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107 و مالك صدق امور فطري واقع  نمايي
 از ديدگاه انديشمندان مسلمان

*احمد ابوترابي

 چكيده
و اقسام آن، معناي اي به تقسيم نوشته پس از بيان معاني مختلف فطرت، اشارهدر اين ها

و تقسيم و بيان مراد از واقع برگزيده هر هاي مورد نظر از فطرت در اين بحث نمايي در

و ادله انديشمندان مسلمان درباره واقع يك از انواع فطريات، به طرح ديدگاه نمايي امور ها

آ فطري پرداخته  ايم. نها را نقد كردهو

مي بر اساس ديدگاه فيلسوفان مسلمان پنج دليل بر واقع توان اقامه كرد: نمايي فطريات

ها، بر اساس مطابقت نمايي بر اساس حكمت الهي، بر اساس شرافت ويژه انسان واقع

و واقع نمايي از طريق قاعده تضايف. صورت انسان با خدا، بر اساس يادآوري عالم ذر

نمايي امور فطري را ثابت توانند واقعا بر اساس نظر نگارنده هيچ يك از اين ادله نميام

نمايي امور فطري را اثبات كرد: يكي آنكه توان واقع كنند؛ بلكه تنها در سه صورت مي

علم فطري، علم حضوري به چيزي باشد؛ ديگر آنكه گرايشي فطري باشد كه ريشه در 

و سوم آنكه بتوان مصداقي از علم فطري تصديقي علم حضوري به متعلق آن دا شته باشد

 
هياستاديار* (ره).مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خمينيئت علميو عضو

22/6/93تاريخ تأييد:18/4/93تاريخ دريافت:
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 را اثبات كرد.

 نمايي، مالك صدق، حكمت الهي، شرافت انسان. علوم فطري، واقع واژگان كليدي:

 مقدمه
به در آغاز به شناسـي خواهيم پرداخت: اهميت موضـوع مقالـه، مفهـوم اين مباحث اختصار

و فطري، مراد از واقـع  مـ فطرت و و قلمـرو بحـث در نمـايي الك صـدق در امـور فطـري

و دانـش بحث از فطريات اعم از گرايش اهميتنمايي امور فطري. واقع از هـا هـاي فطـري

در هاي مختلفي از علوم است؛ اما در بيشتر دانـش موضوعات مرتبط با رشته هـا ايـن بحـث

و اعتبـار شناسـي واقـع صورتي ارزش پژوهش خواهد داشت كه در دانـش معرفـت  نمـايي

شناسي مهم دانش معرفت رو اين موضوع از مباحث شناختي فطريات تبيين شده باشد؛ ازاين

 آيد. به شمار مي

 منظـور ابـن اسـت» فطـر«و مصـدر نـوعي از مـاده ;���� : منسوب به در لغت» فطري«

و ([بي » شـكافتن«را» فطـر«معنـاي لغـوي ») فطـر«، ذيـل 1429( فـارس ابـن تا]، ذيل فطر)

را در آيـه»فَطَرنـي«رو است؛ ازاين»خَلَق«،»فَطَر«اند. از جمله معاني برگرفته از ماده دانسته

فَطَرَني فَإِنَّه سيهدينِ«شريفه  (ابـن مـي» خلقني«ي) به معنا27(زخرف:» الَّذي منظـور، داننـد

(طبرسـي، . برخـي از لغـت»)فطـر«تا]، ذيل[بي و مفسـران (همـان) ج1394شناسـنان ،4،

به» بودن سابقهبي«مفهوم»فَطَر«اند: در معناي ) آشكارا گفته16ص نـوعي اشـراب شـده هم،

علَيهـا�R�W�Q;d«را در آيه شريفه» ;���«است؛ به همين دليل است كه  فََطـرَ النَّـاس ي الَّتـ اللَّـه «

(طباطبـائي، اي نوعي خاص از آفـرينش انسـان مـي ) به معن30(روم: ج1411گيرنـد ،16،

).184ـ 183ص

كم به هشت معناي مختلف به كار : فطري در علوم مختلف دستدر اصطالح»فطري«

است» سرشتي«: يكي از معاني فطري سرشتياند از: ألف) رفته است. اين معاني عبارت

)Descartes, 1931, v.I, pp.161-167/،ج»الف«، 1391مصباح يزدي ص1، ،46/

ج1388سهروردي، ص2، (معناي اصطالحي) 266، ). مراد از سرشتي در اين كاربرد

( همراه / Descartes, 1931, v.I, pp.161_167بودن چيزي با خلقت اوليه انسان است
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ج»الف«، 1391مصباح يزدي، ص1، ج1388/ سهروردي،46، ص2، و چون 266، (

(همراه سرشت در لغت و خميرمايه بودن با آفرينش) است فارسي به معناي ذاتي چيزي

معناي اصطالحي اين واژه به معناي لغوي آن بسيار نزديك ») سرشت«، ذيل 1381(انواري، 

 است. 

است. طبق اين معنا،» سرشت ديني«: يكي از معاني فطرت آفرينش هماهنگ با دينب)

به خلقت اوليه همه انسان (طباطبائي،ا گونه ها ، 1411ي هماهنگ با دين گذاشته شده است

ص16ج مي)؛ چنان199ـ195، ص » ��@���كل مولود يولَد علي«فرمايند: كه رسول خدا

ج1403(مجلسي، ص3، ،281 .( 

به سه معنا به كار رفته» فطري«در علم منطق مسلمانان، واژه(معناي عام): بديهيج)

و» بديهي«علم منطقدر» فطري«است: يكي از معاني  و اعم از تصورات به معناي اعم آن

(سهروردي،  ج1388تصديقات است صص2، ).42و18،

(شيرازي» بديهي اولي«: يكي از كاربردهاي ديگر فطري در منطق، بديهي اوليد) است

ص1369الدين، قطب ص597، ر.ك: همان، /297 .( 

فط فطري القياسه) به(حاضربودن حد وسط): واژه و فطريات در علم منطق گاهي نيز ري

(ابن معناي قضايايي است كه قياس ج1375سينا، هاي آنها همراه آنهاست ص1، و 219،

ج1405 ص3، ر.ك: طوسي،64، البرهان، ص1326. ج1372/ سبزواري، 350، ص1، ،325 /

ص1421مالعبداهللا اليزدي، ،111 .( 

را جبروت:و) اي چه آنكه از مايه؛اند ناميده» عالم فطرت«برخي از عرفا، عالم جبروت

(نسفي، صص1359قبلي ساخته نشده است  ). 168و61ـ60،

مي» ارتكازي«: گاهي فطري را به ارتكازيز) از تفسير مفهومي است» ارتكازي«كنند. مراد

و همگاني است. البته گاهي ارتكازي به معناي فطري القياس كه مطابق با برداشت عمومي

ميبه  (ر.ك: مصباح يزدي، كار ج1377رود ص2، ج 358، ص1و ،302 .( 

و پيشينح) : برخي از فيلسوفان غرب، علم فطري را به علومي علمِ آگاهانه غيراختياري

و ناخواسته در ذهن حاضرند  ,Dancy (ed)( اند، اطالق كردهكه به صورت آگاهانه، پيشين
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1992, P.216 &Lock, 1979, P.48 .(

 برگزيدهمعناي
آنچه مورد بحث اين نوشته است، معناي اول فطري، يعني» فطري«از ميان معاني مختلف

رو است. اين معنا محدودترين دامنه مفهومي را در ميان معاني فطري دارد؛ ازاين» سرشتي«

نيز همين» معناي متبادر«ناميم. از ميان معاني مختلف واژه فطرت،مي» معناي اخص«آن را

. معناست

از-امري است كه با آموزش، تلقين، مواجهه با عالم واقع«مراد از فطري سرشتي اعم

و غيرمادي و عقالني-مادي و تعريف-فعاليت ذهني و-اعم از تحليل، تركيب، استدالل

و اموري مانند اينها به دست نيامده است، بلكه امري است كه با آفرينش مجاهدات نفساني

».همراه است

هاي دقيق در امور فطري، هاي اساسي براي پژوهش يكي از زمينههاي فطري: تقسيم

و توجه به تفاوت ميان» فطري«هاي مختلف نمايي امور فطري، توجه به تقسيم ازجمله واقع

مي اقسام گوناگون فطري است. اين بحث درواقع به مفهوم كند. شناسي واژه فطري كمك

به بحث كرده» اقسام فطرت«از» اقسام فطري«به جاي انديشمندان مسلمان، معموالً اند كه

كم هشت تقسيمز آثار انديشمندان دستاشود. تبع آن، اقسام امور فطري نيز روشن مي

(ر.ك: براي اين مفهوم به دست مي ، فصل پنجم) كه مجال بيان»الف«، 1394ابوترابي، آيد

مي رو به بيان تقسيم آنها در اينجا نيست؛ ازاين  كنيم. هاي برگزيده بسنده

مباحث خود را بر اساس دو تقسيمرو است؛ ازاين هايي نارسايي دچارهاي برگزيده تقسيم

 اند از: كنيم. اين دو تقسيم عبارت برگزيده از فطرت دنبال مي

(گرايش.1 (دانش تقسيم امور فطري به فطري گرايشي هاي هاي فطري)، فطري بينشي

و فطري سازوارگي، يعني نحوه خاصي از آفرينش فطري)، فطري توانشي (قواي فطري)

و گرايش كه با دانش  هماهنگي دارد.-مثالً دين-هايي ويژه ها

بر.2 و و فطري بالفعل. مراد از فطري بالفعل، طبق اين تقسيم تقسيم فطري به فطري بالقوه

بودن ) بالفعلLock, 1979, Book I, Ch.II, pp.49-50(خالف ادعاي برخي فيلسوفان غرب 
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يافتن، شرط آنچه ضرورت دارد اين است كه براي فعليت.امور فطري ضرورتي ندارد

يافتن به دو گونه متصور است: يكي نبودن را از دست ندهند؛ چه آنكه فعليت اكتسابي

مي كه بعضي از علوم از راه اكتساب؛ چنان و تعقل اكتساب  شوند؛ اما اگر هايي مانند احساس

مي فعليت كه يافتن، تنها به رفع موانع نياز داشته باشد تواند فطري باشد؛ براي مثال انساني

در حالت طبيعي بايد احساس گرسنگي كند؛ اما ممكن است،مدت زيادي غذا نخورده است

اش باز دارد؛ بلكه اساساً گرسنگي اي او را از توجه به علم حضوري فطري دلمشغولي ويژه

ر ا از دست بدهد؛ يعني گرسنگي بكلي بر طرف شود. حال اگر اين دلمشغولي بر فعليت خود

مي طرف شود، اين احساس بدون هيچ به گونه اكتسابي به فعليت رسيدن غرايز فعليت رسد.

نها اند. البته اين دو مثال به غرايز مربوط اند از اين قبيل ترديد غير اكتسابي جنسي كه بي ند

(ر.ك:فطريات؛ اما مالك ام و فطري از اين جهت، واحد است ، 1394ابوترابي، ور غريزي

، فصل پنجم).»ب«

مي تقسيم تواند هاي علوم فطري: شايان ذكر است به تبع تقسيمات علم، علوم فطري نيز

اند از: تقسيم علوم ها در علوم فطري عبارت انواعي داشته باشد. پركاربردترين اين تقسيم

و حصول وفطري به حضوري (ر.ك:ي و تصديقي  تقسيم علوم حصولي فطري به تصوري

، فصل ششم).»الف«، 1394ابوترابي،

نمايي در انواع مختلف امور فطري تا حدي : پرسش از واقعنمايي امور فطري مفهوم واقع

كه» هاي فطري گرايش«نمايي متفاوت است؛ چه آنكه پرسش از واقع پرسش از اين است

گرايش فطري به يك چيز، دليل بر وجود واقعي متعلق بيروني آن گرايش توان گفت آيا مي

و پرسش از واقع بدين معناست كه آيا وجود يك مفهوم» تصورات فطري«نمايي است

و پرسش فطري در ذهن مي تواند دليلي بر وجود واقعي مصداق آن تصور در خارج باشد

ك» تصديقات فطري«نمايي از واقع ه آيا دليلي بر صدق قضاياي فطري پرسش از اين است

 وجود دارد.

بودن يك مفهوم يا تصديق ممكن است دليلي بر وجود بديهي است صرف نظر از فطري

فطري با واقع وجود داشته باشد؛ اما آنچه در اينجا مصداق آن مفهوم يا مطابقت قضيه
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مي مطرح است، اين است كه آيا تنها از طريق فطري داشتن دليلي بر واقعيت توان بودن آنها

 آنها اقامه كرد.

مي» قواي ادراكي فطري«نمايي سرانجام پرسش از واقع توان گفت بدين معناست كه آيا

و واقعيات را آنچنان قواي فطري چون فطري نشان،كه هستند اند از خطا مصونيت دارند

 دهند. مي

و ايدئاليسم با اين توضيحات روشن شد اين بحث ارتباطي با بحث كلي رئاليسم

و معرفت هستي (ر.ك: مركز پژوهشي شناسي علوم عقلي، �������e�� f�شناسي ندارد

صص1392  ). 311و 138،

 گستره موضوع

و فطري، بحث از واقع با تأملي اندك مي نمايي توان فهميد كه از ميان معاني مختلف فطرت

اختصاص دارد؛ زيرا-ده هم هستكه برگزيده نگارن-تنها به معناي اخص فطرت

شوند؛ نماييِ ساير معاني فطرت بايد در جايگاه ديگري غير از نظريه فطرت بررسي واقع

نمايي فطري به معناي بديهي يا به معناي بديهيات اوليه، از مباحث براي مثال بحث از واقع

و اساسي دانش معرفت و مجال موضوع فطرت كلي و اين شناسي است كه از موضوع

 نوشته بيرون است.

و اقسام مختلف فطرت از ميان تقسيم اين پرسش را تنها درباره-به معناي اخص-ها

مي ها، دانش گرايش و قواي ادراكي فطري و ساير تقسيم ها و اقسام توان مطرح ساخت ها

از نمايي آنها تابع بحث آن يا اساساً شأنيت طرح اين بحث را ندارند يا سخن از واقع

و دانش نمايي گرايش واقع نمايي فطريات، همه انواع هاي فطري است. اما بحث از واقع ها

و دانش دانش و تصديقي و حصولي، تصوري و هاي فطري اعم از حضوري هاي عملي

مي نظري را در  گيرد. بر

 مفهوم مالك صدق
شناسي معرفتهمان اصطالح رايج در دانش Criteria of Truth)(مراد از مالك صدق

) و مبناي تمييز صدق وكذب است صهماناست كه به معناي معيار و در اين 565ـ564، (
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 نمايي امور فطري را نشان داد. توان واقع بحث مراد اين است كه با چه معيارهايي مي

 هاي انديشمندان مسلمان بررسي ديدگاه

به موضوع اصلي بحث، يعني هاي الزم براي ورود با توجه به آنچه بيان شد، همه زمينه

و مالك صدق امور فطري از ديدگاه انديشمندان مسلمان واقع« ؛فراهم شده است» نمايي

و اين از مي بررسي ديدگاه رو به تبيين نمايي پردازيم. انديشمندان مسلمان درباب واقع ها

هايت از راهفطريات ديدگاه واحدي ندارند؛ براي نمونه اختالف آنان بر سر اينكه آيا فطر

نمايي فطرت خداشناسي باز خداشناسي است يا يكي از براهين آن، به اختالف درباب واقع

 گردد. مي

نمايي امور فطري در ميان انديشمندان مسلمان وجود در جمع سه ديدگاه درباره واقع

مي برخي به اين واقع.دارد ن نمايي باور دارند؛ برخي آن را انكار و برخي بهكنند تفصيل يز

مي ميان انواع امور فطري باور باوران توان گفت غالب فطرت دارند. با وجود اين اختالف

مي مسلمان، فطريات را واقع  دانند. نما

آن است؛-به معناي اخص-بديهي است كه اين بحث تابعي از پذيرش نظريه فطرت

 يعني تنها كساني بايد به اين بحث بپردازند كه به امري فطري باور دارند.

 نمايي فطريات ادله واقع
مي از آثار مسلمانان پنج دليل بر واقع به نمايي فطريات به دست آيد. برخي از اين ادله،

كه برخي از فيلسوفان غرب به آن اشاره كرده، يا آشكارا از آن سخني به ميان داليلي 

در آورده و كالمي مسلمانان مبتني است. و برخي ديگر بر مباني فلسفي اند، شباهت دارد

 پردازيم. اينجا به تبيين ادله انديشمندان مسلمان مي

 نمايي بر اساس حكمت الهي . واقع1
وا يكي از راه نمايي كه در آثار مسلمانان مطرح شده است، استناد به حكمتقعهاي اثبات

و بيهوده مي نبودن آفريده الهي توان هاي خداوند متعال است. اين دليل را به صورت زير

 تقرير كرد:

.هايي فطري است انسان داراي گرايش.1

(فطريات) آفريده خداي متعال است.2 و هر آنچه با آفرينش او همراه است .انسان
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هاي خود هاي فطري انسان را براي نيل به متعلق هر گرايشي متعلقي دارد. گرايش.3

.دارند به حركت وا مي

ها بيهوده ها وجود خارجي نداشته باشد، وجود اين گرايش اگر متعلق گرايش.4

.خواهد بود

 كند. خداي متعال چون حكيم است كار بيهوده نمي.5

هاي آنها در عالم واقع دليل وجود متعلقهاي فطري در انسان، پس: وجود گرايش

 است.

 تقرير صدرالمتألهين
،داشتن جهان آخرت بهره برده است از جمله كساني كه از اين استدالل براي اثبات واقعيت

ج1981الشيرازي،( صدرالمتألهين ص9، مي).241، توان استدالل ايشان را به صورت ذيل

:ه استتقرير كرد

و.1 و نابودي در فطرت انسانگرايش به وجود و كراهت از نيستي ها بقاي وجود خود

و فطرت انسان وجود دارد.  قرار داده شده است؛ يعني گرايش به جاودانگي در طبيعت

و وجود آن در انسان،اگر اين گرايش متعلقي نداشته باشد.2 اين تمايل ارضانشدني

 بيهوده خواهد بود.

و همه انسابا توجه به اينكه دنيا شايسته جاود.3 بهن انگي نيست مي ها ميرند، اگر ناچار

و درنتيجه  جهان آخرت وجود نداشته باشد، گرايش به جاودانگي متعلقي نخواهد داشت

 بيهوده خواهد بود.

 در عالم طبيعت هيچ امري بيهوده نيست..4

و عالم آخرت است.  پس گرايش به جاودانگي، دليل بر وجود جهان پس از مرگ

و تقرير در اس  از آن چند نكته درخور توجه است: صدرالمتألهينتدالل از راه حكمت

دهد، بلكه با تعبيري عدم بيهودگي را به امور فطري اختصاص نمي صدرالمتألهين)أ

مي عام سازد كه امور فطري از جمله تر آن را درباره همه عالم خلقت مطرح

 آنهاست.
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في«وي در تبيين اين استدالل با عبارت)ب كما قالته الحكماء �������ال باطل

مي» االلهيون و دليل(همان) عدم بيهودگي را به طبيعت نسبت و به علت دهد

كند؛ اما روشن اي نمي فقدان امر بيهوده در عالم، يعني به حكمت الهي اشاره

درو» همه عالم خلقت«،»طبيعت«است كه مراد وي از  علت فقدان امر بيهوده

 عالم خلقت نزد وي بلكه نزد همه فيلسوفان الهي، حكمت خداوند متعال است.

آمؤيد اين برد برو المعادأالمبدن است كه خود ايشان در كتاب اشت با تأكيد

به فطري مي بودن ميل به بقا و حكمت روشني جاعل اين فطرت را خداي متعال معرفي كند

(همو، را به حكمت الهي برمي آفرينش آن ص1422 گرداند ،578.(

هاي نمايي از راه حكمت با اين تقرير، تنها در مورد گرايش استدالل بر واقع)ج

و اين تقرير را نمي هاي فطري تعميم داد؛ توان به دانش فطري مطرح شده است

م توان آن را به دانش اما با تقريري مشابه مي ثالً هاي فطري نيز گسترش داد؛

و هدف از قراردادن مي توان گفت: اگر دانشي فطري در انسان وجود داشته باشد

و حكايت از واقع نداشته  اين دانش در فطرت انسان، حكايت آن از واقع نباشد

از اين استدالل به واقع باشد وجود آن بيهوده است. افزون بر نمايي امور فطري

 به برهان از راه حكمت برگرداند. توان راه عدم فريبكاري خداوند متعال مي

و بررسي  نقد
بي يعني اينكه هيچ آفريده-در كبراي اين استدالل در اي (مقدمه سوم حكمت نيست

و مقدمه چهارم در تقرير  جاي هيچ ترديدي وجود ندارد؛ اما-)صدرالمتألهيناستدالل فوق

گونه عدم لغويت ايندر تطبيق اين حكمت بر وجود خارجي متعلق گرايش، يعني اينكه 

و مقدمه سوم در تقرير گرايش (مقدمه چهارم استدالل ها مستلزم وجود عيني آن است

هاي هاي آفريده)، جاي تأمالتي هست؛ چه آنكه اوالً شناخت حكمتصدرالمتألهين

و امكان توان حكمت خداوند متعال آسان نيست. ثانياً مي هاي ديگري غير از وجود واقعي

كه ها نشان داد؛ همان گونه گرايش آن، براي اين دستيابي به  ميرزا ابوالحسن قزوينيگونه

مي براي بيهوده:گويد مي توان احتمال داد حكمت آن، حفظ نبودنِ آفرينش گرايش به بقا
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و زندگي در دنيا باشد. وي بر اين اساس، استدالل فوق را استداللي خطابي حيات موقت

(همان،   پاورقي).به شمار آورده است

»شرافت ويژة انسان«نمايي بر اساس . واقع2
كه نمايي فطريات بر اين نكته تأكيد كرده برخي از انديشمندان مسلمان براي اثبات واقع اند

و خيال در يافته،چون انسان آفريده ويژه خداوند متعال است هاي خطا، يعني تصرف وهم

در تقرير اين استدالل آبادي شاهاهللا ). آيت115ص،1386 آبادي، شاه( فطري او امكان ندارد

 گويد: مي

و ذلك ألن كتاب ذاتنا« و الخيال فيها ال مجال لتصرف الوهم اعلم ان الفطرة...

تَسجد لما خَلَقْت بِيدي أَستَكبرْت"مكتوب بيده تعالي حيث قال  ما منَعك أَن

أَمينَ كنتالنَ الْعاي براي كه قطعاً در فطرت... هيچ زمينه بدان):75:ص(»"م

و خيال وجود نداد؛ چه آنكه كتاب وجود ما به دست خداي  دخالت وهم

بر«فرمايد: متعال نوشته شده است؛ چون كه مي و چه چيزي تو را از سجده

» آنچه با دست خود آفريدم منع كرد آيا استكبار كردي يا اينكه از برترها بودي

).115ص،1386 آبادي، شاه(

 تقرير استدالل
مي ابهام بر هايي در محتواي اين استدالل وجود دارد كه تحليل منطقي آن را مشكل كند؛ اما

 توان آن را چنين تقرير كرد: اساس ظاهر آن مي

و كمال، آفريده ويژه.1 اي است؛ زيرا خداوند متعال با عنايت انسان از جهت شرافت

را ويژه و او  مسجود فرشتگان قرار داده است.اي او را آفريده

 اند. فطريات مربوط به اصل آفرينش انسان.2

و نقصاني در اصل.3 احتمال وجود خطا در فطريات انسان، به معناي وجود ضعف

 آفرينش انسان است.

و نقصان در اصل آفرينش انسان، با شرافت ويژه نوع انسان ناسازگار است..4  ضعف

و اشتباهي مصونيت دارند.پس: فطريات انسان از هرگونه  خطا

و بررسي  نقد



قع
وا

طر
رف

امو
دق

ص
ك

مال
يو

ماي
ن

ان
سلم

نم
ندا

شم
دان

گاه
ديد

ياز

117

و خيال در فطريات انسان روشن نيست؛ يعني آبادي شاهاهللا مراد آيت.1 از دخالت وهم

و خيال  معلوم نيست آيا مراد ايشان اين است كه اگر دانش فطري پس از آفرينش با وهم

و واقعيت را نادرست نش و صورت اوليه خود را از دست دهد ان دهد، با مخلوط شود

اگر امور فطري در اصل آفرينش شرافت ذاتي انسان ناسازگار است يا مراد اين است كه

توان انسان را داراي شرافت مذكور دهند، نمي اي باشند كه واقعيت را نادرست نشان گونه به

و الخيال فيها«در آيه شريفه مذكور دانست. عبارت  را»ال مجال لتصرف الوهم احتمال اول

ميم و استدالل ايشان بر آن، به اينكه انسان آفريده ويژه خداوند متعال است، رجح گرداند

 كند. احتمال دوم را تقويت مي

از.2 درباره احتمال اول جاي اين پرسش هست كه مگر علم انسان به نفس خويش

ترين علوم فطري نيست؛ پس چرا برخي از مردم درك درستي از آن ندارند؛ برخي روشن

ر ميآن ميا با بدن اشتباه و برخي ديگر آن را انكار كه گيرند كنند؟! بنابراين چنين نيست

و و قطعاً راهي براي دخالت وهم خيال در علوم برخاسته از فطرت وجود نداشته باشد

گونه فطريات را ناشي از دخالت عوامل غير علمي توان همه تفسيرهاي نادرست از اين نمي

و  ميو نفساني دانست چه نسبت منطقي ميان شرافت انسان:توان پرسيد درباره احتمال دوم

و خطاناپذيري فطريات او وجود دارد؟ اين نسبت در اين استدالل تبيين نشده است.

شد.3 از،پاسخي كه در سطور باال درباره احتمال اول مطرح پاسخي نقضي به استدالل

و كمال ذاتي نوع انسان در راه شرافت ذاتي انسان بود. جواب حلي آن اين اس ت كه شرافت

حدي نيست كه عصمت نوع انسان را اثبات كند؛ به عالوه بديهي است كه هر انساني چنان

كه هر انساني نيز خليفه الهي نيست شرافتي ندارد كه مسجود فرشتگان الهي واقع شود؛ چنان

ج1411طباطبائي،ر.ك:( ص17، سوم از استدالل فوق ). به عبارت ديگر، مقدمه 196ـ195،

توان پذيرفت؛ چه آنكه نه مقام مسجوديت انسان قابل تعميم به همه افراد نوع انسان را نمي

( ها ازچارپايان پست است، بلكه برخي ازانسان :اعراف()أُوَلـئك كاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّترند

و نه خطاكردن انسان با آفرينش ويژ179 دا)  رد.ه او ناسازگاري

»مطابقت صورت انسان با خداي متعال«نمايي بر اساس . واقع3
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نمايي فطريات اين است كه ميان نحوه آفرينش انسان شده بر واقع يكي ديگر از ادله اقامه

نمايي با وجود خداي متعال نوعي هماهنگي وجود دارد. اين هماهنگي مستلزم واقع

و نحوه آفرينش انسان فطريات انسان است؛ چه آنكه فطريات مربوط به اند

 نماندانستن آنها مستلزم پذيرش نقضي در وجود خداي متعال است. واقع

مي اهللا شاه آيت  دهد: آبادي اين استدالل را چنين توضيح

ان« ال مجال لتصرف الوهم والخيال فيها ذلك ألن... مضافا الي ��@���إعلم ...

[االنسان] مطابقاً لكتاب ذات الحق  و لذا قال: التفاقكونه هما في لوازم الوجود

ج1403مجلسي،("خلق اهللا آدم علي صورته" ��فهي)111ص،11،��� 

و احكامها اي براي بدان كه در فطرت... هيچ زمينه»: عن الخطاء في مقتضياتها

و با خيال وجود ندارد؛ زيرا... افزون بر اين هماهنگ دخالت وهم بودن انسان

و خدا در لوازم وجود يكسانكتاب ذات حق  و است؛ چه آنكه انسان اند

و«رو فرمود: ازاين آدم را به صورت خود آفريد، پس اين صورت در احكام

).115ص،1386 آبادي، شاه( مقتضياتش از اشتباه مصونيت دارد

ـ البته با تقريري متفاوت  شايان ذكر است برخي ديگر از عارفان مسلمان اين وجه را

با اند. براي نمونه يكي ازعارفان مسلمان نمايي قواي فطري دانستهي براي اثبات واقعـ دليل

استفاده از اصل تجلي خدا در انسان، به جاي اصل مطابقت آفرينش صورت انسان با 

فيعرف ماقلناه من كون قوي العبد عين الحق اوتجلي عليه في «...گويد: خداي متعال مي

العقائد علي ماهي عليه فيعرف ما قلناه من غير ان ينبغي للوهم فادراك مجاله الطبيعي...

ص1388جامي،(»عليه حكم ،441.(

 تقرير استدالل
 توان تقرير كرد: اين استدالل را به صورت ذيل مي

 خداي متعال انسان را به صورت خود آفريده است..1

و خدا خالي.2 كه به اصل هايي است بودن انسان از نقص الزمه سنخيت صورت انسان

 آفرينش انسان مربوط است.

 اگر امور فطري با واقع مطابق نباشند، آفرينش انسان خالي از نقص نيست..3
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 اند. پس: فطريات مطابق با واقع

و بررسي  نقد
اند نمايي امور فطري استناد كرده برخي از فيلسوفان غرب نيز به اين استدالل بر واقعي.1

و ديگران،( ص1375پترسون ،441 /Meditation III, pp.141-165 Descartes, 

1931, v.I & Principle LIV, p.241&و درستي مقدمه اول را به آموزه هاي)

( شريعت كه در عهدين آمده است، مستند مي ) كه پاورقي57ص،1369دكارت، كنند

البته مشكالت خود را دارد؛ اما مسلمانان براي اثبات مقدمه اول كه صغراي استدالل 

ميف از آيد، وق به شمار مشكلي ندارند؛ چه آنكه اين مضمون در روايات متعددي

ر.ك: (براي نمونه ج1403مجلسي، معصومان آمده است ).111ص،11،

در به فرض پذيرش اين ادعا، مماثلت امري تشكيك.2 و داراي مراتب است؛ بردار

كم مماثلت از جهت مورد تواند از اين مقدمه بهره گيرد كه دست صورتي اين دليل مي

و خدا از هر جهت حتي با پذيرش-بحث اثبات شود؛ چون قطعاً مماثلت انسان

و وجوب  محال است.-تفاوت در امكان

و خدا مستلزم عدم نقص در فطريات باشد قواي ادراكي نيز كه اگر مماث.3 لت انسان

هاي عادي قطعاً تحت اند نبايد دچار خطا شوند؛ حال آنكه مدركات قواي انسان فطري

و خيال قرار مي  گيرند. تأثير وهم

ذر«نمايي مبتني بر يادآوري . واقع4 »عالم
( بودن برخي بعضي از انديشمندان مسلمان به فطري ر.كمعارف باور دارند :براي نمونه

ج»ب«، 1391مصباح يزدي، و بعضي ديگر همه معارف حقيقي را فطري 244ص،1، (

(امام مي ص1368خميني، دانند مي155، و آنها كه معارفي را فطري دانند، معموالً اكتساب)

( معارف فطري را در واقع يادآوري فطريات قلمداد مي ر.ككنند مصباح:براي نمونه:

ج»ب«، 1391يزدي،  مي150و 107صص،1، و برخي اين يادآوري را همان معارفي دانند)

ر.ك:( است به دست آورده يا مشاهده كرده» عالم ذر«كه انسان آنها را در  براي نمونه

ص1390فياضي،  ،380-382(.
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ترين اختالفات اين است البته درباب تفسير آيه ميثاق اختالفاتي هست. يكي از اساسي

يا كه آيا اين آيه اساساً اشاره اي به عالمي مستقل دارد يا بياني سمبوليك براي تبيين بديهي

و الميزانبودن برخي معارف ديني است؛ براي نمونه صاحب تفسير فطري به ديدگاه اول

(طبرسي، البيانعمجمصاحب  ج1394به ديدگاه دوم باور دارد ص4، / 442ـ426،

ج1411طباطبايي، ص8،  ). 314ـ310،

و معارف فطري را يادآوري آموزه به هاي عالم هرحال آنها كه به ديدگاه دوم باور دارند

ايه اند، جز اينكه آموزه گفته افالطوندرواقع سخني شبيه نظريه استذكار،دانند ذر مي

و با شائبه در اين افالطون هايي همراه است كه نه تنها دفاع عقالني باره بشري، غيرمعصومانه

(ابوترابي،  ، فصل»ب«، 1394از آن ممكن نيست، بلكه ادله عقالني در برابر آن وجود دارد

يا سوم)؛ درحالي و برخي از ادعاهاي مربوط به آن، مستند به نص كه اصل وجود عالم ذر

هاي ها يادآوري يافته قرآن كريم يا روايات معتبر است؛ اما از اين جهت كه اين آموزهظاهر 

مي مستقيم جهاني قبل از تعلق روح به بدنِ اين نمايي آيند، براي اثبات واقع جهاني به شمار

نمايي بر اساس يادآوري واقع«توان همان دليلي را اقامه كرد كه پيش از اين براي آنها مي

م  اقامه شد.»ثلعالم

و بررسي  نقد
آن اين استدالل بر سه پيش و ارتباط انسان با حقايق فرض مبتني است: يكي وجود عالم ذر

و سوم اينكها عالم؛ دوم اينكه همه معارف فطري يا برخي از آنها يادآوري آن حقايق ند

و خيال قرار شده از آن عالم هاي يادآوري صورت فرض پيش گيرند. نميتحت تأثير وهم

مي اول را بر اساس منابع نقلي معتبر في ( الجمله ر.ك: فياضي، توان پذيرفت براي نمونه

ص1390 ،375-380(.

به اما اثبات اينكه برخي از معارف به به اينكه همه معارف حقيقي باورويژه ظاهر اكتسابي،

ه اين عالم يادآوري آن حقايق و كه در جايگاه مناسب گونه ماناند، نياز به اثبات دارد

به،خواهيم گفت و را هاي روايي در اين هرحال برخي نقل اثبات آن، كار آساني نيست باره

مي نمي و تفصيلي اين داليل نقلي، پژوهشي مستقل طلبد توان ناديده گرفت. بررسي دقيق
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، فصل دوازدهم).»ب«، 1394(ر.ك: ابوترابي،

اي سومين پيش و خيال قرار هاي يادآوري نكه صورتفرض، يعني شده تحت تأثير وهم

و تا كنون دليلي خدشه نمي ناپذير براي اثبات آن نيافتيم؛ گيرند نيز نياز به اثبات مستقل دارد

از ويژه آنكه برخي از معارفي كه قطعاً فطري به اند، مانند علم حضوري نفس به خود، پس

و خيال تبديل و در آنها شدن به علم حصولي، وهم مينفوذ هايي كند؛ چه آنكه انسان رسوخ

 كنند. خود را جسم مادي تصور مي

»تضايف«نمايي از طريق قاعده . واقع5
هايي از ديگر راه» هاي فطري بالفعل ضرورت وجود متعلق بالفعل، براي گرايش«استناد به

 اند. نمايي امور فطري بهره گرفته است كه از آن براي اثبات واقع

 ديدگاه امام خميني(ره)

و براي اثبات عالَم پس از مرگ بهره امام خميني از اين راه براي اثبات وجود خداوند متعال

مي اند. معظم برده  گويند: له در مقام اثبات وجود خدا از اين راه
االنسان مخمر بر آن هستند... فطرت هايي كه جميع سلسله بني يكي از فطرت

و زحمات... كه هر عشق به كمال  و سكنات است...، بلكه در تمام حركات

در يك... مشغول اند، عشق به كمال آنها را به آن واداشته است... اگرچه

و زخارف آن، كمال را  تشخيص كمال... كمال اختالف را دارند... اهل دنيا

به دارايي گمان كردند... هر كس به فطرت خود رجوع كند، مي يابد كه قلبش

چه متوجه است، اگر مرتبه باالتري از آن بيايد، فوراً قلب از اولي منصرف هر

و... به اكمل از آن متوجه گردد... پس... بالفطره شطر قلوبشان متوجه به  گردد

كمالي است كه نقصي ندارد... آيا در جمع سلسله موجودات... موجودي كه 

و جمال مطلق داشته باشد، جز ذات مقدس مبد جلّت-عالمأ كمال مطلق

و-عظمته سراغ داريد؟... پس اين عشق فعلي شما، معشوق فعلي خواهد

و فطرت  و متخيل باشد؛ زيراكه هر موهوم، ناقص است نتواند اين موهوم

و جز ذات كامل،  معشوقي نيست كه متوجه اليه فطرت متوجه كامل است...

خميني،(امامباشد؛ پس الزمه عشق به كامل مطلق وجود كامل مطلق است 
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).158-156ص،1368

 گويند: ايشان براي اثبات معاد از اين راه مي

هاي الهيه... فطرت عشق به راحت است... با اينكه در تمام بدان يكي از فطرت

و جميع سرتاسر دنيا چنين راحت مطلقي يافت نشود... پس معشوق  ملك عالم

بياالنسان، در اين عالم يافت نشود...، عشق بني معشوق فطري جبلي فعلي

و عالم وجود بايد عالمي؛فعلي موجود ممكن نيست پس ناچار در دار تحقق

و عالم  و آن دار نعيم حق و رنج... باشد كه راحتي او مشوب نباشد به تعب

ص( كرامت ذات مقدس است ).161-160همان،

ا مطهرياهللا شهيد آيت كرده است؛ اما تحليل شارهنيز به اين راه براي اثبات وجود خدا

ص4ج،1381ـ1389مطهري،(و تقريري از آن ارائه نداده است ،42-43.(

اند. ايشان اين استدالل تر از اين استدالل ارائه كرده تقريري روشن جوادي آملياهللا آيت

و معشوق بالذات  را را همان استدالل از راه تضايف به شمار آورده، از نوع تضايف بالذات

مي همان معلوم بالذات مي و بر اين اساس گويند اگر مفهوم عاشق مصداق بالفعل دانند

و بنابراين اشتياق به كمال  داشته باشد، مفهوم معشوق نيز مصداق بالفعل خواهد داشت

و از تحقق صورت علمي كه عين حكايت از خارج  محض، دليل بر وجود معشوق است

و است، مي (توان استمداد نمود ،1372، جوادي آمليوجود كمال محض را اثبات كرد

).110ص

 تقرير استدالل امام خميني(ره)

دو درباره واقعامام خميني برايند سخنان نمايي امور فطري دو استدالل است. در هر

بي«استدالل از اين كبراي كلي كه  معشوق فعلي موجود ممكن عشق فطري جبلي فعلي...

يك استدالل براي وجود خداي،) استفاده شده است160ص، 1368خميني،(امام» نيست

و معاد است. و ديگري براي اثبات جهان پس از مرگ  متعال

» نمايي از راه حكمت الهي اثبات واقع«به همان امام خمينيترديد استدالل دوم بي

به گردد كه در دليل اول از استدالل برمي آن هاي انديشمندان مسلمان سخن تفصيل از

نمايي خداشناسي فطري است، تقريري گفتيم؛ اما استدالل اول ايشان كه براي اثبات واقع
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 پردازيم. ديگر دارد كه در اينجا به آن مي

 اين استدالل درواقع داراي دو بخش است.

 تقرير بخش اول
 توان تقرير كرد: بخش اول استدالل را چنين مي

؛ زيرا: هر انساني عشق فطري بالفعل به خدا دارد

و بالفعل به كامل مطلق.1 (گرايش فطري)  شدن خود دارد؛ هر انساني عشق فطري

 تنها مصداق كامل مطلق، خداي متعال است..2

و گرايش فطري بالفعل به خداي متعال دارد.  پس: هر انساني عشق

 تقرير بخش دوم
به بخش دوم استدالل معظم ميله را كه با استفاده از نتيجه استدالل پيشين آيد، وجود

 توان تقرير كرد: چنين مي

 عشق فعلي انسان به خدا معشوق بالفعل دارد؛ زيرا:

و گرايش فطري بالفعل به خداي متعال دارد؛.3  هر انساني عشق

 متعلق اين گرايش فطري، امري موهوم نيست..4

متعلق اين گرايش امري موجود در عالم خارج است؛ يعني عشق فعلي انسان به خدا پس:

 معشوق بالفعل در عالم خارج دارد.

4 اثبات مقدمه
 گرايش فطري انسان به خدا امري موهوم نيست؛ زيرا:

 هر امر موهوم، ناقص است؛.5

 گرايش انسان به كامل است..6

 پس: گرايش انسان به امر موهوم نيست.

 ديگر تقريري
اند، درواقع تقرير ديگري ارائه كرده امام خمينياز استدالل جوادي آملياهللا تقريري كه آيت

له است. اين استدالل را كه پيش از اين مفاد آن را بيان كرديم از بخش دوم استدالل معظم

:توان تنظيم كرد چنين مي
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و موجود دارد؛ زي  را:عشق فعلي فطري انسان به خدا معشوق بالفعل

و عاشق با معشوق تضايف دارند؛.7  عشق

 هرگاه يكي از دو متضايف فعليت داشته باشد، طرف ديگر تضايف نيز فعليت دارد؛.8

 هر انساني بالفعل عشق فطري به خدا دارد..9

 يعني وجود دارد.؛پس: طرف ديگر تضايف يعني خداي متعال نيز فعليت دارد

و بررسي  نقد
 توجه است:در اين استدالل نكاتي در خور

()أ به1در درستي مقدمه توان آساني نمي ) جاي ترديدي جدي وجود دارد؛ چه آنكه

شدن به معناي خواهد كامل مطلق شود؛ چون كامل مطلق گفت انسان فطرتاً مي

و واجب در نعوذ باهللا بر خدا هم خدايي-الوجودشدن، خداشدن، بنده خدانبودن و كردن

ر و حكمتعين حال باالترين منبع جود،  بودن است. حمت، علم

اي تواند از چنين مرتبه شود؛ ثانياً انسان نمي اوالً در اين عبارات تناقضي احساس مي

تصور وجود چنين تصوري درست داشته باشد، چه رسد به اينكه آن را بخواهد؛ ثالثاً

و هيچ مرتبه چه گاه كسي وقوع امر محال عقلي را نمي اي امري محال است رسد خواهد،

و خدادادي بدانيم؛ رابعاً با درون نگري دقيق چنين گرايشي به اينكه اين گرايش را فطري

 يابيم. را در خود نمي

و و حب كماالت خويش است آري، الزمه حب فطري انسان به ذات خويش، حب نفس

شود. اين حقيقت ترديد گرايش انسان به كمال، به حد مشخصي از كماالت محدود نمي بي

ميا با درونر توان تشخيص داد؛ يعني هر انساني فطرتاً خواهان دستيابي به باالترين نگري

كماالت خويش است؛ اما اين گرايش از يك سو گرايش به كمال نسبي است؛ يعني گرايش 

مي به آن و چيزي است كه كمال انسان به شمار گرايش به چيزي است كه كمال آيد

بيمخلوق يعني وجود وابسته اس به ت؛ از سوي ديگر گرايش انسان به نهايت، گرايش

نه» نهايت اليقفيبي«نهايتي از سنخ بي ».نهايت بالفعلبي«است
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()ب توان ترديد كرد؛ يعني قطعاً تنها مصداق كامل مطلق، ) نمي2در درستي مقدمه

 خداي متعال است. 

د اما از اين دو مقدمه نمي ستيابي به باالترين توان نتيجه گرفت كه عشق انسان به

كماالت، همان عشق بالفعل انسان به خداست؛ چون در اين گرايش انسان كمال خود را 

 كردن نقص خود دارد. خواهد؛ يعني تمايل به برطرف مي

به البته اگر از اشكال اول صرف نظر كنيم، مي و گرايش انسان توانيم بگوييم خواسته

ن دستيابي به كمال مطلق هيچ شدن ممكن به واجب يابد؛ چون الزمه آن، تبديلميگاه تحقق

بي يعني تبديل هاي حكمت نيست. از جمله حكمت شدن انسان به خداست؛ اما وجود آن

بي آن مي و قطعاً راه رشد تواند ايجاد انگيزه براي حركت وقفه به سوي كمال نامتناهي باشد

و كامل مطلق ارتباطي  وو كمال اين است كه با مبدأ كمال و در حد ظرفيت برقرار كند

و  و از اين طريق به كماالت باالتري برسد و سلوك خويش به او تقرب يابد و سير مجاهده

 گاه توقف نكند. در اين سير هيچ

 آورد. بنابراين بخش اول استدالل، نتيجه مطلوب صاحب ديدگاه را به بار نمي

از)ج جمله اينكه هرچند مقدمه در بخش دوم استدالل نيز جاي تأمالتي وجود دارد؛

في نفسه درست» انسان عشق بالفعل فطري به خدا دارد«) از اين استدالل يعني اينكه3(

و در جاي خود قابل اثبات است، اما با توجه به آنچه در اشكال پيشين يادآور شديم،  است

به اين مقدمه را به معناي خاصي كه استدالل و وان نتيجهعنكننده آن را به كار برده است

 توان پذيرفت. استدالل قبلي نمي

()د بي ) نمي4در درستي مقدمه گمان براي هر گرايشي، متعلقي توان ترديدي كرد؛ يعني

و در موضوع  عيني وجود دارد؛ اما اوالً اين وجود در همه جا از نوع وجود خارجي نيست

در است كه قبل از ايجاد غايت» علت غائي علمي«بحث، اين وجود از نوع  در عالم عين،

مي ذهن تصور مي و منشأ شوق مؤكد فاعل به عمل گردد؛ يعني انگيزه فعل، براي فاعل شود

مي مختار ذي و؛كند شعور ايجاد بنابراين چنين متعلَّقي غير از مصداق عيني خارجي است

 تواند واقعيت بيروني امر فطري را اثبات كند. نمي
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) (4ثانياً حتي اگر بپذيريم كه مقدمه و اند، ) براي اثبات وجود متعلق عشق، كافي5)

را نخواهد داشت؛ چه آنكه حداكثر، وجود كنندهلستدالااين استدالل نتيجه مورد نظر 

مي علمي چيزي را اثبات مي حركت براي دستيابي» علت غايي علمي«تواند انگيزه كند كه

م كند نه بيشتر.به وجود عيني را فراه

مي)ه را جوادياهللا رسد تقرير دوم از اين استدالل، يعني تقرير آيت به نظر نيز مشكلي

و مدعاي اين استدالل را به اثبات نمي حل نمي رساند؛ چه آنكه مبناي اصلي استدالل كند

عشق انسان به دستيابي خويش به كمال مطلق خود است. اين مبنا چيزي بيش خميني امام

 تواند اثبات كند. شوق مؤكد به عمل، در اثر تصور معشوق را نمياز 

(مقدمات و)9تا7البته هر سه مقدمه اين استدالل و اينكه عشق يعني قاعده تضايف

و قابل دفاع ( عاشق نياز به مصداق دارند، به جاي خود از قواعد فلسفيِ درست ر.ك: اند

ص193، تعليقة 1405مصباح يزدي، ص1391 سينا، ابن/189، -263و 251، 201-198ص،

ج1411زي،را فخر/ 264 ص1، چه4، )؛ اما براي اثبات مدعاي اين استدالل كاربرد ندارند؛

و عشق از نوع آنكه مصداق اين تضايف وجود عيني معشوق نيست، بلكه اين گرايش

و به ت عشق به تحقق و و نتيجه عملي آن هم ايجاد انگيزه الش وجودآمدن معشوق است

 است.-يعني كمال خويش-بخشيدن به معشوق براي عاشق در مسير تحقق

با واژه جوادي آمليآهللا البته در تقرير آيت هايي وجود دارد كه ممكن است بتوان

و قابل دفاع به استفاده از آنها تقرير ديگر تري از اين استدالل ارائه كرد؛ اما تصريح ايشان

مي اينكه موضوع بحث درباره صورت  كند. علمي معشوق است، همين تقرير را تأييد

(ره) تقرير برگزيده از ديدگاه امام خميني
و اثبات واقعيت به نظر مي و رسد تنها يك راه براي تبيين داشتن معشوق فطري وجود دارد

آن اين است كه معشوق را معلوم حضوري بدانيم؛ يعني نخست علم حضوري فطري به 

و سپس گرايش فعلي به معلوم حضوري را از راه ارجاع به درون كامل مطلق را تبيين  كنيم

و آن و معلوم حضوري«گاه بر اساس بازنماييم به»وحدت علم و احساس عشق ، گرايش

ـ براي كسي توجه به عشق دارد ـ دليل؛معلوم حضوري را اما از وجود معشوق غافل است



قع
وا

طر
رف

امو
دق

ص
ك

مال
يو

ماي
ن

ان
سلم

نم
ندا

شم
دان

گاه
ديد

ياز

127

كه امام خمينيبر وجود خارجي معشوق بگيريم. آري، اگر مراد عشق«را از اين سخن

نمايي امر فطري، قابل اين معنا بدانيم، اين راه براي اثبات واقع» فعلي معشوق فعلي خواهد

و درست است.  دفاع

 در عين حال توجه به دو نكته درباره آن ضروري است:

تنبيهي است؛ به يكي اينكه اين استدالل از نوع برهان منطقي نيست، بلكه از نوع استدالل

بودن آنها ندارد، بلكه نمايي امور فطري از جهت فطري عالوه اين استدالل داللتي بر واقع

مي تنها بر واقعيت و بر اساس آن توان گفت اگر مصداقي داشتن معلوم حضوري داللت دارد

 از علم حضوري فطري نيز وجود داشته باشد، معلوم اين علم واقعيت خواهد داشت.

به نظر امام خمينياين نكته نيز ضروري است كه صرف نظر از ظواهر الفاظبر ودنافز

و مي و فحواي كالم ايشان چيزي نيست جز همان كه ما در ضمن نقد رسد مراد واقعي

طلبي انسان، همان رسيدن به كمالي است ها گفتيم؛ يعني مراد ايشان از كمال بررسي استدالل

جزميكه از طريق عبوديت ايجاد  و مراد ايشان از علم فطري به خدا چيزي نيست شود

و فلسفي اسالمي اقتضاي آن را دارد.   علم حضوري به خدا كه مباني ديني

 حاصل كالم
كه از مجموع آنچه تا كنون بيان شد، مي توان به دست آورد كه هيچ يك از داليلي

اق انديشمندان مسلمان براي اثبات واقع تواند آن را اثبات اند، نمي امه كردهنمايي فطريات

دانند، نمايد، مگر آنكه مراد كساني كه عشق فعلي به خدا را دليل وجود معشوق فعلي مي

و فطرتاً خدا را مي مي اين باشد كه انسان حضوراً و به او عشق ورزد. تنها در اين يابد

اس صورت است كه مي ت. درباره اين توان گفت عشق به خدا دليل وجود خداي متعال

نمابودن اين عشق فطري نه به سبب فرض هم توجه به اين مطلب الزم است كه واقع

 بودن آن است. بودن آن، بلكه از جهت حضوري فطري

 ديدگاه برگزيده
و گرايش نمابودن يا نبودن دانش براي بررسي واقع و توجه به برخي ها هاي فطري، يادآوري

گشاست. پيش از اين گفته شد در ميان انواع فطريات، تنها درباره هاي فطري راه تقسيم
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و قواي فطري بحث از واقع ها، دانش گرايش و بحث از واقع ها نمايي نمايي قابل طرح است

از ري معنا ندارد؛ زيرا امور ساختاري خود واقعدر سازوارگي فط و شأنيت بحث اند

 نمايي در آنها نيست. واقع

 حضوري هاي فطري نمايي گرايش واقع
مي درباره گرايش و خارجي هاي فطري ترديدي،اند توان گفت در اينكه اموري واقعي

مت نيست؛ چه آنكه حضوراً درك مي و در اينكه هر گرايشي بايد علقي داشته باشد نيز شوند

مي نمايي گرايش توان ترديد كرد؛ اما واقع نمي كند كه اوالً گرايشي هاي فطري تنها اثبات

وجود دارد؛ ثانياً اين گرايش به چيزي تعلق گرفته است؛ مثال گرايش به خداست يا گرايش 

چ به كمال است؛ اما اثبات نمي ون ممكن كند كه متعلق آن وجودي در خارج از ذهن دارد؛

و شد همان-است متعلق آن تنها در حد وجود ذهني آنها باشد داليل-گونه كه بيان

كند؛ پيداكردن يك واقعيت را اثبات نمي فيلسوفان مسلمان چيزي بيش از تمايل به تحقق

و حتي ضرورت تحقق آنها را در آينده نمي كند. آري، تواند اثبات يعني وجود بالفعل آنها

گرايشي فطري به موجودي خارجي را اثبات كرد، قطعاً وجود متعلق فطرت در اگر بتوان 

 آنها نيز در نظر گرفته شده است.

مي رسد دست به نظر مي توان پذيرفت: يكي حب ذات كم دو مصداق براي چنين امري

و درون انسان كه به خود ذات تعلق مي و الزمه آن وجود نفس است نگري براي گيرد

آ و عشق به خداي متعال است كه همراه با آن تصديق و ديگري گرايش ن كافي است

 وجود خداي متعال درك شده است.

 هاي فطري حضوري نمايي دانش واقع
و واقعي امور فطري واقع دانش و مصداق روشن نما هاي حضوري فطري قدر متيقن

به هستند؛ چه آنكه در مباحث معرفت د شناسي هاي حضوري انشروشني بيان شده است كه

و دانش واسطه عالم واقع درك بي هايي مطابق با واقع هاي حصولي برگرفته از آنها دانش اند

) ص1ج،1388، سهرورديو خطاناپذيرند ص1422، شيرازي/489، ،210 .( 

و به امري غير از گرايش ها تعلق گيرد، وجود واقعي اكنون اگر چنين دانشي فطري باشد
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و قطعي معلوم فطري ترين مصداق اين دانش، علم حضوري بر اساس آن اثبات خواهد شد

و علم نفس به ذات خويش است. بر اين اساس اگر بتوانيم شرايطي  فطري به خداي متعال

فراهم آوريم كه مخاطب، اين دو حقيقت را درست دريابد، اصل وجود اين دو براي وي 

 نياز از استدالل خواهد بود. بي

 هاي فطري حصوليي دانشنماي واقع
نمايي دانش حصولي فطري بايد گفت اگر چنين دانشي اثبات هم شود، قطعاً درباره واقع

داللت ذاتي بر وجود واقعي متعلق آن ندارد؛ چه آنكه منشأ تحقق چنين صورت ذهني، 

و داليلي كه فيلسوفان بر مايين توانند واقع اند، نمي آن اقامه كرده واقعيت خارجي آن نيست

هايي را اثبات كنند؛ بنابراين اگر صورتي مستقيماً از طريق آفرينش به وجود چنين صورت

) ج1377مصباح يزدي، آمده باشد، ذاتاً حكايتي از واقع ندارد ص1، )؛ اما اينكه آيا 225،

براي» عدم فريبكاري خداوند«به عنوان دكارتمانند آنچه-توان به صورت غير مستقيم مي

و صدق چنين فطرياتي را اثبات كرد،-نمايي تصورات فطري مطرح كرده است اقعاثبات

 جاي تأمل بيشتري دارد.

 نمايي بر واقع» عدم فريبكاري خداوند«داللت

كه به صورت غيررا هايي، يعني استدالل هاي مختلفي از اين نوع استدالل پيش از اين راه

مي مستقيم به اثبات واقع و نارسايي آنها را نشان پردا نمايي فطريات زند، بررسي كرديم

نمايي علوم فطري بتوان بر واقع دكارترسد با اعمال تغييراتي در دليل داديم؛ اما به نظر مي

 آن را تقويت كرد.

و متمايزها تأكيد شده نمايي واضح بر واقع،نمايي علوم فطري بر واقع دكارتدر دليل ها

عدم فريبكاري خداوند«اشكاالت محتمل به اين دليل، بود. وي در پاسخ به برخي از

شد همان-را مطرح ساخت؛ اما» متعال از طريق دكارتچون-گونه كه در آن بحث گفته

و اين دو عنوان در فلسفه  و تمايز به اين موضوع پرداخته است دچار دكارتوضوح

تواند مدعايش را اثبات كند؛ به عالوه وي راهو اشكاالتي است، استدالل وي نميها ابهام

 گريزي از ابتالي به دور باطل ندارد.
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مي» عدم فريبكاري خداي متعال«از در دليل خود، مستقيماً دكارتاما اگر برد؛ بهره

و تمايز وارد اين بحث نمي و اگر شد، دليل وي اشكال كمتر يعني از راه وضوح ي داشت

ساخت، شايد راهي براي مناقشه اين ديدگاه را در علم حصولي تصديقي فطري مطرح مي

مي آن باقي نمي در  ,Descartes, 1931( داند ماند؛ چه آنكه او مفهوم كامل مطلق را فطري

Meditation III, p.170/ Principle XVIII, p.226(كه درواقع علم حصولي تصوري است

ح آنو تصور و كذبي درباره آن مطرح نيست تا بتوان آفريننده و صدق كايتي از واقع ندارد

نمايي تواند از دليل خود بر واقع نمي دكارتصورت ذهني را فريبكار تصور كرد؛ بنابراين 

او علم فطري به خداي متعال بهره مي» مفهوم كامل مطلق«اي برد؛ چه آنكه و را فطري داند

آ (خدا) از راه واقعبراي اثبات وجود و از ادله ديگري كه بيان شد، استفادهن نمايي فطريات

 كند. مي

از البته طبق نظر برگزيده نگارنده، اگر كسي بتواند نمونه را» علم حصولي تصديقي«اي

نمايي تواند از طريق عدم فريبكاري خداوند متعال، واقع در علوم فطري بشر اثبات كند، مي

ك و چنين دليلي مستلزم هيچآن را اثبات گونه دور باطل نيست؛ زيرا وجود خداي متعال ند

ميو كامل مطلق توان از راه ادلّه عقلي به اثبات رساند؛ اما اثبات چنين مصداقي بودن او را

هاي فطري، نمايي براي دانش گونه واقع درنتيجه اثبات اين؛براي علوم فطري آسان نيست

و كا ربرد عملي ندارد؛ البته آنچه در اين بخش گفته شد، بيشتر در بحث نظري محض است

و ذكر مقدماتي است كه در  حد بيان مدعاست. اثبات اين مدعا نيازمند بيان مباني بحث

(ر.ك: ابوترابي،  ، فصل نهم).»الف«، 1394اينجا مجال آن نيست

 گيرينتيجه
راه پيشنهادي واقعهيچ يك از اين ادل توان گفت با توجه آنچه بيان شد مي نمايي امور فطري

مي ثابت نمي نمايي امور فطري را اثبات كرد: يكي توان واقع كنند، بلكه تنها در سه صورت

آنكه علم فطري، علم حضوري به چيزي باشد؛ ديگر آنكه گرايشي فطري باشد كه ريشه در 

م فطري تصديقي را علم حضوري به متعلق آن داشته باشد؛ سوم آنكه بتوان مصداقي از عل

انديشمندان مسلمان در اين هاي اثبات كرد، اما نبايد از نظر دور داشت كه حاصل ديدگاه
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و تالش آنها زمينه موضوع، كاري بي و نسبتاً گسترده است هاي ارزشمندي را براي سابقه

 نمايي فطريات فراهم كرده است؛ البته به نظر دستيابي به حقيقت در موضوع اثبات واقع

و به اندازه الزم در معرض رسد چون پژوهش در اين موضوع سابقه مي اي طوالني ندارد

و پاسخ قرار نگرفته است، حاصل اين پژوهش و-كه بايد چنان-ها اشكال پختگي ندارد

 طلبد كه كاوش در اين موضوع تداوم يابد. مي
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