
 

  

 

 

 

 حیات سیاسی دادهایش درفطرتمندی انسان و برون
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 طرتف بر مبتنی مشترک سياسی حقوق نظام هئارا امکان مانند متعددی مسائل. آنهاست ترینمهم از

 موضع اتخاذ که دارند وجود فطرت با هماهنگ جامعه ایجاد به حکومت تکليف و هاانسان همه برای

 فرضيه .است ثرمؤ آنها به پاسخ در انسان فطرتمندی به عنایت و، مهم سياست در موردشان در

 دکنمی تدبير را مخلوقی چنين حيات خدا و است فطرت از برخوردار انسان» که است این تحقيق
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 دادهای سياسیبرون در که فطرت از ابعادی به، مطهری مرتضی شهيد آثار و الميزان تفاسيری چون

 سياسی حيات مدیریت در را فطرت به اعتقاد دادهایبرون برخی و دارد اشاره، انداستفاده مورد
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 مقدمه

 ،تیشناخمعرفت مختلف ابعاد شناسی درسياست و تدبير حيات اجتماعی همواره بر نوعی از جهان

استوار است و اصول و قواعد ...  شناختی وارزش ،شناختیجامعه، شناختیانسان ،شناختیهستی

ياست های مادی بر سشناسیبر این اساس وقتی جهان. ندنکاخذ می  بانیتدبير سياسی را از این م

در بخش . توان دیدروشنی میایش را در اصول و قواعد سياسی بهدادهبرون، یابندحاکميت می

رحالی؛ داست« فطرتمندی شهروندان» باور به ،ثيرگذارتأ مبناهایشناختی یکی از مبانی انسان

، هاارزش، کنندفطرت انسانی را نفی می و اموری چون ابعاد روحانیکه بيشتر مکاتب مادی 

یریت کنند و در مدانکار می، اندناها پذیرفتهبها و مقدسات انسانی را که باورمندان به این مگرایش

سم يماتریال»ها برای نمونه در این نگره. پردازندبه تدبير می اساس حيات سياسی نيز بر این

های انسانی زیرا ارزش ؛رسندنظر میموضوع متضاد بهدو « ها و مقدسات انسانیارزش»و  «انسانی

 یحقيقت ،با فطرت انسانی سازگارند و فطرت انسانی هم با این سازگار است که در سرشت انسانی

این دوگانگی مادی و روحی در ثير تأ. ه ميل به تعالی در ذاتش نهفته استمتعالی وجود دارد ک

به بيان شهيد مطهری تضادهای تاریخی  .توان نشان دادانسان را در مسائل اجتماعی و سياسی می

، گروه اهل حق، اندههایی که در جهت عقالنی پيش رفتانسان ؛هایندناشی از تضاد سرشتی انسان

اند و نبردهای انسانی گروه اهل باطل را شکل داده، انددر حيوانيت سقوط کردههایی که و انسان

؛ 179 :16ج ،1382 یی،طباطباالر.ک: ؛ 515 :3، ج1380ی،مطهر) جوستجو با منفعتنبرد طبقه حق، تاریخ

را  انسان از فطرت قرآن کریم برخورداری، خالف این دست آرا و نظریاتبر .(24 :1386، آملی جوادی

مسائل متعددی موضع متناسب با  در مورد، توان در مدیریت سياسیمی این اساس بر .پذیردمی

 ياتح در انسانی ثابت هایپذیرش یا رد حضور ارزشمانند مسائلی ؛ فطرتمندی انسان اتخاذ کرد

 ظایفو و حقوق نظام هامکان ارائ ،بشری فطریات مدار سياسی بر پذیریتربيت، سياسی اخالق و

 فطرت، با سياسی لزوم سازگاری قوانين ها،انسان همه برای فطرت بر مبتنی مشترک سياسی

 و رسالتمندی انسانيت تکامل معناداری ،انسان به طرفهیک هاینگاه نفی در فطرت نقش پذیرش

بنابراین در برابر این مسئله که آیا قرآن کریم . فطرت با هماهنگ جامعه ایجاد در دینی حکومت

ثيری در سياست و مدیریت ، تأداند و آیا اعتقاد به این مبنا و باوررا برخوردار از فطرت می انسان

 ،انسان برخوردار از فطرت استحقيق بر این اساس استوار است که فرضيه ت، حيات اجتماعی دارد
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حيات  در مدیریت دادهایی رابرون ،کند و اعتقاد به این مبناخدا حيات چنين مخلوقی را تدبير می

د از اشاره و بع یابدتحقيق با استناد به قرآن کریم و تفاسير قرآنی سامان می. سياسی درپی دارد

دادهای اعتقاد به فطرت برخی برون، اندمورد استفاده دادهابه ابعادی از بحث فطرت که در برون

 . گردددر مدیریت حيات سياسی معرفی می

 سياسی و قلمرو اجتماعیفطرت بشر و فطری بودن دین در . 1

آنگاه رابطه فطرت با فلسفه بعثت و دین ، الزم است ابتدا چيستی فطرت و ماهيت آن بيان شود

ع انوا تبيين گردد و، منظور از فطری بودن دین که سياست از قلمروهای آن است ؛روشن گردد

 . گيردالفان فطرتمندی مورد اشاره قرار فطرت معرفی و دیدگاه مخ

 هافطرت؛ چيستی و ویژگی. 1ـ1

: 1376، الجوهری ؛285: 10ج، 1416، منظور)ابن است« سابقهنوع خاصی از آفرینش بی»فِطرت 

های سرشتی ویژگی»و منظور از آن  (179: 16ج، 1417، طباطباییال؛ 258: 3ج، 1375، طریحیال ؛249ـ248

ان انس رو؛ ازایناست تر از غریزهو آگاهانه اکتسابی غير، فطرت امری تکوینی. باشدمی« انسان

 مانندـ ولی فطریات ، غریزه در حدود مسائل مادی زندگی حيوانی است. داند فطریاتی داردمی

این  1.به مسائل فراحيوانی و خاص انسان مربوط استـ  دینی و حس خير اخالقی ،جوییحقيقت

همه آنچه مسائل  واقعدر . ی از نهاد انسان استکه جزئ ،های اجتماعیحس نه از ضرورت

انسانيت انسان در  در سرشت انسان دارد و ریشه، شودهای انسانی ناميده میفراحيوانی و ارزش

روح نيز مجموعه فطرت از خواص و زیر .(468ـ463: 3ج، 1380، )مطهریگرو قبول این فطریات است 

: و رابطه او با دین آمده است در قرآن در مورد انسان «ةفِطرَ» 2.آن است ظرف، و روح باشدمی

ن روى خود را متوجه آئي ؛اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل ةفطرفاقم وجهک للدین حنیفا »

ها را بر آن آفریده دگرگونى در آفرینش خالص پروردگار کن این فطرتى است که خداوند انسان

                                                             
 .24: 1386آملی،  جوادی: غریزه بنگرید به و فطرت درخصوص تفاوت . 1

 .اسالم دیدگاه از انساناحمد واعظى،  ؛نفس معرفتآملى،  زادهدر این خصوص بنگرید به: حسن حسن . 2
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 .(30 :)روم «خدا نيست

  بعثت و دینرابطه فطرت با فلسفه  .2ـ1

 : انددفلسفه بعثت پيامبران را مرتبط با فطرت می، امام علی)ع( بعد از اشاره به خلقت انسان

و َيحتَجُّوا  ،و يُذَكِّروهُم َمنسِيَّ نِعمَتِهِ، فبَعَثَ فيهِم رُسَُلهُ و واَترَ إلَيهِم أنبياءُه لِيَسَتأدُوهُم مِيثاقَ فِطرَتِهِ

پس ]خداوند[ رسوالن خود را ؛ هو ُيرُوهُم آياِت المَقدِرَ، يروا لَهُم دَفائنَ العُقولِو ُيث، علَيهِم بالتَّبليغِ

ميان آنان برانگيخت و پيامبرانش را پياپى سوى ایشان فرستاد، تا از آنان بخواهند عهد الهى را 

رساندن شده او را به یادشان آورند و با و نعمت فراموش جای آورندهکه در فطرتشان نهاده است، ب

هاى ردهایشان را بيرون آورند و نشانههاى خحجت را بر آنان تمام کنند و گنجينه ،پيام الهى

 .(60: 11ج، 1362 ،مجلسیال؛ 1طبهخ :البالغه )نهج قدرت ]خدا[ را به آنها نشان دهند

 دینى که .که مالزم فطرت باش این است «فِطْرَتَ اللَّهِ» معنای: عالمه طباطبایی معتقد است

سویش هدایت و فطرت الهى به، ن دعوتآ ههمان است که خلقت ب، واجب است برایش اقامه وجه

ان و روشى که بر انس، دین چيزى غير از سنت حيات چون؛ پذیر نيستفطرتى که تبدیل ؛کندمى

 ؛ردسعادت نداجز پس هيچ انسانى غایتى  .نيست، سعادتمند شود واجب است آن را پيشه کند تا

و ، هدایت فطرى، آنهاست مطلوبو هدفى که  سوى سعادت خودتمام انواع مخلوقات بهکه چنان

 .(179: 16ج، 1417، طباطباییال) اند که با آن هدف مناسب استهدمجهز شابزارهایی و به ، خلق ایگونه

رت بشر فط .انجامدفطرتی دارد که به تتميم نواقصش می، انسان مانند دیگر انواع ایشاننظر به

کند و به سنت خاصی در تتميم ، شود کاری را هم که باید قصد کندای هم دارد که موجب میویژه

 فَطَرَ لَّتِیا اللَّهِ ةَفِطْرَ» :کند که باید فقط آن را بپيماید حيات و راه معين دارای غایت مشخصی هدایتش

 شاکه با توجه به ساختمان وجودی نوع واحدی است، کندانسانی که در دنيا زندگی می .«عَلَیْها النَّاسَ

دارای سعادت ، از جهت انسان بودن روازاین .منافع و ضررهایش یکسان است، )مرکب از روح و بدن(

سوی روش واحد ثابتی باشد که هادی ثابت و شقاوت واحدی است؛ پس باید رویکرد اعمالش به

برای همين بعد از . لقت باشدهمان فطرت و نوع خ، واحدی به آن هدایت کند و باید آن هادی

 .(همان) «اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ ال» :فرمود «عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْرَتَ»

  منظور از فطری بودن دین .3ـ1

این است که بشر به ـ  که سياست هم از قلمروهای مهم آن استـ منظور از فطری بودن دین 
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 طریف نيازهای با دین متناسب دارد و شده که برای پذیرش دین آمادگینوعی از سرشت آفریده 

 علی یولد مولود کل»که  (ص)اکرم پيامبر روایت توضيح در (ع)باقر امام .(129 :1384، )رجبی اوست

نيز  )ع(نينؤممالامير .(2: 13ج، 1361، کلينیال) «خالقه جل و عز اهلل بان المعرفه یعنی»: فرمود ،«الفطره

همان راه ، اگر بشر به حال طبيعی بماند .(110طبهخ :البالغه نهج) «التوحید هی االخالص کلمه»: فرمود

، 1380، )مطهری کننداند که زمينه انحراف او را فراهم میاین بسترهای خارجی و، کندرا انتخاب می

های از ویژگی. دهداش را غلبه میهای بعد مادیگرایش ،و انسان با سوء اختيار( 458ـ454: 2ج

 ؛واسطه آنهاستشناخت بی سازگاری با معرفت حقِ روشن و ناسازگاری با باطل روشن و ،فطرت

، شيرازی؛ ال115: 1390، )ابوالحسنی فطرت نيازمند منطق است، اما در صورت پيچيدگی حق با باطل

: 20ج ،1417، طباطباییال) گردداثر بىیا ضعيف ، خاطر عواملىبه و ممکن است (165: 1ج، الف1368

 .(40: تابی، شيرازیلا ؛132

اما اقتضا و جویایی دین در سرشت بشر قبل از  ،وحی است، دین پيامبران أهرچند منش

عرضه بود و پيامبران آن استعداد را پرورش دادند و فطرتی )تقاضایی( در انسان هست که پيامبران 

 .اسدشنبرای همه مردم می «اهلل ةفطر»دین را  گفته،پيش آیه. شوندبرای پاسخ به آن مبعوث می

الزمه خلقت بشر چون  ؛رسدهمه مىبه هدایت فطرى ها فراگيری دارد و نسبت به انسان فطرت

: 12ج، 1417، طباطباییال) موجود است یکسانصورت بهشان و در همه افراد در آغاز خلقت است

و از ابزارهای ( 603: 3ج، 1380 ،مطهری: بنگرید به) اپذیرنتغيير و تبدیل وخدادادى و ذاتى  ؛(123

تحقق  برای تنجز وفطرت ، های مذکورویژگی با وجود. سوی مسير الهی استهدایت درونی به

 اتمام حجت بر مکلفان وظایف کافی نيست و وجود امر تشریعی برای تنجز و تحقق تکليف و

 : نویسدمی( 26 :)رعد «... یُوصَلَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ما یَصِلُونَ الَّذِینَ» آیه ذیلطباطبایی عالمه . ضروری است

 شهادت به، باشد شده نازل وحى ناحيه از که است تشریعى امر، «امر» از منظور که است این ظاهر

 که است شریعت در نازله احکام بر مؤاخذه و حساب، آرى. «الْحِسابِ سُوءَ يَخافُونَ وَ»آیه  ذیل

 مثالا  که است مسلم این و ،تنهایىبه فطرت احکام بر نه، کندمى یيدتأ را فطرت تشریعى احکام

 در، نرسد مستضعف اشخاصى به عدالت خوبى و ظلم قبح به مربوط شرعى و ظاهرى احکام اگر

 هب هم مستضعفان هرچند، شوندنمى مؤاخذه ،است رسيده ایشان به که کسانى آن مانند قيامت

 تمام تنهایىبه فطرت طریق از الهى حجت. بکنند درک را عدالت خوبى و ظلم زشتى خود فطرت
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 بَعْدَ  ةٌحُجَّ اللَّهِ عََلى لِلنَّاسِ  يَكُونَ لِئَلَّا» :گردد منضم فطرت به نيز وحى طریق باید بلکه، شودنمى

 .(467: 11ج ،1417، طباطباییال ؛165: )نساء «الرُّسُلِ

  فطرترابطه هدایت و  .4ـ1

، در هدایت فطری. فطری یا زبانی است، در مورد نسبت هدایت و فطرت نيز گفتنی است هدایت

 اعتقاد حق، که با آن الهاماست ش را به الهامى مجهز کرده او هستی آفریدهای گونهبشر را به خدا

نيز بنگرید  ؛8 :)شمس «وَ تَقْواهاوَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها » :دهدو عمل صالح را تشخيص مى

خدا هم باید گفت هدایت کالمى در مورد . داندخالئق مى همه خدا را حاکم بر ،فطرت .(30 :روم به:

افق و نقشه راه زندگی را برای  تا نمودجعل و شرایع را ، نازل فرمودو کتب را کرد  انبيا را مبعوث

 و بين بشر جریان داشته همواره و این دعوت، کندو سعادت و شقاوتش را بيان  سازد روشنبشر 

 .(123: 20ج، 1417، طباطباییال) است یيد شدهأدعوت فطرت ت اب

  تقسيمات فطرت .5ـ1

، مالگرایش به ک، جوییحقيقت مانند و احساسی و گرایشی ،انسان دو نوع فطرت ادراکی و شناختی

، ذاتی علوم قرآن، در بعد ادراکی .(24: 1386، آملی )جوادی دارد عشق و پرستش، خالقيت، جمال

در  حصولی مگر آنکه علوم شمارد؛می نفس مهمان را حصولی علوم و ميزبان را حضوری و فطری

 ینانسان است ادراک شود، که در ا ينشب یفطر یکه از قوا یروند ادراک به امامت عقل نظر

 :الف1368جوادی آملی، ) و به تبع آن، ثابت و جاودان خواهد شد یصورت، هماهنگ با علوم فطر

 :همان) در ادراک دچار شک است، انسان بدون فطریات فطری و ثابت است و، اصول تفکر .(176ـ174

دليل  دین، منظور از فطری بودن دین از حيث ادراکی این است که ادراک و پذیرش عقلی .(479

ال شد ؤبقره س 78وقتی از امام حسن عسکری)ع( ذیل آیه . ستهخواهد یا دليلش با خودش نمی

 «... قد اضطروا بمعارف قلوبهم و... »: فرمودحضرت ، کندچرا قرآن توده جاهل مردم را نکوهش می

برای نمونه انسان به حکم . برخی مسائل نيازمند تعليم و دليل نيستند .(2: 87ج، 1362، مجلسیال)

ماد نباید به او اعت، ولی خودش عمل نکرد ،داد فهمد که اگر کسی دستورمعارف سرشتی و قلبی می

، نندکدیدند علمایشان به تقوا و پاکی الزام میاسرائيل که میاما توده بنی ؛کرد )ادراکات اوليه فطری(

   .کردندباز به آنها اعتماد می، کنندعمل نمیبه آن ولی خود 

جتماعا، طلبیقدرت، طلبیبرتری، ل به فرزند داشتندر مورد فطریات گرایشی اموری چون مي
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ها از امور فطری در حوزه خواست، پرستش و خداجویی، (112: 2ج، 1417، طباطباییال؛ 213 :)بقره گرایی

 . )غير از فطریات جسمانی( هستند

گی دلباختتألّه و »ذوب شدن در خدا باوری در نهاد انسان تعبيه شده، حقيقت وی بيش از  چون تاله و

چون حيات انسانِ واقعی در تألّه او ذوب شده است، اگر کسی  نيست، و« به جمال و جالل الهی

سان شود. انحياتش مخدوش می بيند ودستور خدا را درباره نبوّت پيامبری نپذیرد، تألّه او آسيب می

 .(152ـ150 :1389، آملی )جوادی و تألّه و خداخواهی فطری را به فعليت برساند یباید حيات اله

 شهيد مطهری. شوندمیاساس خودمحوری نيستند و معيار انسانيت شناخته ها براین خواست

ه خالقيت گرایش ب، گرایش به زیبایی، گرایش به خير و فضيلت ،جوییاین فطریات را شامل حقيقت

سرشت روحی خواهی گرایشی است که در برای مثال حقيقت. داندپرستش می و عشق و، و ابداع

 «نفخت فیه من روحی» :انسان مرکب از ماده طبيعی و روح غير طبيعی است. انسان نهاده شده است

 ، وییجعناصر طبيعی او را به طبيعت و عناصر غير طبيعی به فراطبيعت مثل حقيقت .(29 :)حجر

، رایشو گها شود دین از حيث خواستوقتی گفته می. سازندوابسته میخواهی یا پرستش فضيلت

 کشاندسوی خدا و دین مین است که احساسات انسان او را بهیعنی توجه به خدا چنا، فطری است

اعتقاد و گرایش به خدا و پرستش  اننداصول اساسی دین مالبته  .(612و 501ـ484: 3ج، 1380، )مطهری

لفت باشد و از مخاتمام جزئيات دین مطابق فطرت  نه اینکه، ت داردخدا با نوع آفرینش انسان موافق

فطرت همواره سالم  البته .(180: 16ج، 1417، طباطباییال) الزم آیدبا فطری بودن دین  تمخالف ،با آنها

 (30 :)رومرسول اکرم)ص( نيز ذیل آیه فطرت  .گرددماند و گاه دچار انحراف و مریضی هم مینمی

کل مولود یولد علی الفطره فابواه »: دهدبودن انحرافات دینی توجه می ها و عارضیبه تولد فطری انسان

فطرت ، به جهاتی از این دست .(83و 80ابواب، جنائز کتاب، 1406، بخاریال) «یهودانه او ینصرانه او یمجسانه

تحقق وظایف کافی نيست و وجود امر تشریعی برای تنجز  برای تنجز و، های مذکورویژگی با وجود

رعد این مطلب را سوره  26 عالمه ذیل آیه. اتمام حجت بر مکلفان ضروری است تحقق تکليف وو 

 و دانندمی سمعی و عقلی را تکاليف شيعه متکلمان .(46: 11ج، 1417، طباطباییال) توضيح داده است

 . دارد نياز سمع به عقل و است شرع از متأخر ،تکليف معتقدند

 کنند و چون فطرت و روح ارتباط دارندمادی فطرت را انکار میمکاتب ، در مقابل مکاتب الهی

ها و گرایش، هادر نتيجه همه ارزش، دانندکنند و انسان را مادی میاین گروه روح را نفی می و
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ها ارزش و سم انسانیيماتریال. در حقيقت منکرند، آنهاست مشتمل بر فطرتمقدسات انسانی را که 

های انسانی با فطرت انسانی سازگارند و زیرا ارزش ؛متضاد هستند مسئلهو مقدسات انسانی دو 

عالی متعالی هست که ميل به ت یحقيقت ،فطرت انسانی هم با این سازگار است که در سرشت انسانی

 .(515: 3ج، 1380، )مطهری در ذاتش نهفته است

  سياسیو  دادهای پذیرش فطرت انسانی در مدیریت حيات اجتماعیبرون. 2

پذیرش آن استلزاماتی در ، های فطرتاقسام و گستره و آسيب، هابا توجه به مجموع ویژگی

  .کنيمترین آنها را تشریح میبرخی از مهم در ادامه ورزی و مدیریت معتقدانش دارد کهسياست

  های ثابت انسانی در حيات و اخالق سياسیپذیرش ارزش .1ـ2

 و مظلوم یاریمانند  یاسيس و یاجتماع اتيدر ح یانسان هایارزشباید ، «فطرت»با پذیرش 

رت هم فط. ها با فطرت انسانی سازگارندبه رسميت شناخته شوند؛ زیرا این ارزشمقابله با ظالم 

و حقيقت ، های مقدس در وجودش باشدای برای این گرایشبا این هماهنگ است که انسان مایه

گرایش به تعالی در ذاتش نهفته است و تضاد حقيقی  مقدسی در نوع آفرینش انسان هست که

هایی چنين ارزش، «مکتب مادی»اما پيروان  .(514: همان) 1گویای این واقعيت است، درونی انسان

 . پذیرندسياسی نمی و را در حيات اجتماعی

عدم نسبيت اخالق ، های ثابت انسانی در همه بشراز سویی نتيجه پذیرش فطرت و ارزش 

بودن دارای گروهی از  زیرا انسان از جهت انسان ؛است...  تاریخی و ،سياسی ،حوزه اجتماعیدر 

اما  .(526: همان: بنگرید به) اخالقيات است که در دوره بدویت و تمدن به یک گونه صادق است

، اخالق اجتماعی روازاین؛ (229: 1376، )فرانکنا های انسان متغير استمکاتبی ادعا دارند ارزش

 دمع پذیرش هنجاری با گراییتنسبيبرای مثال در . را نيز نسبی خواهند دانست ... سياسی و

 جوامع یا افراد قبول مورد هایارزش که چون شودمی بيان، اخالقی قواعد و اصول در ثبات

 ایپ اخالقی اصول رعایت بر نباید ،ندارند واقعی مبنای اخالقی هایارزش یا متفاوتند، مختلف

، مصباحمجتبی ) نمود داوری بشری جوامع یا افراد قبول مورد اخالقی هایارزش درباره و فشرد

 اخالقی احکام و اصول، هاارزش از یکهيچ ،اخالق گرایی دراساس نسبيتبر .(177 و171 :1378

                                                             
 .34: 1380یزدی،  مصباح: اخالق بنگرید به نسبيت تاریخچه . درباره1
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 توافق یا خاص شخصی نظر و طیشرا، زمان اختالف به اخالقی هایگزاره همه و نيستند ثابت

 . تغييرند قابل جامعه

جویی در اگر حقيقت . برای مثالدر حوزه اجتماعی و سياسی دارد دادهاییبروناین دیدگاه  

انی زم« اخالق ليبرالی»یا  ،تواند فاقد ارزش شوددر دوره دیگر می، ای برای بشر ارزش باشددوره

اصول ثابتی موجود نخواهد بود تا گفته شود اخالق  ؛ در واقعارزش استارزشمند و زمانی بی

تواند اخالق هيچ گروهی نمی ،انگارانهبا این مبنای نسبی. ضد ارزش است مانهر زدر ليبرالی 

کدام در چون هيچ ؛یا همدیگر را از لحاظ اخالقی محکوم کنند، خود را بر دیگران تحميل کند

 در تساهل و تسامح، اخالق تنسبي پذیرش با .(227 :3، ج1380 ،طهریم) ندشرایط دیگران نيست

 هر و الزم خواهد بود عمل در اخالقی اصول به پایبندی در گریالابالی ترویج و اخالق کلی اصول

 هایشيوه همه و ندارد وجود اخالقی ثابت تواقعي چون ؛است کاریهر  انجام به مجاز کسی

در  القیاخ فضایل تبليغ و نياز نيست؛ توصيهمنطقی  اثبات و شودانگاشته می درست اخالقی

عملکردشان نباید صورت  خاطربه ه دیگرانذاخؤم و بود خواهد معنابی اجتماعیو حيات سياسی 

 عدل اقامه از سخن گفتن و معنا خواهند شدظلم سياسی بی عدالت و مانند بگيرد؛ مفاهيمی

جوامع ممکن است اند و خاصی گروه یا جامعه قراردادی و اعتباری، مفاهيم این چون؛ معناستبی

  . دیگر چنين اعتباری را نپذیرند

: 1373، یزدی مصباح) ثبات و اطالق دارند، خالف فروعراین در حالی است که اصول اخالقی ب

دارای  نه اموری مقدس و ،ای از آداب و قواعد قراردادی خواهند شدسلسله ؛ در غير این صورت(40

ت های ثابها و ارزشها و مقدسات انسانی از منظر کسانی که اصالتشرافت. واقعیفضيلت و خير 

شمار موهومات مقتضی مصلحت اجتماع بشری یا موهومات  در، پذیرندانسانی و فطریات را نمی

د که کنها اشاره میبه مارکسيستشهيد مطهری  نمونه، عنوانبه .شوندبندی میغيرمفيد طبقه

ا دانند تن طبقه محروم میيدینی و مذهبی را مخلوق طبقات مرفه برای تسک، مفاهيم اخالقی

این امور را مخلوق « هچني»دهد در مقابل توضيح می .سياسی آنها شوند مانع شورش اجتماعی و

 انگارد و معتقد است چون طبق قانون طبيعتطبقات فرودست برای جلوگيری از تسلط اغنيا می

ر که گيرد مفاهيم مذکونتيجه می، تقویت ضعفا غلط است ا فدا شوند وباید اقویا بمانند و ضعف
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 .(532ـ528 :3، ج1380 ،یطهرم)باید نفی شوند  ،)کمال فقط در قدرت است( مانع تکامل بشرند

  پذیری سياسی بر مدار فطریات بشریتربيت .2ـ2

ها استعدادها و گرایشای از وجود مجموعه، اجتماعی و سياسی، فرض تربيت و رشد فردیپيش

آنها را در مسير کمال ، هانظر گرفتن این استعدادها و گرایشو مربيان با در، شهروندان است در

تربيت سياسی و ، ها که همان فطریات انسان استها و گرایشدهند و با پذیرش ویژگیرشد می

يح توض. خواهد داشتتربيت و رشد معنا ن، ولی بدون مبنای فطرت، شوداجتماعی بشر ممکن می

ای هدر همه گستره و گریز از شرکدر همه ابعادش گرایش به توحيد که گونه همان ،اینکهمطلب 

 ،های شهودی فطری در انسانست و بينشبشر افطری ، سياسی جمله حيات اجتماعی وزندگی از

 نيز سياسی های فردی و اجتماعی ودر همه عرصه ر از باطلتمایل به حق و تنف، فعليت دارد

 لیو ،آگاه است ير و شرفجور و تقوا را به انسان الهام کرد و او به خ وندخدابا اینکه  .چنين است

ر تربيت نادرست در مسي اثر بر کسیهر رو ازاین .خير و خوبی گرایش دارد، به سمت تقواهمچنان 

و ا رهنگی و سياسیو فضای ف محيط جامعه، سوء تربيت خانوادهو  گيرد بو بدی قرار  فجور و شر

بی و طلفطرت حق، به روش صحيح تربيت شودهم  اگر تحميل بر اوست؛، این سير، را آلوده کند

بنابراین فطرت  .زیرا این حقيقت در نهاد همگان نهفته است ؛شودخواهی در او شکوفا میکمال

متمایل است و گرایش به باطل را محيط بر او  ـ جمله سياسیدر همه ابعادش ازـ  انسان به حق

 : کندمی ارائه

 تحت بعد و است صادق و امين، نشود تبهکاری به آلوده اگر آید،می دنيا به آغاز در که انسانی

 و قمطل کمال به گرایش انسان...  شودمی متمایل تبهکاری و آلودگی به محيط یا خانواده تأثير

 خوب و بد و شر و خير به او و کرده الهام نيز تقوا را و فجور او به خدا گرچه ؛دارد پاکی و خير

 ای خانواده تربيت ءسو اینکه شرط به ،است خوبی و خير و تقوا سمت به ميلش ولی، است آگاه

 رقرا بدی و شر و فجور مسير در غلط تربيت اثر در انسانی اگر و ،نکند آلوده را او جامعه محيط

 .(42: 1386، آملی )جوادی اوست حقيقت بر تحميلی واقع در حرکت و سير این، گرفت

پذیری سياسی انسان در دو جهت موافق و مخالف فطرت را تربيت ،همين نکته و ویژگی

توان توضيح داد را در کالمی از شهيد مطهری بهتر میاین برون .(176 :1389، همو) سازدممکن می

 «شراصالت فطرت ب»اصالت اجتماع و تربيت بر مبنای آنجا که با مقایسه تربيت با مبنای  داد؛
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 : نویسدمی

ازند که منظور طبقه ها را طوری بسخواهند انسانمی...  کسانی که قائل به اصالت اجتماع هستند

رمان که ف صد انضباطی نياز داردگویند جامعه به سربازهایی صد درمی...  مين شودحاکمه بهتر تأ

اگر به او ...  فرمانده به چيزی فکر نکنند چرا اطاعت کنند و غير از فرمانو مافوق را بدون چون 

 فکر نکند که آخر این مردم چه گناهی دارند ،یک بمب دادند و گفتند برو باالی این شهر بينداز

تربيت یعنی پرورش دادن استعدادهای واقعی . معنای واقعی نيستولی این براساس تربيت به... 

-453 :3، ج1380، )مطهری باید آن را پرورش داد، در او عاطفه انسانی وجود دارداگر ...  انسان

454). 

 . کندمی اشاره نيز «تاریخ تکامل» در مبنا این ثيرتأ به وی

  هاه نظام حقوق و وظایف سياسی مشترک مبتنی بر فطرت برای همه انسانامکان ارائ .3ـ2

 سعادتمند شود تاباید در پيش بگيرد  انسان کهاست  و روشى، حيات سنتِمعنای دین که به

 جوادی ؛189ـ193 :همان) شودفطری معرفی می( 30 :)روم قرآن در، (180ـ179: 16ج، 1417، طباطباییال)

. اقتصادی و سياسی دارد، اجتماعی، فردیازجمله از طرفی دین ابعاد گوناگون . (48: 1386 ،آملی

نيز سخن بگویيم و سياست و ابعاد مختلفش مانند « فطریبخش سياسی دینِ »بنابراین باید از 

ا توجه بطباطبایی برای مثال عالمه . اهداف را با مبنای فطری بودنش بشناسيم و حکومت، قدرت

همه  کهچنان ؛استانسانى سعادت  معتقد است غایت و هدف نهایی هر« فطرت الهی و دین» به

و به  شده خلق ایگونهبهو  شده هدایت فطرى، مطلوبشانسوى سعادت و هدف به مخلوقات

غایت حيات  .(180: 16ج، 1417، طباطباییال) اند که با آن هدف مناسب استهگشتمجهز ابزارهایی 

 . مين بخشی از سعادت مذکور خواهد بودأسياسی نيز ت

اش نيز دین در بعد سياسی، هافراگيری فطرت نسبت به همه انسان عالوه برهمچنين 

توان به یک روش مشترک در حيات سياسی برای میرو ازاین .هاستهمه انسانمتناسب با فطرت 

ندد بقرآن نيز هرگز دین را جمع نمی. غایت آن باشد، ها اندیشيد که سعادت و کمال انسانیانسان

و سنت  از این منظر حيات سياسی مطلوب .داندو همه را اسالم و تسليم شدن در برابر خدا می

 . تواند مشترک باشدمی این حيات برای همه

 مطابق، ب برای اومصو قوانين که رسدمی سعادت و کمال به وقتی انسان، به بيان دیگر

 .برساند واقعی سعادت و کمال به را او تواندنمی؛ در غير این صورت باشد اشواقعی نيازهای
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 ار انسان واقعی سعادت و است عملی قوانين و سنن و اصول همان که دین، عقل حکم به روازاین

 به را انسان بگيرد تا سرچشمه انسان فطری بينش و گرایش و فطرت از باید، کندمی تضمين

چون فطرت در  از سوی دیگر .(47: 1386، آملی )جوادی طلبدمی فطرتش که کند هدایت مقصدی

و ، (603: 3ج، 1380، )مطهری برای همه است «اهلل ةفطر»ها عموميت دارد و دین مورد همه انسان

امکان ارائه دین واحد برای تمام  ،(124ـ123: 20ج، 1417، )طباطبایی عمومى استهم  هدایت فطرى

ظرفيت ارائه برنامه واحد در حوزه ، دارای ابعاد متعدد است دین . ازآنجاکهبشریت وجود دارد

 ه نظام حقوق وامکان ارائ، مشترکبه این ترتيب وجود فطرت . سياست برای همه بشریت را دارد

استعداد  ،این نظام متناسب با فطرت. کندوظایف سياسی مبتنی بر فطرت برای همه را توجيه می

 .(174و91: 1ج، 1390، یزدی )مصباح ها داردرا در همه انسانسرشت مادی و حيوانی  غلبه بر بعد شر

 صميمت فطری تمایالت و بينشی محکمات پایه بر عملی این نکته هم افزودنی است که عقل

 امام بيرتع به عملی عقل. باشد اصل آن تابع باید که است فروعی، طبيعت عامله قوای و، گيردمی

 و الرحمن به عبد ما»: است سبحان خدای بهشت تحصيل سرمایه و انسان عبودیت مرکز( ع)صادق

 انسان ارادی اعمال رهبری ؛است عمل گرو در بهشت آوردن دستبه و عبودیت .«الجنان به اکتسب

 و منزل تدبير، نفس تهذیب مانند عملی مختلف هایعرصه در و دارد عهدهبه عملی عقل را

 لهم یُثیروا» و «الفضّة و الذّهب کمعادن معادن النّاس» حدیث دو اطالق. کندمی حکم مُدُن سياست

 و علمی مخازن و دفائن این اِثاره. است عملی و علمی هایدفينه شمول سعه ضامن «العقول دفائن

  .(199: الف1389، آملی )جوادی اولياست و انبيا برعهده عملی

حقوق و قوانين بودن  و همين آن را برای منشأ است مشترک هافطرت الهی ميان انسان

نامد می« روح»را  هاميان انسان قرآن جهت مشترک. سازددر عرصه سياسی شایسته میازجمله 

در فرهنگ قرآن هرجا از کرامت و بزرگی انسان . روح دارای فطرت الهی است کندبيان میو 

: دارداز دید قرآن اصل مشترک فطرت سه ویژگی . گرددمیبه روح و فطرت باز ،رودسخن می

  ؛خواهدخدا را میفقط 

. ن استماگونه تغيير و تبدیل در ابه ودیعه نهاده شده است؛ از گزند هر هاانساندر همه 

در تعيين و  روازاین. فطرت الهی است، باشدها مشترک ميان همه انسان تواند اصلآنچه می

 هایی از وجود انسان کهبر مایهتنها نباید سياسی  در ابعاد اجتماعی وشناخت منابع حقوق بشر 
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ین اکننده حقوق بشر موجودی است که وضع ،این اصل طبق .کردتکيه ، گردندمیباز شبه طبيعت

 ها را دارای منشأاما طبق مبنایی که ارزش .(103 :1377 ،همو) شناسدفطرت را نهاده و آن را می

محصول  هاارزش، پذیردرا نمی...  های سياسی وبودن فطرت برای ارزش داند و منشأمادی می

کننده این جامعه است که تعيين» شوند ومعرفی میدر طول زمان ها اراده و تمایالت انسان

گيرد و خداوند نقشی در شود و فرد الگوی رفتاری خود را از جامعه میها محسوب میارزش

این سخن هرچند از منظر توصيفی  .(224: 1377 جمعی از نویسندگان،) «تعيين الگوهای رفتاری ندارد

نظر م اما از، گویندگانش باشد تواند توصيفی صادق از وضعيت بشر در عصرشناختی میو جامعه

ای و تجویزی وضعيت چنين نيست و تالش انبيا و اوليای الهی این است که همين معادله توصيه

. دین های بشر شوندو خاستگاه ارزش وجب بازگرداندن فطرت به مقام منشأرا برهم بزنند و م

 وددَانِهِیُهَ فَأَبَوَاهُ، الْفِطْرَةِ عَلَى یُولَدُ إِالَّ َموْلُودٍ مِنْ مَا» چون فطری و درونی است و روایاتی جلوه همين منشأ

 اکرم پيامبر از .(193: 16ج، 1417، طباطباییال ؛93 و 80 ابواب :1406، بخاریال) «یُمَجدسَانِهِ أَوْ  یُنَصدرَانِهِ أَوْ

، دهندمی نشان هاارزش انتخاب مورد در را محيط از انسان ثيرپذیریتأ ،توصيفی منظر از ص( نيز)

 هایرایشگ از پيروی به را بشر و دهند تغيير را وضعيت این که است این بر پيامبران تالش تمام و

 . خوانندفرا فطری

 سیسيا نيقوان و لزوم هماهنگی با فطرت یاسيس اتيمربوط به ح اصولدر  نیدسازمندی  .4ـ2

  با فطرت

 :توان توضيح دادداد را با سه مقدمه میاین برون

خواهد یا دليل نمی، دین نوع فطرت ادراکی و احساسی دارد و ادراک عقلی انسان دو. 1

 . ستهدليلش با خودش 

 .(614ـ612و  476: 3ج، 1380، )مطهری کشانددین و اوامرش می، احساسات انسان او را به خدا. 2

با نوع آفرینش انسان ، اعتقاد و گرایش به خدا و پرستش خدا اننداصول اساسی دین م. 3

الف با مخ ،باشد و از مخالفت با آنهاتمام جزئيات دین مطابق فطرت  نه اینکه؛ البته ت داردموافق

 جزئيات نهـ  دین یکل همچنين خطوط .(180: 16ج، 1417، )طباطبایی الزم آیدفطری بودن دین 

 دهش نهادینه انسان فطرت درون در حقوقی و فقهی گفتار و رفتار، خُلق، عقيده از اعم ـ آن فرعی
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  .(173: 1389، آملی جوادی) است

های اصول اساسی مربوط به حيات این است که دین الهی در بخشمذکور نتيجه مقدمات 

با فطرت بشر سازمند است و قوانين و اقدامات بشری در حوزه حيات سياسی  ،سياسی اجتماعی و

 باید با فطرت سازگار باشنداعمال حاکميت  و سازی سياسی یا جریان قدرتو اجتماعی مانند نظام

البته سازگار کردن قوانين با فطرت فقط از  .(92ـ90: 1384، آملی جوادی ؛62ـ59 :2ج، 1380، )مطهری

آید که احاطه علمی الزم را داشته و از شبهات علمی و شهوات عملی منجر به عهده کسی برمی

مشروعيت  توان و ،تنها خدا و افراد دارای اذن رو. ازاینخطا در شناخت درست در امان باشد

اجرای آنها در حيات  گذاری وحق آنهاست که بر قانون، تشخيص قوانين مخالف فطرت را دارند

 . مختلف طراحی شود اعصارگونه سازوکار الزم آن در سياسی ناظر باشند و این

کاشفيت فطرت از حقوق و قوانين  و ،دليل امکان انحراف فطرتنياز به قوانين سياسی خدا به. 5ـ2

  سياسی

ا ب تواندمیهمچنين انسان . تواند دچار مریضی و انحراف گرددفطرت می، طور که بيان شدهمان

 مانند رسوخ عواملى و( 116ـ115 :1390، )ابوالحسنی دهدهای بعد مادی را غلبه سوء اختيار گرایش

: 20ج، 1417، طباطباییال) موجب انحرافش گرددت و فطرمانع پذیرش ندای ، ملکات زشت در دل

فطرت نيازمند ، ی یا پيچيدگی حق با باطلدر موارد جزئ همچنين .(457: 3ج، 1380، ؛ مطهری123

در  این .(116ـ115: 1390، )ابوالحسنی توان به فطریات اعتماد کردامور نظری نمی منطق است و در

در حيات فردی و اجتماعی و ...  باطل در اجرا وو تشخيص حق و است که برای تقنين حالی 

ه ب. فطرتی شاخص و معيار خواهد بود که از سالمت کامل  و معصومانه برخوردار باشد، سياسی

نيازمند منبعی دیگر برای ، های آنبشر همواره فراتر از فطرت و احکام و توصيه همين دليل

 در عرصه حيات« تشریع توسط خداوند» .هایش است که حجيت و اعتبار کافی داشته باشدارزش

چنين قطعيت و تنجز و حجيتی را داراست و البته با فطرت سالم نيز هماهنگ  و سياسی اجتماعی

 سوره 26 آیه عالمه طباطبایی نيز ذیل. استو هماهنگ با فطرت از این منظر دین فطری  .است

حقوق و وظایف کافی نيست و وجود تحقق  فطرت برای تنجز و که دهدتوجه میبه این نکته رعد 

، دنرس مستضعف اشخاص به اگر همين تشریعات .الزم است، اتمام حجت امر تشریعی برای آن و

 به ىوح طریق باید . در واقعشوندنمى مؤاخذه است، رسيده ایشان به که کسانى مانند قيامت در
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 .(467: 11ج، 1417، طباطباییال ؛165: )نساء گردد تا حجت الهی تمام شود منضم فطرت

حقوق و قوانين در عرصه  تواند منشأو می است مشترک هافطرت الهی ميان انسانهرچند 

منکشف  کاشف و کهوحی خالف بر ؛فطرت در حد کشف است ارزش همهاین، باشد...  سياسی و

 به وضع نکنند و گوشدهد از خود قانون پيامبران دستور میحتی  ،به همه قرآن رو. ازایناست

 ؛فطرت راهگشاست زياز منظر ضمانت اجرا ن .(106ـ103 :1377، آملی )جوادی دهندمنبع وحی فرا

 گمان گروهی. نيست شخصی هایپرستیمانع سود و منفعت، هيچ چيز جز فطرت الهی رایز

 رد قدرت اگراست  داده نشان تجربه اما، کند ایفا نقشی چنين تواندمی دولت قدرت کنندمی

 .بيابند تا خویش را از عمل به قانون برهانند اهیگریزگ کوشندمی، باشد بشری گذارانقانون دست

هيچ ضامن اجرایی یافت ، گذاریدر ساحت قانون، بدون پایبندی و اعتقاد به فطرت الهی روازاین

های طبيعت دارای جاذبه. زیرا ضمانت اجرای قوانين باید از درون خود انسان بجوشد ؛شودنمی

 .(133ـ132: همان) هاستذبهفراوان است و غریزه انسان همواره در پی این جا

  های سياسیثر در توليد ارزشو مؤ، به انسان طرفههای یکفطرت، نافی نگاه .6ـ2

ها در مورد انسان تکيه کرد که انسان را مانند لوح توان به برخی دیدگاهبا پذیرش فطرت نمی

مختلف  بلکه بشر در ابعاد ،شودنقش بر آن بسته می، ذاتیعناصر غير دانند که تنها بای میسفيد

توان یو نم دارای عناصر فراحيوانی بالفعل و بالقوه است که عوامل خارجی در فعليتشان نقش دارد

رور ش صرفاا دارای سرشت بد و پست و، با توجه به عناصر مشترکش با حيوان و غرایز ویانسان را 

 شانعیطبي حالت ؛اندقدرت سر بر وقفهبی نزاع درگير بنابه ضرورت آدميان ،نگره این در. دانست

 اب مرگ هنگام تا انگيزه این و است آن افزایش و طلبیقدرت آنها انگيزه تریناصلی و، جنگ

   .(126: 1390، و سلگی زادهحاجی) آنهاست

 جملهاز ؛هایی نشان دادمثالتوان در قالب پذیرش این مبنا در سياست را می یاثير رد تأ

کدیگرند ها گرگ یشود انسانبا رد این مبنا گفته می« فلسفه تشکيل حکومت» اینکه در مسئله

عنوان فلسفه اصلی به« امنيت» روازاین .شود تا آنها را از شر هم حفظ کندو حکومت تشکيل می

و شرور را  ،يک و خيرخواهگروهی طبيعت انسان را ن ،در مقابل. شودسيس دولت توجيه میأت

گر هایی دیدانند و فلسفهثير محيط اجتماعی میأهای نادرست افراد یا تگيریمحصول تصميم

س دولت سيبرای مسائل سياسی چون مبنای تأ را مانند مبنای رفاه و سود بيشتر برای شهروندان
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مجموعه عناصر مشترک حقيقت این است که  اما .(148ـ144و130: 1384، )رجبی کنندمعرفی می

 ثيچند از حهر ؛اندکمال و مطلوبرو ؛ ازایناو هستند ییدارا یشناختیانسان از منظر هست

ظاهر با مالحظه م یشمندانیاند. کندیامکانات را چگونه استفاده م نیمهم است که ا یشناختارزش

 ابل،در مقدانند. می پست یموجوداو را  ـ یانسان و یوانيحـ اعم از امکانات  نیا یريکارگبه یمنف

، جامع یاما با نگاه .اندکرده یمعرف رياصل انسان را خ، به مظاهر خوبش استناد کرده یهگرو

 دو بانیسرشت خاص خود است و ا و هایژگیو و وانيمشترک با ح یهایژگیاز و یانسان مجمع

ی انسان دارای مشترکات، با نگاه اسالمی .ثرندؤشر بودن انسان م ای رينسبت به خ هم در قضاوت

دارای سرشت و ذاتی فراحيوانی نيز هست و مجموع اینها  ،با طبيعت و حيوان است و عالوه بر آن

 ؛294: 1384، آملی )جوادیجمله فلسفه حکومت قرار گيرد ید مبنای پاسخ به مسائل سياست ازبا

 .(131ـ130 :1384، رجبی

  انسانيت و معناداری تکامل فطرت .7ـ2

تقد را ثابت بدانيم و مع شود که معيارهای انسانيتوقتی معنادار می« تکامل انسان»و « انسانيت»

شر پرستش و خداجویی اگر در ب، جوییبرای نمونه حقيقت. دار باشدباشيم در فطرت انسانی ریشه

يت پيشرفت انسان توانيم بگویيم بشر این عصر درمی، ولی در بشر معاصر بيشتر شود، اوليه باشد

 و مفهوم معينی اندانسانيت معيار خداپرستی و دیگر فطریات، جوییکرده است و چون حقيقت

 ،خمينیامام ؛ 72ـ62: 1386، آملی جوادی ؛112و41 : همان) 1تکامل در مورد آنها معنادار است، دارند

 ازکه  مو اگزیستانسياليسـ از آنها  که بسياریـ  در مکاتبی مثل مارکسيسماما  .(187ـ179  :1372

، (163 : 1366، آرون) دانندمی محيط از تأثيرپذیرفته را انسان ماهيت و اندفطرت وجود منکران

 تکامل کامل ابزار توليد است. باچنين معياری برای انسانيت نيست و تکامل امری اعتباری و تابع ت

، هنر، حکومت، مانند قانونـ شود و روابط خاصی اخالق خاصی ایجاد می، ابزار توليد در هر زمان

ت در حقيقاخته ابزار توليدند و تکامل حاصل کند که روبنا و سرا ایجاب می ـ زیبایی و اخالق

ها هم عموماا با اگزیستانسيالست. گذاری استاست و تکامل انسان صرفاا یک نام مربوط به ابزار

های خيرـ  پذیرند که انسان دو نوع خير نمی، مادیحفظ هویت مادی انسان و نپذیرفتن بعد فرا

لکه ب، داشته باشد ـ محسوس برای جنبه حسی انسان و خيرهای معقول برای جنبه معنوی انسان

                                                             
 .درونی و بدیهی تجربه اکتسابی، همگانی، قابل غير فطریات عبارت است از فراحيوانی، . ویژگی1
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معتقدند انسان جستجوگر خير )سود مادی( یا جستجوگر چيزی است که هيچ چيزی نيست و 

 دارند که انسان ی انسانی زمانی معناهااصالت ،مبنای اسالمی و قرآنی . براساسفقط ارزش است

ا ههایی در فطرت انسان باشد و این امور یک سلسله واقعيتمایه، برخوردار از اموری فطری باشد

 رود و تکامل انسان با این فرض قابل تصور استسویشان میباشند که انسان با واقعيت خود به

 : نویسدباره میمطهری دراین عالمه شهيد .(546ـ537: 3ج، 1380، )مطهری

باید به جستجوى ، گرى مخالف طبيعت و فطرت انسان است و چون برخالف اصل استیماد

این ...  کاوش نمود ،وجود آوردهکه آن را برخالف اصل و قاعده به ت آن پرداخت و از سببىعل

هکنند و غالباا باظهارنظر مى معموالا « تاریخ ادیان»ت که در کتب نظر ما درست برخالف آن اس

گردند که چرا بشر گرایش دینى پيدا کرد؟ از نظر ما گرایش دینى نيازى به پرسش دنبال این مى

 ددینى پيدا کربلکه باید کاوش کرد که چرا بشر گرایش به بى، کشش فطرت است، آن ؛ندارد

 .(473: 1ج، همان)

  هماهنگ با فطرت مندی حکومت دینی در ایجاد جامعهرسالت .8ـ2

دليل اهميت و رتبه هویت و روحی و فطری است و به، طبيعی انسان دارای دو بعد هویتی مادی و

باید این بعد را تقویت و بر بعد مادی غلبه دهد و هویت مادی پيرو هویت ، روحی و فطری

  .اش شودفطری

ماره ه، فطرت شکوفا باشد اگر. نه به عکس ،دن با روح زنده است که فطرت نحوه هستی آن استب

 انت فطرتصي. به عبودیت خویش خواهد بود ی و معترف به توحيد ربوبی و مُقرشاهد ميثاق اله

شود نوای دلپذیر ازلی را همواره یت و فرث فرورفتگی در دنيا سبب میاز لوث طبيعت و روث ماد

 .(189ـ188: 1389، آملی )جوادی ذکر و شکر او بپردازد، بشنود و به فکر

جوادی ) گرایش دارد دین اسالم که به ،مأمور است با فطرت خود مالزم باشد (30 :)روم انسان

، لحاظ توجه به فطرت و حقيقت انسانهب حکومت دینی ،با همين مبنا. (189و185: 1389آملی، 

 هسعادت و خير حقيقی و مالحظ کسبو تربيت جامعه برای  خواهیعدالت و مدار استارزش

به هدف بعثت انبيا که حکومت  منان)ع(ؤم امير. است آن های اصلیاز شاخصه، مصالح اخروی

 : کندچنين اشاره می، جمله شئون آنهاستاز

مردم  انيخدا رسوالن خود را در م ؛فَبَعَثَ فيهِمْ رُُسلَهُ و واتَرَ اِلَيهِمْ اَنبياءَهُ لِيَستَادوهُمْ ميثاقَ فِطرَتِه

ند در را که خداو یعهد یفرستاد تا ادا یگریبعد از د یکیخودش را  یايانب و مبعوث فرمود
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 .(1: خطبه البالغه نهج) واهنداز آنان بخ، ها بسته بودفطرتشان با آن

 : نویسدمطهری در توضيح روایت میشهيد 

ان! تو انس یا ندیکنند که در فطرتشان هست؛ به انسان بگو یمانيآمدند از مردم بخواهند وفا به پ

. ميرا بخواه مانيبه آن پ یوفا میاما آمده ؛یابسته یمانيخودت پ یدادر آن عمق فطرتت با خ

 رسانندب تيرا به اصطالح به فعل اند آنآمده، که وجود دارد یزيچ کی ست؛يابتدا به ساکن ن یعنی

، )مطهری کننده( داردیادآوریر )عنوان مذکِ  غمبريپ ،در آنچه که مربوط به فطرت مردم است... 

 .(760ـ660 :3ج، 1380

  نتيجه

 اتياست و خداوند ح «نشیخاص از آفر ینوع» دارای فطرت وانسان در این تحقيق بيان شد که 

 یرا در چگونگ استلزاماتیمبنا  نیاعتقاد به ا. کندیم ريرا تدب یمخلوق نيچن یو اخرو یويدن

و  اتيدر ح یثابت انسان هایارزش باید مانند اینکه؛ دارد یدرپ یاسيس و یاجتماع اتيح ريتدب

نظام  هئارا ی باشد؛بشر اتیبر مدار فطر باید یاسيس یرپذیتيتربی را پذیرفت؛ اسياخالق س

 یاسيس نيقوان ممکن است؛ هاهمه انسان یبر فطرت برا یمشترک مبتن یاسيس فیحقوق و وظا

 نيبه قوان ازين، امکان انحراف فطرت ليدلبهالزم است؛  آن و نظارت بر سازگار باشند با فطرت باید

 معنای نفیی است؛ پذیرش فطرت بهاسيس نيحقوق و قوان و فطرت کاشف هست خدا یاسيس

 معنایبه فطرت ی است؛ پذیرشاسيس هایارزش ديثر در تولؤو م، به انسان طرفهکی هاینگاه

 . فطرت است با هماهنگجامعه  جادیا یندی حکومت است؛ رسالت تيتکامل انسان یمعنادار

دادهای معتقدان به قرآن کریم به برونبایسته است تحقيق نيز این است که  نتایججمله از

سياسی ملتزم باشند و  های قرآن در مورد فطرتمندی انسان در مدیریت حيات اجتماعی وآموزه

. یابدالزامات معنا می دادها واین برونقرآنی و اسالمی بودن سياست و تدبير حيات بشری با التزام به 

صورت قرآنی بودن سياست مسلمانان را به ـ های اسالمیدادها در واقع بخشی از مالکاین برون

 . داندبودن سياست می یمعنای خروج از قرآنسازد و هرگونه انحراف از آن را بهمبنایی روشن می

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -
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نشر قم:  ی،دشتترجمه: محمد  ،(1379) ينمحمد بن حس ی،الرض یفشر ،نهج البالغه -

 .مشهور

 .10العربی، ج التاریخ مؤسسه: ، بيروتالعربلسان ، (ق1416محمد بن مکرم ) منظور،ابن -

 اندیشه و فرهنگ ، تهران: پژوهشگاهمتعاليه سياسی حکمت(، 1390) ابوالحسنی، حسن -

 . اسالمی

 امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: ، تهرانحدیث چهل شرح(، 1372اهلل )امام خمينی، روح -

 . سوم چاپ ، (ره)خمينی

دمشقی،  ، مقدمه: محمد منيرالبخاری صحيحق(، 1406اسماعيل ) بخاری، محمد بنال -

 کثير. دار ابن بيروت:

، تهران: (ره)خمينی امام دفاعی هایاندیشه در سيری(، 1377جمعی از نویسندگان ) -

 . 2مسلح، ج نيروهای انتشارات

 ، قم: اسراء، چاپ دوم. بشر حقوق فلسفه(، 1377) آملی، عبداهلل جوادی -

 ، قم: اسراء، چاپ دوم. قرآن در انسان حقيقی حيات(، 1384) ــــــــــــــــــــ -

پور، قم: اسراء، مصطفی ویرایش: محمدرضا ،قرآن در فطرت(، 1386) ــــــــــــــــــــ -

 چاپ سوم. 

 . هفتم ، قم: اسراء، چاپمقربان فنای ادب(، 1389) ــــــــــــــــــــ -

 . پنجم ، قم: اسراء، چاپانسان به تفسير انسان(، 1389) ــــــــــــــــــــ -

 . ارة العربیةحضدار ال: بیروت ،اللغة فی الصحاح(، 1376حماد ) بن جوهری، اسماعيل -

 چگونگی و انسان مفهوم پردازیصورت» (،1390عبداهلل و محسن سلگی ) زاده،حاجی -

، 26هشتم، ش ، سدینی پژوهیانسان، در: «آملی جوادی و هابز سياسی اندیشه بر آن تأثير

 . 141ـ119ص

، (ره) خمينی امام و پژوهشی آموزشی ، قم: مؤسسهشناسیانسان (،1384رجبی، محمود ) -

 چاپ ششم. 

برهام، تهران:  باقر: مترجم، شناسیجامعه در اندیشه اساسی مراحل(، 1366ریمون ) ،آرون -

 اسالمی، چاپ هشتم.  انقالب آموزش

 ، قم: مصطفوی، چاپ دوم،االربعه االسفار(، 1368) ابراهيم بن محمدصدرالدین الشيرازی،  -

 . 1ج
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 . ، قم: بيدارالهيئت علی الحاشيه، (تابی) ــــــــــــــــــــ -

 انتشارات ، قم: دفترالقرآن تفسير فی الميزانق(، 1417طباطبایی، محمدحسين )ال -

 .20، 16، 12، 11، 2ج  اسالمی،

 .3ج ، تهران: مکتبه المرتضویه، چاپ سوم،البحرینمجمع (، 1375طریحی، فخرالدین )ال -

 . هاطا فرهنگی مؤسسه: صادقی، قم : هادی، ترجمهاخالق فلسفه(، 1376فرانکنا، ویليام ) -

  .13پنچم، ج االسالميه، چاپ تهران: دار الکتب، الکافی(، 1361یعقوب ) کلينی، محمد بنال -

، 11ج االسالميه، چاپ چهارم، الکتب ، تهران: داربحار االنوار(، 1362مجلسی، محمدباقر )ال -

87. 

 اطالعات، چاپ سوم.  انتشارات: ، تهراناخالق فلسفه(، 1373یزدی، محمدتقی ) مصباح -

و  آموزشی مؤسسه انتشارات: قم ،فرهنگی تهاجم، (1380) ــــــــــــــــــــــــ -

 خمينی)ره(، چاپ پنجم.  امام پژوهشی

 و پژوهشی آموزشی ، قم: مؤسسهاسالم سياسی نظریه(، 1390) ــــــــــــــــــــــــ -

 .1ج خمينی)ره(، چاپ چهارم، امام

خمينی)ره(،  امام پژوهشی آموزشی مؤسسه: ، قماخالق فلسفه، (1378) مصباح، مجتبی -

 م. چاپ چهار

 .3ـ1ج  صدرا، چاپ دهم، ، تهران: انتشاراتآثار مجموعه(، 1380) مطهری، مرتضی -

 


