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«علم متلون به ذات ود مسقلرم علم به علرت اسرت» ادراک حضروری فطرری
قاب ثبات استب این ادراک حضروری و فطرری بره ناشااسری فطرری ماقهری
میشود و این اص پشقوادهای اسقوار برای گرارههای ا القی واهن بودب

واژگان کلیدی :فطرتش مترفتش علم حوولیش علم حضوریش ا القب
مقدمه

مس له ادراکات ادسان و اعقبار آدها بهویژه مس له ادراکات فطری اعرم از حورولی
یا حضوری و وجود یا عنم آدها از مباحث حرازر اهمیرت و ییثیرگرذار برر سرایر
حوزهها از جمله ناشااسی و ا الق میباشنب سفینبودن لوح دف

از هر گودره

مترفت یا وجود رگههای آشکار علوم و هار در لروح ذهرن بشرری دمودرهای از
ا قالف دظرات در مورد این مس له بایادین استب درطون یاریخ فلسرفهش دظررات
در حوزه ادسانشااسی و فطرت گوداگون استب مکقبهایی مادارن یجربرهگرایری
حدیدقی به دام فطرت و سرشت دخسقین را در وجود ادسان دپذیرفقهادنم چاانکره
جانالک بر این دظریه ادقداد کردهش متقدن است هیچ مبنأ مترفقی صریح یا مضرمر
فطری وجود دنارد و ذهن موالح و مواد شاا ت را از یجربره مریگیررد و بایراد
یمام شاا ت ما یجربره اسرت (کاپلستون)10 /5 :0731 ،ب ایرن دیرنگاههرا طبیتقرا
گرایشهای فطری به ا الق را دیرر دمریپذیردرنب دقیجره ودن فطررت بشرری از

محقوای ا القی دسبیت و یرلرن بایان ا القی استب
این گروه متقدندن بشر هیچ گوده گرایش فطری دناردش بلکه یابع آن است کره
چه ددشی به او بنهانم آدچه بر زدنگی بشر حراکم مطلرا اسرتش روابرط مرادیش
اجقماعیش اققوادی و یولینی استب این رابطهها به هر شک کره باشران زدرنگی
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بشر از دظر وبی و بنی یابع آن است (مطهتی)011 :0731 ،ب دردقیجره روبی و
بنی اص ثابقی دخواهان داشت و اموری مقغیرر بره یغییرر روابرط و ادسرانهرا و
جوامع واهان بودب پیامنهای فاسن چاین دینگاههایی بر مقخووان دغنغرهمارن
حوزه ا الق پوشینه دیستب
فطریگرایی در متاای صریح آن قای به وجود بر ی گرایشها و آگراهیهرا
در ادسان از ابقنای یولن است و در متاای افراطی آن به این اینه گرایش دارد کره
ادسان پیش از یولن در عوالمی به سر میبرد که در آدجا آگاهیهایی کسرب کررده
است و به همین دلی است که بتن از یولنش این آگاهیها را به همرراه داشرقهش در
موقتیتهای گوداگون زدنگی و یجربهش آدها را به دحوی بره یراد مریآوردب شراین
دظریه یذکار یا یادآوری ماسوب به افالطون روشنیرین دمودره گررایش بره ایرن
دینگاه باشنب
هرچان یدسیم علم به حوولی و حضروری در فلسرفه غررب مطررح دیسرتش
بر ی فیلسوفان غرب چون افالطون و الیبدیق

مرادشران از ادراکرات فطرریش

ادراکات فطری حوولی استم زیرا افالطون متقدن به دظریه «یذکار» استم یتاری
روح قب از ورود به بنن با مُثُ آشاا شنه و آدها را مشاهنه کرده استب مشراهنه
امور داقص در ایاجا دمییوادن ما را به شاا ت امر کام یا شاا ت متیاری بررای
یشخیص آدها رهامون شودم اما مشاهنه قبلی مُث سبب میشود همین امور داقص
به یادآوردن آن امور کام بیاجامان (افالطن)11 :0711 ،ب به عبرارت دیررر ادسران
ید سلسله دادشها را قب از اریباط روح با بنن داشرقه اسرتم ولری بره محر
اریباط این دوش آن متلومات فراموش شنه اسرت و آدمری در جریران آمروزش و
یفکر پر

از یجربرههرای حسری و وجرودی دوبراره آدهرا را بره یراد مریآوردم
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بنین یرییب علم یذکر و یادآوری است ده یولین مترفتب ارسطو دیرر بره پرارهای
یوورات و یونیدات فطری و بنیهی متقدن بودب
الیبدیق

دیر متقدن است بر ی یوورات از صرف ییم حاص شرنهادرن و

فطری میباشانب وی مثان لوح سفین الک را رد کردهش متقدن است عد شبیه قطته
ساری است که آنچاان رگهدار شنه که مییوان گفت مجسمه هرکون بالفتر در
آن مانرج استش هرچان پیش از آدکره ایرن شرک در آن دمایران شرودش بره کرار
مجسمهساز دیاز دارد (کاپلسون)115 /1 :0711 ،م بنین متاا که همان گوده که هارر
و ابرار مجسمهساز ظاهرکاانه مجسمه اسرتش حروان دیرر ظاهرکاارنه ادراکرات
فطری ادسان هسقانب
در این پژوهش ستی واهن شن دینگاه مترفرتشراا قی مالصرنرا در ایرن
ووص اسقخراج شودب ادعای این جسرقار آن اسرت کره مالصرنرا برر اسران
دینگاههای دروندیای ود ظاهرا دظریه فطریگرایری را مریپرذیردم امرا وجرود
جسمانیةالحدوثبودن دف » با فطریگرایی داسازگار استب به

بر ی مبادی چون «
دظر میرسن مالصنرا بر ی ادراکات بشر بهویژه ناشااسی را فطری میدادنم اما
درواقع مباای این شاا تها هم در دظر او علم حضوری است ده علم حوولی و
مح دراع در دظریه فطریگرایی علوم حوولی فطری استم همچاین مهرمیررین
ثمره ناشااسی در ا الق فطری واهن بود که بنان پردا قه واهن شنب
پیشینه بحث

فطریگرایی اصالقا ید دظریه مترفتشاا قی استب بر اسران ایرن دظریره یرد
سلسله مفاهیم یا قضایای فطری بنیهی وجود داردن که اسان مترفرت بشرری را
یشکی دادهش با دفی آدها یمامی متارف و گرارههای علمی و فلسفی دفی میشرودب
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موضوع فطریگرایی در بین فالسفه غربی و اسالمی طرفرناران رود را داردب در
فلسفه غرب فالسفهای چون افالطرون (افالطتن)711-715 :0711 ،ش الیربدیرق
(کاپلسون)117-115 /1 :0731 ،ش دکارت که بر ری یورورات را فطرری مریدادرن
(دکارت  )51-53 :0711و چامسکی که قای به فطریبودن زبران اسرت (استیت،

)77 :0731ش به این موضوع پردا قهادنب در اسالم دیرش چه در آیات قرآن و چره در
روایات متوومان

به وجود امور فطری و عمومیبرودن آن در ادسران اشراره

شنه استم از جمله آیه شریفة «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَیرَ الاَّی عَ ََلَ َی » (روم )71 :کره
مییوان عمومیرت فطررت را از آن اسرقفاده کرردم چراکره ظهرور واژن الاران در
عمومیت و ا قواصدناشقن هویناست (خیتنی )010 :0730ب از پیامبر اسرالم

دد شنه است« :ما من نفس تولد االّ علی الفطرة» (هند0713 ،ق)715 /1 :ب

4

در فلسفه اسالمی در آثار کانیش فارابیش ابنسیاا و شیخ اشراق بحث فطرت به
عاوان ید موضوع مسقد فلسرفی و کالمری مطررح دشرنه اسرت (غفتنر،نتااد

)015 :0711ب
در عرفان اسالمی برای دخسقین بار ماهیت فطررت بره عاروان یرد موضروع
مسقد از سوی ابنعربی مطرح شنه استب در یتریف ابرنعربری فطررت دروری
است که با آن یاریکی ممکاات شکافقه میشود و یمایر صور محدا میگرددب وی
فطرت (وجود حضرت حا که در مجالی گوداگون ظهرور کررده اسرتا را مایره
 .1همچنین امام علی
امام صادق

میفرماید :جابل القلوب علی فطرتها (نهجالبالغه ،خطبه .)۲۷

نیزدر مورد فطرت میفرماید« :إن اهلل عزوجل خلق الناس کلّهم علی الفطرة التیی

فطرهم علیها» (کلینی1۸۳۱ ،ق۶1۴/۷ :؛ صدوق ،بیتا.)۶۱ /۷ :
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یمییر وجودات اصه اشیا از اعیان ثابقهشان قلمناد مریکارن (ابت عیبتی بتیتتا:

)31 /2ب 4بتن از وی مالصنرا به مااسبتهای مخقلرف یفاسریر مخقلفری از آن در
آثار مقتند ود ارازه میدهنب بتن از مالصنرا سایر فالسفه حکمت مقتالیه چرون
عالمه طباطبایی (هین 0710ق)11-15 /0 :ش اسرقاد مطهرری (مطهتی )71 :0731 ،و
امام میای (هین  )010-013 :0737و آیتاهلل جوادی آملی (جتناد ،مملتی )0731

دیر به این بحث پردا قهادنب موضروعات و مسراز مهمری چرون اثبرات واجربش
دبوتش امامت عامهش متاد و دیر بر ی مباحث حوزه فلسفه ا الق برا یمسرد بره
چارانکره عالمره طباطبرایی

مدقضیات فطرت مورد بحث و بررسی واقع میشودم
یدریرهای مخقلفی از ناشااسی فطری همچون یدریر ادراک احقیاج مترفرت بره
دظم جهانش شهود مطلا در ضمن شهود مقتین ارازه میکان (طباطبتایی 0710ق/0 :

)11-15ب
امام میای(رها دیر با یمسد به فطرت عشاِ به کمان و یافر از ددص بره اثبرات
یوحین و سایر صفات کمالی ناودن میپردازد (خیتنی )015 :0737م همچاین ابقکار
امام میای(رها در این باره مریبط سا قن فضای ا القی یا جاود عدر بره فطررت

مخموره و ارجاع رذای یا جاود جه به فطرت محجوبه است (هیا)231 :،ب
اسقاد مطهری دیر به طور مبسوط و به عاوان ید موضروع مسرقد بره بحرث
عدالدی و فلسفی درباره فطرت پردا قه استم به گودهای که کارکردهای مترفقری

 .1مقالهای با عنوان «فطرت در اندیشه ابنعربی و ارتباط آن با اعتقاد بیه وجیود خداونید» نظیر
ابنعربی را به طور مفصل در مورد فطرت بیان کرده است (ر.ک :پژوهشنامه عرفیان ،شیماره دوم،
بهار و تابستان .)۷۸-۶۷ :1۸۳۱
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این دظریه در آثار ایشان بسیار چشمریر اسرتم یرا آدجرا کره دادرشهرایی چرون
مترفتشااسیش وجودشااسیش فلسفه دینش کالم قنیم و جنینش روانشااسی دیرنش
فلسفه یاریخش فلسفه یتلیم و یربیت و جامتهشااسی بر پایه این دظریه مورد بحث
و بررسی قرار میگیرد و یکی از ابقکارات ایشان در این زمیاه یدسیم فطریات بره
دو دسقه فطریات شاا قی و فطریرات گرایشری مریباشرن (مطهتی)253 :0731 ،ب
ایشان همچاین با بیان اسقنالنهایی به اثبات گرایشهای فطری میپردازد (هیتا:،

)31-11ب
معنای فطرت

«فَطَرَ» در اص به متاای شکافقن است (اب منظنر بیتا)55 /5 :ب راغب اصفهادی دیر
میگوین «فطر یتای ابقناع و ا قراعب لدت ابقنایی که بره آن ابرناع گویارن و در

مداب یدلین استببب ب باابراین فطرت را دوع اصری از لدرت و جبلرت کره در
میگویارن کره گراهی از آن یتبیرر بره سرشرت
آفریاش ادسان به کار رفقه استش 
میشود» (راغب اصفهانی )111 /0 :0715ب در قرآن دیر مشقدات فطررت بره همرین
متاا اسقتمان شنه استب در کقب لغت در متارای فطررت آمرنه اسرت« :فطررت
سجیت و سرشقی است که نا ادسان را بر اسان آن آفرینه اسرت» (ابت منظتنر

بیتا)211 /0 :ب
در قرآن دیر ماده «فَطَرَ» یکرار شنه است که در همه جا در مفهروم آن متارای
ابناع و لا هست و ابناع دیر به متاای آفریاش بنونِ سابده مریباشرنب امرا واژه
«فطرت» بر وزن «فتلَه» فدط ید بار به کار رفقه است کره دربراره ادسران و دیرن
استب از آدجا که این واژه بر وزن «فتلَه» میباشن کره داللرت برر دروع مریکارنش
مییوان گفت فطرت به متاای دوعی آفریاش اص اسرتم آفریاشری کره در آن
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مفهوم ابناع و بیسابدری وجود داردب (مطهی)21 :0731 ،

علیرغم کاربردهای مخقلف واژه فطری و فطرت در فلسفهش کرالمش عرفران و
ماطا مییوان گفت همه آدها در این امر مشقرکادن که مترفت یرا گررایشهرایی
است که مدقضای آفریاش دوع ادسان است و حاص یجربه دیستب
فرق بین فطرت و غريزه

فطرت میره یا همان ذات لدت آدمی استم در حالی که غریره فدرط بره برنن
حیوادی ادسان مربوط استب در میره یرا ذات لدرت آدمری برنیهیات عدلری و
دیر دادشها و گرایشهایی هست که فطریادنم از سوی دیرر ادسان فدیر و محقاج
است و عاشا کمانب عشا به کمان و در دهایت کمان مطلا (اهللا دیر فطری است
و در همه وجود داردب کمان دیر بتن متاوی و مرادی دارد و دیازهرای ادسران چره
متاوی و چه مادی از همین فدر ذایی و عشا بره کمرالش سرچشرمه مری گیرردب
دادشها و واسقههای مادی را غریره میگویارن کره در حیوادرات دیرر هسرت و
دادشها و واسقههای غیر مادی را «فطری» میگویان .باا بر دظر اسقاد مطهرری
سه یفاوت مهم میان غریره و فطرت را مییوان برشمرد:

الفا فطرت درباره ادسان به کار میرودم ولی غریره به گودة ا قواصی دربارن
حیوان کاربرد دارد.

با فطرت از غریره آگاهاده یر استم یتای ادسان آدچه را که میدادنش به سبب
قنرت او بر دادسقن استب
جا فطریات مربوط به مساز ادسادی (مراورای حیروادیا اسرتم ولری غریرره
محنود به مساز مادی زدنگی حیوان است (مطهی)71-77 :0731 ،ب
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ويژگیهای امور فطری
چهار ویژگی برای امور فطری بیان شنه است:

الفا مترفت و آگاهی فطری و گرایشهای عملی ادسان یحمیلی دیستش بلکه
در دهاد او قرار داده شنه است و مادان علوم حوولی از بیرون دیامنه استب
با یغییرپذیر دیست و با یحمی و فشار دمییوان آن را از بین بردب
جا فراگیر و همرادی استب
دا چون گرایش و بیاش ادسان مقوجه کمران مطلرا اسرت از ارزش حدیدری
بر وردار بوده و مالک یتالی ادسان میباشان و از این جهرت یفراوت ادسران برا

سایر جادناران بازشاا قه میشود (جناد ،مملی )21 :0731ب
تقسیمات فطرت

یدسیمهای مخقلفی از فطرت ارازه شنه استب گاه اصطالح «فطری» برای ادراکات
و بیاشهای ادسان به کار میرود و گاه یمایالت و گرایشهای او و گاه اسقتنادها
و یوادشهاب در ایاجا مراد از فطری متارف و ادراکات ادسان اسرتب مالصرنرا برا
یمایر بین دو حیثیت فطرت اولیه و فطرت ثادویهش دفون همره افرراد بشرر را بره
لحاظ فطرت اولیهش افراد دوع واحن میدادن و به دلی دارابودن مبنأ فور واحرنش
ماهیت (دف

داطدها محسوب میداردم امرا بره لحراظ فطررت ثادویره جرواهری

میدادن که با حرکت در ذات ود قاب و پذیرای صوری مخقلفالاوع هسرقان و
صورتهایی که هر ید مسادخ با اعمان و ا الق ادسانادرن (صتدراددی یتتیا،،

)01 /1 :0101ب به عبارت دیرر مالصنرا در باب دوع ادسادی از حیث فطرت اولیره

وحنتگرا و از حیث فطرت ثادویه کثرتگراست (هیا)10 /3 :،ب
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کاربرد واژه فطری درباره ادراکات انسان

در حوزه ماطا و فلسفه اسالمی واژه فطری یا فطرت بر بر ری ادراکرات ادسران
اطالق شنه استم از جمله:
 .0معیف ،حضنر :،دسقهای از مترفتهای حضوری ادسران مادارن علرم او بره
ود و مبنأ ویش فطری است و در سرشت و همراه با آفریاش اوستب
 .2معیف ،حصندی :کاربرد فطری برای متارف حوولی بر چان دوع قاب یوور استب
ادف) بدیهتات اودته :گاه از بنیهیات (قضایای بنیهیا اولیه به فطری یرا فطررت
عد یتبیر شنه است و بنین متاا که عد

ود بر اسان سا قار ودش بنون دیاز

به امری بیرون از ود همادان حوانش شهود یا اسقنالن صرفا برا یورور درسرت
موضوع و محمون و رابطه بین آدها این گوده گرارهها را یونیا میکارن (مصتبا

یزد )751 /2 :0711 ،وجنادیات از جمله قضایای بنیهی اولیادنب
ب) فطییات :یا قضایایی که اسقنالن آدها همراه آدهاست و یونیا آدها دیازمارن
یفکر و اقامه اسقنالن دیستب این گوده قضایا بنیهی ثادوی شمرده شنهادنب
ج) گزارهها ،نظی ،قییب به بدیهی :از این جهت واژه فطری به آدها یتمریم داده
میشود که هر کسی با عد

نادادی مرییوادرن آدهرا را درک کارن و دیرازی بره

براهین پیچینه دناردن (هیا)،ب
د) تصنرات و تصدیقات فطی ،در بیابی تصنرات و تصدیقات غتی فطتی :،شریخ اشرراق

بیان میکان که «متارف ادسان فطری و غیر فطری است» (سهیورد)01 /2 :0735 ،ب
به عباریی متلومات ادسان که ماحور در یوور و یونیا استش بره برنیهی و
کسبی یدسیم میشودنب درواقع مییوان گفت شیخ اشرراق از اصرطالح برنیهی و
غیر بنیهی به دو اصطالح فطری و غیر فطری عنون کرده استب
در این دوشقار مح بحث در ادراکات فطریِ حوولی است که وجرود چارین
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ادراکایی طبا مبادی فالسفه اسالمی از جمله مالصنرا قاب پذیرش دیسرتم امرا-
چاانکه بیان واهن شن -مبادی مالصرنرا وجرود ادراکرات فطرری حضروری را
اثبات میکانب
دینگاه مالصنرا درباره کاربردهای مقفاوت واژه فطری در ادراکات ادسان
4ب علم حضوری :در دظام فکری مالصنرا هم عبارات وی بر پذیرش ادراکات
فطری حضوری ناودن یوریح دارد و هم این دروع علرم صررف دظرر از ارزش
مترفتشاا قی آن قاب اثبات استب از جمله اصون و دالیلی که برر وجرود علرم
حضوری فطری ادسان به مبنأ ویش مییوان بیان کردش عبارتادن از:
الفا علم حضوری متلون به ذات ود مسقلرم علم حضوری به علت اسرت:
حدیدت و ذات متلون عین فدر و وابسقری به علت و غیرمسرقد برودن اسرتب از
طرفی علم حضوری و حدیدی به موجودی که عین فدر و وابسقری استش ممکرن
دیستش جر در صوریی که ابقنا موجود مسقدلی درک شرودم زیررا موجرودی کره
ذایش عین یتلا و فدر استش بنون آن وجود مسقد وجود دناردم بارابراین علرم
حضوری به متلون مسقلرم ادراک حضوری قبلی دسبت به علت میباشنم باابراین
هر متلولی از جمله ادسان به علت ود علم حضوری دارد (جناد ،مملتی 0735

)002 /1ب
با مسرراوقت علررم و وجررود :مسرراوقت وجررود و علررم از اصررون مهررم
مترفتشاا قی مالصنرا به شمار میآینب مراد از این اص آن است کره وجرود و
علم در یمام احکامی که از جهت ذات و حدیدت بر آدها حم میشرودش مشرقرک
هسقانم یتای هر حکمی که بر وجود صنق کانش بر علم هم صادق واهن بودب
یکی از احکام وجود سریان آن در یمام هیاک ماهیات است و علم هم مادارن
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سایر امور وجودی در همه اجرای عالم سریان دارد و هریچ ذرهای از ذرات عرالم
واه مادی یا مجرد همان طور که از دور وجود رالی دیسرتش از درور علرم هرم

بیبهره دیست (صدراددی یتیا)212 :0751 ،،ب
جا علم بسیط مشقرک بین همه ادسانها :مالصنرا بررای اثبرات فطرریبرودن
ناشااسی علم را همچون جه به دو قسم بسیط و مرکب یدسیم میکانب ماظور
از ادراک بسیط ادراک ید شیء همراه با غفلت از ایرن ادراک اسرت (صتدراددی

یتیا0101 ،،ق)001 /1 :ب از دظر وی ادراک ناودن به دحو بسیط در اص فطرت
هر فرد وجود داردم زیرا منرک بالذات هر شیء دحوه وجرود آن اسرت و وجرود
هر شیء چیری جر حدیدت مریبط با وجرود حرا یترالی دیسرتم زیررا هویرات
وجودی مرایب یجلیات ذات و لمتات جالن و جمان الهری هسرقانم پر

ادراک

هر شیء چیری جر مالحظه جهت اریباط آن شیء با واجب یتالی دیسرت و ایرن
امر جر با ادراک ذات حا امکانپذیر دیستم زیرا ذات او دهایت سلسله ممکقرات
و دهایت همه یتلدات استم پ

هر ک

چیری را به هرر دحرو حسریش یرالیش

عدلیش حوولی و حضوری درک کانش ناودن را ادراک کرده است (هیا)،ب
سؤالی که ممکن است مطرح شود و مالصنرا دیر به آن یوجره داشرقه اسرتش
این است که جوهریت دف

در آغاز یکوین و حنوثش جوهریقی ضتیفش بلکره

ضتیفیر از عرضیت استب میگوین شاین برویین دف

از آغاز امرش عالم است به

ذات ویش و به قوای موجود در ذات ویش به علم فطری و ده اکقسابیش پر
چروده مییوان گفت دف

در آغاز امر جوهری بالدوه است؟

پاسخ آن است که :آ رین درجات و مرایب فطرت حیروان اولرین درجرات و
مرایب فطرت ادسان استم زیرا فطرتها و دش ات و مرایب آدها مقفاوت هسرقان
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و سخن ما در ابقنای دشو و دمای ادسان است از آن جهرت کره جروهری دراطا
است و برای ادسان در این حانش قوه و امکان وجودی اسرت مخوروص بره او و
کمالی شایسقه و مااسب آن وجودم پ

علم او به ذات ویش عرین وجرود ذات

اوست و علم او به اشیا عین وجود اشیا برای ذات اوستم زیرا وجرود او وجرود
عدلی است و آدچه حاص برای امر عدلی و شایسقه اوسرتش برهجرر امرر عدلری
دخواهن بودب
پ

زمادی که وجود ادسان بالدوه استش متدوالت او دیر بالدوهادنم لذا علرم او

به ذات ویش و علم او به ماسوای ذات ویش در ابقنای امر و آغاز یکروین و
حنوث عبارت است از قوه علم به ذات و قوه علم به ماسوای ذات و هر ادرنازه
قوه عاقله در جهت فتلیت رو به رشن گذاردش متدوالت او دیر به همین دسبت در
جهت فتلیت و یحو و وجود شنینیر و قوییر گردد و بر عک

یا زمادی کره

قوه عاقله او مقتلا به بنن و مقیثر از احوان و آثار بنن و به طور کلری وابسرقه و
یحت دفوذ امیان او قرار گرفقه استش کلیه متدوالت او متدون بالدوه هسقان (هین

)211-215 :0711ب وی در عباریی یوریح میکان« :فتلم اإلدسان بذایره و بمرا هرو
حاص لذایه فی ابقناء الاشین قون علم بذایه و بما سوى ذایه جمیترا» (هیا)503 :،م
اما دکقه مح ییم آن است که آیا علم در همان ابقرنا کره مالصرنرا مریگویرن:
«وجود ادسان وجودی بالدوه است» وجود هست یرا دیسرتب اگرر وجرود هسرت
باا بر اص مساوقت وجود و علم باین علم هم باشن و اگر وجود دیست که هریچ
چیری دیستب
4ب علم حوولی:
بنیهیات :مالصنرا متقدن است اموری که به صورت قوه و امکان برای ادسران
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حاص هسقانش بر حسب حوون به سه دسقه یدسیم میشودن:
الفا حسیات :امور حاضر در حوان ادسان هسقان که برر حسرب مواضرع و
حاص های آن به بخشهای مقتند یدسیم میشودنب
با وجنادیات :امور حاضر در دف

ادسان میباشانش مادان لذت و المب

جا اولیات :امور حاضر در عد ادسان میباشان مادان یوور وجود و دفری آنش
وحنت و کثرتب وی متقدن است در داحیه یونیا دیر همین گودره اسرتم زیررا
رابطه یوور با یونیا مادان وجود با ماهیت یا جا

و فو استب وی همچاین

بیان میکان که بر همه ایاها دام واحن بنیهیات گذاشقه میشودم زیررا آدهرا اوایر
غریریی در فطرت ادسان هسقان و یحوی آدها به دلیر حضرور داگهرادی و غیرر
ا قیاری آدها برای ادسان ممکن دیستم چراکه یحوی حاصر محران اسرتب در
ادامه همین مطلب میافراین حضور اولیات در ذهن واجب و ضروری اسرتش برر

الف امور کسبی که وجود آدها امکادی و اسقتنادی میباشن (هیا)711 :،ب
ییم در عبارات فوقالذکر روشن میکان که از دظر مالصنرا بنیهیات به طور
عام و اولیات به دحو اص جرء امور فطری دیسقانم زیرا به براور وی برنیهیات
یاها به دحو بالدوه و امکادی و ده به دحو بالفت برای ادسان حاص هسقان و دف
در ابقنای یکون هیچ بهرهای از کماالت علمی و عملی دناردب
ادله مالصدرا بر رد داشته از پیشآورده حصولی

مییوان دو دوع دلی بر رد ادراکات از پیشآورده ادسان از دظر مالصنرا بیان کردب
ادله مباایی که همان ادله حرنوث جسرمادی دفر
مالصنرا بر الیبودن دف

هسرقان و دلیر دوم یورریح

در ابقنای یکون از هر صورت محسرونش مقخیر و

متدون و ایاکه مراح ادراکی ادسان از مرایب صرفا بالدوه آغاز میگرددش از جمله
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عد او که در اولین مراح یکوین عد هیوالدی و بالدوه است و سپ

به مرحله

عد بالفت و بالملکه و بالمسقفاد دای میشودب
ادف) ادده مبنایی :همان ادله حنوث جسمادی هسقان که با اثبات حنوث جسمادی
دف

اثبات میشود که ادسان دمییوادن داشقه از پیشآوردهای داشقه باشنب

0

دلی اون جسمادیبودن حرنوث دفر  :مشراهنه مراحر رشرن ذهاری و عدلری
کودکم به دظر مالصنرا دف

در ابقنای حنوث ید صورت طبیتی اسرتش دظیرر

صورت طبیتی متندی که وظیفه آن در این زمان حفظ و درهرناری مراده اسرتب
پ

از آن ادنکی به کار دشو و دما و یولین مث میپردازد و سپ

بهینریج دارای

قنرت حسی و حرکقی میشود و در یمام این مرایبش دیرویی جسمادی و قروهای
حادث از ماده و ماطبع در ماده است که گاهی از آن دیرو به دف

دبرایی و دفر

حیوادی در دو مریبه مخقلف یتبیر میشودم ولی اطالق دفسیت بر دیرروی مرذکور
هارامی است که دارای قوه یفکر و بالفت صاحب عد عملی میگردد و در ایرن
وقت که آغاز احراز عاوان دفسیت و دی به اولین مرایب یجرد استش عاوان یتلا
اسقکمالی بر آن صنق میکان و صنق این عاوان یا قب از رسینن به مریبه کامر
یجرد میباشن و یتلا به بنن از وی سلب میگردد و در این هارام عدر مجرردش
در ذات و فت مسقد
یتلا دف

واهن بودب

به بنن بنان دلی اسرت کره در آغراز یکرون و حرنوث رالی از

هرگوده کماالت و اوصاف وجودی استش واه این کماالت و اوصاف مربوط به
 .1مالصدرا درمجموع نه دلیل بر حدوث جسمانی نفس بیان میکند و به دلیل اینکه خارج از بحث
اصلی این نوشتار است ،به دو دلیل برای استشهاد بر نظر اصلی مقاله بسنده مییشیود (صیدرالدین
شیرازی.)۸۸3-۸۶۳ /۳ ،
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حیوادی باشان و یا مربوط بره وروص دفر

دف

کماالت برای دف

ادسرادیم از طرفری یحوری

ممکن دیستش مرر به وسیله اسقتمان آالت و وسایلی کره بره

حکم ضرورت و لروم مخقلفادن (هین 0101ق)723-770 /1 :ب
بنین یرییب روشن میگردد دف

در اوای یکوین مادان هیوالی اولی الی و

عاری از هر گوده کمان و صوریی استش واه صورت حسیه و یا صورت یالیه
و یا صورت عدلیهم ولی در اوا ر حان به مریبرهای مریرسرن کره مرییوادرن هرر
صوریی را واه جرزی و یا کلی از مراده جرنا سرازد و صرورت مجررد از مراده
صوریی است اعال و اشرف از صرورت ماطبرع در مراده (همراناب پر

بره طرور

الصه با یوجه به مشاهنه رشن قوای ادراکی و یحریکی کودک مرییروان گفرت
در ابقنای حنوث در حن هیوالی اولی است و اگر دف

دف

ادسرادی از ابقرنای

وجود جوهری مجرد باشنش دمییوادن فاقرن کمراالت ادراکری و یحریکری باشرنم
عالوه بر ایاکه به مدقضای قاعنه «ک مجرد عد لذایه» در صورت وجرود دفر
داطده مجرد از ماده باین دف
دیستم باابراین دف
یتلا دف
اما دف

داطده از ابقنا عد بالفت باشنش حان ایاکره چارین

در ابقنا امری جسمادی است که کمان آن بالدوه مریباشرن و

به بنن ید یتلا ذایی و یرکیب آن دو یرکیب ایحادی و طبیتی استب
روی به سوی فتلیت دارد و بهینریج بره فتلیرت مجرردات مریرسرن و

کماالت آدها را دارا میگردد (افوخار )11 :0711ب
دلیل دوم حدوث جسمانی نفس :لزوم تعطیل قوای نفس در صورت وجود آن
قبل از بدن

مالصنرا در ددن کالم افالطون مبای بر قنم دف

و قبون ادطبراق آن برا ظراهر

حنیث مشهور «کات دبیا و آدم برین المراء و الطرین» (امتنتی  0101ق)51/3 :
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میگوین از این قون الزم می آین کلیه قوای دف
دکرده استش یتطی گرددم زیرا حدیدت دف
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یا زمرادی کره یتلرا بره برنن پیرنا

عبارت است از صوریی مقتلا به برنن

که کار اصلی آن یورف در بنن است و دارای قوای مخقلفری اسرت کره بتضری از
ساخ قوای دبایی و بتضی از ساخ قوای حیوادی استم باابراین اگرر دفر

داطدره برا

کلیه یتیاات دفسیه که از آن جمله قوا و دیروهای گودراگون اسرتش قبر از حرنوث
بنن در عالم مفارقات موجود باشنش الزم میآین عم قوای دفر

در آن عرالم همره

مهم و متط بمادنم در حالی که یتطی در وجود محان است و سلب اثر از مؤثری

که واجن شرایط ییثیر استش ممکن دیست (صدراددی یتیا)770-771 /1 :0101 ،،ب
پ

اگر ادسان ادراکات پیشداشقه و فطری داشقه باشنش الزمهاش این است که

قب از آمنن به این ددیا یا شکوفایی قوای دف ش آن قوا یتطی بوده باشان و ایرن
دد

سخن اوستب الزم است یادآوری گردد اگرچه مالصنرا به وجود عرالم ذر

باور دناردش بر ی عبارات در کالم وی مادارن کیاودرت قبر از طبیترتش در کارار
وجود با طبیتت و بتن از طبیتت برای دف
وجود عالمی قب از طبیتت را برای دف

داطده یناعیکاانه آن اسرت کره وی
میپرذیرد (هیتا)731 /1 :،ب در یوضریح

این دوع عبارات باین گفت مراد وی از «کون قب از طبیتت» عالم ذر دیستش بلکه
وی متقدن است راسخان در علم بر این باوردن دفون ادسادی قب از بنن از جهت
کمان علت ود و دیر از آن جهت که علت کام مسقلرم وجرود متلرونش همرراه
ود استش با علت ود موجوددنم زیرا علت دفون ادسرادی دارای ذات کامر و

افاده یام است که از متلون ود مافد دمیگردد (هیا)713 :،ب
ب) عباراتی که مالصدرا بهصیاح ،هی گننه دایوه ا ،پتت مورده حصتندی را

نفی میکند :از دظر مالصنرا رابطه بین دف

و بنن رابطرهای لرومری و ضرروری

استب این رابطه ده همادان رابطه مقضایفان است که داشری از عرروم مدولره برر
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طرفین است و ده مادان رابطه دو متلونِ داشی از علت واحن که مسرقدیما برا هرم
اریباط دناردن و ده رابطه علت یامه با متلون ویشش بلکه رابطه دو شیء مرقالزم
با یکنیرر استم گویی دو روی ید سکهادنب دف

هرچان بره لحراظ حدیدرت و

وجود عدلی ود دیاز به بنن دناردش برای حنوث رود دیازمارن برنن مسرقتنی

است که در آن حنوث یابن و به آن یتلا پذیرد (هیا)712 :،ب
باابراین مالصنرا میپذیرد دف

در ابقرنای یکرون هریچ بهررهای از کمراالت

علمی و عملی دنارد و ماطبع در بنن و چیری از آثار آن است (هیا )723 :،که برا
سیر جوهری و بهکاربسقن ادوات مخقلف بندی بهینریج به مرایب حسی و یالی
و عدلی میرسرنش سرپ

برر اثرر یکررار ایرن دادوسرقن برین ابرارهرای برندی و

دریافتهای دفسادی قنریی برای دف

ایجاد میشود که بنون اسرقتادت از ابررار

جسمادی صور علمی را یولین و در آدها د

و یورف میکانب

در بحث علم دیر وی اثبات میکان که این صور ماره از موادش از دظر وجرودی
از صور مادی قوییردن و از آدجا که وجود چیری برای چیر دیرر فررع آن اسرت

که شیء دوم در دحوه وجود ود همطراز شیء دخست باشنش دقیجه میگیرد کره
دف

در آغاز پینایشش صوریی مادی استم زیررا از هرر گودره صرورت علمریش

حسیش یالی و عدلی الی است و هارامی که به مرحله ادراک این صرورتهرا
رسینش متلوم میشود مادان آدها از یجرد حسی و یالی و عدلی بر وردار اسرتم
زیرا درک حسی ماحور در یوادراییهرای موجرودی اسرت کره یجررد حسری و
همچاین درک یالی و عدلی داردب با یوجه بره ایاکره دفر

در مریبره اسرقکمان

ودش ده در ماهیت و ده در وجود هریچ یتلدری بره برنن درناردش در مریبره فتر
جسمادی ود با آن مقحن استش بنان اطر که در آن مریبه موجرودی جسرمادی

است (هیا)725-771 :،ب
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نتیجهگیری

با دردظرگرفقن دینگاههای شارحان بررگ مالصنراش امام میای و اسقاد مطهرری
این دوشقار متقدن است کاربردییرین و مهمیرین دقیجهای که از ادنیشه مالصنرا
قاب بهرهبرداری استش ا الق فطری است که متارضی قنریمان در مداب منعای
ا الق دسبی استب این دقیجه در جامته امروزی بسیار کارگشا واهن برود و بره
اسقحکام ا الق فطری و دیای کمد واهن کردب آموزههای مالصرنرا در حروزه
فطرت و فطریبودن ناشااسی ماقهی بره دقیجره مرذکور یتاری ا رالق فطرری
میگرددب پشقواده ادله ا الق فطری در فلسفه مالصنرا اسرقحکام دظررات ایشران
درباره ناشااسی فطری استب هرچان مالصنرا هرر گودره مترفرت حورولی را
برای ادسان دفی میکانش اذعان دارد که دف

بشرری اگرر هریچ مترفقری از پریش

دناشقه باشنش حقما ناشراان اسرتب ناشراانبرودن فطرری بشرر در فلسرفه
مالصنرا قاب اثبات استم اما دقیجه مهم دیرری که از ناشاانبودن دف
قاب برداشت استش گرایش دف

آدمی

به ا القیزیسرقن اسرتب برا ایرن یوضریح کره

میره و سرشت ادسان ناشاان است و در دقیجره بره ددبران رسرینن بره ایرن
مدوود میباشنب رسینن به این مدوود در گرو پیمرودن مسریری راص اسرتم
چراکه هر مسیری قم به مدوود اعالی عالم هسقی دمریشرودب ایرن راه راص
شیوه سلوکی است که شک دهانه رفقار و کردار ادسان استب بنین جهرت اسرت
که ادسان به امور الهی و ا القریش کمرانش یرر و زیبرایی گرایشری فطرری داردب
مجموع ایاها یتای یمای ذایی به فضای و دوری از رذای که راه رسینن به کمان
مطلوب یتای واجبالوجود است و دامی که بر آن میدهیمش ا الق استم باابراین
دسبیبودن ا الق استم

ادسان فطریا ا القگرا میباشنب این دقیجه مغایر با ادعای
باابراین با اسقفاده از ادنیشه مالصنرا درباره فطررت کره ناشااسری از آن قابر
برداشت استش به ا الق فطری میرسیمب
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