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جایگاه و نقش ایمان در تربیت فطری و موانع آن

با نظر به آیات و روایات
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چكیده

ّ
پرداختن به تربیت فطری و مؤلفههای آن ،به جهت جایگاه ارزشمند آن در تنما
ادیان ابراهینی ،ضروری به نظر میرس ؛ از هنین رو در مقالمهی حاضمر ،بعم از
ّ
معرفی فطرت و بیان تنایز آن با مفاهیم مشابهی چون طبیعت ،غر یزه و نفم؛؛ بمه
تبیین نقش ّ
مهم توحی و اینان ،در بماروری فطمرت پرداختمه شم ه و در راسمتای
ّ
کاربردی ننودن مبانی نظری بیانش ه ،مؤلفههای ّ
مهم تربیت دیدی م فطمری ،بمر
ّ
مبدای روایات ّ
ائنه  ،بیان ش ه است .مؤلفمههای دیمنداری ،هنمان مطالبماتی
است که فطرت و سرشت ّ
خاص انسانی ،از آدمی دارد .مهمتر ین موانع شکوفایی
فطرت نیز غفلت و دنیاگرایی است که نه تدها آفت زن گی دینم اران ادیان الهمی
محسوب میشود بلکه تنا جوامع بشری را نیز ته ی میننای .
ّ
واژههای كلیدی :فطرت ،تربیت ،ادیان ،اینان ،مؤلفهها و موانع تربیت.
 تاریخ دریافت –1399/4/10:تاریخ پذیرش1399/5/15 :
 . 1استاد سطح عالی(خارج) حوزه علنیه قم و خراسان،
elahizadeh@chanel.ir
 .2دکترای ّ
تخصصی علو قرآن و ح یث و م ّرس دانشگاه اما رضا

ّ
مشه مق س(،نویسد ه مسئول)
feroma.1382@yahoo.com
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مقدمه

در جوالنگاه مکاتب ّ
ّ
نفسمانیت ننموده و از
مادی که اصل تربیت را مبتدمی بمر جسمم و
ََ
َ َ َ
ّ
توجه به سرشت پاک الهمی کمه در تنما انسمانها بمه کنمال و قموا قمرار دارد لقدد خلقند
َ
َ
ِاْلنس َن فی أح َس ِن تقویم (تین )4/صرف نظر ننودهان  ،پمرداختن بمه تربیمت فطمری ،بمه
جهت جایگاه ارزشند و برتر آن در تنا ادیان ابراهینیّ ،
مهم و ضروری بمه نظمر میرسم ؛
زیرا تدها راه مقابله بما توطئمههای مسمتن ّر اسمتکبار جهمانی در سمو دادن تربیمت بمه سمنت
مکاتب ّ
نفسمانیات را مم ّ
ّ
ّ
یریت
نفسانیات ،تقویت فطرت است؛ زیرا فطرت،
مادی و تقویت
ننوده و انسان را به سمنت خم اییشم ن راهدنمایی میکدم  ،درحمالیکمه تربیمت ّ
ممادی و
نفسانی ،محصولی جز زمیدیش ن و دنیاگرایی ن ارد.
خ اون متعال در قرآن کریم ،بع از بیان تعالیم الهی ادیان آسنانی ،در مقما ارزیمابی و
بیان مداسبات میان آنها ،بر این نکتمه ت کیم دارد کمه تعمالیم آسمنانی ،در سمه اممر ّ
مهمم و
اساسی ،مشترکد  :خ ا ،سرشت بشری و حیات اجتناعیّ .
(سجادی )58 :1381 ،خواسمت
ّ
ّ
عبودیت و تسلیم استِ :إن الدی َن ِعن َد اللده ِاْلسدم ( ...آل عنمران )20-19/و
خ اون ،
سرشت و فطرت انسان ،در پی تعالی و کنال اسمت و افمراد جامعمه ،در حیمات اجتنماعی،
َ
َ َ
ََ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ
َ َ َ
َو أن َزل َند َم َع ُه ُ
دم ال ِكتد و ال ِمیدزان
گنش های به نا ع الت دارن  :لقد أرسلن رسلن ِب لبیند ِ
ُ
ِلیقددو َ الن د ُ ِب ل ِقس د ؛ (ح ی م « )25/ب مه یق مین فرسممتادگاننان را بمما دلی ملهممای روشممن
(معجزهآسا) فرستادیم ،و هنراه آنان کتماب (الهمی) و تمرازو را فمرو فرسمتادیم ،تما ممرد بمه
دادگری برخیزن  ».این سرشت بشری که در تعالیم اسال و قمرآن ،از آن بمه «فطمرت» نما
بردهانم  ،درحقیقمت ،فریمادی از درون اسمت کمه او را بمه رسمتگاری و متعمالیشم ن ،فمرا
میخوان  ،و ادیان آسنانی ،بستری مداسب برای شکوفایی این سرشمت الهمی هسمتد  .قمرآن
کریم ،در بیان هنخوانی ص درص آموزههای دیدمی بما نیازهمای سرشمتی تنمامی انسمانهما
ََ
َ
َ ّ
َ
میفرمای  :فأ ِقم َوج َهك ِللدی ِن َحنیف ِفط َر الله التی ف َط َر الن َ علیه (رو )۳۰/
پ؛ هنانگونه که دعوت به تسلیم و بد گی در برابر خ اون  ،دعوت مشترک بین ادیان
است ،هنخوانی تعالیم آسنانی ،با فطرت انسانها نیز در هنهی ادیان ،مطرح میباش ؛ سایر
از هنماهدگی سرشمت انسمان بما محتموای وحمی سمخن
پیامبران نیز ماند پیمامبر اسمال
گفتهان ؛ از جنله در تورات ،فطریبودن دین ،اینگونه توضیح داده ش ه است:

«این حکنی که من امروز به تو امر میفرمایم ،برای تو مشکل نیست و از تو دور نیست ،نه در
آسنان است ...و نه آن طرف در یا ...بلکه این کال بسیار نزدیک توست و در دهان و دل توست
تا آن را بجا آوری ،ببین امروز حیات و نیکویی و ّ
مودت و ب ی را پیش روی تو گذاشتها ؛ چون
که من امروز تو را امر میکدم که یهوه ،خ ای خود را دوست ب اری و در طریق او رفتار ننایی و
اوامر و فرایض و احکا او را نگاه داری ،تا زن ه مان ه و افزوده شوی( ».کتاب مق س ،باب3
9-17:به نقل از باربور)1374 ،
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هنچدین با بررسی رسالههای پول؛ ،میتوان دریافمت کمه او دسمت کمم از چهمار نمو
شریعت سخن میگوی که ّاولین آنها شریعت طبیعی است که در رسالهی خود به رومیمان،
به آن اشماره میکدم و مربموب بمه ّامتهمایی اسمت کمه دارای شمریعت مکتموب نیسمتد و
ّ
خ اون برای آنها هیچ پیامبری را نفرستاده است و به کتاب مق س ،دسترسمی ن ارنم ّ ،امما
اعنال شریعت را بر اساس وج ان و فطرت خ ادادی انجا میدهد  .آنها از شمریعتی کمه
ّ
(خاصهخموان )47 :1393 ،در انجیمل
خ اون در «فطرتشان» نهاده است ،تبعیت میکدد .
آم ه است:

لممرد ادوارت هربممرت ،فیلسمموف انگلیسممی ( )1583-1648نیممز بمما اشمماره بممه سرشممت
دینخواهی انسانها میگوی « :یک مذهب عنومی و طبیعمی وجمود دارد کمه مخمت ّ بمه
هنه نو انسانهاست و آن ،بیانکدد هی روابم انسمان بما خم ا و هندوعمان خمود اوسمت،
هنهی ادیان مبتدی بر وحی نیز از هنین مذهب طبیعی برمیآید ( ».آوی)197 :1393 ،
بر اساس هنین هناهدگی سرشت و فطرت بشمری در هنمهی انسمانها و ادیمان الهمی و
گواهی تنا کتابهای آسنانی بر الهیبودن آن ،به ّ
قطعیت میتوان گفت کمه مطنئنتمرین
راه تربیت ،حرکت روی ریل فطرت و تربیت فطری است.
ّ
ّ
تربیت فطری تا ح ی میتوان مؤثر و کارا باش که در اواخر قرن ششم میالدی ،زمانی
که غرب به دورهی تاریک قرون وسطی پای میگذاشت ،در بخمش دیگمر جهمان ،اسمال
سایه گستران  .ظهور اسال در جامعهی اعراب ،در دورانی بود که عصر جاهلیت اولی ،نما
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«هرگاه ّامتهایی که شریعت ن ارن کارهای شریعت را به طبیعت بجا آورن  ،ایدان هر چد
شریعت ن ارن  ،برای خود شریعت هستد ؛ چون که از ایشان ظاهر میشود که محنل شریعت ،بر
دل آنها مکتوب است و ضنیر ایشان نیز گواهی میده و افکار ایشان با یک یگر ّ
مذمت میکدد
یا عذر میآوردن ( ».کتاب مق س ،رساله پول؛ به رومیان ،باب)2 :15
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گرفته و مهمترین مسائل انسانی ،ممورد غفلمت بمود( .واعم زادهّ )59 :1373 ،امما آخمرین
پیامبر الهی بر پایهی هنین فطرت الهی و به وسیلهی دین اسال و وحی ،توانست انسمانهای
بزرگواری چون امیر مومدان  ،ابوذر ،سلنان ،مق اد  ،بالل و  ...را تربیت ننای .

ّ
البته ان یشهی تربیتی اما خنیدی و بسیاری از ان یشند ان دیدی معاصر نیز بمر پایمهی
فطرت است؛ چدانکه باور اما راحل این بود که خ اون با این ه ف ،انبیاء را برای تربیت
بشر فرستاد تا فطرت را یماری و آن را شمکوفا سمازن و توانندم یهای فطمری را بمه ّ
فعلیمت
برساند ( .موسوی خنیدی)79 :1391 ،
تربیت دیدی ،سرشاخهها و ابعاد مختلفی دارد که تربیت فطمری ،از مهممتمرین آنهما بمه
ّ
شنار میآی و به جرأت میتوان گفت که با تحقق تربیت فطمری ،دسمتیابی بمه ابعماد دیگمر
تربیت دیدی نیز سهل است؛ زیرا فطرت ،هناهدگ با خلقمت انسمان و دیمن بموده و بسمتری
مداسب ،برای پذیرش دین و رفتارهای انسانی را در وجود بشر ،ایجاد میکد .
 .1مفهو شن سی «فطر »
 .1-1معن ی لغوی
«فطرت» مص ر نوعی از مادهی «فطر» به معدای شکافتن و آغاز (ابمن مدظمور:1414 ،
55 /5؛ فراهی ی ) 417 /7 :1410،استّ .
البته لغتشداسان و ّ
مفسران ،در معدمای «فطمر»،
نوآوری و آفریدش ب ون سابقه و اخترا را نیز بیان کردهانم ( .هنمان؛ طریحمی/3 :1375،
 438؛ راغب640 :1412 ،؛ عسگری ،بیتا)127 :
ّ
مطهری نیز در کتماب «فطدر » ،بعم از لغمتشداسمی دقیقمی کمه از وا ه ارائمه
شهی
میدهد  ،بر هنان خلقت ابت ایی و ب ون داشتن سابقه ،ت کی میکددم ( .ر.کّ :
مطهمری،
12 :1362و)13

ُ ُ ُ
َ ُ َ ْ ْ
ابن اثیر در توضیح مادهی فطر ،در حم یث «کمل َم ْولمود یولم َعلمی ال ْفط َمر » (کلیدمی،
 )13 /2:1407نگاشته است:
فطر به معدای اب ا و اخترا است و فطر  ،حالت آن اب ا و اخترا را بیان میکد  ...و معدای
ح یث ،این است که هر فردی بر نو خاصی از ویژگیهای جبلی و طبیعی متول میشود به
طوری که آمادگی پذیرش دین الهی را دارد و اگر او را با هنان صفات واگزارن  ،پیوسته بر آن

ّ
صفات استنرار دارد  ...و هنانا علت ع ول انسانها از آن ،آفتی از آفات زن گی بشری یا تقلی ی
است که از غیر بر آنها ت ثیر میگذارد( .ابن اثیر)457 :1364 ،

البته بای ّ
توجه داشت که معدای اب ا و ایجاد ،معدای دقیقی برای مادهی «فطر» نیست
و در معدای آن ،عالوه بر اب اعی و اختراعی بودن ،بهوجودآوردن از عالم نیسمتی نیمز نهفتمه
ّ
عالمه طباطبایی ،در معدای «فطرت»ّ ،
توجه به طرد ،نیستی و ایجاد شمیء از
است و به تعبیر
ّ
اساس ،مورد نظر است؛ و فاطر به این معداست کمه از اشمیاء موجمود و ممواد مختلم  ،یمك
صورت ج ی ننیآفر ید  ،بلکه هنهی اجزای شیء ،ج ی است ،ولمی در کلنمهی ابم ا ،
ّ
توجه به جدبهی بیسمابقگی شمیء اسمت( .طباطبمایی6 /17 :1417 ،؛ ر.ك :هنمان272 :؛
ْ
31/7؛  249/ 11و )26/12
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بع از واکاوی معدی لغموی «فطمرت» ،در اداممه بمرآنیم بما محمور قمراردادن آیمات ،بمه
معداشداسی آن در فرهدگ قرآن دست یازیم.
 .2-1معن ی قرآنی
در برخی از آیات ،با تکیه بر معدای لغوی مادهی «فطر»  ،به فماطربودن خ اونم اشماره
َ
َ َ ُ
مد ِل ِله ال ِذی ف ِط ِر الس َم َوا ِ َو ...و هنانطور که در بحث لغموی اشماره
ش ه است :الح
ُ
ش « ،فاطر» در این آیهی مبارکه ،به معدای ب یع و مبم نزدیمک اسمت؛ (طبرسمی:1372 ،
 )625 /8با این تفاوت که در کلنهی اب ا  ،عدایت بر نبمودن الگموی قبلمی اسمت ولمی در
کلنممهی «فمماطر» عدای مت بممر طممرد ع م و بممر ایجمماد چی مزی از اصممل اسممت( .طباطبممایی،
)6/17:1417
ب .فطرت در معدای خاص

این بخش از معدای فطرت ،فق انسان را در برمیگیمرد و بمه ّ
تحمولی شمگرف از درون
انسان اشاره میکد که آیات تبیین کدد ه آن در قالب لف و محتوا ،عبارتست از:

َ َ
ّ
َ ََ
َ ّ
َ
ََ َ َ َ
َ
َ َ
َ
ذلدك
فأ ِقم وجهك ِللدین حنیف ِفط َدر اللده التدی فط َدر الند
علیهد ال تبددیل ِلخلد ِ اللده ِ
َ َ ِ
َ ُ َ
ُ َ ُ َ
ون (رو )30/؛ «پ؛ روی [وجمود] خمود را بمه دیمن
ال یعلم
لكن أكث َر الن
الدین القیم و ِ
ِ

حقگرایانه راست دار[ ،و پیروی کن از] سرشت الهی که [خم ا] ممرد را بمر [اسماس] آن
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ال  .فطرت در معدای لغوی و عا
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آفر ی ه ،که هیچ تغییری در آفر یدش الهی نیست؛ این دین استوار است ،و لیکن بیشتر ممرد
ننیداند ».
َ َ
َ
ْ َ
« ْفط َرت» در این آیه ،به مص ری که از معدمی فدأ ِقم َوج َهدك ِللددی ِن َح ِنیفد بمه دسمت
میآی  ،مدصوب است( .طبری )26/21 :1412 ،بدابراین شای بتوان گفت که در این آیمهی
مبارکه ،مدظور از «وجه» ،هنان فطرت انسان است؛ زیرا انسان با «وجه» شداخته میشمود و
ّ
صورتّ ،
هویت و مشخصه انسانی انسان نیز ،فطمرت اوسمت کمه او را از مخلوقمات دیگمر،
متنایز میکد ( .الهیزاده)27 :1395 ،
ّ
سپ؛ در اداممهی آیمه« ،وجمه» (فطمرت) را توصمی میکدم و آن را «فطمرت اللمه»
مینام و این توصی  ،نهایت شمرف و کراممت اسمت کمه خ اونم آن را بمه خمود نسمبت
َ َ
ّ
میده و الهی بودن و ربانی بودن آن را یادآور میشود و در ادامه آیمه آمم ه اسمت :فطد َر
َ
ّالن َ َعل َیه و این فطرت نوعی است که خ اون هنهی انسانها را بمر پایمهی آن آفریم و
َ َ َ
ّ
سپ؛ در عبارت ال تبدیل ِلخل ِ الله ویژگی ع تغییرپذیری فطرت تا روز قیامت را بیان
میکد ؛ یعدی هر انسانی که خلق میشود ،بر هنین پایمه خواهم بمود( .طباطبمایی:1417 ،
َ
َ
ذلك الدی ُن القی ُم اشاره میکد که هنین دین پای ار ،وحی و قمرآن
 )179/16در عبارت
ِ
است؛ از این رو فطرت که خودش پای ار است و در آن تب یل نیست ،بای ظرف دین پای ار
(قرآن و وحی) قرار گیرد و از سوی دیگر ،دین پای ار که خودش ّقیم است ،باعث پایم اری
فطرت خواه ش ( .الهیزاده)39 :1395 ،
پروردگار در آیهی چهار از سورهی مبارکهی تین ،از خلقت احسن انسان یماد میکدم :
َ
ََ َ َ
َ
لقد خلق َن ِاْلنس َن فی أح َس ِن تقویم  ،که این ویژگی بمه سمبب وجمود فطمرت ّربمانی ،در
انسان است؛ (صادقی تهرانی )359/30:1365 ،زیرا دیگر حیوانات نیز ماندم انسمان دارای
جسم هستد ؛ قوا بودن انسان ،به وجود فطرت است و احسن الخالقین بمودن خ اونم  ،در
این آیه نیز به هنین آفریدش ثانویه انسان (فطرت) ،مربوب میشود.
در سورهی مبارکهی شن؛ نیز خ اون بع از قسم به امموری مهمم ،بمه ّ
طراحمی نفم؛
ده  :ف لهمه فجورهد و تقواهد
انسان اشاره ننوده که میتوان فجور و تقوا را تشخی
َ
َ َ َ َ َ َ
َ
ّ
َ
(شن؛ )8/و در ادامه ،فالح نف؛ قد أفلح من زك هد و دس و دفن نف؛ و قدد خد
َ
َ
َ َ َ ُ ُ َ َ
َ َ
وره َو تق َواهد بر آن داللت
من دس ه را مبتدی بر نکتهای میکد که آیهی فألهمه فج

دارد ،و آن این است که ،رش و کنال نف؛ انسانی در ایمن اسمت کمه بمر حسمب فطمرت،
تشخی دهد ه فجور از تقوی باش (طباطبایی )298/20:1417 ،و « ّ
دس نف؛» ،آن زمانی
ّاتفا میافت که آیدهی الهی نف؛ خود ،یعدی فطرت را دفن کد .
مطهری ،این فطرت ّ
ّ
خاص بشری را به دو نو  ،یکی «فطرت ادراکی» و دیگمری
شهی
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«فطرت احساسی» (احساس به هنان معدمایی اسمت کمه جنمع میبدم یم و احساسمات نیمز
میگوییم) تقسیمبد ی میکد .

استاد ّ
محن تقی جعفری ،در توضمیح معدمای «فطمرت» مینویسمد « :فطمرت عبمارت
است از جریان طبیعی و قانونی نیروهایی که در انسان به وجمود میآیم  ،بدمابراین بمرای همر
یک از نیروهای غریزی ،مغزی و روانی ،فطرتی وجود دارد که جریان طبیعمی و مدطقمی آن
نیرو میباش ( ».جعفری)141/1 :1337 ،
ّ
بدابراین با ّ
خماص
توجه به آیات مطرحش ه ،بای گفت که مدظور از «فطرت» در معدای
ّ
ّ
خماص انسمانی اسمت و تما حم ی
آن ،به نوعی از آفریدش انسان اشاره دارد که بیسمابقه و
توانند است که اگر با شمریعت الهمی هنمراه گمرددّ ،
قابلیمت خلیفمهی الهمیشم ن را پیم ا
میکد .

جایگاه و نقش ایمان در تربیت فطری و موانع آن با نظر به آیات و روایات

«فطرت ادراکی» ب ین معداست که دین یا خصوص توحیم  ،از نظمر ادراکمی و از نظمر
فکری ،برای بشر ،فطری است؛ یعدی عقل انسان ،بالفطره آن را میپذیرد و نیازی به تعلیم و
ّ
تعلم ن ارد .هر چه از ادراک را که عدوان «فطری» را برای آن بهکار ببریم ،معدایش هنمین
است که دلیل ننیخواهم  ،بم یهی ّاولمی اسمت ،یما از قضمایایی اسمت کمه اگمر دلیمل همم
بخواه  ،دلیلش را هنیشه هنراه دارد و مربوب به عالم فکمر ،ادراک و عقمل میشمودّ .امما
توجه به خ ا و دستورهای دیدی؛ ب ین معدا که ّ
«فطرت احساسی» ،یعدی ّ
حتمی احساسمات،
انسممان را بممه سمموی خ م ا و دی من میکشممان  .گمماهی میگمموییم« :انسممان بممالفطره خ م ا را
میفهن » ،این فطرت ادراکی است و گاهی میگموییم« :انسمان بمالفطره ،بمه سموی خم ا
گرایش ،کشش و جذب میشود ».که این هنان فطرت احساسی است( .ر.کّ :
مطهری،
130 :1362و)131
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و عقل

 .2رابطهی فطر
ّ
عالمه طباطبایی در طی مراتب اخالقی و تربیتی ،دربمارهی کماربرد عقمل ،بمه مسم لهی
فطرت اشاره کرده و معتق ن که عقلی میتوان چراغ راه بشر در رسی ن به کنال باش کمه
ّ
هنراه با سالمت و تعادل فطرت باش  .درحقیقت ،در قرآن ممراد از تعقلمی کمه آدممی را بمه
سوی رستگاری رهدنون میسازد ،ادراک توأ با سالمت فطرت است .خ اون متعال نیز بر
هنین اساس سخن گفتمه و عقمل را بمه نیرویمی تعریم کمرده کمه انسمان در دیمدش از آن
بهرهمد میگردد و به وسیلهی آن ،راه حقایق و اعنال صمالح را پمیش میگیمرد؛ پم؛ اگمر
عقل انسان در چدین مسیری قرار نگیرد و قلنرو ْعلنش بمه خیمر و شمرهای دنیموی محم ود
گردد ،دیگر عقل نامی ه ننیشود؛ هنچدانکه قرآن کریم از قول چدین انسانهایی حکایمت
َ ُّ َ
َ ُ
ُّ
ُ
عقددل م د كن د ِفددی أسددح ِ السد ِدعیر
مممیکدم کممه در قیامممت میگوید م  :لددو كن د نسد َدم أو ن
ِ
ِ
(ملک( )10/طباطبایی)250/2 :1417 ،
 .3تف و

فطر

ب طبیعت ،غریزه و نفس

طبیعت :ابن مدظور آن را چدین معدا میکدم  «:طبیعمت یعدمی ویژگمی و سرشمتی کمه
خ اون  ،انسان را بر اساس آن آفریدش داد( ».ابن مدظور)232/8 :1414 ،

ّ
مطهری در تبیین معدای اصطالحی طبیعت ،معتق است کمه موجمودات در عمین
شهی
ا
ّ
اینکه هنه ّ
ماده هستد  ،خواصشان گوناگون است؛ مثال آب ،هوا ،آتمش و  ...هنمه جسمم
هستد ّاما خو ّ
اصشان با هم متفاوت است که ممیفهنیم بمه ناچمار نیرویمی و ّ
قموهای در ایمن
جسم نهفته است که مدش اثر ش ه که در واقع ،طبیعت آن است .در فلسمفهی قم یم ،بمرای
نشان دادن خاص ّیت اشیا و امتیاز آنها از یک یگر ،از وا هی «طبیعت» استفاده میکردنم .
(ر.کّ :
مطهری)17 :1362 ،
ُ
َ
بدابراین وقتی میگوییم طبیعت انسان ،ظلو َ ،ج ُهول و کفمرانکددم ه اسمت؛ یعدمی ُبعم
ّ
مادی و جسنانی انسان ،دارای این ویژگی است .قرآن کر یم که بیش از پدجاه مورد ،انسان
مذمت کرده ،نظمر بمه هنمین جدبمهی طبیعمی و ّ
را سرزنش و ّ
ممادی وی داشمته اسمتّ ،امما
ستایشهایش ،به لحاظ ُبع روحمانی و فطمری انسمان اسمت( .جموادی آملمی27 :1389 ،؛
ممادی و قسمنت ّ
هنو 21 :1390،م  )23پ؛ «طبیعت» که هنان ویژگی ذاتی اشیای ّ
ممادی

جان اران است و باعث اختالف ظماهری و جلوههمای مختلم و متفماوت آنهما میشمود،
هیچگونه شباهت ّ
خاصی با فطرت ن ارد تا در پی تفاوت آنها باشیم.
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غریزه :این وا ه ،از مادهی «غرز» و به معدمای داخملکمردن اسمت و از هنمین رو در
َ
َ ا َ
َ
معدای این ماده آم ه است« :غ َر َز ْاإل ْب َر َ فی الشیء غ ْرزا و غر َزهما :أدخلهما( ».ابمن مدظمور،
ا
 )386 /5 :1414این وا ه اختصاصا در ممورد حیوانمات بمه کمار بمرده میشمود و دربمارهی
انسان هم از آن جهت که او این حقیقت را در نهماد خمود و در جدبمهی نفسمانی و حیموانی
خود داراسمت ،بمه کمار ممیرود ( ّ
مطهمری18 :1362 ،؛ جموادی آملمی )44 :1390 ،و ایمن
جدبهی حیوانی انسان ،عبارت است از نوعی حالت تسخیری و غیر آ گاهانه یا نینه آ گاهانه
از ناحیهی خلقت ( ّ
مطهری ،هنان) ،که بر خودمحوری و بقای نو  ،استوار است و بمه ُبعم
ّ
مادی ب ن انسان مربوب است( .هادوینیا)188 :1382 ،
ّ
عالمه جوادی آملی ،چهار ویژگی بمرای فطمرت بیمان کمرده اسمت کمه بما ممرور آنهما
میتوان به تفاوت میان غریزه و فطرت دست یافت:

 .2تغییرپذیر نیست و با تحنیل و فشار ننیتوان آن را برطرف کرد.
 .3فراگیر و هنگانی است و هر انسانی آن را داراست.
 .4گرایش و بیدش به کنال مطلق و خالق هستی دارد( .جوادی آملی)26 :1390 ،

ایشان معتق ن  ،سه ویژگی ّاول ،مشترك بین غر یزه و فطرت اسمت؛ ز یمرا غر یمزه نیمز در
سرشت انسان و حیوان قرار داده ش ه اسمت ،تغییمر پمذیر نیسمت و هنگمانی میباشم ّ ،امما
ویژگی چهار اختصاص به فطرت دارد و باعث تفاوت غر یزه و فطرت ش ه است؛ چراکمه
فطرت ،مالك رش و تعالی انسانهاست (هنان )27 ،و در واقع ،هر کنال و صمفات نیکمی
را که انسان به دست میآورد ،مبتدی بر فطرت انسانی است و از طر یق شمکوفا سماختن آن،
به دست میآی ؛ به عبارت دیگر ،غر یزه ،در ح ود مسائل ّ
مادی است ولی فطمرت ،مربموب
به مسائل ماوراء حیوانی استّ ( .
مطهری)18 :1362 ،

جایگاه و نقش ایمان در تربیت فطری و موانع آن با نظر به آیات و روایات

 .1معرفت و آ گاهی فطری ،تحنیلی بر انسان نیسمت بلکمه در نهماد او قمرار داده شم ه
است.
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ّ
البته دربارهی ویژگی ّدو [تغییرناپذیر بودن] ،برخی روانشداسان معتق ن کمه غرایمز در
انسانها ضعی بوده و ماند حیوانات ،قوی نیستد و این امیال به سادگی در اثمر فرهدمگ،
یادگیری و فراید های دفاعی ،مغلوب یا سرکوب میشون و ّ
حتی برخی از این غرایز ،در اثر
ع استعنال ،میتواند به طور کلی ناپ ی شون ( .هارول مزلو ،بیتا)453 :
تفاوت دیگر غر یزه و فطمرت ایمن اسمت کمه غر یمزه ،خمود ،شمکوفا میشمود؛ طفمل از
لحظهای که به دنیا میآی  ،غر یزهی گرسدگی ،او را به گر یه وا میدارد و زمانی که بمه ّ
سمن
بلوغ میرس  ،غر یمزهی جدسمیاش ،خودبمهخمود شمکوفا میشمود و او را بمه ارضمای خمود
میخوان و او هم ،راه ارضاء و اشبا آن را ب ون آموختن میدان ؛ این مطلب در حیوانمات
بسیار واضحتر استّ .اما فطرت ،که مدش کناالت معدوی است ،چدمین نیسمت ،بلکمه ّاوال:ا
ا
بای آن را شکوفا ساخت و ثانیا :پ؛ از شداخت امور فطری و اینکه فمالن مسم له برخاسمته
از فطرت انسان است ،بای اعنال اختیار کمرد؛ (مصمباح یمزدی1 :1392 ،مم  )428/3یعدمی
ا
فطری بودن مس له ،انسان را مجبور ننیکد ؛ مثال خ اخواهی ،فطری انسان اسمت و ر یشمه
ا
در فطرت او داردّ ،اما انسان اجبارا خ اپرست نیست ،بلکه خ اپرستی یا طرف مقابمل آن را
با اختیار خود انتخاب میکد .
نفس:وا هی «نف؛» ،مشترک لفظی و دارای معانی متعم دی اسمت؛ ازجنلمه معمانی
برشنرده ش ه برای این وا ه ،میتوان به :خون ،تن ،کالب و جس انسان ،ذات ،حقیقت هر
شمممیء ،روح و روان و ذهمممن و فکمممر اشممماره کمممرد( .ر.ك :راغمممب818 :1412 ،؛ ابمممن
مدظور234/6 :1414،؛ طر یحی)112/4 :1375 ،
صمماحب مجمد البید ن« ،نفمم؛» را بممه سممه معدمما دانسممته و مینویسم  :نفمم؛ بممه سممه
معداست :روح ،خویشتن ،و ذات( .طبرسی)112/1 :1372 ،
در آیمات و روای مات نیمز هناند م آنچممه در لغممت آمم ه ،نفمم؛ گمماهی بممه معدممای دل،
(زخرف71/؛ نجم )23/گاهی به معدای روح و جان (فجر27/و28؛ زمر ،)42 /گماهی بمه
معدای جسم (مائ ه32/؛ نساء29/؛ زمر ،)42/گاهی حقیقت وجودی انسان ،هو ّیت انسان
و به عبارت بهتر ،هنان ترکیب جسم و جان (مائ ه )105/و گاهی نیز به معدای فکر و ذهن
(مائ ه116 /؛ بقره )284 /به کار رفته است.

ّاما از میان معانی متع د یادش ه ،معدایی که با بحث فطرت ،در ارتبماب میباشم  ،نفم؛
به معدای «دل» و یا تنایالت و خواهشهای درونی است که از آن به «هوای نفم؛» تعبیمر
ش ه است؛ چراکه مقصود از مقابله با نف؛ ،مبارزه با هنین هواها و گرایشهمای نفسمانی و
خواهشهای آدمی است .بدابراین ،مقصمود از نفم؛ در ایمن بحمث ،دل و خواسمتههای آن
است که گاهی در ادبیات دیدی« ،نف؛ ّاماره» خوان ه شم ه اسمت کمه نزدیمکتر ین مرتبمه
وجودی به جسم است.
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بر این پایه ،ویژگیهای فطرت در مقایسه با ویژگیهای نفم؛ را میتموان در مموارد زیمر
بیان داشت:
َ

َ

 .1فطرت ،هویت انسان (ف َط َر ّالن َ َعل َیهد ) (رو  )30/و نقطهی تنایز انسمان از حیموان؛
ّاما نف؛ّ ،
ماهیت انسان و نقطهی مشترک انسان و حیوان است.
ّ ُ
ُّ
ُّ
ُّ
روحانیمة
جسنانیة الحم وث و
روحانیة البقاء؛ ّاما نف؛،
روحانیة الح وث و
 .2فطرت،
البقاء است.

 .4فطرت ،برای شکوفایی نیازمد اختیمار اسمت؛ (مصمباح یمزدی)428 /3-1 :1392 ،
ولی نف؛ ،بینیاز از اختیار برای رش است.
 .5فطرت ،ثباتطلب و نظمطلب؛ ولی نف؛ ّ
تدو طلب است.

 .6فطرت ،در جایگاه متبو (اما ) و نف؛ در جایگاه تابع (مم مو ) اسمت( .الهمیزاده،
)51 :1395
 .4ج یگ ه ایم ن در تربیت فطری
نگاه معان ان اسال و مستکبران به انسان ،نگماه نفسمانی اسمت .آنهما چمون بمه وجمود
سرشت و فطرت الهی در انسان ،اعتقاد ن ارن  ،لذا از ق رت و جایگاه آن غافلدم  ،ولمی دو
ق رت ّ
مهم اسال  ،یعدی قرآن و عترت ،پشتوانهای در جان انسانها دارن کمه هنمان فطمرت

جایگاه و نقش ایمان در تربیت فطری و موانع آن با نظر به آیات و روایات

َ

َ

َ

ّ

بدیل ِلخل ِ اللده) (رو  )30/ولمی نفم؛ بمه
 .3فطرت ،غیرقابل تب یل و تغییر است؛ (ال ت ِ
ّ
مطنئدمه ،راضمیه و مرضمیه از آن
حالتهای دیگر تبم یل میشمود کمه نفم؛ ّاممارهّ ،لواممه،
جنلهان .
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الهی است که خ اون انسانها را بر مبدای آن آفری ه است؛ چدانکمه بمر اسماس آیمهی ّاول
َ
ُ
ُ
َ َ
فیه هدی ِلل ُمتقین اگر کسی فطرت سالم داشته باش ،
سورهی بقره:
ذلك ال ِكت ال ریب ِ
ِ
به این حقیقت اعتراف میکد که من به موجودی در خارج از ذات خمود ،محتماج هسمتم،
که سلسلهی هنهی حوائج ،ب و مدتهی میشود و از هنین رو ،اینان به موجمودی غایمب از
ّ
ح؛ خودش دارد؛ موجودی که هستی خودش و هستی هنهی عالم ،مستد بمه آن اسمت.
شخ سلیم الفطره بعم از آنکمه بمه چدمین موجمودی غیبمی ،اینمان آورد ،بمه ایمن نتیجمه
میرس که این مب أ که ّ
حتی دقیقهای از دقائق از حوائج موجودات خود ،غافل ننیمانم و
برای هر موجمودی آنچدمان سرپرسمتی دارد کمه گمویی غیمر از او ،دیگمر مخلموقی نم ارد،
چگونه منکن است از ه ایت بد گانش غافل بنان و راه نجات از اعنال و اخمال ُم ْهلمك
را به آنان ندنای ؟
هنین سؤال و سؤاالت دیگری که از آن نش ت میگیرد ،باعمث ممیشمود انسمان سمر از
مس لهی توحی ّ ،
نبوت و معاد در آورد ،و درنتیجه ،خود را ملز میدان که در برابر آن مبم أ
رب او و ّ
یکتا ،خضو کدم ؛ چمون خمالق و ّ
رب هنمهی عمالم اسمت ،و نیمز خمود را ملمز
میدان که در جستجوی ه ایت او برآی ( .طباطبایی)43/1 :1417 ،
اما خنیدی نیز اصل اینان به خ اون را امری فطری میدانم و معماد ،نبموت ،انمزال
کتب و  ...را نیز از فطریات انسان به شنار آورده و معتق ن که برخمی ،از لمواز فطمرت و
ّ
مطهمری
برخی نیز جزء احکا فطرت هستد ؛ (موسوی خنیدی 181 :1388 ،و  )182شمهی
ا
ّ
ّ
ّ
نیز قائل است که لف «دین» با سه وا هی «فطرت الله»« ،صمبغة اللمه» و «للم ین حدیفما»
آم ه و مدظور از دین ،فطرت اسمت و حقیقتمی در سرشمت انسمان داردّ ( .
مطهمری:1362 ،
)16
 .1-4رابطهی فطر

و توحید

نقطهی کانونی پیا های فطرت ،توحی است و جایگاه توحی بما هنمه شمئوناتش م کمه
هنهی ادیان از آن حکایت میکدد م در فطرت قرار دارد .در روایتمی از امما بماقر نقمل
َ
َ ْ ْ َ
َْ ْ َ َ
ش ه استَ « :ک َان ْت َشر ی َع ُة ُنوح  :أ ْن ی ْع َب َ ّاللمه بالت ْ
ص َو خلمع اَ ْنم ْاد َو
مال
خ
اإل
و
یم
ح
و
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ََ َ ْ َ َ
ْ ْ
ماس َعلیهما»؛ (کلیدمی )282/8 :1407 ،یعدمی شمر یعت و دیمن نموح
ْهی ال ْفط َر ُ ال ْتی فطر الد

چدین بود که بای خ ا را از سر توحی و اخالص پرستی و از پرستش ماند ها و امثمالی کمه
ُ
برای او ساختهان  ،دست شست ،و این هنان سرشتی است که مرد بر آن سرشته ش هان .
ّ
عالمه طباطبایی  ،در تفسیر آیات ابت ایی سورهی مبارکهی همود ،ت کیم میکدم کمه
اگر هنهی آیات قرآن را در یک کلنه جنع کدمیم« ،توحیم » و اگمر ایمن کلنمه را دوبماره
شرح و بس دهیم« ،قرآن» میشود( .طباطبمایی136/10:1417 ،و )137پم؛ از یمک سمو،
فطرت با دین هناهدگ است (رو  )30/و از سوی دیگر ،قرآن با فطرت هناهدمگ اسمت و
قرآن نیز زبان دین و توحی است؛ بدابراین قرآن با فطرت ،هناهدگ و تربیت قرآنی و فطمری
هنان تربیت توحی ْی هناهدگ در هنهی ادیان هست.

 .2-4نقش ایم ن در شكوف یی تربیت فطری
قرآن و عترت ،به عدوان دو ثقل گرانبهما ،در برپمایی و قموا دیمن ،مطمرحانم (کلیدمی،
َ
ّ
علهد
 )415/2 :1407و بدابر آیهی ف قم وجهک للدین حنیف فطر اللده التدی فطدر الند
پشتوانه ای مهم در جان انسان دارن که هنان فطرت الهی است که خ اون  ،انسمانها را بمر
پایهی آن آفری ه است که تا روز قیامت پابرجا خواه بود؛ ب ینسان مؤمدان از سه مدبع ّ
مهم
تربیتی ،بهرهمد ن  :دین ،عقل و فطرت ،که برای ثنردهی بای با همم ارتبماب برقمرار کددم .
این برقراری پیون  ،به وسیلهی اینان انجا میگیرد؛ ّ
حتی روانشداسان نیز 1معتق ن که دیمن
به مفهو متعارف آن (شامل هنهی ادیان الهی) ،در سطوح واالتر رش شخصی میتوانم بما
ا
ا
ّ
عقالنیت ،علم و شعور اجتناعی کامال سازگار باش و عالوه بر این میتوان به طور کمامال
آسان ،جدبههای حیوانیّ ،
مادی و خودخواهی سالم را با جدبههای متعالی از طبیعت روحانی
و ارزشی پیون ده ( .مزلو ،بیتا)446 :
ٌ ْ َ َ
َْ ْ
ِّ
ْ ُ ْ ْ
ٌْ
َ « . 1و ْاإل َینان ُه َو ْاإلق َر ُار ْبالل َس ْان َو َعق ْفی القل ْب َو َع َنل ْباَْرکان» (کلیدی)27/2 :1407 ،
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ان یشهی تربیتی اما خنیدی نیز ،هنانطور که گفته شم  ،بمر محمور فطمرت اسمت و
ّ
بای دانست تربیت فطری ،بدیاد مؤلفههای تربیتی را دگرگون میسازد؛ زیرا اساسیتر ین مبدما
در نظا تعلیم و تربیت فطرتمحور ،توحی است .بدمابراین گمرایش ،ممدش و کمدش انسمان
فطرتمحور ،بای بهگونهای باش که از هرگونه شمرک بمر کدمار باشم ( .موسموی خنیدمی،
 181 :1388و )182
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ّ
حاکنیمت فطمرت در وجمود
بع از تبیین اینان م به عدوان مهمتمرین عاممل شمکوفایی و
1
ّ
انسان م ّاولین مرتبهی تربیت فطری که «خویشتن» است بررسی میشود .انسان مت یدی که
خود را در سایهی دین اسال و یا هر دیمن آسمنان دیگمری قمرار داده باشم  ،بایم مراقمب و
پاس ار اینان در وجود خود باش و هنواره آن را محک بزن ّ .
البته برای ارزیابی اینانی کمه
ّ
رش فطری را رقم میزن و تربیت الهی را در انسان متجلی میکد  ،شاخصههایی از طمرف
معصومان بیان ش ه که نه تدها برای مسلنان ،بلکه از در هنه ادیمان مطمرح اسمت؛ زیمرا
اصل هنهی ادیان ،اسال است( .ر.ک :آل عنران)19/
 .3-4ممکه ی ایم ِن هم هنگ ب فطر

مالکهای مطرح ش ه ،بر پایهی روایات اهل بیت انتخاب ش ه و سعی بر آن بوده
تا از روش تقابل ،کنک گرفته شود؛ بر این مبدا که« ،آنها که دین ن ارن » (ال َ
دین) از چه
ّ
مشخصههایی بیبهرهان :

 .1-3-4عقل
َ
« َال دی َن ْل َن ْن ال َع ْق َل َله»؛ ( ّ
حرانی« )35 :1404 ،هر ک؛ خرد ن ارد ،دین ن ارد».
ْ

در روایت ّ
مهم دیگری از حضمرت علمی آمم ه اسمت« :همر کمه در او خصملتی از
خصال نیك بر من ثابت شود ،او را بر آن پذیرا ممیشمو و از نبمودن چیزهمای دیگمر چشمم
میپوشم ،لیکن از نبودن خرد و دین چشم ننیپوشم؛ ز یرا ج ایی از دین ،ج ایی از امد ّیمت
خاطر است ،و زن گی با ناامدی و نگرانی گوارا نخواهم بمود .فقم ان خمرد نیمز بمه مدزلمهی
فق ان حیات است ،و بیخرد را جز با مردگان نتوان قیاس کرد( ».کلیدی)10/1 :1407 ،

 .2-3-4نم ز
َ َ َ َ
َ
« َم ْن ال َصال َ ل ُه ال ْدی َن له»؛ (نوری« )7/7 :1407 ،کسی که صالتی بمرای او نیسمت،
دیدی برای او نیست».

 . 1البته بای توجه داشت که تربیت فطری شامل مراتب خویشتن ،خانواده و جامعه است که در مجال این مقاله ،فق به
مرحله خویشتن اشاره میشود.

ّ
عبودیمت و ّ
ربوبیمت را در خمود تحکمیم
انسانی که اهل ارتباب با خ ا نباش و رابطمهی
آم ه اسمت کمه
نکرده باش  ،در واقع دین ن ارد و زن ه نیست .در روایتی از پیامبر اکر
نناز و ارتباب با خ ا به ان ازهای مهم است که ترک نناز به معدمای از میمان رفمتن فاصملهی
میان کفر و اینان شنرده ش ه است( .ر.ک :شیخ ص و )230 :1406 ،
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 .3-3-4یقین
َ
َ
«ال إینان ْل َنن ال َیقی َن له»؛ (تنینی آم ی« )783 :1410 ،اینانی نیست برای کسی که
یقیدی برای او نیست».
ّ
ضمروریات دیدم اری اسمت .فمردی کمه در
رسی ن به یقمین در باورهما و اعتقمادات ،از
خیاالت و ّ
ظن و گنان به سر میبرد و هیچ یقیدی در باورهایش وجود نم ارد ،در واقمع دیمن
ن ارد؛ از هنین رو بای به دنبال رسی ن به یقین بود.

کسی که بر سر عه و پینانهای خود ننیایسمت  ،دیدم اری و فطمرتمم اری او ممورد
تردی است.
 .5-3-4ورع
َ
َ
َ
«ال ْدی َن ْل َن ْن ال َو َر َ [ل ُه]»؛ (شیخ ص و  « )370/2 :1395 ،دیدی نیست بمرای کسمی
که ور ن ارد».
«ور » در اصمل ،بمه معدممای بازداشمتن و اجتدماب از محممار اسمت( .طریحممی:1375 ،
 )401/4کسی که در برابر گداه ،ظلم ،تجاوز و ،...ق رت نهگفتن را ن اشته باش  ،در واقع
ور و دین ن ارد.
 .6-3-4حی ء
َ
َ
َ
«ال َحی َاء ْل َن ْن ال ْدی َن له»؛ (اربلی« )568 /1:1381 ،هیچ حیایی نیست برای کسی کمه
دین ن ارد».
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 .4-3-4عهد و پیم ن
َ َ
«ال دی َن ْل َنن ال َعهم لم ُه»؛ (مجلسمی« )91/72 : 1403 ،همیچ دیدمی بمرای کسمی کمه
عه ی برای او نیست ،ننیباش ».
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اگر کسی دچار کار خالفی شود و به جای ن امت و پشینانی ،به آن افتخار کدم  ،حیما
ن ارد و انسانی که به این مرحله برس  ،اینان و دین ن ارد.
ّ
 .7-3-4مرو (جوانمردی)
َ
َ
«ال ْدی َن ْل َن ْن ال ُم ُرو َ ل ُه»؛ (کلیدی« )10/1 :1407 ،هیچ دیدمی نیسمت بمرای کسمی کمه
ّ
مروت و جواننردی برای او نیست».
کسی که در رواب فردی ،خانوادگی و اجتناعی جانب ّ
مروت و جواننردی را رعایمت
نکد  ،از اینان و فطرت بالفعل برخوردار نیست.

 .8-3-4عد فریبك ری
ّ
«ال دی َن ْلخ ا »؛ (تنینی آم ی« )780 :1410 ،هیچ دیدی برای فریبکار نیست».
فریبکاری و نیرنگ ،از مواردی است که انجما آن ،انسمان را از مسمیر اینمان و فطمرت
خمممارج میکدممم و در مقابمممل ،صممم  ،از سرشممماخههای اینمممان اسمممت .پیمممامبر بمممزر
ْ
َ َ ُ ْ ِّ ْ َ ُ َ ْ
من ال ْب ِّمر َو ْإن ُمه ْفمی ال َجدمة» (نموری طبرسمی،
فرمودهان « :علیکم ْبالصم ْ ف ْإنمه ْم
اسال
)458/8 :1408
 .9-3-4سبر
َ
َ
َ
«ال ْدی َن ْل َن ْن ال َص ْب َر له»؛ (شعیری ،بیتما« )116 :همیچ دیدمی نیسمت بمرای کسمی کمه
صبری برای او نیست».
صبر ،یکی از مهمترین لواز اینان است و یکی از مهممتمرین دالیمل بمیصمبری ،عم
اینان است.
 .4-4جم بندی ش خصه

ّ
حاکنیمت
شاخصههای مطرحش ه ،از مهمترین مواردی است که فمرد بما اینمان ،بمرای
فطرت بای به آنها ملتز شودّ .
البته میتوان یک ارتباب مدطقی ،بمین مموارد ممذکور ،ایجماد
ننود؛ ب ین صورت که اصل حیات انسان به دین است ،تا فطمرت را بمارور و حماکم کدم .
نخست به واسطهی عقل م که از قوای فطری به شنار میآی م خ اونم عبمادت میشمود و
ّ
بهشت به دست میآی ( .کلیدیّ )11 /1 :1407 ،دوممین مؤلفمه ،کمه مصم ا بمارز عبمادت

خ اون به شنار میرود ،نناز است که با عقل بمه دسمت میآیم  .در مرحلمهی ّ
سمو  ،اگمر
َ
َ
انسان ،عقل و نناز را برپا داشت ،باور یقیدی پی ا میکد و به یقمین میرسم و اع ُبدد َربدك
َ
َحتی یأ ِتیك ال ِیقین (کلیدی ،هنان )279 ،دستاورد عبادت و نناز ،یقمین اسمت؛ کسمی کمه
یقین داشته باش  ،بر عه خود پا برجاست و از هنین رو صماحب ور میشمود ،تقموا پیشمه
میکد  ،عنلی را که یقین دارد به ضمرر دنیما و آخمرتش اسمت ،انجما ننیدهم و قم رت
نهگفتن به گداه پی ا میکد  .کسی که اهل ور باش  ،حیا دارد و اگمر اشمتباه کدم  ،دچمار
شرمد گی میشود؛ در رواب خود ،اهمل جمواننردی و ّ
بقیمه اوصماف حسمده اسمت و دروغ
ننیگویم و صم دارد؛ کسممی کممه در مسممیر صم و عم فریبکمماری حرکممت کدم و
ّ
مق مات پیشگفته را نیز در خود داشته باش  ،صابر میشود؛ و ایمنگونمه اسمت کمه انسمان
فطرتگرا ،زمانی که خود را تحت تربیت توحی ی و اینانی قرار ده  ،به شکوفایی رسمی ه
َ َ َ ُ
َ َ َ
ََ ُ
ُ َ
َ ُ ُ
و به حیات ّ
طیبه دست مییاب  :من ع ِمل س ِلح ِمن ذكر أو أنثی و ه َو مؤ ِمن فلنحیینده حید
َط َیبد (نحل)97/؛ «هر ک؛ از مرد یا زن[ ،کار] شایسمتهای انجما دهم  ،درحمالیکمه او
ا
مؤمن است ،پ؛ قطعا او را به زن گانی پاکیزهای زن ه میدار یم».
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 .5موان تربیت فطری و راهه ی زدودن آن
پرسش ّ
مهنی که در این مرحله بای پاسخ گفته شود ،ایمن اسمت کمه بما وجمود ایمنکمه
فطرت در نهاد هنهی انسانها قرار داده ش ه ،چرا بسیاری از آنها راه حق را فراموش کرده
و به بیراهه رفتهان ؟
ّ
عالمه طباطبایی ،به این پرسش اینگونه ،پاسخ میگوی کمه هم ایت فطمری ،الزممهی
خلقت بشر است و در هنهی افراد در آغاز خلقتشان به طور مساوی و یکسان موجود است
ولی منکن است در برخی افراد بدابر عواملی ،ضعی یا در نهایت بیاثر گردد و آن عوامل،
اموری است که انسان را از آنچه عقل و فطرتش او را به آن فرا میخوان غافل میکد  .یما
اگر چدین موانعی در کار نیست و انسمان دعموت عقمل و فطمرتش را بمه خموبی میفهنم ،
ملکات زشتی م ماند عداد و لجاجت و نظایر آن ،کمه در اثمر تکمرار گدماه در دلمش رسمو
کرده م مانع از اجابت دعوت فطرت میشود( .طباطبایی)311 /5:1417 ،
ّ
عالوه بر این ،عالمه معتق است که خلقت بشر ،نوعی ایجماد اسمت هنمراه بما علمو و
ادراکات فطری و معارف الهی و معدا ن ارد که خلقت موجودات ،دچار تغییمر و دگرگمونی

133

134

شود .پ؛ انسان هرگز ننیتوان علو فطری خود را باطل ساخته و راهی غیمر از فطمرت در
پیش گیرد .انحرافی که انسانها از راه فطرت دارن  ،باطل کردن حکم فطری نیست ،بلکمه
بهکارگیری هنان احکا در مواردی غیر از موارد صحیح است؛ ماند شخ تیران ازی که
از تیر و کنان استفاده میکد ولی به ه ف ننیزنم ( .طباطبمایی 312/5 :1417 ،و )313؛
در ادامه با ّ
ّ
حاکنیمت
توجه به آیات و روایات ،به دو مانع مهمم در تربیمت فطمری کمه ممانع
فطرت در جان انسان میشود ،اشاره خواهیم کرد:
 .1-5غفلت
نخستین عامل خواب فطرت و راه نفموذ شمیطان در وجمود انسمان ،غافمل سماختن او از
ّ
خ است .عالمه طباطبایی وجود فطرت که معرفت ربوبی و حسن و قبح اعنمال ،در آن بمه
امانت گذاشته ش ه است را میپذیرد و معتق است که ه ایت ،از خ ا آغماز ممیشمود ّامما
ضاللت ،از انسان و با انحراف از راه فطرت شرو میشمود( .طباطبمایی)224/14 :1417 ،
غفلت ،اجازهی ورود دشنن در کشور وجود انسان را میده ؛ چدمانکمه در روایتمی آمم ه
ُ
ُ
َ َُ
ضالل الدفوس َ
حوس( ».تنینی آم ی)75 :1410 ،
الد
ان
و
عد
و
ة
است« :ألغفل
ْ
ْ

یکمی از مهمممتمرین عوامممل غفلمت ،شممیطان اسممت .شمیطان ،انسممان را بمه سممنت خممود
میکشان و در این هدگا  ،تیر خالص را به او میزن و مرحلهی اضالل در او ر میدهم
ّ
و انسان را از راه خ ا (دین الله) مدحرف میسمازد و هم ف زنم گیاش را عمو میکدم :
ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ
دیه إلی َعذا السدعیر (حج)4/؛ «بر او ّ
مقمرر شم ه
یه
و
یضله
ِ
ك ِتب عل ِ
یه أنه من تواله فأنه ِ
ِ
ِ
ّ ا
کممه هممر کمم؛ سرپرسممتی او را بپممذیرد (و از وی پیمروی کدم  )،پمم؛ مسمملنا او گنممراهش
میسازد؛ و به سوی عذاب شعلهی فروزان (آتش) راهدناییاش میکد ».
ّ
ّاما راه مقابله با غفلت ،ذکر و یاد خ است؛ اگمر متمذکر شمویم ،مراحمل بعم ی فریمب
ا
شمیطان ر ننیدهم ؛ در آیممات قمرآن ،مکم ّمررا بمه ایممن ممورد توصممیه شم ه اسممت( :ر.ک:
َ َ
َ
َ َ
ُ
ُ
َ
دهم طد من م َ
دن الِدیط ِن تدذك ُروا فد ِ ذا هددم
دذین اتقدوا ِإذا مس
الهمیزادهِ )65 :1395 ،إن ال
ِ
ِ
ُ ُ َ
ون (اعراف)201/؛ «به راستی کسمانی کمه خودنگهم اری (و پارسمایی) ممیکددم ،
مب ِصر
هدگامی که وسوسهای از شیطان با آنان تناس یاب  ،به یاد (خ ا) ممیافتدم ؛ و ناگهمان آنمان
بیدش یابد  ».هنچدین در قرآن کریم ،غفلت در برابر ذکر و مانع آن بیان ش ه است؛ آنجما
َ َ
َ
َ
َ ُ
َ َ َ
َ َ ُ َ َ
ُ ُ َ
َ
دن القدول ِب لغددو و
که میفرمایم  :و اذكدر َربدك فدی نف ِسدك تض ُّدرع و خیفد و دون الجهدر ِم
ِ
ِ

َ ُ

ددن الغدد ف َ
اْلس د ل َو ال تكددن م َ
لین (اعممراف« )205/و پروردگممارت را در (درون) خممودت،
ِ
ِ
ِ
فروتدانه و ترسان و ب ون ص ای بلد  ،در بام ادان و عصرگاهان [و شب هدگا ] ،یاد کن؛ و
از غافالن مباش!»
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 .2-5دنی گرایی
اگر غفلت و پد ارگرایی باطل ،بر انسان حاکم شود ،آرزوهای دراز و دنیاگرایی ،آرممان
او خواه ش که از موانع بی اری فطرت ،به شنار میآی  .انسمان دنیماگرا ،دنیما را هم ف و
مقصود خود قرار داده و در چدین شرایطی است که انسان برای رسی ن به دنیا ،احکا الهی
را زیر پا میگذارد و مرتکب حرا شود ،درحالیکه خ اون  ،دنیا را بازی ّ
معرفمی میکدم :
ّ
َ
َ
َ َ َ ُ ُّ
الدنی ِإال ل ِعب َو لهو (انعا  )32/و در آیهای دیگر ،علت به بازی گمرفتن اممور
و م الحی
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
دذین اتخدذوا دیدنهم ل ِعبد و لهدوا و
دیدی را ،فریب خوردن از زنم گی دنیما میدانم  :و ذر ال
ِ
َ ُ ُ َ ُ ُّ
الددنی ؛ (انعا « )70/و رها کن کسانی را که دیدشان را بمه بمازی و سمرگرمی
غرتهم الحی
گرفتد ! و زن گی پست (دنیا) آنان را فر یب داده است».

بدابراین با ّ
ّ
انسانیت انسمان،
توجه به مطالب قبل ،بای گفت برای اینکه نخستین مرتبه از
[یعدی بی ار مانم ن فطمرت و آلموده نشم ن آن (تقموای فطمری) ]،ر دهم  ،الز اسمت تما
مانع زدایی از آفات و موانع بی اری فطرت انجا گیرد که غفلمت و دنیماگرایی از مهممتمرین
آنهاست( .الهیزاده )77 :1395 ،اگر این دو مانع مهم را از روی فطرت برداریمّ ،
انسانیت

جایگاه و نقش ایمان در تربیت فطری و موانع آن با نظر به آیات و روایات

ّام ا راه نجات از دنیاگرایی ،یاد مر و انفا است .اگمر انسمان ب انم کمه از ایمن دنیما
خواه رفت ،به آن دل ننیبد د و با انفا  ،عشق خود را بمه بهبمود شمرای ّ
بقیمهی انسمانها
َ َ ُ
َ َ
َ ُ َ
َ
ذین اتخذوا دیدنهم لهدوا و ل ِعبد و
اثبات میکد  .خ اون متعال در قرآن کریم میفرمای  :ال
َ
ُ
ُ َ َ
َ
َ ُ َ
َ ُ ُ َ ُ ُّ
َ
الدنی ف لیو َ ننس هم كم ن ُسدوا ِلقد َء یدو ِم ِهم هدذا و مد كد نوا ِبای ِتند یجحددون ؛
غرتهم الحی
(اعراف« )51/کسانی که دیدشان را به سرگرمی و بازی گرفتد  ،و زن گی پست (دنیا) آنمان
را فر یب داد ،پ؛ هنانگونه که مالقات این روزشان را فراموش کردن و نشمانههمای مما را
هنواره انکار میننودن ( ،ما هم) امروز آنان را به فراموشی میسپار یم ».بمه عبمارت دیگمر،
دنیا ماند هتلی است که هر قم ر امکانمات داشمته باشم  ،انسمان بمه آن دل ننیبدم د؛ زیمرا
میدان از آن خواه رفت .دنیا ،هتل پر سمتارهی خ اسمت و انسمانها مسمافر آندم و از آن
خواهد رفت؛ پ؛ بای در انجا هر کاری ،به توشهی آخرت آن بید یشد .
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انسان محفوظ مان ه و میتوان در سایهی اینان رش کد و فطرت بر نف؛ حاکم گردد ّاما
َ
ّ
محجوبیت و خواب فطرت دچمار میشمود .قد ال
اگر انسان ،این موانع فطری را نزدای  ،به
َ
َ
َ َ
َ ُ
َ
ُ
َ
َ َ
َربن ظلمن أنف َسن َو ِإن لم تغ ِفر لن َو تر َحمند ل َنكدونن ِم َدن الخ ِسدرین ؛ (اعمراف[« )23/آد و
حوا] گفتد [ »:ای] پروردگار ما! به خودمان ستم کردیم؛ و اگر ما را نیامرزی و به مما رحمم
ا
نکدی ،حتنا از ز یانکاران خواهیم بود ».هرچد خسران ،دستاورد ظلم به نف؛ و نرسی ن بمه
اه اف الهی انسانی و فطری است و مانع بزرگی برای شکوفایی فطرت استّ ،امما بمر طبمق
آیهی قبل (اعراف )23/راهکمار مقابلمه بما آن نیمز ،توبمه و انابمه بمه درگماه خ اونم اسمت.
ّ
(الهیزاده )77 :1395 ،پ؛ هنانطور که عالمه فرموده بودن  ،انسان هرگز ننیتوان قوای
فطری خود را به طور کامل باطل ساخته و از بین ببرد و هر زمانی کمه تصمنیم بمر جبمران و
توبه داشته باش  ،با انابه و تکیه بر دین ،اینان و عنل بمه احکما شمریعت ،میتوانم فطمرت
خود را بی ار ننای .
نتیجه
بدابر پژوهش انجا گفته ،مهمترین و اصولیترین مدشور تربیت ،که نمه تدهما در اسمال ،
بلکه در هنهی ادیان آسنانی و انسانی بای محور عنل قرار گیرد ،تربیت بر مبدای فطمرت و
ّ
ّ
شکوفایی مؤلفههای انسانی است که باروری این مؤلفهها در گرو بهمرهگیمری از دیمن الهمی
است.
ّ
بدابر آیات و روایات ّ
ائنه اطهار  ،مؤلفمههای دیمنداری هنمان اسمت کمه فطمرت و
سرشت ّ
خاص انسانی از انسان مطالبه میکد  ،البته کنمالگرایانمه و در راسمتای رسمی ن بمه
مقا خلیفة الهی؛ و مهمترین موانع شکوفایی فطرت ،غفلت و دنیاگرایی اسمت؛ دو عماملی
که نه تدها آفت زن گی دینم اران است ،بلکه جوامع دینگریز را نیز ته ی میکد .
ّ
مؤلفههای تربیت فطرتمحور ،در کدار مم ّ
یریت و مبمارزه بما موانمع
بدابراین پرداختن به
این تربیت ،میتوان بهترین نظا تربیتی الهی و انسانی را برای بشریت رقم بزن .

من ب
* قرآن کریم :ترجمه محمّدعلی رضایی اصفهانی و همکاران
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