذاتت اه عاطم قدس و ط ارج است؛ حال آنکه
آنهه ما اه آن سخن می گتییم ،آغاه نشئه بدن و قرارگرفتن نفا در آن است .صدرا این
حاطت را فطرج بدن مینامد.
وی ،تنافی حدیث «ک ّ متطتد علی اطفطرة» با حدیث مش تر «إن اهلل قد خل اطخلر
فی لمة ثم رشّ علی ا من نتره» را نیز با انگارهٔ تفکی میان فطرج روح و فطرج بدن
13
ح شدنی میشمارد (همت023- 020/4 :0906 ،؛ همت996- 990 :0609 ،؛ در تفسیر حدیث اخیرر
ن  :.همت.)090 :0636 ،

 .3 .1اختالف فطرتها یا تساوی آنها
صدرا در متاضعی سخنانی دارد که اه آن اختال

انسان ها در فطرج نخسرتین اسرتفاده
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می شتد .در عین حال ،گاه اه تساوی حاطت اوطیه نفتس نسربت بره خیرر و شرر سرخن
میراند .به نظر میرسد نتعی ت افت در آرای او و تد دارد که ح شدنی نیست .بررای
روشن شدن این مدعا این سخنان او را در این دو همینه گزارش میکنیم.
 .1 .3 .1اختالف فطرتها
صدرا در دو متض اه تفسیرش درباره اختال ذاتی نفتس انسانی اه حیث گرایت بره
ذاج ربتبی سخن گفته است .وی معتقد است همانگتنه که نفرتس انسرانی در ن ایرت
امرشان مختلف هستند و هر ی  ،سرنتشتی ویژه ختد ختاهد داشت ،در ابتدای امر نیز
اختال داشته اند .اختال آن ا ناشی اه اختال مبادیشان است؛ همران چیرزی کره در
کالم پیامبر (د) اه آن به «معادن» تعبیر شرده اسرت ،آنجرا کره فرمرتد« :اطنراس معرادن
کمعادن اطذهب واطفضة» .صدرا می گتید خداوند در هر نفسری معنرایی ویرژه و نیرروی
محرکه خاصی آفریده است که او را به ستی معدن اصرلیاش مریکشراند و ترا بردانجا
نرساند ،اه تحری باه نمی ایستد .حرکاج اعضای انسان ،آثار آن معانی محرِّکه است که
دست قدرج االهی اه روی حک مرت و رحمرت ،در نفرتس بره ودیعرت ن راده اسرت.
بنابراین ،نفتسی که میان آن ا و باریتعاطی واسطهای نیست ،به طتر طبیعی به حضررتت
ذ می شتند .اما دسته دیگری اه نفتس ،که حجا های عزّج و واسطههرای قردرج
میان آنان و ذاج اقدس االهی حائ است ،برا در راج و رتبرههرای مختلفری اه حیرث
صعتد و هبتط ،محشتر ختاهند شد و چهبسا برخی اه آنان اه آنهه در اول امر بتدهاند،
پلیدتر شده باشند (همت33- 36/6 :0639 ،؛ همت.)024- 023/0 :0633 ،
صدرا در متضعی دیگر اه تفسیرش ذی تفسیر مف تم «صراط» (حمد )0 :این پرست
را مطرح میکند که :اگر همه انسانها برر حربّ خداونرد و شرتق بره سرتی حضررتت
مفطتر شده اند ،سبب تفاوج نفتس در هدایت و گمراهی و طاعت و معصیت چیست؟
او پاسخ را بر اساس تفاوج نفتس در صفا و کدورج ،قتّج و ضعف ،شرافت و خسّت
استتار میکند .همهنین ،اه اختال استعداداج مادی ،که بر اثر اسربا بردنی و احرتال
دنیتی برای هر ی اه انسانها رقم میخترد ،و عتارض اتفاقی ،که سلسله علر آن بره
امتر علتی و ن ایتاً قضای ساب اهطی خداوند منت ی میشتد ،یاد میکند .صدرا میگتید
ارواح انسان ها به حسب فطرج اوطی در صرفا و کردورج و در راج قرر و بعرد بره
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خداوند متفاوج اند .متادّ سفلیه ای که به اهای هرر روح انسرانی در عراطم کرتن و فسراد
و تد دارد نیز اه حیث ططافت و کثافت متفاوج ،و مزا راج آن را در قرر و بعرد بره
اعتدال حقیقی مختلف است .بنابراین ،قابلیت این متاد برای ارواحی کره بره آن را تعلر
ختاهد گرفت ،متفاوج ختاهد بتد .خداوند در قضای ساب ختیت بررای هرر روحری،
ماده مناسب آن را مقدر فرمتده و برای هر معنایی ،صترج محاذی آن را رقم هده است،
به گتنه ای که ططیفتری ن متاد و صتر به اشر ارواح و نفتس متعل ختاهد بتد .طب
این کالم صدرا ،ططافت و کثافت متاد تشکی دهنده بدن انسران ،تراب شرر و خسّرت
روحی است که به آن تعل ختاهد گرفت .صدرا تفاوج نفتس بشری را ،کره او آن را را
دارای حقای متخاطف می داند ،با تفاوج اصتل و معادن عقلیهشان ،یعنری همران اربرا
انتاع آنان ،تبیین میکند (همان003 :؛ نیز ن  :.همان690 ،023 :؛ همت.)063 :0620 ،
 .2 .3 .1تساوی نسبت نفوس انسانی به خیر و شر
در عین حال ،او در متاضعی نفا انسان را به حسب اص فطرج ،برای پرذیرش اثرر اه
مالئکه و شیطان ،صاطح میشمارد و ت کید میکند که این صالحیتِ ت ثیرپرذیری ،نسربت
به مبدأ اط ام و مبدأ وستسه مساوی است و چنین نیسرت کره ت ثیرپرذیری اه یکری برر
ت ثیرپذیری اه دیگری ر حان داشته باشد .تر یح یافتن یکی اه دو طرر فقرط در اثرر
تبعیت اه هتای نفا و پیروی اه شر تاج یرا اعرراض اه آن و مخاطفرت برا آن حاصر
می شتد .یعنی در اثر پیروی اه هتا ،نفا به در های میرسرد کره در متا ره برا اط رام
مالئکه و وستسه شیاطین ،دومی برایت ر حان مییابد و در اثر مخاطفت برا آن ،چنران
می شتد که در مقام انتخا  ،اط ام مالئکه را تر یح می دهرد (همرت003 :0636 ،؛ نیرز نر :.
همت.)020 :0609 ،

چنانکه قبالً اشاره کردیم ،به نظر میرسد میان این سخن صردرا و آنهره در بخرت
قب اه او نق کردیم ت افت و تد دارد .طب آنهره قربالً اه او نقر کرردیم ،صردرا بره
اختال ذاتی افراد انسانی اه حیث صفا و کدورج و مناسبت آن ا برا عرتاطم ربرتبی یرا
ش تاج مادی معتقد بتد و این اختال را با اختال مبادی و معادن اصرلی آن را تبیرین
میکرد .وطی اینجا نفتس را به حسب اص فطرج نسبت به پرذیرش اثرر اه مالئکره یرا
شیاطین الاقتضا میانگارد و نسبت آن ا به خیر و شر را کامالً مساوی تلقی میکند.
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 .3 .3 .1تغییر فطرت اولی انسانی بر اثر اعمالش
صدرا در متاضعی اه آثارش این عقیده را ابراه میکند که هرچند افراد انسران در ابتردا،
نتع واحدی هستند ،وطی نفتس آن ا در اثر اعماطی که کسب مریکننرد بره حسرب نشرئه
دیگر ،به ذاجهای متخاطف و انتاع متعددی تبدی میشتند که تحت چ ار نا عمرده
قرار دارند .بنابراین ،نتع واحد به چ ار نا کلّی متبردّل مریشرتد کره براه هرم انرتاع
متعددی تحت هر ی اه آن ا قرار میگیرد .با این تتضیح کره نفرا در ابتردای تکرتّن،
صترتی کماطی برای ماده ای محستسه و ماده ای روحرانی اسرت .مراده روحرانی مزبرتر
صالحیت دارد صترتی عقالنی ،وهمی و شیطانی یا حیرتانی بپرذیرد .صرترج حیرتانی
ممکن است صترتی ب یمی یا سبُعی باشد .پذیرش هر ی اه صتر مزبرتر بسرتگی بره
قته ای دارد که بر و تد او حاکم است .بر این اساس ،پذیرش صتر پیتگفته بهترتیرب
ناشی اه حاکمیت قتهٔ عق  ،قتهٔ وهم ،قتهٔ ش تج و قتهٔ غضب ختاهد بتد .صترجهای
چ ارگانه مزبتر به منزطره چ رار نسری هسرتند کره بسرته بره تناسرب و ترتاهن قرتای
چ ارگانه ،تحت آن ا انتاع متعددی ای ختاهد گرفت (همت.)090- 090 :0630 ،
صدرا در متضعی این عقیده را اه اط اماج خداونرد برر خرتدش مریختانرد و آن را
دارای پشتتانه برهانی و قرآنی می شمارد .وی به ح ادعای نتآوری در این همینره دارد
(همت)00- 02/4 :0906 ،؛ چراکه این عقیده اه فروع حرکت در تهر است که مبردع آن در
فلسفهٔ اسالمی صدرا است (در همین با نیز ن  :.همت036 : 0632 ،؛ همرت93- 90/0 :0692 ،
و 000؛ همت963 :0636 ،؛ همت .)30/6 :0906 ،دربارهٔ رابطهٔ نظریرهٔ فطررج و نظریرهٔ حرکرت
تهری در ادامه سخن ختاهیم گفت.
 .4 .1خداشناسی فطری
سابقه ذکر آمتههٔ خداشناسی و خداگرایی فطری در مناب فلسفی به اختان اطصفا باه
می گردد (ن  :.اختان اطصفا .)00/ 9 : 0696 ،قب اه آنان در آثار کندی و فارابی سخنی اه
این آمتهه به چشم نمی آید .در کلماج بتعلی و س روردی نیز صر یحاً اه ایرن دو
آمتهه سخنی به میان نیامده است ،وطی برخی آرای آنان قاب ار اع به خرداگرایی
فطری هست .شتق و و د نفتس انسا نی هنگام استماع احتال مفارقاج (ابن سرینا،
 ،)609/ 6 : 0660سریان عش در میر مت رتداج (همرت )643- 666 : 0922 ،و عشر
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فطری انر تار سافلر ه به انر تار عاطیره (س ر روردی )066- 063/ 0 : 0660 ،اه آن مله است.
صدرا نهتن ا خداشناسی فطری را میپذیرد ،که برای آن پشتتانه فلسفی و برهانی هم
تدارک می بیند  .در ادامه تقریرهای وی اه این آمتهه را اه نظر مریگرذرانیم و در ن ایرت
برهان فلسفی وی را تقریر میکنیم.
 .1 .4 .1اتّکال به خداوند در شداید
صدرا در متضعی پا اه رتبهبندی براهین اثباج و تد خدا میگتید:

ح آن است که شناخت و تد وا بتعاطی امری فطری است و نیاهمنرد برهران

و بیان نیست؛ چراکه بنده وقتی در اهتال و متقعیتهای سخت واقر مریشرتد،
به طتر بلّی بر خداوند تکیه و تتک می کند  ...به خاطر همین اسرت کره اکثرر
عرفا برای اثباج و تد خدا و تدبیر مخلتقاتت اه انب او ،به حاطت انسران در

وقای دهشتناک ،همهتن غرق شدگی و ستختگی ،استدالل می کننرد (اطشریراهی،

 0636اطف.)06- 02 :

واضح است که این استدالل بر خداشناسی فطری ،برگرفته اه قررآن کرریم و سرنت
است که اگر عرفا نیز اه آن مدد ستهاند ،به برکت آشنایی آنان با معار قرآن و سرنت
بتده است.
 .2 .4 .1خداشناسی فطری به علم بسیط
تبیین خداشناسی فطری بر اساس بررسی حاالج درونی انسان در سرختیهرا و شرداید،
در کالم بسیاری اه اندیشمندان مسلمان آمده و صدرا سخن دیدی در این با نردارد.
وطی او در متاض متعددی اه آثارش ،تقریر دیگری اه خداشناسی فطرری مطررح کررده
است که مبتنی بر مبانی فلسفی ویژهٔ او ا ست .گزارش تفصیلی اه ایرن تقریرر ،نرتآوری
صدرا در این با را نشان میدهد:
الف .مبانی فلسفی

تقریر صدرا اه خداشناسی فطری بر چند مبنا استتار است:
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یک .حقیقت ادراک

وی می گتید حقیقت علم و ادراک ،چیرزی رز حضرتر نحرتهای اه و رتد معلرتم در
پیشگاه مُدرِک نیست؛ ختاه ادراک حسّی باشد یا خیاطی یا عقلی؛ و ختاه حضتری باشد
یا حصتطی .صدرا تحقی مطلب را به مباحث اتحاد عاق و معقتل ار اع میدهد (همرت،
 .)066/0 :0906خالصه آنهه وی در مبحث مزبتر برای اثباج ایرن مردعا آورده آن اسرت
که مراد مشائیان اه «صترج» در تعریف علم به «حضتر صترة اطشیء عند اطعقر » یکری
اه سه چیز است .0 :ماهیت شیء؛ این احتمال باط است .هیرا ماهیت نمیتتاند اه سنخ
علم ،که اه حقیقت نتر و تر است ،باشد؛  .0و تد مادّی شیء به شرط حرذ مراده
اه آن؛ این احتمال نیز باط است .هیرا و تد مادی به سبب تعل بره مراده و غیبرت اه
ختدش ،که ناشی اه امتداد و تکمّم است ،صالحیتِ علرمْبرتدن و معلتمیرتِ باطرذاج را
ندارد؛  .6مراد اه صترج ،و تد مجرّد باشد که اه اج متعدّد با و رتد مرادی مغرایر
است که همین احتمال متعین است (سربزواری .)066/0 :0906 ،بره تعبیرر دیگرر ،مردرَک و
معلتمِ باطذاج ،نه ماهیت و مف تم محقَّ به و تد خار ی است و نره ماهیرت و مف رتم
محق به و تد ذهنی؛ بلکه در همه اقسام پیتگفته علم ،ایرن نفراِ و رتد اسرت کره
ماهی ت و مف تم مختصّ به ختد را باطعرض ،در ر ذهن آشکار میکند .نفاِ عاطِم در
حرکت تهری ختد ،با مصداق و و تد خار ی علم ،که همان معلتم باطرذاج اسرت،
متحد شده و اه این طری به امتر دیگری که به تب آن و تد متحق میشتند و معلرتم
باطعرض هستند ،واقف میگردد.
دو .تقسیم علم از حیث بساطت و ترکب

به دو گتنه بسیط و مرکب تقسیم میشتد ،علم نیز دارای این دو قسم
همانگتنه که
است .بر این اساس ،علم بسیط عبارج است اه صِر آگاهی به معلتم ،بدون آنکه ایرن
آگاهی متعلَ تت ه و شناخت ثانتی قرار گرفته باشد .اما علم مرکب علمی است که برا
آگاهی به آن قرین شده است (اطشیراهی .)066- 060/0 :0906 ،پا عاطِم به علم بسیط ،کسی
است که بداند و نداند که می داند و عاطم به علم مرکب ،شخصی اسرت کره مریدانرد و
بسیط کسی است که نمیداند و میداند که
می داند که می داند .کما اینکه اه به
مرکب ،آن است که نمیداند و نمیداند که نمیداند.
نمی داند و اه به
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سه .هویت عینالربطی موجودات

و تد هر شیئی چیزی ز هتیت عین اطربطی آن ،به و تد حضرج ح نیسرت (همران:

 .)066بدین معنا که ربط و اضافه الهمه و تد اشیا نیست ،بلکه عین آن است .چتن اگرر
الهمه باشد ت خر ربط و نیاه اه مرحله ذاج اشیا الهم میآید؛ هیرا مرتبهٔ الهم همرتاره اه
مرتبهٔ ملزوم مت خر است .الهمهٔ این ت خر آن است که در مرتبه ذاج اشریا ،عردمِ ربرط و
نیاه ،صدق کند و همه اشیا اه و ت و تد برختردار باشند .برر اسراس ایرن تحلیر ،
طحاظ و تداج امکانی بدون تت ه و نظر به مبدأ آن ا ،باط و خطا است.
ب .تقریر نظریه

با تت ه به سه مقدمه مذکتر صدرا مری گتیرد ،اه آنجرا کره ادراک ،حضرتر مرتبرهای اه
و تد مدرَک در نزد مدرِک است و اه آنجا که هر و تدی ،ش ن و طتری اه و تد حی
قیتم است ،پا ادراک هر شیئی به هر مرتبهای اه آن (حسی ،خیاطی ،عقلی؛ حضتری یا
حصتطی) بدون ادراک ذاج ح امکانپذیر نیست (همران .)066/0 :وی در متضرعی ایرن
نکته را می افزاید که همانگتنه که و تد خار ی هر مت تدی صرفاً اه و تد حضررج
ح تحصّ مییابد ،و تد علمی و حضتر ش تدی آن نیز اه ش تد ح منبعث میشتد
(همت .)63 :0633 ،پا هر مدرِکی به هر نحتهای اه ادراک کره چیرزی را درک کنرد ،ذاج
ح را به انداهه رفیت و تد ختد دریافته است؛ هرچند ممکن است اه آن غاف باشد.
صدرا فقط ختادّ اه اوطیای خداوند را ،متت ه این نحته اه ادراک خداونرد مریدانرد و
حدیث منقتل اه امیراطمؤمنین (ع) را که فرمتد« :ما رأیت شیئاً إال و رأیت اهلل قبله» ،و به
روایتی «قبله و معه و فیه» ،را بر همین معنا حم میکند (همت.)069- 066/0 :0906 ،
صدرا ت کید میکند که اه بیان او امکان ادراک کنه ذاج حر الهم نمریآیرد؛ چراکره
قبالً امتناع اکتناه را با برهان ،مدطّ کرده است .او با به دست دادن ف رستی اه فرقهرای
علم بسیط به ذاج ح به معنای مذکتر و علم مرکب به او ،راهنیافتن خطرا و ر بره
قسم اول و راه یابی آن به قسم دوم را اه این فرقها میشمارد .صدرا به این شعر فارسی
استش اد میکند که:
دانتِ حر  ،ذواج را فطرری است دانتِ دانت است کان فکری است
(همان)069 :
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بعضی شارحان و ره فطرریختانردن ایرن نرتع معرفرت را راهنداشرتن خطرا در آن
دانسته اند ( تادی آملی)020 :0660 ،؛ وطی چنانکه عبارج صدرا نیز ت یید میکند ،و ه این
15
در آن و به تعبیر دیگر ،همگانیبتدن آن است.
تسمیه ،راهنیافتن
صدرا در پایان سخن ختد به نکتهای عرفانی اشاره میکند کره مؤیرد آیراج قررآن و
دالی برهانی است؛ و آن اینکه آگاهی و معرفرت فطرری بره براری بره معنرای مزبرتر،
مختص انسان نیست و هر مت تدی را شام میشتد .صدرا این سخن ختد را با برخی
آیاج ،که بر تسبیح همه مت تداج دالطت دارند ،ت یید میکند ،وطی به مبانی اسرتدالطی و
فلسفی این سخن ختد اشارهای نمیکند (اطشیراهی.)060- 069/0 :0906 ،
مبنای فلسفی ای که میتتاند این سخن را برهرانی کنرد ،اصراطت و رتد ،بسراطت و
تشکی آن است .هیرا بر اساس این اصتل سهگانه ،اگر کماطی اه کماالج برای مرتبهای
اه مراتب و تد ثابت شتد و آن کمال ،اه کماالج حقیقیای باشد کره مسرتند بره اصر
و تد در آن مرتبه است ،برای دیگر مراتب و تد نیز اثباج ختاهد شرد .هیررا در غیرر
این صترج ،ترکیب آن مرتبه ،اه اص هستی و آن کمرال الهم مریآیرد .بنرابراین ،بررای
گریز اه محذور ترکیب ،باید هر کماطی که برای مرتبه ای اثباج میشتد به دیگر مراترب
نیز به نحت مشک اسناد داده شتد ( تادی آملی.)023- 020 :0660 ،
صدرا ختد در متضعی دیگر ،به این نکته اشاره کرده است (اطشیراهی.)003 :0620 ،
 .3 .4 .1دلیل نقلی بر خداشناسی فطری و تفسیر «فطری» به «بدیهی»
صدرا در مفاتیح اطغیب ،با اقتباس اه اهری (متتفای  360ه.ق ).حکیم اشراقی قرن هفتم ،و
اطبته بدون اشاره به منب  ،آیه میثاق را به و ی دقی و ططیف ،دالّ بر خداشناسی فطری
قلمداد میکند .و ه دالطت آیه اه نظر اهری و صدرا آن است که خداوند طب مفاد آیه،
فقط بر ربتبیت ختد اه انسانها پی مان ستانده و اعتقاد به اص و تدش را مشمتل ایرن
می ثاق قرار نداده است؛ این بدان دطی است که اقررار بره و رتد او در عقرتل و نفرتس
مرکته است:

بنابراین ،آیه بر این نکته دالطت می کند که معرفرت صران بررای عقرتل سرلیم و

طبیعت های مستقیم ،غریزی و ضروری است؛ به خاطر همین است که هرر کرا

و رتد صران را انکرار نمایرد ،قتر او در تمرام شررای وا رب اسرت؛ هیرررا او
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ضروریاج فطرج اوطیه را انکار کرده است .همهنین است کسی که اص و رتد

را انکار نماید ،مانند اه سفسطه؛ او نیز باید با کت هدن و ستهاندن کشته شرتد

تا نگتید که« :هدن و نزدن یکی است» یا «آتت و غیر آتت یکری اسرت» (همرت،

090 :0636؛ مقایسه کنید با :اهری.)002 :0603 ،

چنانکه اه این عباراج صدرا برمی آید و در ادامه نیز تصریح میکنرد ،وی در اینجرا
فطریبتدن را متراد بداهت و ضرورج دانسته است و فطرری را بره «بردی ی» تفسریر
کرده است.
صدرا به این نکته اشاره میکند که طب مفراد آیره ،نفرا ،مرال مطلر را در عراطم
خاد ختد مشاهده میکرده است؛ وطی در عاطم ماده چتن برا اسرتعداداج و نقرایص و
رذای بدنی و اخالق پست محجت شده ،چشمت اه رؤیت و مشاهده مال و الل،
نابینا گشته است .طذا همهتن کتران نیاهمند راهبر و عصا است تا بره مقصرد ن راییاش
برسد .صدرا به بعضی آیاج و روایاج استش اد میکند و مینتیسد« :با این بیان روشرن
شد که شناخت حضرج ح برای فطرجِ اصرلی ارواح ،ضرروری و برینیراه اه برهران
است  ...و اگر بر آن استش اد [و استدالطی] میشتد به خاطر آن است که دأ اصرحا
برهان  ...بر آن قرار گرفته است» (همان.)090 :
 .5 .1دیگر ادراکات فطری
صدرا در بحث علت حا ت به ممکن ،با اشاره به قاعده تر یح بالمر ّح این قاعرده را
حکمی فطری میختاند که در ذهن کتدکان و حتی ب رائم مرکرته اسرت .او مریگتیرد
بعضی اه اه دل ختاسته اند در ضرورج و بداهت این حکم فطری خل وارد کننرد،
آن را نظری بینگارند و سپا در آن اشکال کنند .حال آنکه این قاعده در ذهن کتدکان و
حیتاناج نیز مرکته است؛ رکته همین قاعده در ذهن حیتاناج است که باعث میشرتد
اه صدای چت و تاهیانه و ن یب راکب متنفر باشند.
او استدالل منکران بداهت این قضیه مفطتره را چنرین تقریرر مریکنرد :اگرر قضریه «امتنراع
ر حان یکی اه دو طر تساوی» را با قضیه «ی  ،نصف دو است» مقایسه کنیم ،میبینریم کره
میان آن دو اه ت تر و خفا فرقی آشکار و تد دارد .هیرا عق قضریه دوم را بره سرادگی
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و س تطت می پذیرد ،وطی در قضریه اول رای تردیرد و پرسرت براقی اسرت و عقر احتمرال
خال آن را میدهد .بنابراین ،یقینی نیست و اثباج آن نیاهمند استدالل و برهان است.
صدرا در مقام پاسخ به این استدالل می گتید صاحب این استدالل تت ه نکرده است
که تفاوج در «فطریاج» اغلب به دطی تفاوج اه ت مبادی تصتری آن ،یعنری همران
متضتع و محمتل است؛ و اطّا اص حکم در این قضایا تفاوتی ندارد .به تعبیر واضحترر،
آنهه مت ب شده است اینان قضیه مزبتر را نظری بینگارند ،اب ام حکمِ آن نیست؛ بلکره
مفاهیمی همهتن ر حان و تساوی ،که در متضتع و محمتل قضریه اول اخرذ شرده ،اه
نظر بداهت تصتّری مانند مف تم «ی »« ،دو» و «نیم» کره در متضرتع و محمرتل قضریه
دوم قرار دارد ،نیست .تفاوج این دو قضیه در وضتح و خفا ،ناشی اه تفاوج آن دو در
وضتح و خفای متضتعاج و محمتالتشان است؛ اما حکم دو قضیه پرا اه تصرتّر دو
طر  ،به گتنهای یکسان ،آشکار و بدی ی است (همت.)006- 000/0 :0906 ،
چنانکه مالحظه می شتد ،صدرا در ابتردای کالمرت صرریحاً قاعرده امتنراع ترر یح
بالمر ح را فطری میختاند و آن را به مرکتهبتدن آن در ذهن انسان و بلکره حیتانراج
تفسیر میکند .این تفسیر اه آن حیث اهمیت دارد که نشان میدهرد مرراد او اه فطرری،
اصطالح منطقی کلمه نیست .در اصطالح منطقی ،فطریاج قضرایایی هسرتند کره قیراس
منتجِ آن ا ،همراه ختدشان است (قضایا قیاسرات ا مع را)؛ مانرد قضریه «دو نصرف چ رار
است» یا «ی نصف دو است» .به دیگر سخن ،منطقیان فطریبتدن را به رابطره روشرن
میان متضتع و محمتل ار اع دادهاند؛ وطی صدرا تصریح میکند کره مررادش اه فطرری
در اینجا ،مرکتهبتدن در نفا است.
 .6 .1گرایشهای فطری
در البه الی آثار و سخنان صدرا ،وی گاه اه گرایتهایی سخن میگتید و آن ا را فطرری
یا بلّی می ختاند .کمالگرایری فطرری (همران000/0 :0906 ،؛ نیرز نر  :.همرت،)060 :0663 ،
حقیقت طلبی فطری (همت ،)620 :0620 ،طاعت گرایی و معصیت ستیزی فطری (همت:0900 ،
926- 923؛ همرت ،)036- 030 :0620 ،فطرج انقیاد و تدین به دین (همرت ،)003 :0620 ،فطررج
حبّ تفرّد (همت )029 :0636 ،اه آن مله است (برای تفصی بیشتر ،نر  :.غفرترینرژاد0634 ،
اطف.)024- 023 :
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نتیجه

مطاطعه آثار صدرا نشان میدهد که هرچند وی در با فطرج به مطاطعه مسرتق فلسرفی
یا عرفانی نپرداخته است ،وطی مبحث فطرج در خالل آثار او تفصی چشرمگیری یافتره
است .قته و استعداد کسب معار  ،قته و استعداد تکام  ،حاطت اعتداطی روح و و رتد
نامتعیّن و اندکاکی انسان در مرتبه قب االیجاد ،مفاهیمی اسرت کره صردرا فطررج را در
متاض پراکنده ،به آن تفسیر کرده است .وی با تمس به نظریه ختد در برا حقیقرت
ادراک و همهنین حقیقت علیّت ،مرتبهای اه معرفت خداوند را نهتن ا برای انسان ،بلکره
برای همه مت تداج ،فطری میداند و آن را اثباج میکند .ترتیبدادن این بیران فلسرفی
اه نتآوریهای صدرا است و مبتنی بر مبانی فلسفی خاد او است .این نظریرهپررداهی
او اه نخستین تالشها برای مستندساهی معرفت فطرری خداونرد ،بره عنرتان آمرتههای
قرآنی و حدیثی ،به انگارههای عقالنی و فلسرفی محسرت مریشرتد .وی همهنرین اه
فطری و مرکتهبتدن برخی قضایا ،همهتن استحاطه تر یح بالمر ح ،سخن میگتیرد و
تتضیح میدهد که مراد اه فطریبتدن این قضایا ،فطریبتدن صدور حکم اه ناحیه نفا
پا اه تصتر طرفین قضیه است.
صدرا به برخی گرایتهای فطری همهتن کمالگرایی ،حقیقتطلبی ،طاعتگرایری،
معصیت ستیزی ،فطرج انقیاد ،فطرج تدیّن به دیرن و فطررج حربّ تفررّد اعتقراد دارد.
تفسیر فطرج به مفاهیم متعدد ،تفکی میان فطرج روح و فطرج بدن ،تحلیر فلسرفی
کیفیت حصتل معرفت فطری بسیط همه مت تداج به خداونرد ،حقیقرتطلبری فطرری،
طاعت گرایی و معصیتستیزی فطری اه مباحثی اسرت کره در آثرار پیشرینان بره چشرم
نمیخترد (برای اثباج مستند این مدعا ن  :.غفترینژاد 0634 ،اطف :فص  9و  .)0مطاطعه حاضر
نشان می دهد نظریاج صدرا در با فطرج میتتاند یکری اه عتامر انعکراس گسرترده
نظریه فطرج در آرای صدراییان معاصر باشد.
پینوشتها

 .1برای تحلی آرای او در با اثباج مبدأ اه طری فطرج ،ن  :.غفرترینرژاد0642،؛ بررای گرزارش
تفصیلی آرای وی در همینه فطرج ،ن  :.همت 0634 ،اطف ،فص .3
 .2این اصطالح م ختذ اه سخن مش تر منست به ارسطت است که گفته بتد« :هر کا میختاهد وارد
علتم ما شتد باید فطرتی دیگر برای ختد بیافریند» (ن  :.اطشیراهی 0663 ،اطف4 :؛ همت.)3 :0609 ،
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درباره فطرج اوطی و فطرج ثانیه اه دیدگاه صدرا بعداً تتضیح ختاهیم داد.
 .3برگرفته اه حدیث نبتی (د) « :إنّ روح اطقدس نفث فی روعی أنّ نفساً طن تمتج حتی تسرتکم
رهق ا»؛ نفث :رهاکردن نفا (ن  :.قیصری.)040/0 :0630 ،
 . 4طت ال أنّ اطشیاطین یحتمتن علی قلت بنی آدم طنظروا إطی ملکتج اطسماء.
 .0اعلم إن اطمراد باطمبدأ هاهنا اطفطرة األوطی طالنسان و باطمعاد هت اطعتد إطی ا «فطرج اهلل اطتی فطر اطناس
علی ا».
 . 6یعنی ان ع [کذا] اطخل فی االبتداء من اطعدم إطی اطت تد اطخاد ،ففی االنت اء یجع اطخل من
اطت تد اطخاد إطی اطعدم «ک من علی ا فان و یبقی و ه رب ذواطجالل و االکرام».
 . 7فإن هتالء األکابر اطعرفاء وصلتا إطی مقام اطمعرفة واطش تد ال بترکیب اطمقدماج واطحدود و محافظة
اطضتابط اطقیاسیة  ...ب باطقلب اطسلیم واطفطرة اطصافیة واطتت ه اطتام واطخشتع و االنابة  ...فطررة اهلل
اطتی فطر اطناس علی ا.
 .8فإن ذاتاً واحدة باطقیاس اطی معنی واحد ال یکتن ط ا اضافتان متخاطفتان بضرورة من اطفطرة االنسانیة.
 .9و کذا صرّح ارسطا طاطیا بر  :أنّ اطعاطم حیتان واحد؛ فکما أنّ اطعق اطصریح یحکم ب نّ خاط هید
مثالً واحد طیا بمتعدد ،کذط اطفطرة اطسلیمة یحکم ب نّ خاط اطعاطم بجمی ا زائه واحرد حر ال
شری طه.
 . 10من أراد أن یشرع فی علتمنا فلیستحدث طنفسه فطرة اخری.
 . 11إذ أذهان اطخل فی أول اطفطرة اسیة کثیفة.
 .12ذی عنتان «فی أنّ طالنسان حشراً کثیراً کثرةً ال تحصی».
 . 13مالهادی سبزواری با اط ام اه این کالم صدرا و تهی را برای ح ّ تنافی اهری این حدیث شریف
با دو حدیث «اطسعید سعید فی بطن امّه واطشقی شقی فی بطن امّه» و «اطسعید سعیدٌ فی األهل واطشقی
شقی طم یزل» ذکر میکند (اطشیراهی ،023 :0906 ،پ .)0
 .14همینه طرح این بحث در اسفار مسئ له یگانگی ماهیت و انیت وا ب است .یکی اه شب اج فخرر
راهی بر این نظریه فالسفه ،در قاطب قیاس منطقی شک دوم ،چنین است :و تد ضررورتاً معلرتم
است؛ حقیقت وا ب ،غیرمعلتم است .بنابراین ،حقیقت وا ب ،غیر اه و تد اسرت .نصریراطدین
طتسی و دیگران اه این شب ه بر اساس خلط مف تم و تد با مصداق آن پاسخ دادهاند؛ به این بیان
که :آنهه ضرورتاً معلتم است مف تم عام و بدی ی و تد است ،پا نتیجه قیاس نیز مغایرج وا ب
با مف تم عام بدی ی و تد است نه حقیقت آن؛ امری که حکما نیز پذیرفتهانرد .پاسرخ نصریراطدین
طتسی و دیگران نا ر به صغرای قیاس مزبتر بتد .صدرا دو پاسخ دیگر به این شب ه میدهد که نا ر
به کبرای قیاس است .پاسخ اول بر اساس «علم حضتری معلتل به علت ختد بره انرداهه رفیرت
و تدی اش» استتار است؛ چراکه هر ی اه ممکناج اه آن ت که معلتل وا ربتعراطی برتده و
ش نی اه شئتن علت ختد است ،ذاج وا ب را به انداهه وعاء و تدی ختیت ادراک میکند .پاسخ
دوم صدرا همان است که در متن مقاطه گزارش میشتد (ن  :.اطشیراهی.)063- 062/0 :0906 ،
 .15صدرا قب اه ذکر بیت چنین مینتیسد« :أما االدراک ا طمرکب ،ستاء کان علی و ه اطکشف واطش تد
کما یختصّ بخلّص األوطیاء واطعرفاء ،أو باطعلم االستدالطی کما یحص طلعقالء اطمتفکرین فی صفاته و
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آثاره ،ف ت طیا ممّا هت حاص طلجمی و هت مناط اطتکلیف و اطرساطة ،و فیه یتطرّق اطخط واطصتا  ،و
إطیه یر حکم اطکفر واالیمان واطتفاض بین اطعرفاء واطمراتب بین اطناس؛ بخال اطنحت االول ،فإنّه
ال یتطرّق إطیه اطخط و اطج اطة أصالً کما فی اطفارسیة :دانت ح ذواج را  .»...همانگتنه که مالحظه
میشتد ،به قرینه اقربیت ،شعر نا ر به راهنیافتن اطت در این نتع معرفت و همگانیبتدنِ آن است.
مؤید دیگر ،عبارج صدرا در رساطة اطمسائ اطقدسیة است .وی در آنجا دربراره ایرن نرتع معرفرت
مینتیسد « :فإنه ال یتطرّق إطیه اطخط واطج اطة طکتنه فطریاً طلجمی «فطرة اهلل اطتی فطر اطناس علی ا»
(اطشیراهی 0636 ،اطف .)006 :در عین حال ،فطری ختاندن این نتع معرفت میتتاند نا ر به هر دو
نبه ،یعنی راه نیافتن خطا و همگانیبتدن ،تلقی شتد .بنابراین ،تخصیص نبهٔ اول به ذکر ،و ری
ندارد.
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رررررررررر ( 0636اطف) .اطمظاهر االط یة فی اسرار اطعلتم اطکماطیة ،مقدمه و تصحیح :محمد خامنرهای،
ت ران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
رررررررررر ( .) 0636سه رساطه فلسفی ،تصحیح و تعلی  :سید اللاطدین آشتیانی ،قم :دفتر تبلیغاج
اسالمی ،چاپ ستم.
رررررررررر ( .)0900شرح هدایة اثیریة ،تصحیح :محمد مصطفی فتالدکرار ،بیرروج :مؤسسرة اطتراریخ
اطعربی.
رررررررررر ( .)0220/0906اطحکمة اطمتعاطیة فی االسفار اطعقلیة االربعة ،بیروج :دار احیاء اطتراث اطعربی.
غفترینژاد ،محمد (« .)0630مبانی نظری دانت اخالق اه دیدگاه محق نراقی» ،با همکراری :مرضریه
مستمند ،در :مجمتعه مقاالج کنگره بزرگداشت فاضلین نراقی ،قم :دبیرخانه کنگره ،ج.9
رررررررررر ( 0634اطف) .تطتر تاریخی نظریه فطرج در فلسفه و عرفان اسالمی ،پایاننامه دوره دکتری
فلسفه و حکمت اسالمی ،استادان راهنما :احمد ب شتی و احد فرامره قراملکی ،دانشکده االهیراج
دانشگاه ت ران.
رررررررررر (« .) 0634تطتر تاریخی نظریه فطرج در فلسفه و عرفان اسرالمی» ،در :آینره معرفرت،
ش ،09د.069- 020
رررررررررر ( « .)0642نقت فطرج در اثباج مبدأ در منظتمه معرفتی حکیم شاهآبادی» ،در :پژوهتنامه
فلسفه دین ،ش ،03د.63- 00
قیصری ،داوود ( .)0630شرح فصتد اطحکم ،تحقی  :حسن حسن هاده آملی ،قم :بتستان کتا  ،ج.0
انگیری ،ت رران:

