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  شناختيشناختي و معرفتجامعه ينظريه فطرت و آرا
   عالمه طباطبايي

   نژادمحمد غفوري

  دهيچك
 وي در عين اعتقاد به. نهدي نظريه فطرت را براساس اصل هدايت عمومي بنا ميعالمه طباطباي

كند كه با نظريه فطرت اي تقرير ميگونهها، آن را بهنظريه سعادت و شقاوت ذاتي و ازلي انسان
  .خيرگراي انسان سازگار باشد

غريزه استخدام و نقش آن در . كندوفور به فطرت استناد ميهاي اجتماعي خود بهعالمه در انديشه
طه دفاع و جهاد با فطرت، پيوند ميان اصل زندگي اجتماعي انسان، تحليل رابطه فطرت و آزادي، راب

شناختي عالمه در حوزه هاي جامعهوس انديشهئمالكيت و فطرت، تحليل رابطه عدالت و فطرت، از ر
شناسي مربوط ترين كاركرد معرفتي نظريه در انديشه عالمه به حوزه معرفتشايد مهم .فطرت است

بعدالطبيعه، به فطري بودن جستجو از حقايق عالمه براي اثبات كارآيي عقل در حوزه ما. باشد
عالمه در . داندگرا و تابع حق ميجو، واقعاو انسان را فطرتاً حقيقت. كندمابعدالطبيعي استناد مي

وي تفكر . شماردمردود مي ،كه ميراثي افالطوني استرا عين اعتقاد به نظريه فطرت، نظريه يادآوري 
ييد قرآن قلمداد أنتاج از آن را مقتضاي فطرت انسان و مورد تليف مقدمات و استأمنطقي براساس ت

  .نمايدو از اين طريق مشروعيت آن را تضمين مياست كرده 
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شناسي، هاي فطري، معرفتعالمه طباطبايي، ادراكات فطري، ادراكات اعتباري، گرايش: يديكلواژگان 
  . شناسيشناسي، انسانجامعه

  مقدمه
شيعي معاصر  يثيرگذارترين علماأبدون شك از ت )1360.م(بايي عالمه سيد محمدحسين طباط

ي كه در اين حوزه ارائه كرده يفطرت، تنها معلول آرا هاهميت عالمه در سير تطورات نظري. است
ترين استاد شهيد مطهري در حوزه فلسفه و تفسير است، نيست؛ بلكه وي از آن حيث كه مهم

طور مستقيم هب -ثر و نوآور در مبحث فطرت ؤانديشمندي معنوان به -هاي او است و بر انديشه
  .1هاي او سهيم است، در نوآوريمستقيم تأثيرگذار بودهيا غير

شهيد آبادي و شاهآثار مرحوم عالمه بحث مستقل و مستوفايي راجع به فطرت بسان آنچه در 
هاي گوناگون، به سبت؛ اما در مواضع متعدد و به منا2ارائه نكرده استشود، مطهري مشاهده مي

طوركلي كاركردهاي معرفتي نظريه فطرت در آثار عالمه به. كندفطرت انساني استشهاد مي
بسط اين كاركردها در سه . نحو چشمگيري نسبت به گذشتگان توسعه يافته استطباطبايي به

ديگر به نگارنده در مجالي . تر استشناسي برجستهشناسي و جامعهحوزه كالم اسالمي، معرفت
خصوص نظريات ايشان بهكالمي عالمه كه بر نظريه فطرت مبتني است،  يمطالعه آن دسته از آرا

در اين مقام مروري تحليلي بر اهم . 3در باب خداشناسي فطري و فطري بودن دين پرداخته است
  .خواهيم داشت عالمه طباطباييشناختي شناختي و معرفتهاي انسانانديشه

 هاياي با ديدگاهچه رابطه ،هاي زيربنايي عالمهعنوان يكي از انديشهي بهاصل هدايت عموم
در مواضعي بدان گرايش پيدا  سعادت و شقاوت ذاتي كه عالمه هاو در باب فطرت دارد؟ آيا نظري

استخدام، كه عالمه مدنيت بالطبع انسان را  هفطرت سازگار است؟ آيا نظري ه، با نظريكرده
                                                               

. ، فصل دهم1389نژاد، غفوري: هاي شهيد مطهري در زمينه فطرت بنگريد بهبراي مالحظه تفصيلي نوآوري. 1
تطور «همو، : ها و جايگاه ايشان در سير تطورات نظريه فطرت بنگريد بههمچنين براي مالحظه اجمالي اين نوآوري

 .1389، پاييز24، شآينه معرفت، »فطرت در فلسفه و عرفان اسالمي تاريخي نظريه
هاي هفتم و ، فصل1389همو، : بنگريد بهدو در بحث فطرت اين يگزارش تفصيلي و تحليلي آرابراي مالحظه . 2

، »آبادينقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومه معرفتي حكيم شاه«همو، : ي نيز بنگريد بهآباددهم؛ در مورد شاه
 .1390، پاييز و زمستان18، شپژوهشنامه فلسفه دين

 .1391، زمستانآينه معرفت، »نظريه خداشناسي و دين فطري از ديدگاه عالمه طباطبايي«همو، . 3
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كند، با فطرت خيرگرا و شرگريز آدمي، كه عالمه در مواضعي از آن سخن به براساس آن تبيين مي
اي ميان نظريه فطرت و نظريه اعتباريات عالمه ميان آورده است، منافي نيست؟ چه رابطه
خصوص چيست؟ از ديدگاه عالمه چه ارتباطي ميان طباطبايي وجود دارد؟ موضع عالمه دراين

مالكيت برقرار  كومت، آزادي، عدالت، دفاع و جهاد وواليت و ح فطرت انسان و مقوالتي از قبيل
شناسي، موضع عالمه در باب ادراكات فطري چيست؟ آيا او ادراكات فطري است؟ در حوزه معرفت

ايم پذيرد؟ اينها سؤاالتي است كه در اين پژوهش كوشيدهمعناي افالطوني را ميو پيشيني به
به بحث الزم است كلياتي در باب نظريه فطرت و مباني معرفتي قبل از ورود . پاسخ دهيم هابدان

  .ارائه نماييمآن از ديدگاه عالمه 

  ريه فطرت از ديدگاه عالمه طباطباييظكلياتي در باب ن
  شناسيمفهوم. 1

را از راغب  كالمي ،»فطر« هدر مقام تحليل مفهومي ماد الميزاندر موضعي از طباطبايي عالمه 
 »معناي ايجاد از عدم محض استبه "فطر"ست كه ا ظاهر آن«: گويدد آن ميكند و در رنقل مي

ست كه خداوند ا به معناي آن »اهللا الخلق فطر«: راغب گفته است .)298، ص10، ج1417طباطبايي، (
فطرة اهللا التي فطر الناس « هبنابراين فقر .تراوداي آفريده كه فعلي از افعال از آن ميگونهخلق را به

 صورتاشاره به همان معرفت فطري نسبت به خداوند است كه حضرتش به )30روم، ( »اعليه
معناي ايجاد از عدم محض است و به» فطر«اما عالمه معتقد است  .ارتكازي در انسان نهاده است

 هواژ هت و صيغئشود، ناشي از هيفهميده مي »ي فطر الناس عليهاتفطرة اهللا ال« هخصوصيتي كه از آي
ست ا مراد عالمه آن .لحاظ صرفي مصدر نوع استآن؛ چراكه فطرت به ه، نه ماداست» فطرت«

 هياد كرد، مدلول ماد» خاص انسان هيئتتراوش فعلي از «اي كه راغب از آن به كه ويژگي
  .شودكه مصدر نوع است، استفاده مي» فطرت« هواژ هيئتبلكه از صيغه و  ،نيست» فطر«

ست از ا عبارت» خلق«: گويدكند و مياشاره مي» خلق«و » طرف«عالمه سپس به فرق ميان 
در از عدم محض است كه ايجاد » فطر«ايجاد صورت از ماده از طريق جمع كردن اجزا؛ ولي 

اند، صحيح پس اينكه برخي فطرت را به خلقت تفسير كرده. شوداصطالح فلسفي ابداع خوانده مي
  .)178، ص16همان، ج: ؛ نيز بنگريد به298- 299، ص10، ج1417طباطبايي، (نيست 
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تا، همو، بي(كند مي امعن» انسان طبيعي«فطرت در اصطالح قرآن را به  جايي ديگر،عالمه در 

دهد كه مرادش از انسان فطري و طبيعي، غير از انسان وي در موضعي ديگر توضيح مي. )8ص
مع بزرگ بشري، از مزاياي دوري از جوا هواسطانساني است كه به ،انسان وحشي. وحشي است

يك حيوان  هبهره بوده و به زندگي سادجمعي بيفكر دسته - به تعبير عالمه -تعقل اجتماعي و 
اما انسان طبيعي و فطري، انساني است كه خود را جزئي از آفرينش . كندوحشي قناعت مي

رساند؛ دستگاه يت ميداند و آنچه را كه دستگاه آفرينش در وجودش به وديعه گذارده، به فعلمي
 -  ستا كه جزئي از آن - عالم آفرينش و خود  ،بينانهكار انداخته و با رويكردي واقعتعقلش را به

تطبيق كرده و به راهي كه جهان آفرينش  ،كند و اعمال خود را بر جهان تكوينرا مشاهده مي
ه جنگ با علل و اسباب گردد و از روي ناداني بدهد، رهسپار مينشان مي )طبيعت و فطرت او(

ناميده است، » اسالم«عالمه وجه اينكه قرآن كريم آيين مورد نظر خود را . خيزدتكويني برنمي
  .)98 - 99، صص1387همو، (داند همين نكته مي

عالمه در آنچه از وي نقل كرديم، تفاوتي ميان دو مفهوم فطرت و  ،نكته قابل توجه آنكه
  .بردكار ميجاي يكديگر بهبهدو واژه را  اينگاه  شود وطبيعت قائل نمي

  مباني نظري؛ اصل هدايت عمومي .2
تواند تقريري ديگر هاي بنيادين عالمه طباطبايي، قانون هدايت عمومي است كه مييكي از انديشه

 داندييد قرآن كريم ميأعالمه اين اصل را مورد ت. حركت جوهري مالصدرا تلقي شود هاز نظري
  .)265، ص20؛ ج166- 168، ص14، ج1417همو، : بنگريد به(

كمال خويش  هموجودات عالم آفرينش از بدو پيدايش به نقط هبراساس اين اصل، كلي
. اندگرايش دارند و به هر وسيله و ابزاري كه براي رسيدن به آن نياز داشته باشند، مجهز گرديده

 موجودات مانع از رسيدن آنها در اين ميان، هرچند ممكن است موانع موجود بر سر راه تكامل
ي بسياري از آنها را از بين ببرد، ولي نظام آفرينش از اين به حد كمال مطلوبشان گردد و حت

سوي كماالتشان هاي نو بهعمومي و دائمي دست برنداشته و پيوسته سرگرم سوق پديده هروي
  .)89- 90، ص1387همو، (باشد مي

با ساختمان  -  شعوراعم از باشعور يا بي -  هاپديده هعالمه معتقد است در جهان هستي هم
سوي سعادت تكويني خود در خود، منافع و مضار وجود خود را تشخيص داده و به هتكويني ويژ
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] مانده بر فطرت اصليباقي[انسان طبيعي «. نيست اي مستثنانسان نيز از اين قانون كل. اندحركت
دهد و هرچه در اين باب بيني فطري تشخيص ميقعمصالح و مفاسد زندگي خود را با وا ههم

باشد، و هر انحرافي كه انسان مرتكب تشخيص دهد، همان مصالح و مفاسد واقعي زندگي وي مي
است كه از خارج به وي منضم شده و او ] و برخالف فطرت[هاي غيرطبيعي پيرايه هواسطبه... شود

عالوه بر اين، . )94- 95همان، ص(» زندنار ميك ،را از خطي كه طبيعت و تكوين براي او كشيده
تواند با نيروي عقل، مي ،كهاين فردي در ميان موجودات زنده دارد و آنانسان ويژگي منحصربه

عالمه در موضعي اين . )94همان، (هاي قوا و عواطف مختلف و متضاد خود را تعديل نمايد خواسته
  . )306، ص15، ج1417و، هم(شمارد ويژگي را نيز از فطريات انسان مي

بياني حكمي در مورد قانون  ،گفتهبا استشهاد به آيات پيش انسان در دنيا هعالمه در رسال
را بيانگر اين ) 50طه، ( »ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي« هوي آي. كندهدايت عامه ارائه مي

ي كمال مختص به خودش سوداند كه خداوند بعد از اتمام ذات هر شيء، آن را بهمطلب مي
لحاظ اينكه حقيقتش همان اقتضاي ذاتي شيء نسبت به كند و اين هدايت، بههدايت مي

يند هدايت مذكور را به اين نحو اعالمه فر. كماالت الحقه است، نوعي تفرّع بر ذات شيء دارد
اش وجودي كند كه خداوند در هر شيئي، اقتضايي ذاتي نسبت به همه لوازم و كماالتمعرفي مي

  .)57الف، ص1388همو، ( دهدم ذات اوست، قرار ميكه متم
  فطرت هنسبت اصل هدايت عمومي و نظري

عنوان زيرساختي براي نظريه آيد كه اصل هدايت عمومي بهسخنان عالمه چنين برمي هاز مطالع
الزم  ند و به ابزاراسوي كمال خود در حركتهمه موجودات جهان به. فطرت نزد وي مطرح است

عنوان جزئي از عالم، تابع همين قانون است؛ با اين تفاوت كه انسان هم به. اندنيز مجهز گرديده
او رويكردي آگاهانه به حركت خود  ،عبارت ديگر به. هاي خود را دارداو قدرت تعديل خواسته

كه به او ز گرديده است، دارد و همين خودآگاهي است وي كمال و ابزارهايي كه بدان مجهسبه
  .دهد تا قواي طبيعي خود را تعديل نمايدامكان مي

ه نقلي و قرآني استناد نداشته و با اتكا به اصل حكمت خداوند قانون هدايت عامه تنها به ادل
  . باشدميقابل تبيين فلسفي نيز  ،حركت جوهري مالصدرا هو نظري
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و در مواضع مختلفي در  فكري عالمه طباطبايي دارد هاين قانون نقشي محوري در منظوم
-95، ص1387همو، (مهدويت در كالم شيعي  هلئتبيين عقالني مس. آثار وي مطرح گرديده است

، بيان فطري )157- 161، ص1ب، ج1388همو، (، فطري بودن اصل واليت و سرپرستي در جامعه )88
، 1، جه1388همو، (ت ه وحي و نبوو تبيين پديد) به بعد 189، ص16، ج1417همو، (بودن دين 

  .عالمه است هبرخي از كاركردهاي معرفتي اين اصل در انديش ،)به بعد143ص
  آن با فطرت  هسعادت و شقاوت ذاتي و رابط هنظري .3

سعادت و شقاوت ذاتي افراد «ي به قبولِ ضمنيِ اصل ضمن تلق افعال الهي هعالمه در رسال
صول فلسفي خاص حكمت متعاليه پردازد كه مبتني بر ابه بيان تقريري از آن مي ،»انسان

بودن نفس و حركت جوهري است و در عين حال به جبر منتهي  جسمانية الحدوثهمچون 
هاي بدني از يك سو و ها و مزاجدهد كه ميان بنيهتجربه نشان مي: گويدعالمه مي. شودنمي

ند؛ يعني علوم ها همان ملكات هستخُلق. تامي برقرار است هها از سوي ديگر، رابطخلق و خوي
تكرار احوال، با آن قرين گشته است و ملكات مزبور  هواسطيافته در نفس كه نفس بهرسوخ

همچنين تجربه نشان داده است كه . اند كه زوال آنها محال استدر نفس ريشه دوانده ايگونهبه
اين دو  هجنتي. تلقين، در نفس تأثيرگذار است هوسيلبه – تعليميخصوص تربيت به -تربيت و 

 نشو و نماي اخالقي انسان، در حد هاي مزاجي و بدني برست كه تأثير ويژگيا امر تجربي آن
انسان شد، زوال  هولي آنگاه كه خويي ملك ؛نحو استعداد شديد استبلكه به ،ايجاب و الزام نيست
  .آن غيرممكن است

س ناشي از حركت براساس براهيني كه صدرا اقامه كرده، حدوث نف: افزايدعالمه مي
 هكار افتاد، نخستين مرحلخيال به هآنگاه كه بدن به حدي رسيد كه قو. جوهري بدن است
شدت رنگ بدن را دارد، اما اين رنگ هنوز به حدي نفس در اين مرحله به. حدوث نفس است

و  سرنوشت نفس بستگي به نوع تربيت، علوم ،از اينجا به بعد. نرسيده است كه قابل زوال نباشد
پس پيوسته راهي را بعد از : آيد، داردگيرد و حوادثي كه براي آن پيش مياعتقاداتي كه فرامي

اي ديگر را گردد و بعضي از آنها پارهپيمايد و حاالت و اعتقادات در او انباشته ميراه ديگر مي
سان، و بدين گرددناپذير ميآورد، تا آنجا كه در آن رسوخ يافته و از آن انفكاكدنبال ميبه
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مراد از اينكه . آيديابند، پديد ميآن از يكديگر امتياز مي هواسطها بهصورت نفساني كه انسان
  .همين معناست ،انواع ديگري را تحت خود دارد كهنفسِ انسان، نوع متوسطي است 

 :گويدعالمه پس از اين مقدمه، به بيان مقصود خود از سعادت و شقاوت ذاتي پرداخته و مي
اگر صورت پديدآمده از اين طريق، صورت سعادت باشد، نفس در برزخ در راه سعادت قرار 

د نفس در دنيا در حد همچنين اگر تجر. ، در طريق شقاوتو اگر صورت شقاوت باشد گيردمي
در برزخ هم در همان مرحله خواهد ماند و اگر از آن گذشته  ،تجرد خيالي باقي مانده باشد

 ،كند كه تمام سخنانش در اين فصلكيد ميأعالمه ت. 1گونه خواهد بوديز هميندر برزخ ن ،باشد
؛ 84 -85، ص1415همو، (كند برهاني است و شواهد مفصلي از آيات و روايات نيز بر آن اقامه مي

  . )31-33ص ،الف1388؛ همو،  85- 105همان، ص: شواهد قرآني و روايي بنگريد بهبراي مالحظه 
  فطرت هسعادت و شقاوت ازلي با نظري هبررسي رابطه نظري

خيرگراي  نظريه سعادت و شقاوت ازلي طبق تقرير عالمه، با نظريه فطرت ،شودكه مالحظه ميچنان
هاي آدمي هاي جسماني و بدني در خُلق و خودرست است كه ويژگي. انسان منافاتي ندارد

ت نيكو و بنيه و مزاج ديگري با بسا بنيه و مزاج جسماني فردي با خلقيانيست و چه تأثيربي
قبح و وجود گرايش فطري  ولي اين با ادراك فطري حسن و ،خوهاي زشت مالئمت داشته باشد

  .ها منافاتي نداردانسان هبه خير و اخالق نيكو در هم
) هاي مزاجي و فطرتويژگي(يك از اين دو عامل كه عالمه متذكر شد، تأثير هيچالبته چنان

را  يشرسد و در نهايت اين انسان است كه با اختيار خود سعادت و شقاوت خوميبه حد الزام ن
  .زندرقم مي

  طباطبايي شناختي عالمههاي جامعهفطرت و انديشه هنظري
اش به مقتضيات فطرت انساني تمسك كرده هاي اجتماعياي از انديشهعالمه در مقام بيان پاره

  .شودد اشاره مياي از اين مواردر ادامه به پاره. است

                                                               
 .»تجرّدها تجرّداً برزخياً وقفت دونه؛ و ان تجاوزته تجاوزتهو ان كان «. 1
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  استخدام و معناي مدنيت بالطبع انسان هنظري .1
  تقرير نظريه .1- 1

و او  داندصاله مقتضاي طبيعت انسان نميطباطبايي مدنيت و زندگي اجتماعي را باال هاينكه عالم
در  ايشان. كند، از نظريات مشهور وي استگرش اجتماعي تلقي ميطبيعت استخدام هواسطهرا ب

او براي  گيرد؛طبع براي جلب منافع خود، ديگران را به خدمت ميبهگويد كه انسان يموضعي م
گيرد و در امور طبيعي، گياهان و حيوانات را به خدمت مي ،آنكه اهداف حياتي خود را تأمين كند

آنجاكه اما از. تر استگذرد؛ بلكه در استخدام آنان جرياين مسير از همنوعان خويش نيز نمي
ناچار با آنان از آنان نيز از جهت اميال و اهداف و نيازهاي زندگي مانند خود او هستند، به ندبيمي

اين . گرددبيند، قائل ميشود و براي آنان حقوقي همانند آنچه براي خود ميدرِ مسالمت وارد مي
 هتيجشود و نها و تقسيم كار منتهي ميتضارب ميان منافع، به همكاري و مشاركت در فعاليت

گردد و او نيز از نتيجه تالش ديگران به قدر تالش هريك از افراد انسان، ميان همه توزيع مي
  .)191، ص16ج ،1417همو، (شود مند مياستحقاق بهره

وي در موضع . آورده است الميزانتر در موضعي ديگر از طور مبسوطخود را به هعالمه نظري
برخالف علوم نظري كه (ان انسان و فعل او واسطه هستند يعني علومي كه مي - مزبور، علوم عملي 

همچون  - ) عمل ندارند هآورند و ربطي به حوزصرفاً شناخت واقع را براي انسان به ارمغان مي
حكم به حسن و قبح افعال و بايدها و نبايدها را ناشي از الهام الهي معرفي كرده است و تصديق 

 هدر نتيج. كندمعرفي ميهمين قبيل  ازرا  اشمسير كماليانسان به لزوم استخدام هر چيزي طي 
و براي خود ابزار و آالت  آوردهمين تصديق فطري است كه انسان به تصرف در ماده روي مي

برداري از گياهان و حيوانات و همنوعان خويش به نفع خود بهره ،و تا جايي كه بتواند سازدمي
فطري از قبيل تجهيزاتي است كه خداوند انسان را براي از ديدگاه عالمه، اين اذعان . كندمي

، 2، جانهم(اش بدان مجهز ساخته است زندگي در دنيا و تصرف در عالم كون و طي مراحل كمالي

اي كه گونهعدل اجتماعي و به هعالمه حكم انسان به لزوم زندگي اجتماعي در ساي. )114- 116ص
 هاز غريز مند گردند را ناشيشان بهرهقدر استحقاق ههمگان از محصول دسترنج يكديگر به انداز



  شناختي عالمه طباطباييشناختي و معرفتجامعه يآرانظريه فطرت و  
  

 

59  

يعني حكم انسان به لزوم  - اين حكم«: كندوي در اينجا تصريح مي. كندمعرفي مي 1استخدام
 ،بودحكمي است از روي اضطرار و ناچاري؛ و اگر اين اضطرار نمي -  اجتماع مدني و عدل اجتماعي

از همين روست كه هرگاه انساني بر همنوع خود قدرت  ... كردنميانسان هرگز چنين حكمي صادر 
بدين  شود؛رنگ مييابد، آثار و نمودهاي زندگي اجتماعي مبتني بر همكاري و عدالت اجتماعي كم

  .)117همان، (» كندكه شخص قدرتمند، حق ضعيف را مراعات نمي امعن
شوند ها متحمل ميتابرقدر ههاي ضعيف از ناحيهايي كه امروزه ملتعالمه سپس به ستم

گر عدالت اجتماعي از ا«: افزايدكند و ميو تاريخ تا حال حاضر مشحون از آن است، استشهاد مي
آنچه كه بر شئون مختلف جوامع بشري حاكم بود، چيزي جز  ،طبيعت انسان بود هلياقتضائات او

» كنيمهده ميحال آنكه همواره خالف آن را مشا ؛عدل، حسن همكاري و مراعات تساوي نبود
  .)117- 118همان، ص(

توانايي  ،گرددخود بشر وضع مي هوي در موضعي ديگر در مقام بيان اينكه قوانيني كه از ناحي
به تاريخ زندگي بشر دو سؤال در اين با استشهاد  استخدام را ندارد، هرفع اختالف ناشي از غريز

رفع  ،كنداز راه قوانيني كه وضع مي تواندآيا اين اختالف را انسان مي«: كندراستا مطرح مي
استخدام را رها كرده و اجتماع تعاوني  هشود روزي را فرض كرد كه انسان غريزنمايد؟ و آيا مي

وي . پاسخ عالمه منفي است» را نه از براي خويش، بلكه از براي خود اجتماع و عدالت بخواهد؟
هرگز «خواهد و براي خودش مي» ونيفطري و شعور در هغريز«انسان اجتماع را با  :گويدمي

از  - اوست  هخود را كه محصول ساختمان ويژ هيعني احساسات ويژ -  انسان شعور دروني خود
  .)146- 147ص ،1، جه1388همو، (» انسانيت را از دست بدهد] آنكه[مگر  ،دست نخواهد داد

شاهدي بر پاسخ  سازد و آن راتاريخ زندگي بشر مستند مي هعالمه پاسخ خود را با مطالع
اساساً چگونه ممكن است «: گويدوي سپس مي. كندمنفي خود به دو سؤال يادشده قلمداد مي

شعور غريزي انسان كه خود منشأ بروز اختالف و فساد است، منشأ رفع اختالف و عامل از ميان 
و به آفرينش عاملي نداريم كه به اثري دعوت كند  هكه ما در صحنبردن فساد شود؛ درحالي

                                                               
خودخواهي و حب  ي غريزهكه استخدام، راهي عقلي براي ارضا اندبرخي شارحان عالمه اين احتمال را مطرح كرده. 1

). 161، ص1، ج1388مكارم شيرازي، : بنگريد به(عنوان امري غريزي مطرح باشد نه اينكه خود به ،ذات بشر باشد
 ).164، ص1387طباطبايي، : بنگريد به(عالمه خود در موضعي به اين نكته اشاره دارد 
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قوانين  ،كند و آن اينكهعالمه به نكته ديگري نيز اشاره مي. »نابود كردن اثر خودش نيز فراخوانَد
نه بر شعور دروني و احساسات نهاني انسان؛  ،بشري تنها بر رفتارهاي اجتماعي مردم نظارت دارد

اين اختالف،  بنابراين تنها راه رفع. گيردكه اختالف، از فطرت خودخواهي سرچشمه ميدرحالي
  .)147- 148همان، ص(گردد اصالح احساسات دروني است كه فقط از طريق دين ميسر مي

  يك تعارض در سخنان عالمه .2- 1
طبق سخناني كه از عالمه نقل كرديم، وي استخدام همنوع را امري غريزي قلمداد كرده و آن 

عدم مراعات حقوق ضعفا از  و دهدنسبت مي - يا همان فطرت او -انسان  هرا به ساختمان ويژ
كه را تاريخ زندگي بشر  هكه مطالعداند؛ چنانسوي قدرتمندان را شاهدي بر ادعاي خود مي

خود  هد نظريمؤي ،گان به نفع قدرتمندان استكشي از بيچاركشي، استعمار و بهرهمملو از حق
ن دليلي بر نفي فطرت عنوابه ،چيزي كه بعضي منتقدان نظريه فطرت يعني دقيقاً ؛كندتلقي مي

نقد اين ديدگاه براي مالحظه ؛ 264، ص1370سروش، : بنگريد به(اند خيرگراي بشر بدان تمسك كرده

  .)288، ص1384فرامرز قراملكي، : بنگريد به
عدالت اجتماعي مقتضاي اولي طبيعت كه  را اين نكته تحاصربهعالمه  ،از آن گذشته

  .به رد آن پرداخته استنفي كرده و با استدالل  ،بشري باشد
ست كه آيا اين سخنان عالمه با نظرياتي كه ا نمايد آنسؤال اساسي كه در اينجا رخ مي

شود است، تعارض ندارد؟ چگونه مي ارائه كردهوي در باب فطرت خيرگرا و شرگريز آدمي 
ور، ظلم و ، عدل، نيكي و گريز از شر، فجاآدمي كه ملهم به گرايش به خير، تقو هساختمان ويژ

كشي ناعادالنه از او نيز گرايش داشته باشد؟ اساساً به پايمال ساختن حق ضعيف و بهره ،بدي است
داند و به همين دليل بشر را از وضع عالمه اختالف افراد بشر را ناشي از غريزه و طبيعت آدمي مي

با اين  داند؛ك به دين ميانگارد و تنها راه چاره را تمسقوانيني براي رفع اين اختالف ناتوان مي
كند كه دين امري فطري و مقتضاي فطرت بشر است؟ آيا فطرت بشر وصف چگونه ادعا مي
كند؟ ارائه مي حلخواند و هم براي آن راههم انسان را به اختالف فرامي :اقتضائات دوگانه دارد

نيز داشته باشد؟ شود كه فطرت به اثري دعوت كند و اقتضاي نابودي اثر خويش را چگونه مي
  مگر عالمه خود به عدم امكان چنين چيزي تصريح نكرد؟
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پردازد كه تزاحم دو حكم فطري در جايي كه حكم عالمه در موضعي به اين نكته مي
 از يك سو فطرت ،لامثبراي . دو را تعديل نمايد، مانعي ندارددو باشد و آنسومي حاكم بر آن

از طرفي موجب اختالف و ، )همان معناي موردنظر عالمه به(اقتضاي زندگي اجتماعي را دارد 
كسي امكانات موجود را  گردد؛ زيرا براساس فطرت حب ذات، هرميان افراد جامعه نيز مي

بنابراين، دو حكم كه هردو ناشي از فطرت انسان است، در مقام عمل به . خواهدبراي خود مي
اين اختالف را رفع كرده و  ،رستادن پيامبرانانجامد؛ ولي خداوند با فتنافي و ناسازگاري مي

  .)125، ص2، ج1417، طباطبايي( 1گرداندتنافي مزبور را منتفي مي
آنچه كه عالمه در اينجا تحت عنوان تزاحم دو حكم فطري آورده و آن را با حاكميت دين 

آنچه ما ارائه  .نشان داديم، متفاوت است وي اي كه ما در آرايقابل تعديل دانسته، با ناسازگاري
اصوليان در  يبا نظر به آرا. نه تزاحم ،است - به اصطالح اصولي كلمه - از باب تعارض ،ايمكرده

تزاحم ميان دو حكم فطري بدان معناست كه : توان گفتبيان تفاوت ميان تعارض و تزاحم مي
د؛ اما في حد فطرت، دو اقتضا داشته باشد كه در مقام عمل و خارج با يكديگر ناسازگار باشن

يعني يكديگر  ؛اصطالح تكاذب ندارندبهنفسه و با قطع نظر از عالم خارج با يكديگر سازگارند و 
ست كه دو حكم با قطع نظر از مقام عمل، با يكديگر ا اما تعارض آن. كنندرا تكذيب نمي

عدالت صاله فطرت باال«: يميمثل اينكه بگو ؛ناسازگار بوده و يكي ديگري را تكذيب نمايد
: يميو اينكه بگو ،»خواهد، حتي اگر به ضررش باشدكند و آن را مياجتماعي را اقتضا مي

  .»حتي اگر به تضييع حق ديگري منجر شود ،خواهدفطرت همه چيز را براي خود مي«

                                                               
تعارض مزبور چنين اظهارنظر  هاستخدام را از قول عالمه مطرح كرده و دربار هظريدر موضعي ن مطهرى استاد .1

اين اعتبار : گويند دانند و بعد مى گونه اعتبار را هم يك امر غريزى براى انسان مى اين ]عالمه طباطبايي[«: كندمي
 ،كند م به چشم استخدام نگاه مىانسان به هر انسانى ه ؛اختصاص به مواد خارجى و جمادات و نباتات و اينها ندارد

دانند كه انسان بالطبع استثمارگر آفريده شده است؛  و اين را هم يك اعتبار عمومى و يك امر فطرى براى انسان مى
ششم  همقال[ در اين مقاله خواهند بپذيرند، كه اتفاقاً بعد مسائل اجتماعى و اخالقى را به حكم يك اصل ثانوى مى

از سوره  213ذيل آيه  الميزانولى در تفسير  ،اند راجع به اين مطلب بحث نكرده ]ئاليسماصول فلسفه و روش ر
اختالف هم وجود  ،هاى ايشان در جاهاى مختلف اند و شايد بين گفته بحث كرده »...كان النّاس امة واحدة«بقره 

اجتماعى هم يك امر   عدالت خواهند بگويند استخدام يك امر فطرى است، در عين حال در اينجا مى :داشته باشد
اند و  فطرى است، ولى اين فطرتى است كه با فطرت ديگر تعديل شده، كه يك فطرت را كنار فطرت ديگر قرار داده

          ).726- 727، ص13ج ،1378مطهري، (» كند يك امر فطرى ديگرى را تعديل مى ،يك امر فطرى
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عالمه خود در موضعي ديگر و باز هم در مقام تبيين نيازمندي بشر به دين، پس از بيان 
خواهد ب شعور فطري، خودخواه آفريده شده و همه چيز را براي خودش ميحساينكه انسان به

كه آن هم در نهايت به بروز اختالف  - پردازدو از همين جهت به استخدام همنوعان خويش مي
انسان در عين حال كه برحسب فطرت خدادادي خوب و بد اعمال «: نويسدمي – شودمنجر مي

سوي رفع كند، ديگر بهسوي اختالف دعوت ميوي را به] فطري[فهمد، نظر به اينكه شعور را مي
 هكه هيچ نيرويي از نيروهاي فعاللي است، دعوت نخواهد كرد؛ چنانه مقابل دعوت اواختالف كه نقط

كه انسان براي  گيردوي از اين بيان نتيجه مي. »كندعالم، خالف مقتضاي ذاتي خودش را اقتضا نمي
  .)165، ص1387همو، (ت بوده است نيازمند نبو اچارنبهين اختالفات رفع ا

 پرداختهاستخدام فطري و لوازم آن را مي هدهد كه وي در حالي نظرياين كالم عالمه نشان مي
توان مفهوم محصلي در كه به فطرت تشخيص خير و شر نيز التفات داشته است؛ در عين حال نمي

اصول فلسفه و روش وي در . استخراج نمود مهميان اين دو امر فطري از كالم عالوجه جمع 
آن  هواسطاستخدام سوء استفاده كرد و به هكند كه نبايد از واژبر اين نكته تأكيد مي رئاليسم

الحمايه بودن آنان را كشي قدرتمندان از ضعفا به نام قيمومت و تحتاستثمار، استعمار و بهره
كالم عالمه در اينجا حاوي لحني خطابي و . )436، ص1379همو، (روش طبيعي انسان قلمداد نمود 

وي در اين . هاي سياسي استكباري بلوك غرب و شرق آن روز استمشيانتقادآميز نسبت به خط
مشي و به آن قائل است، چه فرقي با خطااستخدام كه  هباره نداده كه غريزموضع نيز توضيحي دراين

كه  خصوصبه تلقي كرد؟ استخدام ها ناشي از غريزتوان آن رهاي استكباري دارد و چرا نميقدرت
كه  اپايمال كردن حقوق همنوع هنگام قدرت يافتن بر او را شاهدي بر اين معن ،وي در موضعي

قلمداد  ،»انسان از روي ناچاري به زندگي اجتماعي تن داده و عدالت اجتماعي را خواهان است«
  .)117، ص2، ج1417همو، (كرده است 

  رضحل تعا .3- 1
فطرت داراي دو ساحت است كه هريك : يميست كه بگوا يك راه براي حل اين تعارض آن

بد و گرايش به خير و گريز از  شناخت نيك و طور كه انسان را برخداوند همان. اقتضائاتي دارد
مفطور ساخته است تا به كماالت معنوي و روحاني دست يابد، فطريات ديگري را نيز براي  شر

اش استخدام و مقتضيات هنهفته كه غريز يبه كماالت جسماني و دنيوي در وجود و دستيابي او
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انسان كامل از ديدگاه اسالم كسي است كه هم براي آباداني دنياي خود . از آن جمله است
ي خود و افراد تحت تكفلش را فراهم نمايد و هم در جهت تكامل حتياجات مادتالش كند و ا

هاي فطري و تجهيزاتي در هريك از دو جهت نيازمند هدايت تكامل. معنوي خويش بكوشد
بنابراين فطرت در هريك از دو جهت . طور خدادادي در نهاد بشر قرار داده شده استاست كه به

توان گفت اگر عالمه در ميرو ازاين. اقتضائاتي دارد كه هريك ناظر به بعدي از تكامل است
ي را به فطرت نسبت داده، مراد او از فطرت، همان مواضعي، گرايش به رفع احتياجات ماد

  . طبيعت آدمي است
و » من سفلي«تفكيك ميان دو سطح  هقابل تطبيق بر نظري ،ي كه در اينجا ارائه شدحلراه

  .)455، ص23، ج1384مطهري، : بنگريد به(باشد كه استاد مطهري ارائه كرده است، مي» من علوي«
  ت و فطري بودن آناعتباري بودن برخي ادراكا .2

، كه در باب كيفيت علوم اصول فلسفه و روش رئاليسم »ادراكات اعتباريِ« هعالمه در مقال
كند، شان بحث ميارتباط علوم اعتباري با آثار خارجي هاعتباري در انسان، اقسام آن و نحو

را از اموري همچون اصل استخدام، حسن عدل و قبح ظلم، اصل پيروي از علم و اصل مالكيت 
  .)445 و 437، 433، ص1379همو، (كند ادراكات اعتباري انسان قلمداد مي

عملكرد قواي طبيعي انسان در مواجهه با جهان خارج  هتحليلي از نحو هوي در مقام ارائ
هاي طبيعي و تكويني خود انسان و موجوداتي كه از ويژگي ادراك برخوردارند، فعاليت: گويدمي

خواهند با اين توضيح كه اين موجودات آنگاه كه مي ؛دهندراك انجام ميرا براساس علم و اد
كه در (فعاليت خود  هفعاليتي مانند خوردن غذا را انجام دهند، ابتدا صورت ذهني غايت و نتيج

را حاضر كرده و ميان خود و آن صورت ذهني، نسبت ضرورت ) مورد مثال مذكور، سيري است
اين نسبت بايستي، يك . »من بايد سير شوم«: گويندل ميامث براي كنند؛و بايستي برقرار مي

عالمه اين امور . ولي آثار و نتايج واقعي دارد ،ادراك اعتباري است كه مطابق خارجي ندارد
كنند، اعتباريات انسان و فعاليت آنها عمل مي هاي ميان قواي فعالكه همچون واسطه را اعتباري

  .)422-429ص ان،هم(خواند ريات عملي ميخص يا اعتبابالمعني اال
ست كه از امور خارجي ثابتي كه مستقل از ا وجه اعتباري خواندن چنين ادراكاتي آن

وجود كنند؛ بلكه علومي هستند كه ما خود، آنها را بهاو باشد، حكايت نمي هانسان و انديش
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) مولّده و غاذيه ههمچون قو(س نف هاحساسات باطني و اقتضائات قواي فعال هو از ناحي ايمآورده
  . )115، ص2، ج1417همو، : بنگريد به(به ما الهام شده است 

  و فطري بودن برخي اعتبارات عدم تنافي ميان اعتباري
كات از ست كه اين ادراا طور خالصه مراد عالمه از اعتباري بودن اين مجموعه از ادراكات آنهب

كنند و دراثر اقتضائات قواي حكايت نمي ،ته باشندي از نفس داشامور خارجي كه وجود مستقل
اين علوم، وساطت ميان قواي  هفايد. باشندخود نفس مي هوجود آمده و ساخته و پرداختنفس به

خواهد؛ بنابراين حب ذات، منفعت خويش را مي هانسان دراثر غريز .نفس و فعل آنهاست هفعال
در پي آن به . »ز ديگران به نفع خود استفاده كنممن بايد ا«كند كه اين قضيه را اعتبار مي

من بايد زندگي اجتماعي «: كند كهكند و اين قضيه را اعتبار ميزندگي اجتماعي تمايل پيدا مي
ها را در ازآنجاكه ديگر همنوعان نيز همين انديشه. »مبتني بر تعاون و تقسيم كار داشته باشم

همنوعان خود  هتأمين كند و در اين راه با مشكل معارض سر دارند، انسان براي آنكه سود خود را
شان نيز اهميت داده و خواهان تقسيم منافع مواجه نشود، به سود ديگران به قدر استحقاق

بدين طريق، اعتبار حسن عدل و قبح  .گرددصورت عادالنه ميحاصل از تالش افراد جامعه به
  .)434- 437، ص1379همو، (گيرد ظلم شكل مي

 -  ادراكات اعتباري« هازجمله در همين مقال - مه در مواضع متعددي از آثارش سوي ديگر عال از
براي نمونه (كند طبيعت انساني معرفي مي هواسطدون عنوان يك غريزه و مقتضاي باستخدام را به

اك ، ادربسياريهمچنين در مواضع . )117، ص2؛ ج191، ص16، ج1417؛ همو، 434- 435همان، ص: بنگريد به
انسان به او شمرده و الهامات  فطرت الهي هازجمله حسن عدل و قبح ظلم را هدي ،حسن و قبح امور

  .)308- 311، ص5؛ ج114- 116، صهمان(اني را منشأ آن دانسته است رب
ست كه وي ساختن و ا سخنان عالمه در مورد اعتباريات آن همجموع هبرآيند مطالع

آن  هو انفعاالت دروني نفس و ناشي از ساختمان ويژ فعل هپرداختن چنين ادراكاتي را نتيج
اي آفريده شده است كه براي برقراري ارتباط با عالم خارج و انجام گونهنفس انسان به. داندمي

اي ميان اين عنوان واسطهصورت ناخودآگاه بهسازد و آن را بهفعاليت قواي خود، اين علوم را مي
انسان  )هساختمان ويژ(فطرت  هتوان هديبنابراين، اين علوم را مي. گيردكار ميقوا و فعلشان به

  .به او دانست و آن را الهامات الهي ناميد
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از طرفي اين علوم و ادراكات، با تصورات و تصديقاتي كه از فعل و انفعال ميان مواد خارجي و 
علوم و ادراكات . اندتفاوتآيند و شأن آنها حكايت از خارج است، مادوات ادراكي انسان پديد مي

افعال  هكند، تنها در محدوداعتباري، ناشي از تأثير عوامل خارجي نيست، حكايت از خارج نمي
ست كه حصول آنها موجب تحقق اراده يا صدور فعلي از نفس ا كارآيي آن اين و نفس كارآيي دارد

  .شده استبه همين دليل از ديدگاه عالمه طباطبايي اعتباري تلقي . گرددمي
ي قراردادي بودن نيست امعنغرض آنكه، اعتباري خواندن اين ادراكات در سخن عالمه به 

كه  سازوكاريتوان گفت خداوند از طريق طور خالصه ميبه. و منافاتي با فطري بودن ندارد
كه علومي  -عالمه آن را معرفي كرده است، حسن و قبح افعال و بايد و نبايدهاي اخالقي 

  .را به انسان الهام كرده است - ي و فاقد شأن حكايتگري هستنداعتبار
ارجاع الزامات اخالقي به علوم و ادراكات اعتباري، مورد نقد برخي انديشمندان معاصر واقع  

تا، الريجاني، بي: بهبنگريد (وجود گذاشته است  هشده و نظريات رقيبي در اين حوزه پا به عرص

  .)15- 58ص
  تفطري بودن والي .3

مراد عالمه از واليت در اينجا، تصدي آن دسته از امور ضروري جامعه است كه متولي معيني 
آن را  هندارد؛ اعم از اينكه مربوط به برخي اشخاص حقيقي باشد كه كفايت الزم براي ادار

يا آنكه اساساً به  - مانند اموال ايتام و امور مربوط به مجانين و محجورين - نداشته باشند
اعتنايي نبوده و حقيقي معيني ارتباط نداشته باشد و در عين حال قابل فروگذاري و بيشخص 

  .از نوعي ضرورت برخوردار است
مراد عالمه از فطري بودن اين مفهوم از واليت، ريشه داشتن جعل و اعتبار آن در فطرت 

و مترقي يا  اي از جوامع بشري، بزرگ يا كوچك، پيشرفتههيچ جامعه: گويدعالمه مي. است
اعتنا باشد و ر بيوذكمشود كه به امور يافت نمي... مانده و وحشي، استبدادي يا قانوني وعقب

وي همين نكته را بهترين گواه بر فطري بودن واليت . ي نگمارده آن سرپرست و متولبراي ادار
وري كه كند كه كار ضرهر انساني با نهاد خدادادي خود درك مي«: نويسدشمارد و ميمي

؛ نيز بنگريد 156، ص1ب، ج1388، طباطبايي(» بايد براي آن سرپرستي گماشت ،متصدي معيني ندارد

  .)140، ص1382همو، : به
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 ترينفطرت قلمداد كرده و قوام كوچك تاهيتغير و از بديغير معالمه اصل واليت را ثابت و 
براي آنكه ثابت كند واليت از  وي. شمارديعني خانواده را نيز به آن مستند مي ،واحد اجتماعي

متغير ديني و جزئي از شريعت است، به آياتي از قرآن كه بناي دين را  مسائل ثابت و غير
فطري است و دين  ،چراكه اصل جعل واليت ؛ورزدكند، استناد ميبراساس فطرت معرفي مي

آن با  ياهتورو دس )172-173، ص1ب، ج1388همو، (فطرت گذارده شده است  هاسالم نيز برپاي
  . )140، ص1382همو، (كند، توافق كامل دارد آاليش خود ادراك ميآنچه كه انسان با نهاد بي

در جامعه از پيامبر  ااصل لزوم اين معن هكه مسلمانان صدر اسالم دربارنكته عالمه اين 
ص صريح به نبناحالي است كه  انگارد؛ اين دراند را شاهدي ديگر بر وضوح آن ميپرسش نكرده

شده از پيامبر سؤال مي» انفاق«و  )هاهالل(» اهلّه«اهميت همچون از بسياري مسائل كم ،قرآن
كه هنوز جنازه ساعده براي تعيين خليفه، درحاليبني هوي گردآمدن اصحاب در سقيف. است

شاهد هاي مختلفي كه در آنجا براي سرپرستي جامعه ارائه شد را پيامبر تجهيز نشده بود، و طرح
كس نگفت كه اصل انتخاب در جريان سقيفه هيچ: گويدكند و مياين مطلب قلمداد مي ديگري بر

كردند كه همه با فطرت خود درك مي«خليفه لزومي ندارد يا دليلي بر لزوم آن نداريم؛ چراكه 
كه در  را اخود گردش نخواهد كرد و دين اسالم اين معناي خودبهگردانندهاسالمي بي هچرخ جامع

، 1ب، ج1388همو، (» ميان مسلمين بايد حكومتي وجود داشته باشد، امضاي قطعي نموده است

  .)160- 161ص
  فطرت و آزادي .4

داري در اسالم و غرب امروز منعقد بحث مبسوطي را درباره برده الميزانعالمه در موضعي از 
ند كه ريشه در شعور باطني داوي در اين بحث، آزادي را امري فطري در انسان مي. كرده است

از آنچه  ،آور استبراي او لذترا انسان به شعوري باطني مجهز است كه آنچه  .او دارد هو اراد
آور اي دارد كه با آن به جذب امور لذتارادهاو عالوه، هب. دهدز مييگردد، تميم او ميموجب تأل

ر انسان مقيد گرديده است كه فقط به از طرفي نه شعو. پردازدو مالئم و دفع امور نامالئم مي
او به حدي محدود گرديده  هبرخي چيزها تعلق بگيرد و به بعضي امور متعلق نگردد، و نه اراد

است كه انسان هرچه بخواهد، براي خود ) شعور باطني و اراده(همين دو امر  هواسطهب. است
اشد قوانين زندگي بشر براساس ساختمان بنابراين اگر قرار ب. آزادي دارد ت،فطربه انگزيند و ببرمي
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داري نيز ريشه لغو قانون برده. طبيعي او وضع گردد، انسان بايد در نفس و در عمل آزاد باشد هويژ
  .له داردئدر همين مس

اما بايد . نظر از زندگي اجتماعي او بود انسان با قطع همقتضاي ساختمان ويژ ،آنچه ذكر شد
ها مشروع گاه در جوامع انساني براي انسانبند، هيچ و قيدطلق و بيتوجه داشت كه اين آزادي م

اش، جز حسب دستگاه وجوديزيسته و بهصورت اجتماعي مينوع انسان كه همواره به. نبوده است
تابد، لزوماً بايد داراي قانون و سنت مشتركي كه مورد قبول اعضاي اين نوع از زندگي را برنمي

  .فردي براساس آن شكل بگيرد، نه براساس آزادي مطلقرتباطات ميانجامعه است، باشد و ا
مانع مطلق بودن آزادي  -1آن هم فطري انسان است  كه -زندگي اجتماعي  ،نتيجه آنكه

حتي در  ايگردد و هيچ جامعه انسانيمي -  كه محصول اراده و شعور غريزي اوست - فطري او
  .تواند به حيات خود ادامه دهدافراد نمياي كوتاه، بدون مقيد ساختن آزادي برهه

 تواند در مورد آن كوتاهياي گريزناپذير است و انسان اجتماعي هرگز نميآنچه در هر جامعه 
تواند به زندگي خود چراكه انسان بدون اجتماع نمي ؛دارد، حفظ وجود جامعه است و قصور روا
هاي دفاعي براي حفظ بينيي، پيشخاطر است كه در تمام جوامع بشرهمين به . ادامه دهد

بنابراين اولين حق مشروع جامعه به مقتضاي فطرت، سلب . نفوس و نسل آينده مشهود است
آزادي از شخصي است كه دشمن جامعه است و درصدد متالشي ساختن اصل و كليت اجتماع 

. محقق شودتر مجازات صورت قتل يا مراتب پايينتواند بهاين سلب آزادي مي. برآمده است
بنابراين به حكم فطرت، جامعه حق دارد از دشمن قانون، آزادي عمل را سلب نمايد و او را 

چراكه جمع كردن ميان عنايت فطري انسان به زندگي  ؛حسب مورد، به مجازات برساند
اجتماعي و رها كردن چنين دشمني و اعطاي آزادي عمل به او، جمع ميان متناقضين است 

عالمه جواز به بردگي گرفتن اسراي جنگي در دين اسالم را . )350- 353، ص6، ج1417همو، (
تمام جوامع بشري حتي پس : گويدو مي )346همان، ص(كند براساس همين امر فطري تبيين مي

گونه رفتار داري بروكسل، در مقام عمل با اسراي جنگي به هميناز امضاي پيمان لغو برده

                                                               
ت بالطبع انسان و فطري بودن زندگي اجتماعي براي او، زندگي با تر گفتيم، مراد عالمه از مدنيكه پيشچنان .1

 .دارد استخدام در آدمي همتقابل از حاصل دسترنج يكديگر است و ريشه در غريز ههمنوعان به غرض استفاد
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اسالم در مقايسه با برخوردهاي  هدهد كه شيوبيان شواهد، توضيح ميوي با . كننداند و ميكرده
  .)354و  346-347همان، ص (تر است تر و عادالنهآنان بسيار انساني

  مخالفت خضوع انسان در برابر همنوع با مقتضاي فطرت .5
مفاد : گويدمي )64ران، عمآل( »و ال يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اهللا« هشريف هعالمه در مقام تفسير آي

. باشندانساني، همگي افراد حقيقت واحدي بوده و مصاديق نوع انسان مي هجامعدر ست كه ا آيه آن
بنابراين اينكه جامعه يا فردي، براي فرد ديگر چنان خضوع كند كه گويي شخص خاضع، از اينكه 

رت و منهدم شدن بنيان انساني است، خارج شده است، مقتضي ابطال فط هفردي از افراد جامع
  .)250، ص3، ج1417طباطبايي، (انسانيت است 

  فطري بودن دفاع و جهاد .6
: گويدمي )251بقره، ( »و لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض«شريفه  هعالمه ذيل آي

شود و بديهي است كه چنين سعادتي بدون سعادت نوع بشر، بدون اجتماع و تعاون حاصل نمي
  . گرددجامعه محقق نمي هول نوعي وحدت و يكپارچگي در شاكلحص

وحدت حاكم بر نظام : گويدكند و ميعالمه جامعه انساني را به عالم تكوين تشبيه مي
حيات آن منوط به تقابل متوازن اين  هست و اداما مختلف آن يحاصل تأثير و تأثر اجزا ،تكوين

، از جزء ديگر تأثير نپذيرد و مغلوب آن نگردد، يا بر عالم ييك از اجزااجزاست؛ چراكه اگر هيچ
عالم ماده باطل  ه خود باقي بماند، حركاتديگر اجزا غلبه نيابد، و هر جزئي بر همان فعليت اولي

  .گرددشده و وجود آن دستخوش بطالن و فساد مي
آن با  يتباط اجزانظام اجتماعي انساني نيز اگر بر تأثير و تأثر و دفع و غلبه استوار نباشد، ار

  . شودنخواهد بود و در نتيجه، سعادت نوع منتفي مي» نظام«يكديگر مختل گرديده و ديگر 
عالمه با تحليل خود درصدد بيان اين نكته است كه دفع و غلبه از اصول فطري و طبيعي 

وع، وي معتقد است خواه اين دفع عادالنه و برحق باشد يا ظالمانه و نامشر. وجود انسان است
در فطرت انسان مغروس نباشد، اين چنين اصل مسلّمي زيرا اگر  ؛اصل آن ريشه در فطرت دارد

اعمال انسان مستند و . شودصورت دفاع مشروع و نه غير آن از انسان صادر نمييند نه بهافر
  .متكي بر فطرت اوست
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خود  هيل ارادانسان از اين اصل فطري در ايجاد و حفظ اصل اجتماع، تحم: گويدعالمه مي
بر ديگري براي حفظ حقوق مالي خود، احياي حق در ميان مردم و تحميل سعادت بر آنان بهره 

كند وي منافع اين اصل فطري را در مجموع، بيشتر از مضرات آن ارزيابي مي. گيردمي
  .)290- 293، ص2، ج1417، طباطبايي(
  فطرت و عدالت  .7

كند و در به مفهوم عدالت در فرهنگ قرآني مطرح مي بحثي راجع الميزانعالمه در موضعي از 
  .نمايدنهايت، مفهوم قرآني كلمه را مطابق مقتضاي فطرت ارزيابي مي

عالي و داني و دو جانب  هست از اعتدال ميان دو شيوا عدالت، كه عبارت: گويدوي مي
ساسي و جوهري افراط و تفريط، ارزشي حقيقي و عظيم در جوامع انساني دارد؛ چرا كه جزء ا

براي انسان اجتماعي : افزايدعالمه مي. دهدمتوسط و معتدل تشكيل مي هانساني را طبق هجامع
اش، به افرادي نيازمند است كه معتدل بوده و بر رفتار بديهي است كه در زندگي اجتماعي

ماعي اجتماعي آنان اعتماد داشته باشد؛ افرادي كه نسبت به نقض قوانين و سنن و آداب اجت
  .مباالت نبوده و براي قانون احترام قائل باشندبي

اين مطلب كه براي فطرت، بديهي يا قريب به بديهي است، همان است كه : گويدعالمه مي
و أشهدوا ذوي عدل «: فرمايدكه قرآن كريم مي اسالم آن را در شاهد معتبر دانسته است؛ آنجا

منين است، معناي عادل بودن دو شاهد، دارا بودن ازآنجاكه آيه خطاب به مؤ. )2طالق، ( »منكم
يعني شاهدان بايد  از كساني  ؛باشدديني خود مي هحالت معتدل و متوسط نسبت به جامع

عالمه تحليل خود از . داري آنان مورد وثوق بوده و به گناهان كبيره آلوده نباشندباشند كه دين
دانسته و به رواياتي در اين باب  بيته از اهلهاي رسيدمفهوم قرآني عدالت را منطبق بر آموزه

  .)205- 206، ص6، ج1417، طباطبايي(كند استشهاد مي
  اقتضاي فطرت در مورد تكاليف و حقوق اجتماعي افراد .8

ف و حقوق اجتماعي افراد جامعه را تساوي ميان آنان مه در موضعي اقتضاي فطرت در وظايعال
نيست كه هر  آنند؛ در عين حال مقتضاي اين تساوي كمزبور معرفي مي وظايفدر حقوق و 

مقامي كه فردي  ،لامثكه براي ؛ چنانمقام اجتماعي به هر فردي از افراد جامعه داده شود
بلكه آنچه عدل اجتماعي  ؛آن الزم است، به شخص ضعيف و نااليق داده شود همقتدر براي ادار
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حقي به ست كه حق هر ذيا نمايد، آنميكند و معناي تساوي كه فطرت به آن حكم ايجاب مي
بنابراين تساوي ميان افراد و طبقات . خود قرار گيرد هاو داده شود و هركس در جايگاه شايست

طور كامل استيفا نمايد، بدون آنكه مزاحم حق هست كه هريك حق خويش را با تنها به اين
  .)274، ص2، جانهم(ديگري شود يا حق كسي ضايع و پايمال گردد 

  فطري بودن مالكيت .9
كند كه تمام موجودات عالمه براي بيان فطري بودن اصل مالكيت، سخن خود را چنين آغاز مي

آنان  هدر خارج از دايررا كه كوشند آنچه جاندار روي زمين، اعم از نبات و حيوان و انسان، مي
ها و الك كشمكشم. دست آورندهب ،هست و براي حفظ و بقاي آنها نافع و مورد نياز است
خواهند از مداخله و تصرف همه مي :تنازعات در جهان طبيعي و جوامع انساني همين است

  . و معناي مالكيت همين است ،ديگران در آنچه موردنظر آنهاست، جلوگيري كنند
همچون وراثت،  - كندممكن است اقوام مختلف در مورد اسبابي كه مالكيت را محقق مي

اختالف داشته باشند و هريك، امري را موجب تحقق مالكيت بدانند يا  -ب غص و خريد و فروش
نظرهايي تواند مالك باشد، اختالفكسي مي ندانند؛ همچنين ممكن است در مورد اينكه چه

به همين . الجمله از اموري است كه بشر بايد آن را بپذيردوجود داشته باشد؛ ولي اصل مالكيت في
و  گيرندملك را از فرد مي كه الف مالكيت خصوصي همچون كمونيسمدليل است كه مكاتب مخ

مالكيت افراد را كامالً قطع  هتوانند ريشدر عين حال نمي ،كنندبه جامعه يا دولت منتقل مي
همو، (» بنابراين اصل مالكيت، فطري انسان است و فناي فطرت، فناي انسان است« .كنند

  .)245 -247، ص2ب، ج1388
  ودن بناي آرامگاه و زيارت آنفطري ب .10

دار در فطرت انسان و بناي آرامگاه براي بزرگان و زيارت آن را امري ريشه ،عالمه در موضعي
انسان با نهاد خدادادي  :گويدوي مي. كنداي به درازاي تاريخ بشريت معرفي ميداراي سابقه

درست يا گفتار پسنديده  هكار و عمل است و انديش ارزش از آنِ كند كه هموارهخود درك مي
از همين روست كه . گذاردكند و اثر مطلوب خود را نميبدون عمل، ديگران را جذب نمي
كردار،  ههاي متشكل مذهبي و غير آن، مرداني كه در عرصهمواره در جوامع بشري و جمعيت

شناخته  عنوان يك پناهكامل روش اجتماعي يا آيين مذهبي مزبور بوده يا هستند، به هنمون
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كه بناي چنان ؛برندشوند و بهره ميپيروان آن طريقه، پيرامون آنان جمع مي هشوند و تودمي
آرامگاه براي درگذشتگان و حضور بر مزار آنان در طول تاريخ بشريت، ريشه در همين نكته 

عالمه سپس با اشاره به اينكه اسالم ديني فطري است و براساس طبيعت آفرينش بنا . دارد
، 1، جانهم(كند ييد و امضاي آن معرفي ميأفطري را مورد ت هذاشته شده است، اين وسيلگ

  .)232- 233ص

  طباطبايي شناختي عالمهمعرفت يفطرت و آرا هنظري
صورت معناي ادراكي كه انسان از بدو پيدايش بهبه - عالمه در مواضعي هرگونه ادراك فطري

علوم و  ههم هو منتهاي سلسل )216، ص1387ربي، يث(را منكر است  - پيشيني واجد آن باشد
  .داندادراكات را حس مي

طبع مراد بهدهد؛ وي در عين حال در مواضعي، اموري ادراكي را به فطرت انسان نسبت مي
اينكه مراد عالمه از فطري بودن . گفته استعالمه از فطري بودن، چيزي مغاير با مفهوم پيش

  .مباحث روشن خواهد شد در اين موارد چيست، در خالل
  گرايي و تبعيت از حقجويي و واقعفطرت حقيقت .1

خواهد و جويد، واقع و حقيقت آن را ميرود و هر هدفي را كه ميچيزي كه مي دنبال هرانسان به
. شودهرگاه بر وي روشن شود كه اشتباه كرده و راه خطا پيموده است، از خطاي خود متأسف مي

حسب غريزه و فطرت، در جستجوي واقع و نكته است كه عالمه انسان را بهبا تمسك به همين 
حتي كساني چون : گويدوي در موضعي ديگر مي. )69- 70د، ص1388همو، (كند پيرو حق معرفي مي

كنند، اگر چيزي به آنان گفته شود كه به هيچ وجه در آن سوفسطائيان كه علم قطعي را انكار مي
گروي فطري انسان و اين شاهدي بر حق ،خضوع آن را خواهند پذيرفتترديد نكنند، با كمال 

  .)74ج، ص1388همو، (است 
  رجوع تبعيت از عالم به فطرت تبعيت از علم .1- 1

مفاد آن را امضاي مقتضاي  )36اسراء، ( »و ال تقف ما ليس لك به علم« هعالمه در مقام تفسير آي
وي . نمايدتلقي مي -  كنداز تبعيت غير آن حكم مي كه به پيروي از علم و منع - فطرت انساني 

 -  اعمال هاعتقادات و چه در حيط هچه در حوز - اش در مسير زندگي تفطربه انانسان ب: گويدمي
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البته اين در . خواهدچيزي جز رسيدن به واقع و دستيابي به آنچه در خارج موجود است را نمي
ا در عمل مورد نظرش را داشته باشد؛ امبر اعتقاد يا  صورتي است كه او خود توانايي تحصيل علم

اموري كه علم به آن برايش ميسر نيست، فطرت، انسان را به پيروي از دانش كسي كه بدان عالم 
جاي علم خودش اعتبار ص را بهخواند و علم و دانش متخصاست و در آن خبرويت دارد، فرامي

، طباطبايي(كند علم رجوع مياز حقيقت به پيروي و اتباع بنابراين پيروي از عالم نيز در . كندمي

  .)92- 93، ص13، ج1417
اجتهاد  هتفصيل به بيان فطري بودن دو مقولر، بهوذكمعالمه در موضعي با تمسك به بيان 

  .)213 - 216، ص1ب، ج1388همو، (و تقليد پرداخته است 
  متابعت از علم؛ ادراكي اعتباري .2- 1

گويد كه انسان در تمام وي مي. شماردز علم را از ادراكات اعتباري ميعالمه اصل متابعت ا
بين رئاليست و واقع ،فطرتبنابه زيرا  ؛ه، با عالم خارج و واقع سروكار داردرهاي روزمفعاليت
را  -  كندآن با عالم خارج ارتباط برقرار مي هواسطهكه ب - هاي علميناچار صورتپس به .است

كه آثار خارج را بخشد؛ چنانكند و به آن اعتبار واقع ميعيت خارجي تلقي ميهمواره همان واق
  .)437 -438، ص1379همو، (داند از آنِ علم و ادراك خويش مي

از آنچه در مورد . كندوي از ديگر سو، لزوم تبعيت از علم را حكم فطرت قلمداد مي
افعال از يك سو و فطري بودن  سازگاري اعتباريت اموري همچون اصل استخدام و حسن و قبح

شود كه ميان اعتباري بودن لزوم متابعت از علم و فطري آن از سوي ديگر گفتيم، روشن مي
بر اين اساس، اصل مزبور از آن حيث كه قانوني عملي بوده و حكايت از . بودن آن تنافي نيست

هاي انسان براي فعاليت ايكند و تنها واسطهنفس انساني نمي هواقعيتي ثابت در خارج از حوز
انسان براي انجام افعال و رسيدن  هو از آن حيث كه ساختمان ويژ ،است، ادراكي اعتباري است

  .سازد، ادراكي فطري استبه مقاصدش آن را مي
  يادآوري هرجوع علوم به حس و بطالن نظري .2

يند اواد خام را براي فركه م عنوان ابزاريحس و انديشه، حس را به هرابط هعالمه در بحثي دربار
مه برخالف كساني همچون كه گفتيم، عالچنان. نمايدكند، قلمداد مير منطقي فراهم ميتفك

انگارند، معتقد فطري مي اافالطون كه پيرو اصل يادآوري و تذكر هستند و علوم را بدين معن



  شناختي عالمه طباطباييشناختي و معرفتجامعه يآرانظريه فطرت و  
  

 

73  

دن تمام وي منتهي ش. شوداست كه تمام علوم و معارف حقيقي انسان به حس منتهي مي
 خداوند انسان را به حواس. دانديها به محسوسات را مقتضاي بحث و استدالل علمي مدانش

كارگيري قدرت تفكر و آنگاه با به ؛اشيا را دريابد ه آن، خواصوسيلمجهز كرده است تا به
گيري از آن براي رسيدن به مقاصد خود را كشف منظور بهرهانديشه، كيفيت تصرف در اشيا به

اي عطا خداوند عالوه بر حس، به انسان انديشه ،خالصه آنكه. رده و آن را به خدمت بگيردك
هاي نظري جاري در امور تكويني آن، به كمال علمي برسد و به دانش هواسطهفرموده است تا ب

  .دست يابد )هاي عملي كه با بايدها و نبايدها سروكار دارددر مقابل دانش(
يعني علومي كه با بايدها و نبايدها و حسن و قبح افعال سروكار  - علوم عمليعالمه  اام
داند، بدون اينكه حس يا عقل نظري در را ناشي از الهام الهي مي -) ادراكات اعتباري = (دارد 

  .  )308-311، ص5، ج1417همو، (ايجاد آن نقشي داشته باشد 
  :شودبه سه دسته تقسيم مي ،شودهايي كه براي انسان حاصل ميدانش ههم از نظر عالمه

 يابد؛خارجي كه انسان از طريق حس بدان دست مي يهاي اشياخواص و ويژگي .1
  گردد؛ ي براي انسان حاصل ميهاي حسورزي در دادهعلوم كلي فكري كه از طريق انديشه .2
نها از گيرد و انسان تعلوم عملي كه به صالح و فساد اعمال و بايدها و نبايدها تعلق مي .3

  . )311همان، ص(يازد طريق الهام الهي و كوفتن باب فطرت بدان دست مي
  فطري بودن تفكر منطقي از طريق تأليف مقدمات و استنتاج از آن .3

» كندري كه قرآن بدان دعوت ميروش تفك«بحثي را تحت عنوان  الميزانعالمه در موضعي از 
تفكر منطقي رايج در ميان فالسفه و  هشيونظر قرآن در مورد  آن كشفهدف  كهمنعقد كرده 

عالمه . اندكه بعضي متكلمين در مورد دانش منطق مطرح كرده است شبهاتيبه گويي پاسخ
يا تلقين  دعوت مردم به تفكر، تذكر، تعقل حدود سيصد آيه از قرآن كريم متضمن: گويدمي

تفكر و تعقل موردنظر  هواز طرفي قرآن كريم شي. است) ص(بعضي استدالالت به پيامبر اكرم
خود را تعيين نكرده و آن را به فهم خود مردم و آنچه كه با عقل فطري و ادراك ارتكازي 

اي كه همگي با فطرت خويش به آن آگاهيم و يعني همان شيوه ؛يابند، واگذاشته استخويش مي
 بندندكار ميآن را بهاصول منطقي اعتراف دارند و  ؛گيردگاه مورد اختالف و تنازع قرار نميهيچ

شكال اهايي از برخي تمثيل ،فطري هعالمه براي توضيح اين شيو. )254-256، ص5، جانهم(
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تفكر منطقي ذكر شده  هكه بر شيورا اگر تشكيكات و شبهاتي : گويدآورد و ميقياسات منطقي مي
يشان همين قوانين تحليل و بررسي كنيم، خواهيم ديد كه منتقدان، در استدالالت و ادعاها ،است

كار را به -  آن است هيئتقياس و بعضي مربوط به  هكه بعضي راجع به ماد - شده در منطق تدوين
اي تغيير دهيم گونهبه ،اندكار گرفتهشان بهتكه اينان در استدالال را اگر برخي مقدماتي. اندگرفته

عالمه  .شوندن تغيير راضي نميكه طبق قوانين منطقي منتج نباشد، خواهيم ديد كه آنان به اي
حسب به ،كند كه حتي منتقدان منطقاين نكته را بهترين شاهد بر اين مطلب معرفي مي

  .فطرت انساني خود به صحت قواعد منطقي اعتراف دارند
مكتبي كه تمام معارف بشر را از سنخ  -  رموضعي ديگر در مقام نقد مكتب تذكوي در 
: گويدمي -  كنده اصول منطقي و عقلي براي كشف معارف را ابطال ميانگارد و رجوع بيادآوري مي

پيمودن طريق استدالل با استفاده از اصول منطقي، امري فطري براي انسان است كه گريزي از 
آن نيست، و محال است كه يك نوع به دستگاهي فطري و تكويني مجهز گردد و آنگاه در عمل 

  .)263همان، ص(رسد مطلوب ن هدچار خطا شود و به نتيج
  فطري بودن علم به جهان خارج .4

 هداند جهاني در خارج از وجود او هست و كارهايي را با اراداينكه انسان مي ،عالمه در موضعي
 ،استاد مطهري در شرح اين سخن. خواندمي» معلوم فطري« ،دهدخود در آن انجام مي

  : كنديمعلومات فطري را داراي دو معناي اصطالحي معرفي م
گانه يا امر ديگري احتياج داشته باشد، عاقله بدون اينكه به حواس پنج همعلوماتي كه قو .1

   .حسب طبع واجد آنهاستبه
و اگر هم  ،اذهان در آنها توافق دارند و قابل انكار و ترديد نيست همي كه همحقايق مسلّ .2

  . عمل مورد قبول و پذيرش وي هستدر د، كسي آن را به زبان انكار نمايد يا در آن اظهار ترديد كن
  .  )82ص ،1379، طباطبايي( نه معناي نخست ،داندمعناي دوم مي وي مراد عالمه در كالم مزبور را

عالمه در خالل مباحث خود به فطري يا غريزي بودن برخي ادراكات ديگر نيز اشاره كرده 
از آن ) ناپذيري اين صورتحول(راكي امتناع اجتماع نقيضين، و عينيت و ثبات صور اد هكه قضي

  .)364- 365، صهمان: بنگريد به(جمله است 
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   نتيجه
طباطبايي، در  هفكري عالم هفطرت در منظوم هدهد كاركردهاي نظريحاضر نشان مي پژوهش

 هشناسانشناسانه و معرفتهاي جامعهپردازيدانش كالم اسالمي محصور نمانده و به نظريه
كساني همچون  - ته است؛ اين در حالي است كه متقدمان و معاصران وينيز راه ياف ايشان

كالم و حداكثر، اخالق و عرفان به اين نظريه  هتنها در حوز - ) ره(و امام خميني آباديحكيم شاه
كاركردهاي اين نظريه در استاد مطهري به اوج خود رسيده  هروند رشد و توسع. اندتمسك جسته

مفهومي فطرت  هست كه عالمه دايرا كشف گرديد آن پژوهشخالل اين  ديگري كه در هنكت. است
نه چيزي  ،فطرت اعم از عقل نظري و عملي استمفهوم بنابراين . داندعقل نيز مي هرا شامل قو
قيضين، تفكر منطقي و وصول به وي ادراك اموري همچون امتناع اجتماع ن. عرض آنمباين و هم

دهد؛ را به فطرت نسبت مي - كه از مدركات عقل نظري است  - ج از طريق ترتيب مقدمات نتاي
كه از  - كه اموري همچون حسن و قبح امور، بايدها و نبايدهاي اخالقي، عدالت، دفاع و جهاد چنان

  .داندرا از مدركات فطرت مي - مدركات عقل عملي است 

  منابع فهرست
 .قرآن كريم -
 .1370سروش،  :، تهرانتفرج صنعسروش، عبد الكريم،  -
مجلد، به چهار جلد در يك ، اصول عقائد و دستورات ديني، محمدحسين سيدطباطبايي،  -

  .1382دفتر تنظيم و نشر آثار عالمه طباطبايي،  :اهتمام اصغر ارادتي، قم
مجموعه مطهري، مرتضي : ، دراصول فلسفه و روش رئاليسم، ـــــ ـــــــــــــــــــــــ -

  .1379صدرا، : تهران، 7، چ6، جآثار
 :النشر االسالمي، قم ةسسؤمبه تحقيق ، هالرسائل التوحيدي، ـــــ ـــــــــــــــــــــــ -

  . ق1415قم،  هعلمي هجامعه مدرسين حوز
األعلمي للمطبوعات،  سسةؤم :بيروت، الميزان في تفسير القرآن، ـــــ ـــــــــــــــــــــــ -

  .م1997/ق1417
، به ترجمه و تعليقات صادق الريجاني، انجامانسان از آغاز تا ، ـــــ ـــــــــــــــــــــــ -

  .الف1388 بوستان كتاب، :قم
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به كوشش سيد هادي خسروشاهي،  ،1- 2، جهاي اسالميبررسي،  ــــــــــــــــــــــــــــ -
   .ب1388بوستان كتاب،  :قم

 :قم ،...پرسش و پاسخ، به ضميمه حد سارق در اسالم و ، ـــــ ـــــــــــــــــــــــ -
  .تاادي، بيانتشارات آز

 :قم، 2، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، چتعاليم اسالم، ـــــ ـــــــــــــــــــــــ -
  .د1388بوستان كتاب، 

كوشش سيد هادي خسروشاهي، به ، روابط اجتماعي در اسالم، ـــــ ـــــــــــــــــــــــ -
  .ج1388بوستان كتاب،  :قم

بوستان كتاب، : قم، 2چخسروشاهي،  ، به كوشش سيد هاديشيعه، ـــــ ـــــــــــــــــــــــ - 
1387.  
، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، 1-2، جمجموعه رسائل، ـــــ ـــــــــــــــــــــــ -

 .ه1388بوستان كتاب،  :قم، 2چ
نامه دوره ، پايانتطور تاريخي نظريه فطرت در فلسفه و عرفان اسالمينژاد، محمد، غفوري -

 هياتايي احمد بهشتي و احد فرامرز قراملكي، دانشكده الدكتري فلسفه و حكمت اسالمي، به راهنم
  .1389دانشگاه تهران، 

  .1384 فرهنگ و انديشه اسالمي، پژوهشگاه :تهران، استاد مطهري و كالم جديد، فرامرز قراملكي، احد - 
  .تابي نا،بي: جا، بياخالق هفلسف هجزوالريجاني، صادق،  -
  .1384صدرا،  :، تهران23، جآثار مجموعه :در ،آزادي معنوي ،مطهري، مرتضي -
 ،6، جمجموعه آثار: در، هاي اصول فلسفه و روش رئاليسممقدمه و پاورقي ،ـــــــــــــــ  -

  .1379صدرا، : تهران، 7چ
  .1378صدرا،  :، تهران13، جمجموعه آثار :، درنقدي بر ماركسيسم ،ـــــــــــــــ  -
 ،طباطبايي، محمدحسين :، در»له وحيتوضيحات مربوط به رسا«مكارم شيرازي، ناصر،  -

  .1388بوستان كتاب،  :، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، قم1، جمجموعه رسائل
  .1387بوستان كتاب، : ، قم2، چ2عيار نقديثربي، يحيي،  - 


