
 
   انسان از منظر آیات و روایات  بررسی فطرت
 1علی شاه آباديآیت اهللا محمد هاي با تاکید بر اندیشه
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  چکیده
شناسی از منظر مکتـب   ان ویژگی بنیادین در موضوع انسانرو به دنبال بررسی فطرت انسان به عنو مقاله پیش

یفی، نقلـی و تفسـیري   اهللا شاه آبادي، مشهور به فیلسوف فطرت، با روشـی توصـ   ، حکیم آیتاسالم و اندیشمند معاصر
گرایـی در طـول   هاي معرفتی، اخالقـی و مـادي  ي بسیاري از بحرانباشد. پژوهش حاضر حاکی از آنست که ریشه می

اش تاریخ حیات بشري، ناشی از بحران هویت است، که آن نیز بدلیل عـدم شـناخت انسـان از خـود اصـیل و واقعـی      
هـاي  جانبه انسان با ویژگـی ي رفع بحران مذکور، شناخت بنیادین و همهترین راهکارها برا یکی از اساسی باشد. لذا می

تـرین مخلـوق خداونـد اسـت و     ترین و عالیانسان پیچیده دهد،هاي این پژوهش نشان میتکوینی خویش است. یافته
ت بعـد  ملکوتی (فراحیوانی) است. ویژگی فطـر  داراي شخصیت مرکّب از دو ویژگی وهدف تکوینی ملکی (حیوانی) و

که در آیات و روایات اسالمی از آن به عنوان دین حنیـف،   دهد، ملکوتی ، هویت ذاتی و توحیدي انسان را تشکیل می
ه اسـت کـه از لـوازم     اسالم، معرفت خدا و توحید یاد می کنند و به تعبیر حکیم شاه آبادي، انسان مفطور به فطرت الهیـ

شق به کمال مطلق، یعنی خداوند سبحان است. فطرت انسـان بـر اسـاس    باشد و حقیقتش، علم و عوجود مدرك او می
(جبـري و   گـاهی، غیراکتسـابی  هـایی همچـون همگـانی، همـه    آیه فطرت و تفسیر آیت اهللا شاه آبادي، داراي ویژگـی 

 این اسـاس فطـرت، نقـش و جایگـاه     قابل تغییر و تبدیل و معصومیت ازخطا و اشتباه است. برغیر ناخودآگاه)، ثابت،
کند. لذا براي او داراي ارزش و مطلوبیت ذاتی و مطلق است و اگـر  هدف نهایی از رشد و کمال واقعی انسان را ایفا می

هاي انبیاء الهی، به صورت خودآگاه و اختیـاري توجـه خـود را بـه سـمت و سـوي آن       انسان به کمک تعالیم و آموزه
ر بزند، منِ توحیدي او شکوفا شده و از هویتی اصـیل و الهـی   اش را کناهاي بعد مادي و حیوانیمعطوف کند و حجاب

  الکمال او خواهد بود.گردد، که در واقع همان مقام قرب الهی، بهشت سعادت و حقیقتبرخوردار می
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  مقدمه

هـاي  تـرین پرسـش  ست و یکی از مهمهاي ذاتی و فطري انسان ا پرسشگري از ویژگی
انسان در طول تاریخ حیات بشري، پرسش از هستی و چیستی وجود خویشتن اسـت و از  

هاي بنیادین و تکوینی او است. چرا که ترین مسائل انسان شناسی، پرسش از ویژگی اساسی
و  یابی نهـایی از آفـرینش و کمـال   این نوع پرسش، ارتباط مستقیم با هویت اصیل و هدف

جانبه سوال مـذکور   سعادت انسان دارد و چنانچه آدمی موفق به یافتن پاسخ صحیح و همه
نشود، اوالً با بزرگترین چالش بشري که بحران هویت است، روبـرو شـده و ثانیـاً هرگونـه     

معنا خواهـد شـد.   اش بیهوده و بیتالش و کوشش او براي رسیدن به سعادت و کمال واقعی
ضر بر آن است تا در جهـت تـأمین نیـاز شـناختی مـذکور بـا روش       بنابراین، پژوهش حا

توصیفی، عقلی، نقلی و تفسیري، به بررسی ویژگـی هـاي تکـوینی انسـان، یعنـی فطـرت       
طـرت آیـت اهللا   هـاي فیلسـوف ف  پرداخته و از منظر آیات و روایات و با تأکید بـر اندیشـه  

نقش آن را در مسیر تکامل  ، تقریري دینی از سرشت مشترك انسان وآبادي محمدعلی شاه
  او روشن نماید.

کنـیم،  اوالً براساس مکتب اسالم و بینش توحیدي آن، جهانی که ما در آن زنـدگی مـی  
) لـذا  42 ،ر(النـو  »الْمصـیرُ  اللَّه وإِلَىوللَّه ملْک السّماوات والْأَرضِ « دار استجهانی هدف

ابتـداي خلقـت در اعمـاق وجودشـان داراي هـدف      ویژه انسان از همان همه موجودات، به
انـد، کـه در پایـان    تکوینی معین و مشخصی هستند که براي آن هدف نهـایی آفریـده شـده   

  گردند.شان، به آن نائل میحرکت تکاملی
عنوان اشرف مخلوقـات، داراي مراتـب وجـودي از    ثانیاً انسان از دیدگاه قرآن کریم، به

بیر دیگر موجودي ملکی و ملکوتی است. لذا خداوند در قرآن خاك تا افالك است، و به تع
 فَتَبـارك ثُمّ أَنْشَأْنَاه خَلْقًـا آخَـرَ    ...  منْ طینٍ لَةٍ ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ منْ سلَا«کریم می فرماید: 

نُ اللَّهسینَ أَحقل آفریدیم، ... دههمانا ما انسان را از چکی )14-12المومنون، ( »الْخَال اي از گ
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سپس او را آفرینشی دیگر پدید آوردیم، خجسته و پرخیـر اسـت خداونـد، کـه نیکـوترین      
  آفرینندگان است.
 والْأَبصار السّمع لَکُم وجعلَثُمّ سوّاه ونَفَخَ فیه منْ روحه « فرمایدي دیگر میو در سوره

دالْأَفْئیلًا ةَ وا قَل9(السجده،  »تَشْکُرُونَ م(.  
سپس [اندام] او را موزون و معتدل ساخت و از روح خود در او دمید و برایتان گوش و 

  کنید!گزاري میچشم و قلب قرار داد، ولی اندك سپاس
ه عقـالً  «آمده است  %و در حدیث معروفی از امام علی کَ فی المالئ کّبلَّ ر ج زَّو نّ اهللا عا

ه وال شهو قلٍ و رکَّ بِ ال ع هوه بِ مِ شَ هائفی الب کَّبفی بر یهِمـا....  نـی ب م کَلَ 1/4، صـدوق ( »آد (
همانا خداوند، فرشته را از عقل محض آفرید بدون شهوت و حیـوان را از شـهوت محـض    
آفرید، بدون عقل و انسان را آفرید و عقل و شهوت را در این موجـود، در هـم آمیخـت و    

  از عقل (فراحیوانی) و شهوت (حیوانی) پدید آورد.سرشتی مرکّب 
توان گفت: انسان از منظر مکتـب اسـالم، موجـودي اسـت کـه از ابتـداي       بر این اساس می

باشـد، یکـی در بعـد ملکـی مـادي و      آفرینش داراي دو هدف تکوینی در ساختار مرکـب مـی  
ـ     ن میـان مسـئله اساسـی و    حیوانی، و دیگري در بعد ملکوتی فراحیـوانی و انسـانی، کـه در ای

ضروري انسان، این است که او بایستی بداند براي کدام هـدف تکـوینی نهـایی آفریـده شـده و      
سرانجام قرار است از چه جایگاه و مقام و هویتی در سلسله مراتب هستی سردرآورد،تا نه تنهـا  

خـودش  نسـبت بـه هویـت واقعـی و حقیقـی        بلکه، گرفتار چالش بزرگ بحران هویت نشود،
مندي، سعادت و کمال داشـته باشـد. در ایـن    آخرتش، احساس شادي، رضایت درحیات دنیا و
ي پژوهش حاضر این است که فطرت انسان داراي چه معنا، مفهوم و تعریفـی اسـت   راستا مسئله

  گردد.  و جایگاه آن در مسیر هویت و هدف یابی نهایی از تکامل او چگونه تبیین می
  

  رتمعنا شناسی فط -1
  فطرت در لغت .1-1

رَ است و به معناي مختلفی به کار رفته اسـت، از جملـه    واژه فطرت در لغت از ریشه فَطَ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             3 / 29

https://pdmag.ir/article-1-1571-fa.html


 1401بهار و تابستان ، 44دینی، شماره  /// پژوهش 138

) و بـه  4/510، ابن فارس)، گشودن شیئی و ابراز آن (13/325 ،زبیديبه معناي شکافتن (
 )396 ،اصـفهانی ) و به معنی ایجاد و ابداع (راغب 2/781معناي ابتداء و اختراع (جوهري، 

) و به معناي صـفتی کـه هـر موجـودي در آغـاز      3/337، سیوطیو به معناي خلق کردن (
) و همچنین در قرآن کریم با توجـه بـه   581، معلوفگردد ( آفرینش خود به آن متصف می

  به کار برده شده است. »دین«و  »آفرینش ویژه انسان«آیه فطرت به دو معناي 
 ذَلـک  اللَّـه  لخَلْـقِ  تَبدیلَ لَا علَیها النَّاس فَطَرَ الَّتی اللَّه فطْرَتا فَأَقم وجهک للدّینِ حنیفً«
  .)645، (راغب اصفهانی )30 ،رومال( »یعلَمونَ لَا النَّاسِ أَکْثَرَ ولَکنَّ الْقَیِّم الدّینُ
  

  فطرت در اصطالح علم و علما .1-2
فان و اندیشمندان معانی گونـاگونی دارد کـه   فطرت در اصطالح علم منطق، فلسفه و عر

  شود: به بعضی از آنها به شرح ذیل اشاره می
گانـه بـدیهیات (اولیـات، مشـاهدات، تجربیـات،       در علم منطق، یکی از انواع شش - الف

متواترات، فطریات و حدسیات) است که به اثبات و دلیل نیـاز نـدارد، چـرا کـه دلیلشـان بـا       
) بـه عبـارت دیگـر    64سـینا،   شود، دوم) (ابـوعلی  بخش بر پنج می ده(خودشان است، مانند 

اي که حد وسط آنقدر آشـکار و سـاده اسـت کـه ذهـن       فطرت به معناي درك استدالل سریع
  شود. فهمد، چرا که تصور دقیق و صحیح موضوعی موجب تصدیق آن می زحمت آن را می بی

که همـان عـالم     تعلق به بدن فطرت از نظر افالطون یعنی علم پیشین نفس قبل از  -ب
ـل است. به عبارت دیگر منشأ دانسته گیـري از حـواس) اسـت و     هاي عقل (بدون بهـره  مثْ

کسـب و در   »عالم مثـل «هایی است که در  یادگیري در این جهان، در واقع یادآوري دانسته
  )389ـ396این عالم فراموش کرده است. (افالطون، 

واسـطه   مایـه و بـی   فطرت را از ریشه فطیر به معناي بیدر عرفان عزیزالدین نسفی  -ج
واسطه خداوند است و آن را بر عالم جبروت یا عالم عقول اطالق  دانسته یعنی آن صادر بی

کرده است و عالم ملک و ملکوت مایه دارند، از جهت آن که از عالم جبروت پیدا آمدنـد و  
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کل است و باالي وي چیـزي دیگـر    عالم جبروت مایه ندارد. از جهت آن که جبروت مبدأ
  )205نیست (نسفی، 

انـد؛   از نظر دکارت، مفاهیم بر دو قسم است: بعضی فطري و بعضی عرفـی و جعلـی   -د
اند که به اراده ما وابسته نیسـتند و   یعنی ساخته ذهن خود ماست... و مفاهیم فطري مفاهیمی

  )1/76شود (دکارت،  رغم اراده ما وارد ذهن ما می به
هاي بالقوه که در ذهن همه هستند، هر چند شاید  طرت به معناي ادراکات و دانستهف -ر

در برخی بالفعل موجود نباشند یا خالفشان موجود باشـد... ولـی بـه مـرور زمـان بالفعـل       
  )262شوند. (مطهري،  می

فطرات همان بینش شهودي انسان به هسـتی محـض و گـرایش آگاهانـه و کشـش       -ز
ضعانه نسبت به حضرت اوست، نحوة خاص از آفرینش کـه حقیقـت   شاهدانه و پرستش خا

بینـی و   آدمی به آن نحو سرشته شده و فصـل اخیـر انسـان را همـان هسـتی ویـژه مطلـق       
  )25دهد (جوادي آملی،  خواهی او تشکیل می مطلق
  

  مندي انسان سرشت و فطرت. 3ـ1
هـاي   اتـب و نحلـه  شناسی در طول تـاریخ مک  هاي بنیادین انسان یکی از مهمترین بحث

شناسی، که اذهان صاحب نظران را به خود مشغول کرده است، مسـئله ذات و   مختلف انسان
سرشت آدمی است. به این معنا که آیا انسان از بدو تولد بصورت تکـوینی داراي سـرمایه،   

ها و استعدادهاي ذاتی مشترکی هستند یا خیر؟ و یا اینکه هستی آدمی همچـون لـوح    داشته
کنند، بر  است که فقط عوامل محیطی بیرون از وجود انسان هر نقشی را که اراده میسفیدي 

  نگارند. صفحه قلب و جان او می
تـوان   ، مـی در اصطالح علم و علما ذکر گردیـد  با توجه به معانی مختلفی که در لغت و

قـت  ، بیانگر ایـن حقی مشترك فطرت در میان همه آنهانتیجه گرفت که معنا و مفهوم کلی و 
باشد که فقط عوامل محیطی بیرون  است که اساساً انسان موجودي همچون لوح سفیدي نمی
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نگارند. بلکـه انسـان از    از وجود انسان هر نقشی را که اراده می کنند، بر صفحه جان او می
اش داراي نوعی داشته و سرمایه از نوع ادراکات، بینش  بدو تولد در ساختار ذاتی و تکوینی

ي خاصی است که محصول عوامل محیطی بیرون از وجود او نیست و این نـوع  ها و گرایش
ـه   نگرش نسبت به انسان با آیات و روایات متون اسالمی و اندیشمندان آن همچون آیت اللّ

  شود. هماهنگ است که در مباحث آتی به آن پرداخته می شاه آبادي منطبق و
  

  تعریف فطرت ویژه انسان. 1-4
فطرت ویژه انسان بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که، تعریـف   در رابطه با تعریف

، لذا در تعریـف شـرح اسـمی    پذیر نیست بیان ذاتیات آن امکان حقیقی و حدي فطرت یعنی
فطـرت از  «شود، چرا که  هاي آن  شرح داده می فطرت بیشتر به کمک بیان خواص و ویژگی
داراي مفهوم و از قبیل معقـول ثـانی فلسـفی    رو  سنخ هستی است نه از سنخ ماهیت، از این

ي    ، فاقد تحلیل و تعریف اسمی استاست. و چون ماهیت ندارد نه تحدیـد و تعریـف حـد ،
، یعنی همان خلقت ویژه انسـان کـه   سمی. بلکه تعریف شرح  اسمی دارددارد و نه تعریف ر

  ).26، (جوادي آملی »یش خاص نهفته استدر نهاد او شهود و گرا
ی اندیشمندان اسالمی در تعریف اصطالحی فطرت واژه فطـرت را بـراي امـور    بطور کل

، و طبیعت کـه بیـانگر   که بیانگر امور سرشتی حیوانات سرشتی ویژه انسان، در برابر غریزه
) علی رغم کاربردهـاي  142، (رجبی اند. مادات و گیاهان است، به کار بردهامور سرشتی ج

مختلف که در بخش هاي پیشین ذکر شـد مـی تـوان    مختلف واژه فطري و فطرت در علوم 
نتیجه گرفت که فطرت همان  معرفت و گرایش هاي فرا حیوانی است، که مقتضاي آفرینش 
نوع انسان بوده و حاصل تجربه نیست.  بنابر این منظور از فطرت به معناي قرآنی و روایـی  

خود آگـاه) نسـبت   نا(جبري  و  اکتسابیاست از: بینش و گرایش حضوري غیر عبارت آن،
آگاهی  لذا اراده، خواست و به خداوند است که از ذات و خلقت اولیه انسان ناشی می شود،

 چـرا کـه،   نخواهد داشـت.  اي در ایجاد یا تصرف درآن را نداشته و گونه دخالت انسان هیچ
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 بعنـوان مثـال،   صنع الهی ثابت و غیرقابل تغییر است. به عبارت دیگـر،  فطرت ویژه انسان،
ه راهنما در همانطور که سازنده هر دستگاهی پس از تولید نهایی، یک دفترچ توان گفت، می

، از چیسـتی و  مصرف کننده بـه کمـک دفترچـه مـذکور     ، تا کاربر ودهد درون آن قرار می
، بعنوان خالق ، خداوند سبحان همچگونگی بکارگیري درست آن دستگاه آگاهی پیدا نماید

وري و شهودي نسبت به خودش را از آغاز آفرینش و بدو تولد انسان بینش و گرایش حض
ح آدمی تعبیه و نهادینه کرده اسـت، تـا انسـان بـر     بصورت تکوینی در ضمیر ناخودآگاه رو

، هدف و راه تکامل حقیقی خودش را بـه  زار معنوي معصوم از خطا و اشتباهاف اساس آن نرم
مورد شناسایی و توجه  گرایی است، و حق شناسی که همان حق الهی، کمک تذکر تعالیم انبیا

لذا ایـن   قرار داده و مسیر کمالش را به درستی و بدون انحراف از حق و عدالت طی نماید.
  از فطرت با محتواي آیات و روایات کامال مطابقت دارد.معنا 

  
  همان فطرت خودآگاه و شکوفا شده انسان ،رواییعقل . 1-5

، ماننـد فـیض   برخی از اندیشـمندان مسـلمان  اسالمی، با توجه به معناي عقل در متون 
در  ) چـرا کـه  195 ،فیض کاشـانی اند ( سان را به معناي عقل روایی گرفتهفطرت ان ،کاشانی

کارکرد فطرت توحیـدي را قائـل    ، ارزش وروایات متون اسالمی براي عقل، همان جایگاه
  :، به شرح ذیل آمده است، که ترجمه برخی از آن روایاتاند شده
الهـی اسـت.   ترین مخلوق خداوند است که حقیقت آن از نـور   عقل نخستین و محبوب«
طنی خداوند در درون جان آدمـی  ، معیار حق از باطل و حجت بااصل و اساس انسانعقل 
پذیرد. عقـل وسـیله عبـادت و     نمی. عقل تسلیم محض حق بوده و چیزي جز حق را است

 %) تا آنجا که امام صادق10-1/12، (کلینی. »بندگی خداوند و کسب بهشت سعادت است
کنـد و   رابطـه مسـتقیم و تسـاوي برقـرار مـی      بین عقل و دین و بهشت سعادت انسان یک

) هرکس 1/6، کلینی( »من کان عاقالً، کان له دین و من کان له دین، دخل الجنه«: فرماید می
تـوان نتیجـه    میاساس  رود. بر این عاقل است، دین دارد و کسی که دین دارد، به بهشت می
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، با این تفاوت که حقایق موجود در است، عقل و فطرت در انسان یک حقیقت واحد گرفت
، آن حقـایق فطـري در اثـر تعقـل     رت انسان جبري و نا خود آگاه است، ولـی در عقـل  فط

، عقل مویـد بـه فطـرت الهـی     . به عبارت دیگرشود خود آگاه می شکوفا و اختیاري انسان،
و عنصر شناختی فطرت است، به همین خاطر در روایات بحث از رابطه عقـل و   انسان بوده

 مطرح شده کـه در اینجـا   »تعقل عن اهللا«و  »تایید عقله من النور«توحید الهی تحت عنوان 
: فرمایـد  کـه مـی   %نخست روایتی از امام صادقشود.  به دو حدیث از این دست اشاره می

انسـان بـا   ) هنگامی که عقـل  49، اللهی (سیف »ن عالما ....ید عقله من النور کافاذا کان تای«
... و در اعتقـاد بـه   شـود  طرت توحیدي) دانشمند و فهمیده مینور فشود ( نور خدا تایید می

من « و دیگر سخنی از امام کاظم کهالص یابد ...  وحدانیت خداوند و اقرار به طاعت او اخ
  ،اللهی (سیف »ته یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبهثابلم یعقل عن اهللا لم یعقد قلبه علی معرفته 

و  ، قلبش  بر معرفت ثـابتی کـه بـدان بینـا شـود     کسی که از جانب خداوند تعقل نکند) 56
  شود. حقیقتش را دریابد، بسته نمی

تـوان نتیجـه    در باره فطرت و عقـل مـی   %توجه به تفسیر روایی ائمه اطهار بنابراین با
، رشـد و  رکز ادراك حقیقت در راستاي هـدایت هویت الهی و م گرفت، فطرت و عقل همان
  .تکامل حقیقی انسان است

  
  از منظر آیات و روایات معنا کاوي فطرت، -2

هاي قرآنی و اسـالمی از   موزههاي نشر فرهنگ و آ مسئله فطرت انسان از نخستین سال
و  %نامعصـوم طریق مفسران قرآن کریم و راویان احادیث به نقل از فرمایشات حضـرات  

اولیاء دین مطرح بوده است. و اساساً طرح مساله فطرت ویژه انسان، مخصوص قرآن کـریم  
گیري از تفسیر مفسران، به معرفی آن  می است. لذا در این بخش با بهرهو روایات متون اسال

ـ   دسته از آیات قرآن کریم و روایاتی مسـتقیم بـه   طـور روشـن و مسـتقیم و یـا غیر     هکـه ب
  شود. کنند، پرداخته می میانسان، اشاره فطرتمندي 
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  حقیقت و خواستگاه دین حنیف) ،آیه فطرت (فطرت .1ـ2
فَأَقم وجهک للـدینِ حنیفًـا فطْـرَه    « فرماید: قرآن کریم در رابطه با فطرت ویژه انسان می
لـک الـدینُ الْقَـیم ولَکـنَّ أَکْثَـرَ النَّـاسِ لَـا        اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها لَا تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّـه ذَ 

  )30 ،(الروم» یعلَمونَ
آور، (وبـر) فطـرت    فی به دین یکتاپرستی رويپس با همه وجودت و بدون هیچ انحرا«

) هیچ تغییـري در آفـرینش   الهی که مردم را براساس آن پدید آورده (مالزم و پا برجا باش
  »دانند. استوار حق ولیکن اکثر مردم نمی نخدا نیست. این است آئی

، تنها آیه ي قرآن کریم است که به فطرتمندي انسـان و سرشـت مشـترك همـه     این آیه
ها مستقیماً اشاره می کند به این معنا که سر چشمه و خاستگاه دین حنیف و حقیقـت   انسان

یلی صـورت  آن هـیچ تغییـر و تبـد    ها است و در آن در ذات و سرشت مشترك همه انسان
هی و مجموعه معارف چهره جانت را به سمت دین ال »فَاَقم وجهک للدین حنیفاً« پذیرد. نمی

جه الهی اسالم است و و قوانین الهی، که حنیف است، متوجه نما و استوار بدار ؛ زیرا دین مو
ینکه کند، قرآن براي ا دارد و نه هدف انسان را تأمین میغیر از اسالم نه راه صحیحی وجود 

بلکه پاسـخ مثبـت بـه نـداي فطـرت اسـت،       ، ل بر فطرت نیست، دین اسالم تحمیثابت کند
تی فطر الناس علیها وفرمود درآیه محل بحث منصوب است به  »فطرت«کلمه  : فطرت اهللا الّ

 ة، اَلزِم فطراهللا ةخُذ فطر، است. یعنی بگیر فطرت الهی را »اغراء«فعل محذوفی که مفهوم آن 
، بگیر... یعنی دین الهی را کـه همـان   ر آن استی فطرت خدایی را که سرشت تو ب... یعناهللا
، آن است که فطرتتان را رها نکنیـد. دعـوت بـه    ت خداست بگیر، معناي اخذ دین خدافطر

 خواه وزله ترغیب به فطرت است و اخذ دین، همـان دریافـت فطـرت خـدا    دین الهی به من
طلبـد و   ی را نمی، زیرا فطرت هر راهت استمی است و دین شکوفا شده فطرجوي آدخدا

، همـان  رسـاند  ه انسان را به هدف واال مـی ... آن راه مشخصی ککند به هرسمتی حرکت نمی
طلبد. همانطور کـه موجـودات دیگـر،     ، تشنه آن است و آن را میاست که فطرت دین الهی

، سرشـت  قینی استمشخصی دارند که با پیمودن آن راه، رسیدن به آن یهدف و کمال و راه 
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حسـب ظـاهر در   این آیه بر«). 149-148، (جوادي آملی »طلبد میانسان نیز دین الهی را 
، اما می توان بالمالزمه فطري بودن اعتقـاد  گرا) است دن دین حنیف (حقمقام بیان فطري بو

و ارکـان  م اصـلی  ، تعالیدر این آیه »دین«؛ زیرا اگر مقصود از به خدا را نیز از آن استفاده کرد
گردد و اگر مقصود از آن تسلیم و  اعتقاد به وجود خدا را شامل می ، مسلماًاعتقادي دین باشد

زم ، مسـتل رابر خداي سبحان و خداپرستی باشد، یقینـاً فطـري بـودن خداپرسـتی    خضوع در ب
در روایـات متـون اسـالمی در     ضمناً )37 ،مهر (سعیدي .»فطري بودن آگاهی از وجود اوست

یـاد   »معرفـت خـدایی  «و  »توحیـد «، »اسالم«انسان تحت عناوینی همچون ت ویژه باره فطر
ـ  %عنوان مثال در حدیثی آمده است، یکی از اصحاب امام باقر شده است. به اره از ایشان درب

 پاسخ فرمود: امام در پرسید. »حنیفیت«و معناي  )31، (الحج »حنَفَاء للَّه غَیرَ مشْرِکینَ بِه«آیه 
همان فطرتی است  ،حنیفیت »فطرهم اهللا علی المعرفه ...التی فطر اهللا الناس علیها الفطرت هی«

 خداوند مردمان را بر فطرت معرفـت خـویش آفریـد    که خداوند مردم را بر آن آفریده است...
راجع بـه قـول خداونـد     %ادق: از امام صهمچنین، عبداهللا بن سنان گوید ).3/278، (مجلسی

، ایـن فطـرت   پرسیدم »فطرت اهللا الّتی فَطَرَ الناس علیها«: فرماید ه فطرت مییجل که در آعزو
ـی     در جواب فرمودند %امام صادق چیست؟ ـذَ میثـاقَهم علَ : هی االسالم فَطَرَهم اهللاُ حـینَ اَخَ

  ).21- 3/20، فیه المؤمنُ و الکافرُ (کلینیالتَّوحید قالَ: أَلَست بِرَبکُم و 
پرسـتی   یگانـه  م است که خدا مردم را هنگامی که از آنها پیمان گرفـت بـر  فطرت اسال«

 »و در آن مومن و کافر هر دو بودنـد.  »مگر من پروردگار شما نیستم؟«: آفرید، خدا فرماید
راجع بـه آیـه فطـرت     %، از امام صادقگوید دیثی دیگر محمد بن علی الحلبی میو در ح

م علی «: پرسیدم، امام فرمود »ه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیهافطْرَت اللَّ«) 30آیه  ،(سوره روم ه رَ فَطَ
رَ« :و در حدیثی دیگر فرمود» التوحید م جمیعاً علی التوحیدفَطَ فطـرت  « ).21، جـا (همان »ه

  .»پرستی آفرید همه مردم را بر یگانه
، انسـانی  آنیاي این گزاره است کـه انسـان قـر   توان گفت، که آیه فطرت گو بنابراین می
تواند با خودکاوي در باطن جان خویش بـا علـم حضـوري راهـی بـه سـوي         است که می
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ر قرآن کریم عالمه طباطبایی در توجیـه فلسـفی    شناخت خدا بگشاید. در همین رابطه مفس
ده اي آفری انسان به گونه« فرماید: میبراي فطري بودن شناخت خدا در اعماق وجود انسان 

، رابطه اي وجودي با خدا دارد. اگر قلب و دل خود را ماق قلب خویششده است که در اع
د و به تعبیري خـدا را  ، این رابطه را پیدا می کنهد و به اعماق جان خویش راه یابدصیقل د

د اسـت،      ، معلولیآورد. در فلسفه ثابت شده است به شهود می کـه داراي مرتبـه اي از تجـرّ
کـه   -نی ، و چون نفس انسـا درجه از علم دارد نسبت به علت هستی بخش خود، حضور و

د می داراي مرتبه  »علت حقیقی اوست علمی حضوري دارد.به خداوند که  -باشد  اي از تجرّ
  )235، (طباطبایی

روشـن و بـدیهی دانسـته و    بر این اساس قرآن کـریم اصـل وجـود خداونـد را امـري      
مگـر دربـاره   یعنـی:   )10، (ابراهیم »... الْأَرضِ و  السماوات فَاطرِ  شَک  اللَّه  فی أَ« :فرماید می

  شکی هست؟! -پدید آورنده ي آسمان و زمین  -خدا 
  
  )رت، پیمان بندگی خداوندآیه میثاق (فط .2ـ2

»   کُمبِـرَب ـتأَلَس هِملَى أَنفُسع مهدأَشْهو متَهیذُر مورِهن ظُهم می آدنن بم کبإِذْ أَخَذَ رو
لُواْ إِنَّما أَشْرَك آباؤُنَا إِنَّا کُنَّا عنْ هذَا غَافلینَ * أَو تَقُو َمـةِ قَالُواْ بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُواْ یوم الْقیا

  »من قَبلُ وکُنَّا ذُریۀً من بعدهم أَفَتُهلکُنَا بِما فَعلَ الْمبطلُونَ
آور زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفـت  ه یادب

ـ  ار شـما نیسـتم؟ گفتنـد: آري،    و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود: آیا من پروردگ
دهیم، خداوند چنین کرد، مبادا شما روز رستاخیز بگویید: ما از این غافل بـودیم   گواهی می
خبر ماندیم یا بگویید پدرانمان پیش از این مشرك بودنـد، مـا    خواهی توحید بی و از پیمان

انـد مجـازات    م دادهگرایـان انجـا   هم فرزندانی بعد از آنها بودیم، آیا ما را بـه آنچـه باطـل   
  )173-172، عرافاال( »کنی؟ می

گرایی فطري ترین مسئله فطرت ویژه انسان، نظریه خداشناسی و خدا ترین و اساسی مهم
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سـوره اعـراف اسـت کـه بـه آیـه        172، آیـه  هاي قرآنی ر انسان است، و از جمله آموزهد
ـران م    »ذر«و یا   »میثاق« سـلمان بـر اسـاس    مشهور است، برخـی از اندیشـمندان و مفس

آمده، معتقدنـد کـه آیـه مـذکور      %و ائمه اطهار $روایاتی که در تفسیر این آیه از پیامبر
داونـد  خ«، به این معنـا کـه   است »ذر«، به نام عالم از وجود عالم پیشین قبل از دنیا حاکی

ایـن تفسـیر از    اسـاس ، لـذا بر پیش از ورود انسان به دنیا، خویش را به او شناسانده اسـت 
گري قـرار داشـته و   ، در عوالم دیانسان قبل از ورود در عالم طبیعت، طري بودن خدایابیف

ده و در پس مواجـه  ، خویش را با اوصاف جمال و جاللش بر انسان نمایاندر آنجا خداوند
. انـد  عنوان پروردگار جهـان تصـدیق کـرده    ، همه آدمیان وجود خدا را بهروحانی و معنوي

ه روحانی را بـه فراموشـی   آن مواجه، جزئیات هادن در جهان طبیعتمی پس از پا نالبته آد
). از جملـه  34، مهـر  (سعیدي »ماند حفوظ می، اما خمیر مایه آن معرفت براي او مسپارد می

زراره «اند، این روایات است کـه   هروایاتی که مفسران درباره آیه میثاق به آن استشهاد نمود
: ) پرسـیدم، امـام فرمـود   172 ،در سوره االعراف( یه میثاقدرباره آ %امام باقر گوید: از می

، تا روز قیامت درآورد، و ماننـد مورچگـان خـارج شـدند    بله خدا از پشت آدم نژادش را 
کرد، هیچ کس پروردگـارش را   ی، و اگر چنین نمد را به آنها معرفی کرد و وانمودسپس خو

د علی الفطر: کلُّ مولفرماید می $و فرمود رسول خدا »شناخت نمی لَ یو یعنـی المعرفـه   ةد ،
قَ الس م من خَلَ ه لتَ أَ ولئن س :ه ذلک قَولُ ه، کَ قُ لَّ خال ج زَّ و قولُنّ اهللابأَنَّ اهللا ع ی  »ماوات و االرض لَ

داي عزوجـل را  ، یعنـی خـ  شود وزادي بر همین فطرت متولد می). هر ن21-20، 3، کلینی(
آسمانها و زمین را اگر از آنها بپرسی، «: قول خداي تعالی داند، همچنین است خالق خود می

  )، همانجا(کلینی .»: خدافریده؟ خواهند گفتکه آ
داننـد و مـراد از    دنیا می موطن میثاق الهی را همین«و همچنین برخی دیگر از مفسران 

با کامـل   شوند و خداوند آدم است که قرن به قرن متولد می ، افراد بالغ از بنیآدم بنیي  ذریه
گیـرد و مفسـرانی ماننـد     ل آنان و نصب ادله بر ربوبیت خود، از آنان پیمان مـی ساختن عق

مالصدرا در تفسیر آیه مذکور به نوآوري پرداخته و معتقـد اسـت مخاطـب خطـاب الهـی،      
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و ها با مشاهده تعلق خود بـه ذات ربـوبی    هاست، به این معنا که انسان نی انسانحقایق عقال
) و 52 ،نـژاد  . (غفـوري »انـد  لربط بودنشان به آن، بر ربوبیت او میثـاق سـپرده  ادراك عین ا

، خداي سبحان در موطنی کند آیه میثاق داللت می«همچنین استاد جوادي آملی معتقد است 
، حالت که او شاهد حقیقـت خـود بـوده    شهودي حقیقت انسان را به وي نشان داد و در آن

شهدهم علی انفسهم« تعالی و عبودیـت خـویش را مشـاهده کـرده و وقتـی      ربوبیت حق  »أَ
فت که حقیقـت وي جـز بنـده خـدا     ، دریاقت خود را در آن موطن مشاهده کردانسان حقی

، حقیقتی جز وابستگی و فقر و ربـط بـه   بودن، چیز دیگري نیست، زیرا انسان که بنده است
ه اعتباري و این میثـاق و  کند، ن داللت بر عهد و میثاق تکوینی می خدا ندارد. لذا آیه میثاق

حق در نهـان آنهـا    ها سابقه گرایش به هاست، پس همه انسان عهدگیري چون از تمام انسان
  )119 ،. (جوادي آملی»نه اخذ تعهد تکوینی و بستن پیمان روا نبودوجود دارد وگر

، و همچنـین آراء مفسـرانی همچـون    »فطـرت «با عنایت به مطالبی که در رابطه با آیـه  
ذکـر گردیـد، در یـک     »ذر«مالصدرا و آیت اهللا جـوادي آملـی در رابطـه بـا آیـه      حکیم 
منظور از گرفتن پیمان بندگی خداوند از انسان در آیه  توان نتیجه گرفت، بندي کلی می جمع
بسـیار کوچـک در رحـم     اي ن است که از همان ابتداء که ذرهاشاره به نطفه ویژه انسا »ذر«

د و فراحیـوانی اسـت کـه بیـنش و     ، بصورت بالقباشد مادر می وه داراي استعداد نفسی مجرّ
گرایش شهودي نسبت به خداوند را بعنوان پیمان بندگی تکـوینی دارد و پـس از تولـد در    

تعـالیم و   عالم دنیا و طی مراحل رشد و بـا رسـیدن بـه مرحلـه بلـوغ عقلـی و تعقـل در       
لذا انسان بـا چنـین    شود. ی تکوینی میهاي انبیاء و اولیاء الهی، متوجه آن پیمان بندگ آموزه

اي در جهت گسستن این میثاق از او  ر او تمام است و هیچ عذر و بهانهپیمانی حجت الهی ب
 قابلدر درون ذات انسانی، انسان ثابت و غیر، این پیمان فطري پذیرفته نخواهد شد چرا که

 یـاري پیمـان مـذکور،   شود و در صورت عدم پذیرش اخت تغییر است و هرگز از او جدا نمی
  شود. کامال آشکار می اش پس از مرگ بصورت جبري در روز قیامت برایش واقعیت
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  )آیه خودشناسی (فطرت، هدف نهایی و راه تکامل انسان .3ـ2
  فرماید: می 105خداوند در سوره مائده آیه 

»کُم م ضُرُّ الَ ی کُمأَنفُس کُملَینُواْ عینَ آما الَّذها أَیی    کُمـرْجِعم إِلَـى اللّـه تُمیتَدن ضَلَّ إِذَا اه
 ا کُنتُمئُکُم بِمنَبا فَی یعملُونَجمآوران بـر شـما بـاد مراقبـت از جانتـان، (خـود         اي ایمان »تَع

رسـاند   توحیدي) اگر شما هدایت یافتید، گمراهی کسانی که گمراه شدند، به شما زیانی نمی
  . وي خداوند است...و بازگشت همه شما بس

مفاد آیه فطرت و آیه خود شناسـی  « اله جوادي آملی درتفسیر این آیه می فرماید: آیت
فرمایـد: فطـرت اهللا و گـاهی در سـوره مائـده       یکی است، لذا خداونـد در سـوره روم مـی   

م یعنی از جانتان و روحتان غفلت نکنید و بر بیگانه (بعد  می کُ س م أَنفُ کُ ی حیوانی و فرماید: علَ
طبیعی خود) نپردازید و... تمام کوشش شما این باشد که جان مجرد و ملکـوتی خـود را از   
گزند دنیازدگی حفظ کرده و در صراط دین اسالم حرکت کنید، زیرا مقوم حقیقـی روح کـه   

) بنـابر  162-163، (جوادي آملی »خواهان حق و تشنه کمال است، همان دین اسالم است
م انفسکم در آیه مذکور این است که ، بر شما باد توجه به خود حقیقی تان این مراد از علیک
خود حقیقی انسان چیزي جز نفس توحیدي او نیسـت و ثانیـا    اوالً چرا که، (خودشناسی)،

تنها راه هدایت و سعادت انسان وابسته به توجه و مراقبت اختیـاري و آگاهانـه نسـبت بـه     
؛ منصـوب بـه آن اسـت    »انفسـکم «این آیه اسم فعل و  ، درعلیکم« باشد. او میخود واقعی 

لزموا انفسکم«یعنی  مواظب جانتان باشید و از آن جدا نشویدو در مسیر جانتـان حرکـت    »أَ
مسئله بسیار مهم و اساسی  خداوند سبحان، ي آیه، در ادامه) لذا 162، (جوادي آملی .»کنید
سازد. به ایـن معنـا کـه اي اهـل      خداوند را مطرح میو بازگشت انسان به سوي  »هدایت«

عالمـه   باشـد.  جه و رجوع به نفس الهـی خودتـان مـی   ایمان هدایت واقعی شما در گرو تو
کـه انسـان    »راهی«از این آیه به دست می آید « در تفسیر همین آیه می فرماید: طباطبائی

ر اوست؛ انسان در بستر نفـس خـویش د   »نفس«باید در رسیدن به خداوند طی کند، همان 
آدمی بایـد همیشـه در   حرکت است و به غایت خود که پروردگار است، خواهد رسید. پس 
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فرامـوش   ؛ چرا که اگر غایت و مقصـد راه فرامـوش شـود، خـود راه را نیـز     یاد خدا باشد
  )177 ،. (طباطبائی»، فراموشی نفس را به دنبال خواهد داشتشود، پس فراموشی خدا می

و معرفت و سالک الی اهللا اهمیـت دارد، ایـن اسـت کـه      بنابراین آنچه براي اهل هدایت
شود کـه   وجه به این حقیقت و معنا باعث میبداند، همه چیز در نفس انسان رخ می دهد و ت

انسان تن به معصیت پروردگارش ندهد و از گوهر جانش که همان فطرت توحیـدي اسـت   
  مراقبت و محافظت نماید.

  ت و بس         گوهر خود را هویدا کن کمال این اس«
  اهللا خراسانی) (میرزا حبیب »کمال این است و بس ،خویش را در خویش پیدا کن

  
  آیات تذکره (رسالت انبیا الهی ، یادآوري حقایق موجود در فطرت) .4ـ2

  اي آوري کن، که تو تنها تذکر دهندهیاد )21، (الغاشیه »فَذَکّرْ إِنَّما أَنْت مذَکّرٌ«
فارسـی یـادآوري بـراي آن ذکـر      است که بیشتر اهل لغت معادل »رذک« تذکر از ریشه

ت رسـالت  اند، که نقطه مقابل آن نسیان و غفلت است. پیام این دست از آیات این اسـ  کرده
، بلکه رسالت آنهـا  خدا را در انسانها ایجاد نمایند هاي معارف دین انبیا این نیست که آموزه

آنچه از معرفت و گرایش حضوري و ناخودآگاه به خدا  این است که با تذکر دادن به انسانها
مقصود از آیـات  « را که بصورت تکوینی در اعماق جانشان دارند، خودآگاه و بالفعل نمایند

گوید، پیامبر مـذکر اسـت، قـرآن تـذکره اسـت و دیـن ذکـري و         تذکره، آیاتی است که می
شود کـه انسـان نسـبت بـه      می یادآوري است. و ذکر و تذکره و مانند آن در جایی استعمال

اي  چیزي سابقه معرفت داشته باشد و نسیانی به وجود آمده باشد و این نسیان وسـط، پـرده  
کنـد و   بر معرفت پیشین افکنده باشد، لذا تذکر و یادآوري، آن معرفت پیشین را شکوفا مـی 

درباره اصـول  روح تعلیمات انبیا  شود. و اساساً دوباره همان مطلب در ذهن آدمی بارور می
. و اعتقاد به حق و ایمـان بـه وحـی الهـی      دین، همان توجه دادن به فطرت انسانی است...

چیزي را از بیرون به آن تحمیل نمی کند، و اگر تحمیـل بـود و از خـارج بـه آنـان تعلـیم       
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شد، خداوند پیامبر الهی را مذکر نمی خواند، بلکه او را منحصراُ معلم معرفی مـی کـرد و    می
تو فقط معلمی،......ضمنا با مالحظه دو اصـل جهانشـمول بـودن     »انما انت معلم«گفت: می 

) ما تـرا بـراي عمـوم مـردم     28، سبأ( »للنَّاسِ فَّـةً وما أَرسلْنَاك إِلَّا کَا« رسالت پیامبر اسالم
 »لْعـالَمینَ إِنْ هـو إِلَّـا ذکْـرٌ ل   « فرستادیم، و اینکه قرآن ذکر و یادآوري براي جهانیان اسـت 

ی شود که اعتقاد به اصول و معارف اولیه دیـن در نهـان هـر بشـري     ) استفاده م27 ،تکویر(
تمام منطقه بشریت را فـرا   $بنابراین شعاع رسالت پیامبر اکرمسرشته و تعبیه شده است، 

در ). 77، ادي آملیجو( »ردي از شمول این حکم مستثنی نیستگیرد، بطوري که هیچ ف می
ر بـاب فلسـفه بعثـت انبیـاء الهـی      البالغـه د  ف نهـج در کتاب شری %ابطه امام علیهمین ر

، پیمان خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگـار را  اکثر مردم در عصر جاهلیت«: فرماید می
، لذا خداوند پیامبران را مبعوث فرمـود  شیطان مردم را از معرفت خدا بازداشت نشناختند و

که فراموششـان  میثاق فطرت [الهی] خویش را بگذارند و نعمتی را  تا از مردم بخواهند حق
  ).4، بخش 1، خطبه سیدرضی( »شده به یادشان آورد

  
  )آیه نسیان (تالزم و اتحاد فطرت با خداوند .5ـ2

  )19ر، حشال( »ولَا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئک هم الْفَاسقُونَ«
را از   اند، پس خدا هـم خودشـان   مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کرده«: ترجمه

  .»یادشان برد، آنان همان فاسقانند
آیات و روایات دیگري مشـابه پیـام و معنـاي     :توان گفت می »نسیان«با توجه به معناي آیه 

  شود: میبه شرح  ذیل آورده هاي از آنها  مذکور در متون اسالمی وجود دارد، که نمونه آیه
  ».، تا شما را یاد کنمپس مرا یاد کنید« )152 ،(البقره »، أذکُرکُمفاذکرونی«
  »کند اگر خداوند را یاري کنید، خداوند یاریتان می« )7، (محمد »، ینصرکُمان تنصر اهللا«
 ، بدرسـتی کسی که خودش را بشناسد« )695آمدي، ( »، فقد عرف ربهمن عرف نفسه«

  .»ه پروردگار خودش را شناخته استک
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لُ نفسه« جه ن یمل بت جِ هع یعرف رب یف در شگفتم، کسی که خـود را  « )515، آمدي( »، کَ
  .»شناسد نشناخته، چگونه پروردگارش را می

گـردد،   از آیات و روایات یاد شده باال اولین سوالی که مطرح می با عنایت به این دست
تی وجـود   حق، اساساً بین این است که یقت نفس انسان و خداي سبحان، چه رابطه و سـنخی

  شود؟ اوي با ذکر و نسیان نفس انسان می، که ذکر یا نسیان خداوند مسدارد
بـا خداونـد   توجه به نوع رابطه وجودي انسان  : باتوان گفت در جواب سوال مذکور می

ـانی    قهکه در آیه فطرت توضیح داده شد، ذات حقیقی انسان چیزي جز رقی الهی و لطیفـه رب
اي تالزمی و مستقیم دارد. بنابراین مأموریت اصـلی انسـان    نیست، که با ذات خداوند رابطه

، این گوهر ارزشمند الهـی  کمک تعالیم انبیاء و اولیاء الهیدر جهان آفرینش این است که به 
ه ق کوفا سـازد و  را ش ، آنرار داده و در سایه بندگی خداوندموجود در جانش را مورد توج

  اي آن را به دست فراموشی و غفلت نسپارد. لحظه
و سایر آیات و روایـات   »نسیان«اهللا جوادي آملی در تفسیر و رمز گشایی آیه  لذا آیت
حیـدي  ، که بیانگر رابطه تالزمی بین خداوند سبحان به عنوان خالق و فطرت تواز این سنخ

ـ  «فرمایـد:   انسان بعنوان مخلوق است، می قـرآن کـریم انسـان چنـدین الیـه دارد:      ه بـر پای
ي ماده، مثال، عقـل و   اي عوالم چهارگانه، از ملک تا ملکوت دارگونه که جهان هستی همان

، ... ي مادي، مثالی، عقلـی و الهـی اسـت    انسان نیز داراي مراتب چهارگانه ، وجوداله است
ـ  که همان خـود  ،سان باالترین مرتبه وجودي او استوجود الهی ان ی و نهـایی و همـان   اننه
: فرمایـد  ). لذا ایشان در موضعی دیگر مـی 165 ،جوادي آملی( »خواهی او استفطرت خدا

ـد  «اساس حدیث معرفت نفس انسان هویت خودش را به درستی بر اگر« قَ ه فَ فس ف نَ رَ ن عم
ه بر ف رَ شود کـه واقعیـت او   می، متوجه ) بدرستی و به علم حضوري بیابد695 آمدي،( »ع 

، لذا با شناخت نفـس  آفرینش و ربط به هستی محض ندارد هیچ حقیقتی جز تعلق به مبداء
، چرا که مسئله مبداء و هم معرفت به معادش را شناخته استخودش هم معرفت به مبداء و 

انّا للّه و انّـا الیـه   «رود که از آن آمده است  جا می نمعاد یک واقعیت است و انسان  به هما
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شناسـد و البتـه مضـمون     شناخت خود، مبداء و معاد را مـی  ) پس با156 ،(البقره »راجِعون
که به منزله  »، فَاَنسیهم اَنفُسـهم نَسو اهللا«با مضمون آیه  »، عرَف ربهمن عرَف نَفسه«حدیث 

  کنند. عکس نقیض یکدیگرند، در واقع یک حقیقت را بیان می
، بـین نسـیان   س و معرفت مبدأ و معاد تـالزم اسـت  بنابراین همانطور که بین معرفت نف

، ولـی  اسـد نفس و نسیان مبدأ و معاد نیز تالزم است، لذا ممکن نیست کسـی خـود را بشن  
ـ   ، ولـی خـداي خـود را    ل باشـد خداي خود را نشناسد و ممکن نیست کسی از خـود غاف

 الهـی  هویت که کسی »نسیان« آیه پایانی فراز به توجه با ضمناً) 97-83 ،(همان ».بشناسد
 توجه عدم علت به که کسانی همان یعنی است، فاسقان از شود، منکر یا فراموش را خویش

گرائـی   شان، از حوزه پیمان و اطاعت خداونـد کـه همـان حـق     ه خود الهیب نسبت غفلت و
است، خارج شده و در نتیجه در درون و بیرون وجودشان  مشغول فساد و تبـاهی شـده، و   

، لذا خداوند در آیات دیگري در توصیف فاسـقان  اند ر خسران ابدي گردیدهدر نهایت گرفتا
ضونَ عهد اهللا من بعد میثاقه و یقطَعـونَ مـا اَمـرَاهللا بـه اَن یوصـلَ و      «می فرماید:  اَلَذینَ ینقَ

فاسقان کسانی هستند کـه پیمـان   « )27 ،(البقره »یفسدونَ فی االرض اولئک هم الخاسرون
گسلند و در  ه میشکنند و آنچه را که خدا به پیوستن آن امر کرد از تأکیدش میا پس خدا ر

  .»ها زیانکارانند کنند، همین می پا زمین فساد به
  

نتیجـه   آیات توجه خالصانه بـه خـدا هنگـام بـال و خطـرات (اخـالص،       .6ـ2
  خودآگاه شدن فطرت)

جأَرونَفَمنَ اللّه ثُم إِذَنِّْعَمٍة وما بِکُم من «   )53، (النحل »ا مسکُم الضُّرُّ فَإِلَیه تَ
ها در اختیار شماست از خداست، سپس وقتی آسیبی به شما می رسـد،   آنچه از نعمت«

هـر چنـد   « . بر اساس آیـه فطـرت  »کنید لند میفریادتان را به تضرع و زاري به درگاه او ب
ا به دلیل انس و الفتی کـه بـا جهـان    انسان معرفت حضوري و پیشین نسبت به خدا دارد، ام

دهـد، از همـین    طبیعت و مادي دارد، توجه خویش را نسبت به آن معرفـت از دسـت مـی   
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گیرد و امیدش از همـه اسـباب    روست که وقتی انسان در حاالت سخت و بحرانی قرار می
جـه خداونـد و قـدرد الیـزال الهـی      گردد، کـانون دل او متو  ظاهري و طبیعی عالم قطع می

) در همـین  36، (سـعیدي مهـر   »گیـرد  اختیار، او را می خواند و از او مدد می شود و بی می
خـواهی و خطرزدایـی،    ایـن نالـه نجـات   « فرماید: رابطه حضرت آیت اهللا جوادي آملی می

کاشف از بینش شهودي و گرایش خاضعانه در پیشگاه هستی محض و علیم صرف و قـدیر  
پندار از عوامل مؤثرهاي پـوچ   شود که پرده ها موجب میها و بال نامحدود است و گرفتاري

برداشته شود و متوجه مؤثر حقیقی که همان حق محض است بـه وضـوح روشـن شـود و     
بطالن هر چیز که غیر اوست، هویدا گردد. لذا پیمودن راه فطـرت در حـال بـال و ضـراء و     

  ).210-209 (جوادي آملی، »تر است احساس خطر و بال آسان
جـاهم إِلَـى الْبـرِّ إِذَا هـم          فَإِذَ« ا رکبوا فی الْفُلْک دعوا اللَّـه مخْلصـینَ لَـه الـدینَ فَلَمـا نَ

  )65 ،(العنکبوت »یشْرِکُونَ
چون به کشتی نشینند در آن حال تنهـا خـدا را بـه اخـالص     «این مردم مشرك نادان «

بـاز بـه    جات رسـیدند از جهـل و غفلـت   خوانند و چون از خطر دریا به ساحل ن کامل می
  »شوند. خداي یکتا مشرك می

ع اسـباب  نکته جالب و قابل تامل در این آیه، اینست که انسان در هنگـام خطـر و قطـ   
این حالت اخـالص در واقـع اشـاره بـه      خواند. خداوند را می ،ظاهري خالصانه و موحدانه

باشـد، کـه در اثـر     روحش مـی  رجوع انسان به خداي فطري موجود در ضمیر ناخود آگاه
از ایـن آیـه اسـتفاده    « خودآگـاه گردیـده.   خطرات کوبنده از حالت ناخودآگـاه،  حوادث و

ها قرار داده شده و چون به کوتـاه شـدن    شود که اعتقاد به خداوند در متن فطرت انسان می
از او رود، معبود فطري خود را مشاهده کـرده و   علل مادي پرده غفلت کنار می دستشان از
  ).  226 آملی، (جوادي .»گردند طر موحد و مخلص میطلبند. و در حال احساس خ کمک می

دربـاره معناشناسـی فطـرت    با توجه به معانی و حقایق موجود در آیات و روایاتی کـه  
ل ، منشـاء اصـی  ، خاستگاه دین حنیف، هویت حقیقی انسانتوان گفت که فطرت گذشت، می
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ترین صنع خداوند تعـالی بـوده،    ، فطرت ویژه انسان عالیستپرستی انسان ادینداري و خدا
توجـه و نسـیان آدمـی نسـبت بـه      اي کـه   که با پروردگارش متحد و مالزم است. به گونـه 

و همچنـین فطـرت بـه    باشـد   ، مساوي با توجه و نسیان نسبت به پروردگارش مـی فطرتش
که بـا دسـت توانـاي     ت،عنوان پیمان بندگی خدا و هدف نهایی راه کمال و سعادت بشر اس

ي انسانها  نهادینه و تعبیه شـده اسـت، کـه     آگاه روح همه خوددر ضمیر نا خداوند سبحان،
تواند بصورت اختیاري و آگاهانه در سـایه تعقـل انسـان در و یـا      پیمان و هدف مذکور می

زدا در جـان آدمـی، خودآگـاه گـردد و      بصورت جبري در هنگام خطرات و بالهاي غفلت
  اه کمال و سعادت او شود.چراغ ر

  
  اهللا شاه آبادي دگاه حکیم آیتفطرت از دی -3
  فطرت در لغت و در اصطالح آیت اهللا شاه آبادي. 3-1

آبادي از میان معانی مختلف لغوي کلمه فطرت که در گذشـته ذکـر شـد، معنـاي      اهللا شاه آیت
مشـتق شـده    »فَطَرَ«از ماده  »لَهفع«بر وزن  »فطره«کلمه « فرماید: را انتخاب نموده و می »ایجاد«

مـورد   »هیـأَت فعـل  «و  »چگـونگی «و به معناي ایجاد است و این وزن در زبان عربـی بـراي   
 »زینـه «شود و یـا   براي نوعی روبرویی استفاده می »قبله«گیرد، همچنانکه کلمه  استفاده قرار می

  .)225آبادي،  (شاه »ونگی زینت و جلوس مورد توجه است.ي چگ ارهدربکه   »جلسه«
بنابراین فطرت در لغت از نظر ایشان، اشاره به شکل و کیفیت خاصی از ایجاد است کـه  

و  »ایجـاد «مفهـوم  « فرمایـد:  در واقع همان فطرت خاص و مشترك نوع انسان است لذا می
یک حقیقت است، ولی وقتی که به فاعل نسبت داده می شود، ایجاد است و هرگاه  »وجود«

دریافت کننده آن نسبت داده شود، وجود خوانده مـی شـود. لـذا چـون بشـر      و  »قابل«به 
اسـت، بـا حقیقـت وجـود      »فطـره اهللا «آفریده خداوند است و ایجاد خداي تعالی که همان 

فطـرت از نظـر وي بـه    «آبـادي،   توجه به معناي لغوي مورد نظر شـاه با  »انسان یکی است
و صفات ذاتـی وجـود او را تشـکیل    ن معناي کیفیت خاصی از هستی است که هویت انسا
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 »و آن ویژگی وجودي خاص، بوسیله خداوند با جعـل بسـیط ایجـاد شـده اسـت      دهد می
... « فرمایـد  داند لذا می فطرت را از لوازم وجود انسان می آبادي ) حکیم شاه36، (پیرمرادي

د و فطرت انسان چون از لوازم وجود اوست، بـه همـراه وجـود او، مـالزم وي خواهـد بـو      
نیازمند جعل و ایجاد دیگري نیست. یعنی فطرت از جملـه عوارضـی نیسـت کـه پـیش از      

بنـابراین اگـر   «. )226، جا(همان »وجود انسان ایجاد شود و با انسان ترکیب یا ضمیمه گردد
له گرفتـه اسـت و از نظـر    اش فاص ز هویت انسانیانسان از مقتضاي فطرتش فاصله بگیرد ا

بـه   ؛ زیرا امر ذاتی از ذات قابـل انفکـاك نیسـت.   چیزي محال است شاه آبادي، البته چنین
نیسـت  فطرت بشر همچون سپیدي، سیاهی، کوتاهی، بلندي، زشتی و زیبایی «عبارت دیگر 

، بلکه در هر فردي کـه مصـداق انسـان    که در فردي وجود داشته باشد. و در دیگري نباشد
وي نیز وجود دارد و با او همراه است؛  است، غرایزي که در دیگر افراد نهاده شده است، در

رَ الناس علیها. . »ا همه را بدان آفریده استیعنی فطرتی است که خد بنابراین فرمود: التی فَطَ
  ).227 ،شحات البحارآبادي،  (شاه

درِك«آبادي در موضعی دیگر فطرت را به  حکیم شاه تعریف کرده است »لوازم وجود م، 
ه از ویژگی ادارك برخوردارند، لوازمی دارند کـه مجموعـه آنهـا    به این معنا که وجوداتی ک
لوازم وجود مـدرك را فطـرت   «فرماید:  لذا می دهند. تشکیل می فطرت وجودات مذکور را

گویند و لوازم وجود غیر مدرك را طبیعت خوانند (صفتی که مخصوص ذات مـدرك بـوده   
ن جهت گفته نشود کـه فطـرت آب،   باشد، آن را فطرت گویند و اال طبیعت خوانند) و از ای

طب (مرطو اش چنین است. پس صحیح است نسبت  ب بودن است) بلکه گفته شود طبیعتر
ه   ).22، آبادي (شاه »فطرت به خداوند دادن، کما قال سبحانه: فطرت اللّ

  
  محتوي و قلمرو فطرت از دیدگاه آیت اهللا شاه آبادي. 2ـ3

قلمرو فطرت از جمله اندیشمندان مسـلمانی اسـت    آبادي در باب محتوي و اهللا شاه آیت
که معتقد است انسان تمامی حقایق و معارفی را که براي رسیدن به کمـال نهـایی و حقیقـی    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                            21 / 29

https://pdmag.ir/article-1-1571-fa.html


 1401بهار و تابستان ، 44دینی، شماره  /// پژوهش 156

ز خودش به آنها نیازمند است را در درون فطرتش بعنوان هدف نهایی از رشد و سـعادتش ا 
انسان بـه  ها معرفت الهی در ذات از نظر وي نه تن« لذا باشد. بدو تولد بصورت بالقوه دارا می

المی در نهاد آدمی سرشته شده اسـت، بـه   ، بلکه کل معارف اسجعل بسیط نهاده شده است
م به مبـداء و معـاد و مـابین آن دو، عبودیـت،     علي دینداري و علم دین ( این معنا که رابطه

ون ي صفت و موصوف یا عارض و معروض نیست که موصـوف بـد   عدالت) با انسان رابطه
یت و کمال آدمی به معرفـت  ، بلکه از نظر شاه آبادي هوآن صفت امکان وجود داشته باشد

  )35 ،پیرمرادي( »دین است
ترین تجلیات فطرت انسان، علم و عشق بـه   همچنین حکیم شاه آبادي معتقد است که اساسی

لـم  که حرکت به سوي خداوند از طریق فطرت، حرکتی است براساس ع کمال مطلق است، چرا 
  )  29آبادي،  . (شاه»مراد از فطرت الهی، علم و عشق است«: فرماید لذا می و عشق.

د از مـاده    از دیدگاه وي انسان مرکب از بدن ، اي اسـت کـه   طبیعی مـادي و روح مجـرّ
غیر از بعد طبیعی و ویژه انسان را  دهد. لذا ایشان فطرت قیقی انسان را تشکیل میهویت ح

انسان موجودي خود « نماید: گونه تبیین می یات آن را در انسان ایناند و تجلد حیوانی او می
لـق اسـت و همـواره در    ، خواهان راحتـی مط ورزد، خود راي است آگاه، به خود عشق می

، عاشـقه،   انسـان داراي فطـرت عالمـه    قید و شرط است و به عبارت دیگر طلب آزادي بی
، در مـواد  مر را بـا طبیعـت بسـنجیم   چون این ا خواهی است و طلبی و آزادي کاشفه، راحت

غیـر از  یم حقیقـت مـا   یگـو  از موارد مذکور را نخواهیم یافت؛ بنابراین می طبیعی هیچ یک
  .)137، آبادي (شاه» طبیعت است.

  
  تعریف فطرت از دیدگاه حکیم شاه آبادي. 3-3

مچنین با عنایت به مطالبی که از دیدگاه ایشان در رابطه با معناي لغوي و اصطالحی و ه
توان تعریف فطـرت را از   کلی می بندي رح گردیده در یک جمعقلمرو و محتواي فطرت مط

فطرت کیفیت خاصـی از هسـتی، و از لـوازم وجـود      :دگاه ایشان به شرح ذیل ارائه کرددی
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ي هویت و صفات ذاتی اوست و محتواي آن معرفـت   انسان مدرك است. که تشکیل دهنده
ط در ذات ند سبحان است که بوسیله خداوند با جعـل بسـی  توحیدي و عشق مطلق به خداو

  ، بنابراین انسان مفطور بر فطرت الهیه است.انسان ایجاد گردیده است
  

  آبادي آیت اهللا شاه ظر آیه فطرت و تفسیرهاي فطرت از من ویژگی -4
  ثابت بودن فطرت. 4-1

) فطرت (و بر ).30، (الروم »... اللَّه لخَلْقِ تَبدیلَ لَافطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها ... «
اساس آن پدید آورده (مالزم و پا برجا بـاش) بـراي آفـرینش خداونـد     مردم را برالهی که 
  . گونه تغییري نخواهد بود... هیچ

به مطالب پیشینی که در بخـش معناشناسـی فطـرت در لغـت و اصـطالح، از       با عنایت
آبادي مطرح گردید، روشن شد که از دیدگاه وي فطرت توحیـدي جـزء    اهللا شاه دیدگاه آیت
و اگر فطـرت را از انسـان جـدا    ناپذیر است  انسان است و از ذات انسان انفکاكمقوم ذات 

فطْرَت اللَّه الَّتـی فَطَـرَ   «ایشان از آیه فطرت « .دهد گر انسان هویتش را از دست می، دیکنند
رَ بالفظ (علی) آمده است ..30، الروم( »...النَّاس علَیها ، »مـع «نه بـا   .) استنباط نموده که فَطَ
کند که با ذاتی بودن، مغایر است،  ودن دو چیز جدا از هم را بیان میهمراه ب »مع«زیرا کلمه 

، ذاتی انسان است نه عرضـی  این معنا را دارد که فطرت الهیحکایت از  »علی«در حالیکه 
  )36، . (پیرمرادي»ز او قابل انفکاك باشدکه همراه انسان و ا

کـه در واقـع    دهد، بنابراین از دیدگاه وي فطرت، هویت ثابت و ذاتی انسان را تشکیل می
یی و رسیدن بـه آن  همان هدف تکوینی و نهایی از آفرینش اوست، لذا انسان بایستی با شناسا

نوسیله به اوج کمالش، کـه  ، ابعاد خداشناسی و خداگرایی فطرتش را شکوفا سازد و بدیهدف
همان قرب الهی و لقاء اهللا است، نایل گردد. و به تعبیر دیگر فطرت انسـان، همـان ذات ثابـت    

 :یـد فرما ی است، لذا آیه فطرت به صراحت مـی توحیدي اوست که ساخته و پرداخته صنع اله
  گونه تغییر، تبدیل در فطرت الهی انسان نیست. هیچ »ال تبدیل لخلق اهللا«

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                            23 / 29

https://pdmag.ir/article-1-1571-fa.html


 1401بهار و تابستان ، 44دینی، شماره  /// پژوهش 158

  ) معصوم بود فطرت (فطرت،آئینه تمام نماي حق .4-2
آبـادي،   ویژه انسان از منظر آیت اهللا شاههاي مهم و اساسی فطرت  یکی دیگر از ویژگی

تـاب ذات الهـی انسـان    آن است. چرا که ایشان فطـرت را ک  ویژگی معصوم و خطاناپذیري
ـ  می ایق موجـود در فطـرت   دانند که با قلم صنع الهی تدوین و به نگارش درآمد و چون حق

  انسان، از نوع علم حضوري است، لذا در آن خطا و اشتباه راه ندارد.
... خلقـت  « فرمایـد:  ه میاهللا شاه آبادي با کمک گرفتن از فرمایش خداوند تعالی ک آیت
ت و رحمیت خود ابداع و ) یعنی کتاب ذات انسان را با دو دست رحمانی75ص، ( »...بیدي

قَ اهللاُام و همچن خلق نموده ه (مجلسـی ین با توجه به حدیث خَلَ تورلی صع م 11/111،  آد .(
کتاب ذات انسان که نوشـته  «گیرد که  چهره خویش آفرید، نتیجه می یعنی خداوند آدم را به

خداي تعالی است، مظهر کامل حق و آینه تمام نماي آن حضرت است و با کتـاب احـدیت   
است، که منظور همان فطرت الهی است که انسـان را بـر    مطابقت دارد و نسخه تمام عیار او

طبق آن آفریده است. به همین جهت فطرت انسان، معصوم از خطا اسـت و مقتضـاي آن و   
  دستوراتش با حقیقت مطابقت دارد.

باشـد؛  بنابراین، ایجاب می کند که انسان طبق مقتضاي فطرت عمل کند و بـدان پایبنـد   
این اسـت آئـین اسـتوار. ایـن      ).30، رومال( ین القیمذلک الد :زیرا خدا تعالی فرموده است

روش که اطاعت از فرمان فطرت اسـت، شـیوه پایـدار اسـت؛ زیـرا در راهنمـایی فطـرت        
رشـحات  ، آبادي (شاه »ست خدا هماهنگ است.گونه انحراف و خطایی نیست و با خوا هیچ
  ).229-228، البحار
  

  نتایج مقاله -5
منظـر آیـات و روایـات    ی ویژگی تکوینی فطرت در انسـان از  در این پژوهش به بررس

اخته شـد کـه   علی شاه آبادي پرداهللا محمد متون اسالمی و اندیشمندان آن، بویژه حکیم آیت
  :نتایج ذیل حاصل گردید
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کنـیم، جهـانی هدفمنـد     آن زندگی می ، جهانی که درتوحیدي اسالمبینی  اساس جهانبر
لـذا همـه موجـودات آن، بـویژه      »رض و الی اهللا المصـیر و هللا ملک السموات و اال«است 

کـه   انسان از همان ابتداء خلقت و آفرینش، داراي هدف تکوینی معین و مشخصـی هسـتند  
خواهنـد رسـید.    اند، که در پایان حرکت تکاملی شان به آن براي رسیدن به آن آفریده شده

راي دو هـدف تکـوینی ملکـی    دا ترین مخلـوق خداونـد،   پیچیده ترین و انسان بعنوان عالی
ه حیوانی و ملکوتی انسانی است، که در مراتب دانی و عالی او به دست تواناي آفرینش تعبی

ملکوتی فراحیوانی اوسـت، کـه در    همان هدف تکوینی، ،و نهادینه شده است. فطرت انسان
، »اسـالم «، متون اسالمی، اعم از آیات و روایـات بـه صـراحت، تحـت عنـاوینی همچـون      

از آن یاد شده است، فطرت در واقع همان هویـت توحیـدي،    »معرفت خدایی«، و »وحیدت«
 ،ادراك و گـرایش حضـوري   ،و حقیقـت و محتـواي آن   ذات حقیقی و متعالی انسان است،

تواند بصورت  ادراك و گرایش مذکور می ناخودآگاه و جبري نسبت به خداوند متعال است.
بصـورت  هـاي انبیـاي الهـی و یـا      سان، با کمک آموزهر سایه تعقل اناختیاري و آگاهانه د

ودآگـاه گـردد و در نتیجـه    زدا، شکوفا و خ جبري در هنگام وقوع خطرات و بالهاي غفلت
ص و اخـال  آگاه شده چراغ هدایت، در مسیر رسیدن انسان به مقام قرب الهـی، فطرت خود

میثـاق   حنیـف،  گراي انسان خواسـتگاه دیـن   شناس و حق بندگی خداوند گردد. فطرت حق
ناخت و توجه انسـان بـه   بندگی، منشا اصیل دینداري و خداپرستی توحیدي او است. لذا ش

کـه فطـرت    چرا اش، مساوي با شناخت و توجه به خداوند است و بالعکس. فطرت توحید
مـالزم بـا    بلکـه متحـد و   باشـد،  صانع خویش نمی صنع خداوند سبحان است که جداي از

  باشد. اش می صانع
ي انسان آن اسـت کـه، فطـرت از لـوازم      آبادي از فطرت ویژه یر و تفسیر حکیم شاهتعب

درك است و محتواي آن این انسان ، علم و عشق به کمال مطلق است. بنابروجودي انسان م
. وي از جمله اندیشمندان مسلمانی است که معتقد اسـت انسـان   ه استمفطور به فطرت الهی

راي رسیدن به کمال نهایی و حقیقی خودش به آنها نیازمنـد  تمامی حقایق و معارفی را که ب
است را در درون فطرتش بعنوان هدف نهایی از رشد و سعادتش از بدو تولد بصورت بالقوه 
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انسان به جعل بسیط نه تنها معرفت الهی در ذات  باشد. لذا از نظر وي، و ناخوداگاه  دارا می
عبودیـت و   و مـابین آن دو،  بـه مبـدا و معـاد،   (علم  ، بلکه کل معارف دیننهاده شده است

ري آوه شده است، و رسالت تعالیم انبیاء الهـی را از بـاب یـاد   عدالت) در نهاد آدمی سرشت
کامالً با آیات  آبادي، دگاه حکیم شاهداند. بدین ترتیب دی حقایق موجود در فطرت انسان می

هـاي مهـم و اساسـی     یژگـی نگ و منطبق است. و از جملـه و و روایات متون اسالمی هماه
عبـارت   اهللا شاه آبـادي  ه فطرت در قرآن کریم و تفسیر آیتفطرت خاص انسان از منظر آی

قابـل  انی، ثابت و غیرحیو(جبري و ناخودآگاه)، همگانی، همگاهی، فرا اکتسابیاست از: غیر
ا بـا  ررا که خداوند سبحان کتـاب ذات او  تغییر و تبدیل و معصوم از خطا و اشتباه است، چ

ضمن  لذا مجالی براي تصرف وهم و خیال در آن وجود ندارد، دو دست خود نگاشته است،
برخی از اندیشمندان اسالمی مانند فیض  آنکه نوع علم آن حضوري و شهودي است. ضمناً

طرت را به معناي عقل روایـی  ف ارزش عقل، با توجه به روایات مربوط به جایگاه، ،شانیکا
یک حقیقت واحد هسـتند و هـر دو    توان گفت فطرت و عقل، ین رابطه میکه در ا اند، گرفته

حقایق موجـود  مرکز ادراك حقیقت و معیار شناخت حق از باطل هستند، با این تفاوت که 
توانـد   قدرت تعقل آدمـی مـی   در اثر ،اه است ولی در عقلخود آگدر فطرت، محجوب و نا

  باشد. راي هویتی الهی و دین حنیف میدا که در این صورت چنین انسانی، آگاه شود،خود
یابی حقیقی انسان و رسیدن او به سـعادت   بر این اساس، فطرت در مسیر هدف و هویت

و بـراي او داراي ارزش و   کنـد،  ش و جایگـاه هـدف نهـایی را ایفـا مـی     نق و کمال واقعی،
و فطـرت  البته به شرط آنکه انسان مختار، داراي حسن انتخاب بـوده   مطلوبیت ذاتی است،

مـوده  گیري ن اش نشانه به عنوان هدف نهایی از مسیر کمالالهی خویش را باآگاهی و توجه، 
ولی اگر انسان  شکوفا نماید. اش که شناخت خدا و بندگی اوست، و آنرا با تامین نیاز واقعی

هاي بعـد حیـوانی و   یا بین نیاز و خواسته و نیاز فطریش غافل شود و آنرا نادیده بگیرد، از
ارد ، ویا آن دو را با یکدیگر خلط نمایدیاز فطرت الهی خود دوئیت و تفاوت قائل نشود و ن

گرایـی   پـوچ  بیگـانگی و اش، یعنـی بحـران هویـت، خود    بزرگترین چالش و بحران زندگی
 . شود که نتیجه آن جز عذاب و خسران ابدي نخواهد بود می
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