
 

 

 

 

 

انسان فطرت حوزه در گرالیتقل یهاهینظر ارزیابی  

 *هفتادر رضایی حسن

 **نصیریان صفر

 دهیچک

 تأکید آن رب ربازید از مندانشیاند که است یشناختانسان مهم مباحث از یکی فطرت
 اهآن از برخی اندیشیدند.نمی انسان فطرت درباره کسانیبه آنها همه البته .اندداشته
 تأثیر تحت دارد. محدودتری ابعاد اهآن در انسان فطرت که اندکرده مطرح را هاییدیدگاه

 نفسانی قوای وجدانیات، بدیهی، ادراکات حوزه به انسان فطرت ابعاد امروزه هادیدگاه این
 را انسان اولیه فطرت بدیهی، ادراکات به فطرت کاهش است. یافته کاهش غرایز حتی و

 مقس از را فطرت ابعاد وجدانیات، به فطرت تفسیر کند.می انکار ثانویه فطرت برابر در
 رتفط ابعاد ءجز بدیهی ادراکات حتی اساس، این بر .دهدمی تقلیل ترشیب نیز پیشین
 محدود انسان غرایز یا نفسانی قوای حوزه به را آن نیز فطرت از اخیر تفسیر دو نیست.

 نای از و است انسان تولد از بعد حتی فطری بالفعل ادراک نوع هر منکر اول گونه د.کنمی
 نظریه تأثیر تحت نیز دوم گونه .شودیم محسوب اکتسابی انسان، ادراکات همه منظر

 اساس بر اما کند.می محدود شهوانی یا حیاتی نوع از غریزی قوای به را فطرت تکامل،

 از زیرا اند؛هکردنترسیم  فطرت از درستی تصویر هادیدگاه این از کی چیه دینی بینش
 فطری قوای و بدیهی ادراکات اولیه، فطرت و دارد یمختلف ابعاد انسان فطرت منظر این
 .دیآیم شمار به انسان فطرت ابعاد از گیهم مختلفش(، ابعاد )در

 غرایز. نفسانی، قوای بدیهی، ادراکات اولیه، فطرت گرایی،تقلیل انسان، فطرت :هادواژهیکل

                                                             
 (hrezaii@ut.ac.irنویسنده مسئول: ) دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران *

 .دانشگاه تهران ،دکتری مدرسی معارف اسالمی آموختهدانش** 
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 مقدمه

 دابعا به را انسان فطرت که ددار وجود انسان فطرت حوزه در گرااثبات آرای میان در هاییدیدگاه

 یافته، رواج (.م 71-71 )قرون تجدد عصر در اًغالب که آرا گونهاین .است کاسته فرو محدودتری

 ست.ه اداد تقلیل غرایز و نفسانی قوای وجدانیات، بدیهی، ادراکات حوزه به را انسان فطرت ابعاد

 مارش به گراییتقلیل حوزه در پردازاننظریه جمله از فروید و اسپنسر روسو، ژاک ژان ،الک جان

 ؛88-7 :7831 فروید، ؛111-111 و 117-713 :7811 روسو، ؛4 :7831 الک، ؛11 :7837 )دکارت، ندیآیم

 ؛778-771 :7833 ،نواستیونس ؛11 :7844 فروغی، ؛771 :7814 جاللی، زادهنقیب ؛33: 1ج تا:بی کاپلستون،

 .(738-748 و 718-771 :7837 کاردان،

 محصول هانظریه این که دارد ضرورت رو آن از فطرت حوزه در گراتقلیل هاینظریه ارزیابی

 یطور به ؛ستا گراتجربه معرفتی روش به میل و دینی و فلسفی عقالنیت تدریجی کنارگذاشتن

 نداشت کارایی ماوراءالطبیعه امور در هکآن رغم به را معرفتی روش این غربی، مندانیشاند که

 را اتیشبه مسئله همین دادند. قرار فطرت، نظریه مانند ،شناختیانسان هاینظریه تدوین مبنای

 شد. موجب هاحوزه این در

 ایشبهه و شک گونه هر وجود است معرفتی مباحث دارترینریشه از فطرت بحث که آنجا از

 افتنی صدد در اگر معاصر، انسان کند.می مشکل دچار را معرفتی گونه هر اثبات امکان باره این در

 طرتف حوزه شبهات به ابتدا باید ناگزیر ،باشد یقین امن ساحل به رسیدن برای مطمئن راهی

 گردد. هموار شبهات دیگر به گوییپاسخ برای راه تا بدهد مناسب پاسخ

 برخی یالالبه در آنچه مگر است، یافتهن نگارش مستقالً بحث، حلم عنوان با ایمقاله تاکنون

 ،«فطرت نظریه بر درآمدی» از: نداعبارت که است شده اشاره بدان فطرت به مربوط مقاالت

 ونانی از غرب در تاریخی سیر فطرت؛ نظریه» و «انسان فطرت نفی جهت در تالش سکوالریسم،»

 .(141-718 :7831 امید، ؛84-81 :7831 رودگر، ؛718-718 :7834 سعدی، )احمدی «معاصر دوره تا

 نظورم ینهم به کند.می ارزیابی را فطرت حوزه در گراتقلیل هایدیدگاه نیترمهمپیش رو  مقاله

 هیم:د پاسخ زیرهای پرسش به تحلیلیتوصیفی روش با ایمکوشیده

 اند؟داده کاهش حوزه چند به را انسان فطرت گرایان،تقلیل .7

 ؟اندکرده استدالل چگونه هاحوزه این از یک هر در گرایانتقلیل .1

http://www.noormags.com/view/fa/creator/2627
http://www.noormags.com/view/fa/creator/2627
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 داد؟ پاسخ نقل و عقل پایه بر را اهآن استدالل توانیم چگونه .8

 «غریزه» و «فطرت» شناسیمفهوم .8
 را دو آن معنایی تفاوت و «غریزه» و «فطرت» واژه دو است الزم اصلی مبحث به ورود از پیش

 .بررسی خواهیم کرد ها راآن اصطالحی و لغوی معنای منظور بدین کنیم. بیان

 از مرحله اولین درخت، برگ زدنجوانه همچون مختلفی معانی به ،«فَطَرَ» ماده از «ةفطر»

 ابوهالل ؛411 :8ج تا،بی ،ریاثابن ؛471 :1ج ،7471 )فراهیدی، است آمده حیوان پستان یا خمیر برآمدگی

 داخل آنچه هر معنای به «غرز» ماده از هم «غریزه» .(11-13 :1ج ،7474 منظور،ابن ؛711 :7411 ،عسکری

 :4ج ،7414 ،فارسابن ؛18 :1ج ،7474 عباد، بن صاحب ؛831 :4ج ،7471 )فراهیدی، باشد مستقر دیگری چیز

 دارند؛ داللت متفاوت مفهوم دو بر «غریزه» و «فطرت» ترتیببدین .(833 :1ج ،7474 منظور،ابن ؛473

 زا است عبارت نیز «غریزه» و است موجوداشیا  در ابتدایی صورت به چهآن از است عبارت «فطرت»

 دارد. وجود ذاتی صورت به موجودی نهاد در چهآن

 از است عبارت آن و دارند اشاره معنا یک به اًمصداق مفهومی، تفاوت رغم به مفهوم، دو این اما

 اییابتد نظر یک از ویژگی نوع این دارد؛ وجود یراکتسابیغ صورت به که اشیا در یژگیو نوع هر

 و آگاهانه به مقیّد واژه، دو از یک هیچ معنای لغوی، منظر از بنابراین، ذاتی. دیگر نظری از و است

 ازعم ا ،وجودم غیراکتسابی هایویژگی همه بر عام، طور به واژه، دو هر بلکه نیست، بودنآگاهانهنا یا

 د.انمترادف واژه دو این نظر، این از و دندار داللت آگاهانه،نا و آگاهانه

 ندمعتقد اهآن کنند.می قصد را متفاوت مصداق نوع دو واژه، دو این از مسلمان انمندشیاند اما

 نوع و دارد نام «فطرت» است انهآگاه که نوع آن موجودات، نهاد در ذاتی ویژگی نوع دو میان از

 یاراد انسان یا است یفطر یخداشناس شودیم گفته مثالً است؛ زهیغر است اهانهآگنا که دیگر

 .(143-141 :71ج ،تایب ،مطهری ؛771 :7ج ،7833 ،یرازیش ارمکم) است یجنس زهیغر

 ذاتی هایویژگی از متفاوت نوع دو به مسلمان مندانشیاند منظر از فطرت و غریزه ترتیببدین

 یذات هایویژگی بر دو هر که ندامشترک جهت این در اصطالح دو این البته گردد.می اطالق انسان

 ،الحاصط دو این بین مشترک معنای همان مقاله، این در فطرت، از نیز ما مقصود دارند. داللت انسان
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 اام بود. نظر مد معنا همین هم لغوی نظر از کهچنان است؛ ،موجودات ذاتی هایویژگی مطلق یعنی

 ساس،ا این بر است. رفته کار به مسلمانمندان شیاند اصطالحی معنای همان به مقاله این در غریزه

 .است مطلق خصوص و عموم غریزه، و فطرت بین منطقی رابطه مقاله، این در

 بدیهی ادراکات به فطرت تقلیل .4
 نظریات از نوعی به دو هر که دارد وجود 7«بدیهی ادراکات» بودنفطری حوزه در نظریه دو

 یگرید از تروسیع را فطرت ابعاد دو، آن از یکی البته ؛شودیم محسوب فطرت حوزه در گراتقلیل

 است. گرفته نظر در

 رتفسی در رازی فخر عبارات از هستند. فطری بدیهی، ادراکات انواع همه اول، نظریه اساس بر

 ریهنظ این طرفداران از دو آن که آیدمی دست به مطهری سخنان برخی نیهمچن و الغیب مفاتیح

 بدیهی ادراکات دانند.می عقل و حس قوه دو زاییده را فطرت مسلمان،متفکر  دو این هستند.

 حیث از مطهری ،نیهمچن عقل. و حس دخالت محصول یااند محض عقلی یا منطقی، گانهشش

 یدوم و حس حوزه به اولی که کندمی تقسیم تصدیقات و تصورات حوزه دو در را فطرت دیگری

 .(13-11 :7811 ،یمطهر ؛117-111 :11ج ،7411 رازی، )فخر است مربوط عقل حوزه به

 ندامعروف 1«فطریات» به که بدیهی ادراکات از خاصی نوع فقط که است آن دوم نظریه

 ؛81 :7818 سینا،ابن) است متعلق مسلمان منطقیان و فیلسوفان به نظریه این هستند. فطری

 .(83-81 :7813 ،یهاشم ؛174 :7ج ،7418 ،الدین طوسینصیر ؛73 :7811 سهروردی،

 ست:ا گفتنی بدیهی ادراکات درباره نکته دو دوم، یا باشیم قائل اول نظریه به اینکه از فارغ

                                                             
 و اتیتجرب ات،یفطر ات،یوجدان ،مشاهدات ات،یاول یعنی ،گانهشش یضرور یایقضا :از نداعبارت . ادراکات بدیهی7

 یایقضا نیانواع ا از خود ای ی،امقدمه هر شوند لیتشک ینیقیمقدمات  از دیباکه  یبرهان یهااسیق درمتواترات. 
همو،  ؛771-771و  71-77 :7131 نا،یسابن) استاستنتاج شده  ایقضا گونهنیا ازاست که  یاهیقض ایاست  یهیبد

 (.3-1 :7، ج7831 ،یزدی یحائر؛ 818 :7ج ،تابی ،یسبزوار؛ 44 :7ج ،7811 ،یجرجان؛ 41 :7834

هم  اسالمی فلسفه در. است همراهشان آنها قیاس که هستند . از منظر منطقیان، قضایای بدیهی فطری قضایایی1
 تمعرف شودمی حاصل تعلم و تعلیم بدون و تجربی و حسی اسباب به توسل بدون که عقلی آن نوع شناخت به

 است و به محض اینکه فطری و بدیهی اصول استحاله اجتماع نقیضین، ازثالً م است؛ شده اطالق فطری یا بدیهی
 کندیم حکم عدم و وجود اجتماع استحاله در آن واحد، به کند، پیدا اجتماع و عدم و وجود از مفهومی ذهن،

 .(83-81 :7813 ،یهاشم ؛738: 7ج ،7471 طباطبایی، ؛174 :7ج ،7818 ،نایسابن)
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 شکل برهانی قیاس هاآن بدون و شودیم محسوب اکتسابی علوم پایه بدیهی، ادراکات .الف

 .(117-111 :11ج ،7411 رازی، فخر ؛73 :7811 سهروردی، ؛81 :7818 سینا،)ابن گیردنمی

 :7818 ا،سینابن) آیدبرمی نیزشان طرفداران سخنان از کهچنان فطری، ادراکات به فطرت تفسیر .ب

 بودنفطری مستلزم ،(13-11 :7811 ،یمطهر ؛117-111 :11ج ،7411 رازی، فخر ؛73 :7811 سهروردی، ؛81

 بدیهی ادراکات همه ریشه و اصل اسالمی، منطق و فلسفه منظر از قوه این زیرا است؛ عقل قوه

 :7811 سهروردی، ؛81 :7818 سینا،)ابن دیآیم شمار به عقل قوه محصول ادراکات، این همه و است

 نوعشان، در هاتفاوت برخی رغم به بدیهی، ادراکات بنابراین ؛(117-111 :11ج ،7411 رازی، فخر ؛73

 توانیمنمی هم دوم نظریه بر بنا حتی ند.امشترک دارد دخالت آنها همه فعلیت در عقل قوه اینکه در

 سانان در مستعد ایقوه عنوان به عقل بودنفطری انکار زیرا کنیم؛ انکار را عقل قوه بودنفطری

 نباشد. ادراکی نوع هیچ به قادر انسان که است آن مستلزم

 کی به مشترک طور به بدیهی ادراکات همه چون گفت باید دوم و اول نظریه بین ترجیح در

 ندارد؛ عنام غیرفطری و فطری بدیهی ادراکات بین تفکیک دارند بازگشت ،عقل یعنی ،ادراکی قوه

 دلیل هیچ بدون هستند فطری بدیهی، ادراکات از خاصی نوع گوید فقطمی که دوم نظر بنابراین،

 گذارد.می کنار عقلی بدیهی ادراکات حوزه در را فطرت ابعاد از بخش پنج موجهی

 ندمعتقد زیرا گیرند؛می جای گراتقلیل هاینظریه حوزه در مشترک طور به نظریه، دو هر اما

 هورظ عقل قوه تدریجی رشد با گامهم بلکه ،ستندین انسان تولد به مسبوق بدیهی، ادراکات

 خالتد محصول که ثانویه فطرت کنار در انسان اسالمی، اندیشه اساس بر که حالی در یابند؛می

 بکری، ؛3-1 :1ج ،7831 کلینی، ؛733 و 1 ،7 خطبه :7474 ،البالغهنهج) است عقل قوه مانند نفس، قوای

 مجلسی، ؛714 :8ج ،7478 همو، ؛11 :4ج ،7834 بحرانی، ؛717 :7411 استرآبادی، ؛1 تا:بی شعیری، ؛1-3 :7477

 بر که است برخوردار اولیه فطرتنوعی  از (714-718 :1ج ،7411 ،ییخو یهاشم ؛71-1 :71ج ،7414

 زا بعد بالفاصله انسان توحیدی، فطرت همان یا اولیه فطرت اساس بر دارد. تقدم نفس قوای

 زا دیگر برخی و توحیدی معرفت هی،اال پیشگاه در ای،ذره موجودی عنوان به اش،جوهره تکوین

 ،7831 ،یاشیع ؛143 :7ج ،7414 ،یقم ؛711 )اعراف: است کرده دریافت حضوری نوع به را دینی معارف
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 :7813 صدوق، ؛147 :7ج ،7817 برقی، ؛71-71 :1ج ،7831 کلینی، ؛37-11 :1ج ،7471 طبری، ؛41-81 :1ج

811). 

 وجدانیات به فطرت تقلیل .9
 حدودترم نیز گفتیم ترشیپ آنچه از را انسان فطرت که است غربی متفکران جمله از روسو ژاک ژان

 استعدادهای وجود به روسو هرچند است. قائل انسانی طبیعت همان یا وجدان بهوی  داند.می

 پذیرخطا را استعداد نوع دو این عمل، مقام دراما  دارد، باور حس و عقل مانند انسان فطری

 عدادهااست این طریق از حاصل معرفت مطلقِ درستیِ به نباید که کندمی توصیه رواین از داند.می

 هتکی خود (وجدان) طبیعت به انسان که است آن معرفت درست راه تنها او، دیدگاه از داشت. باور

 هیچ یو ترتیببدین است. نادرست ،عقل به حتی ،زمینه این در دیگری چیز هر هب تکیه و کند

 نه و دارد قبول را خاص معنای به فطری معرفت نه داند؛نمی فطری را بدیهی ادراکات از یک

 کند.می حکم وجدانی ادراکات درستی به فقط وی پذیرد.می را تجربه مانند بدیهی ادراکات دیگر

 هبلک نیست؛ بدیهی ادراکات اقسام از یکی وجدانیات، وجدانی، ادراکات از روسو مقصود البته

 :7837 ،کاردان ؛1 :7833 مولر، ؛111-111 و 117-713 :7811 )روسو، است طبیعی ادراک همان مقصودش

 .(738-731 و 731-733 ،748-711

 جهت زا نظریه این انسان، اولیه فطرت نفی یعنی ،بود اول نظریه در که اشکالی از نظر رفص

 قساما از یاگونه وجدانیات شد، بیان بدیهی ادراکات مبحث در آنچه بر بنا دارد. اشکال هم دیگری

 هب عقلی ادراکات مقابل نقطه وجدانی ادراکات روسو، دیدگاه از که یحال در است، بدیهی ادراکات

 .دیآیم شمار

 ظریهن این باز باشد بدیهی ادراکات از یاگونه وجدانی، ادراکات از روسو مقصود کهآن فرض به

 از ونهگ یک بودنفطری به فقط بدیهی، ادراکات میان از زیرا رود؛می شمار به تقلیلی نظریات از

 ،خود وجدانیات، اینکه به توجه بدون روسو صورت، این در کند.می حکم ،وجدانیات یعنی ،آنها

 ادراکات میان از کوشیده است باشد متوجه خودش آنکه بدونو  است، بدیهی ادراکات از ایگونه

 کند. حکم آنها از گونه یک بودنفطری به فقط منطقی، گانهشش بدیهی

 در قلع کارکرد نفی و )طبیعت( وجدان بر کیدأت نکهیا آن و دارد منفی پیامد نیز نظریه این

 ،منفی یا مثبت، امری هر به است ممکن که سازدمی گرااحساس فردی انسان، از امور، کشف



 
 انسان فطرت حوزه در گرالیتقلی هاهينظر ارزيابي

 

 

 ده،رک انتقاد روسو نظریه از غربی، گرایعقل متفکر ،پستالزی که ستا روهمین از یابد. گرایش

-781 :7837 ،کاردان ؛111-111 و 117-713 :7811 )روسو، کندمی یادآوری را ییگراعقل به بازگشت

711). 

 نفسانی قوای به فطرت تقلیل .2
 یک از هم روسو دیدگاه بود. فطری مدرَکات به مربوط شد بحث فطرت تقلیل درباره تاکنون آنچه

 بینشی اب فطری مدرَکات به متفکران از برخی شد، بیان کهچنان و بود فطری ادراکات درباره نگاه،

 دیهیب ادراکات قبول که شد مالحظه ،نیهمچن .بودند کرده نگاه محدودتر دیگر، یاپاره و تروسیع

 جان ه،فلسف تاریخ در بار اولین برای اوصاف، این با است. عقل نام به ایقوه وجود پذیرش پایه بر

 .داد کاهش فطری قوای صرف به فطری مدرَکات ناحیه از را فطرت فطری، مدرَکات انکار با الک

 ؛33 :1ج ،تایب کاپلستون، ؛4 :7831 الک،) است مشهور «سفید لوح» نظریه به باره، این در وی نظریه

 .(718-771 :7837 ،کاردان ؛771 :7814 ،زادهبینق ؛11 :7844 فروغی،

 ندیآیم شمار به بشر تفکر هیاول اصول که بدیهی ادراکات بودنفطری انکار با که جاآن از

 یگووگفت و قیتحق گونه هر راه و داشت نخواهد تیشکاک ورطه به دنیتغل جز یراه انسان

 سخن یشتریب تفصیل با الک جان نظریه درباره ادامه، در ،شد خواهد بسته شروی به یعلم

 .کنیممی نقد را آن گوییم ومی

 سفید لوح نظریه .8 .2

 طرتف نپذیرفتن رغم به دکارت بود. دکارت فطرت نظریه مقابل در گیریجبهه نوعی ،نظریه این

 ودب قائل خداوند، وجود مانند ،عقلی تصورات از برخی بودنفطری به تصدیقی، امری عنوان به

 مردود انسان تولد از پیش را بالفعل فطری امر هر مقابل، در ،الک جان .(83-81 :7813 هاشمی،)

 بر ت.اس نشده نوشته آن در چیزی که کرده تشبیه سفید لوحی به را انسان ذهن وی .دانستمی

 صورت به که گفته سخن )عقل( باطنی و )حسی( ظاهری حس نوع دو وجود از او اساس، همین

 اهر از تدریجبه و شودمی زاییده قوه و استعداد با انسان او، دیدگاه از د.دار وجود انسان در بالقوه

 ؛4 :7831 الک،) شودیم محسوب اکتسابی بشر علوم همه بنابراین، .یابدمی دست علومی به تجربه
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 ؛771 :7814 ،زادهبینق ؛11 :7844 فروغی، ؛33 :1ج ،تایب کاپلستون، ؛81-81 و 78-1 :7841 ،و الک سونیپت

 .(718-771 :7837 ،کاردان

 :دارد اشکال جهاتی از سفید لوح نظریه

 به اعتقاد است هماهنگ بدیهی ادراکات نظریه با حدودی تا نظریه این اگرچه .الف

 ت.اس آن هایضعف از یکی آنها، همه به خطاپذیری دادننسبت و بشری علوم همه بودناکتسابی

 .است ریفط بلکه ،نیست اکتسابی نوع از ادراکات این بدیهی، ادراکات نظریه بر بنا که حالی در

 طبق اگر است. آن هایضعف از دیگر یکی نیز عقلی امور کسب در تجربه همراهی لزوم .ب

 تجربه راه از صرفاً ست،ا آنها زمره در هم بدیهی ادراکات که ،علوم مراتب همه الک، جان نظریه

 از هک حالی در گفت؛ سخن یعقل مستقل یهایپردازهینظر از تواننمی دیگر باشد آمده دست به

 زیرا د؛دار بازگشت عقل به نوعی به ،تجربیات یعنی است؛ عکسرب مسلمان نمتفکرا دیدگاه

 قدمهم ترینمهم و دیآیم شمار به عقلی قیاس نوعی ،است بدیهی ادراکات از نوعی که تجربیات

 .(718-711 و 733 :7ج ،7834 یزدی، )مصباح است محض عقلی قضیه قیاس، کبرای همان یعنی ،آن

 شمچ به عباراتی ،البالغهنهج و قرآن جمله از دینی، منابع از برخی در شود گفته بساچه .ج

 الک جان سفید لوح نظریه به رسدمی نظر به که (38 خطبه :7474 ،البالغهنهج ؛13 :نحل) خوردمی

 .کندمی روشن را الک جان نظریه نادرستی عبارات، این به دقیق توجه اما د؛باش ناظر

 الک جان سفید لوح نظریه با قرآن مخالفت .4 .2

 نداشتید علمی هیچ که یحال در ،ساخت خارج مادرانتان شکم از را شما خداوند» :فرمایدیم قرآن

 آیه این ظاهر .(13 :نحل) «باشید شکرگزار تا داد قرار قلب و بینا چشم و شنوا گوش شما برای و

 داریبرخور و تولد از پیش انسان است. نفس قوای حاصل مطلق، طور به انسان علم که دارد داللت

 به دقیق توجه اما دانست.نمی چیزی )قلب( فراحسی و بینایی( و )شنوایی حسی استعدادهای از

 از: نداعبارت نئقرا این کند.می رد را احتمال این دیگر خارجی نقرائ و آیه متن

 هواژ دارد. وجود تفاوت عرفی کاربردهای در «معرفت» نظیر هاییواژه با «علم» واژه بین .الف

 لیحصو علم معنای در اًغالب شده، استفاده آن از انسان، ناآگاهی بیان برای آیه این در که «علم»

 یقالتحق نویسنده است. ترعیشا معرفت اطالق ،حضوری علم بیان برای کهچنان ؛رودیم کار به

 یعنی است؛ «علم» معنای از اخص ،«معرفت» معنای گویدمی «معرفت» و «علم» بین تفاوت در
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 به علمِ از وی مقصود اگر .(13 :3ج ،7831 ،ی)مصطفو است شیء آثار و هایژگیو به علم ،«معرفت»

 کردیم. اشاره که است معنایی همین بر منطبق باشد، حضوری علم همان ،هایژگیو

 حضوری علم بین تفاوت به ،(13 :نحل) گفتهشیپ آیه تفسیر در طباطبایی محمدحسین .ب

 هک) شخود به نفس حضوری علم انکار صدد در آیه این گویدمی وی است. داده توجه حصولی و

 آیه کهچنان کند؛می انکار را اکتسابی و حصولی ادراکات صرفاً بلکه ،نیست (است فطریی ادراک

 به شبیه عبارتی نیز (11 )نحل: دکنمی نفی کهنسال انسان از را علوم همه که سوره همین 11

 شخود به حضوری علم انسان نفس پیری، دوره در که دانیممی وقتی ،بنابراین دارد؛ آیه همین

 :71ج ،7471 )طباطبایی، داشت خواهد حضوری علم خودش به انسان هم کودکی دوره در ،دارد

871). 

 به هک کرد تبیین گونهاین توانمی انصراف اصولیِ قاعده اساس بر را طباطبایی سخن این

 یا حصولی علم به منصرف سیاق، قرینه به ،اطالق این ،نحل 13 آیه در «شیئاً» لفظ اطالق رغم

 نادرست کهنسال شخصی از حضوری( و )حصولی مطلق علم شدنلیزا کهچنان است. اکتسابی

 قرینه به توجه با طباطبایی، ،بنابراین بود. خواهد نادرست نیز کودک از علوم مطلق سلب ،است

 اول، هیآ ظاهر در دقت با اما است. کرده تفسیر را سوره این 13 آیه نحل، سوره 11 آیه در موجود

 وَالْأَبْصارَ السَّمْعَ مُکلَ جَعَلَ وَ﴿ عبارت است. انصراف قرینه دارای هم آیه این خود گفت توانمی

 دوره در انسان نداشتنعلم از مقصود که است آن از حاکی ،آیه ادامه در ،(13 )نحل: ﴾وَالْأَفْئِدَةَ

 آید.می دست به عقلی یا حسی قوای راه از که است حصولی علمفقدان  صرفاً کودکی،

 قصودم کهاست  نکته اینبین م نیز «تفصیلی علم» و «اجمالی علم» اصطالح دو تفاوت .ج

 درباره که اموری همه .نیست فطری امور به علمنداشتن  ،(13 )نحل: مذکور آیه در علمفقدان  از

 تبدیل اجمالی علم به دشویم فارغ امور آن از توجهمان که مواقعی در داریم علم تفصیلبه آنها

 علم به تفصیلی علم حالت از که دارد وجود هم فطری ادراکات در دقیقاً ویژگی این .شوندیم

 التح به پیشین عوالم در فطری معرفت دینی، معارف اساس بر اگرچه شوند.می تبدیل اجمالی

 :1ج ،7471 طبری، ؛41-81 :1ج ،7831 ،یاشیع ؛143 :7ج ،7414 ،یقم ؛711 )اعراف: بوده جزئی قضایای

 بر) دنیا این در انسان و (811 :7813 صدوق، ؛147 :7ج ،7817 برقی، ؛71-71 :1ج ،7831 کلینی، ؛11-37
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 یامبرانپ استدالل با دنیا این در اگر و کرده فراموش را آن (دیگر عالم به عالمی از انتقال و نقل اثر

 .(143 :7ج ،7414 ،یقم) آورد خواهد یاد به را آن دوباره قهری صورت به قیامت در دشون آگاه آناز 

 الک جان سفید لوح نظریه با البالغهنهج مخالفت .9 .2

 :7474 ،البالغهنهج) «است خالی زمینی همچون نوجوان قلب» است: آمده البالغهنهج 87 نامه در

 قمنطب الک جان نظریه بر )ع( علی حضرت کالم این که کند تصور کسی است، ممکن .(87 نامه

 کند:می باطل را تصور این که است مشتمل قراینی بر کالم، این اما است.

 فیدس لوح نظریه با آن نداشتنانطباق از حاکی خود ،گفتهشیپ کالم در تشبیه نوع اوالً:

 جان «سفید لوح» تعبیر برابر در ،حضرت سخن در «خالی زمین» به انسان فطرت تشبیه .است

 مون و رشد بستر هم و است مادی بالفعل عناصر دارای هم زمین زیرا است؛ یدقیق تعبیر الک،

 آیه کهچنان دارد، تکاملی حرکت سیر یک تکوینیات، دیگر مانند زمین که معنا این به تی؛نبا

 حرکتی فطرتش، تناسب به خلقی هر برای ،(11 )طه: ﴾یهَد ثُمَّ خَلْقَهُ ءٍیشَ لَّک یأَعْط یالَّذ رَبُّنَا﴿

 هر از نسانا فطرت که نیست معنا بدان گفتهشیپ تشبیه ،بنابراین است. کرده تصویر تکاملی

 از برخی وجود .الف است: چیز دو کالم این در تشبیه جهت بلکه است، زمین به شبیه جهت

 تکاملی. سیر برای انسان مستعدبودن .ب انسان؛ در بالفعل یهایژگیو

 انناهگ انواع به هنوز نوجوان است. نوجوان ،)ع( علی امام گفتهشیپ کالم اصلی مخاطب ثانیاً:

 نوجوان بارهدر را تشبیه این وقتی حضرت است. نکرده نفوذ او در یاطلبیدن روحیه و نشده مبتال

 از دبکوش همواره باید است سالم اشلیهاو فطرت چون که بفهماند او به دارد قصد بردمی کار به

 اساس بر اما گیرد. کار به فطرت این اساس بر را شقوای و استعدادها همه و کند محافظت آن

 آغاز در ار انسان اخیر، نظریه زیرا ؛گفت سخن تواننمی انسان اولیه فطرت از ،«سفید لوح» نظریه

 .داندمی بالفعل یهایژگیو جهت از فطرت از ینوع هر فاقد خلقت

 غریزی قوای به فطرت تقلیل .5
 یان،گراتقلیل از برخی ؛دارد وجود انسان غریزی قوای بودنفطری درباره تقلیلی نظریه نوع دو

 اند؛کرده محدود شهوانی غریزی قوای به را آن دیگر یاپاره و حیاتی غریزی قوای به را فطرت

 «تکامل هنظری» نام به شناسیانسان حوزه در دیگری نظریه از متأثر گرا،تقلیل نظریه دو هر البته
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-731 و 733-731 :7837 ،کاردان ؛778-771 :7833 ،استیونسون ؛88-7 :7831 فروید، ؛1 :7833 )مولر، است

 شد یردازپهینظر داروین از پیش کردیم تأکید یکدیگر از جانداران تکامل بر که نظریه این .(738

 یلولستک موجودات از انسان تکامل بر داروین یافت. توسعه او از پس منداندانش و وی دست به و

 :7818 )بهزاد، دانستند زمین جو و خاک از افتهیتکامل را انسان او، از پس منداندانش و کرد تأکید

 .(811-841 و 873-883

 وی ید.رس تکامل نظریه به داروین با زمانهم که است متفکرانی جمله از انگلیسی اسپنسر

 ساختهشیپ از روابطی به کندمی تعبیر «ساخت» به آن از کانت که چیزی آن یا فطرت بود معتقد

 ،کاردان ؛1 :7833 )مولر، است انسان بر محیط مادی روابط زاییده و گرددبرمی اعصاب سلسله در

 .(738-731 و 731-733 :7837

 املیع محصول روانی هایبیماری که رسید نتیجه این به خود فیزیولوژیکِ مطالعات با فروید

 ناساییش قابل شناسیعصب به مربوط مطالعات با هابیماری گونهاین هستند. حیاتی عوامل از فراتر

 و کرد حکم هابیماری نوع این تولید در نشدهاشباع جنسی غرایز عاملیتِ به رواین از نیست.

 ار روان بنیادین نظام فروید .پیش کشید یکاوروان نظریه قالب در جدیدی درمانی هایروش

 «نهاد» که دانستمی اخالقی( )وجدان فراخود و )عقل( خود ،غرایز( )منبع نهاد ساخت سه از متشکل

-7 :7831 فروید،) است آن محصول واسطهیب یا باواسطه دیگر ساخت دو و ،ساختهپیش ساختی

 .(778-771 :7833 ،استیونسون ؛88

 امل(تک )نظریه دو آن مبنای نیهمچن و فطرت درباره اخیر تقلیلی دیدگاه دو نقد در نکاتی

 دارد: وجود

 صرفاً موجودی انسان اخیر، نظریه دو مبنای عنوان به تکامل، نظریه اساس بر اگرچه .الف

 واالی یاهیژگیو نافی نظریه این نیست برخوردار ،روح ، یعنیعینی اصیل عدبُ از و است فیزیکال

 ودِخ سخن بر عالوه مطلب، این قراین از یکی نیست. معنویت( مانیا ه) روحانیت جمله از انسانی

 یشناسانسان دیدگاه نوع دو داروین از بعد شناسانستیز که است آن ،(883-873 :7818 )بهزاد، داروین

 ارِیعتمام بودنمادی به که ستا گرامطلق یهاستیکالیزیف به مربوط دیدگاه یک ؛دندمطرح کر

 شهاندی داشتن رغم به دیگر ایعده کردند. حکم روحانی یهایژگیو ابطال به و بودند قائل انسان
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 نددانست جسم از برآمده یهایژگیو از یایژگیو را روحانیت انسان، ماهیت درباره یتفیزیکالیس

 .(747 :7811 فرهیخته، ؛1-8 :7831 اسالمی، ؛711 و 31 :7817 )مورفی،

 ییارسطو دیدگاه به شبیه ایعقیده است، جسم صورت روح اینکه در اخیر، دیدگاه دارانطرف

 تیاریاخ تکامل از نوعی بلکه داند،نمی مادیت در محصور کلی طور به را انسان دیدگاه، این دارند.

 .(711 و 31 :7817 )مورفی، است قائل او برای

 کهچنان ؛نیست انسان فطرت مطلق انکار با مساوی لزوماً روح، مسئله نپذیرفتن بیترتنیبد

 اندنکرده رانکا را شهوانی و حیاتی ابعاد در فطرت وجود هرگز گرایی،تقلیل رغم به فروید، و اسپنسر

 .(738-731 و 733-731 :7837کاردان، ؛1 :7833 مولر، ؛778-771 :7833 ،استیونسون ؛88-7 :7831 فروید،)

 اساس بر که است آن دارد، توجه گراتقلیل اخیر دیدگاه دو این به اًمستقیم که نقدی .ب

 هوانیش و حیاتی غریزی بعد دو در هرگز انسان فطرت ابعاد تجربی، حتی و عقالنی وحیانی، معارف

 نیست: محصور

 نای بر است. روحانی مختلف ابعاد و روح دارای عقالنی، و وحیانی معارف منظر از انسان اوالً:

 کارکردهایی با انسانی و حیوانی نباتی، ،جمادی استعدادهای همه از مرکب موجودی انسان اساس،

 متعال خداوند که است روحی ناحیه از استعدادها این همه اساس، این بر است. گریدهم از متمایز

 یا دباش آورده دست به را آنها خود، تکاملی یندآفر در انسان آنکه نه ؛دیفرمایم افاضه انسان به

 و نویمع کارکردهای دینی، منظر از ،بنابراین ؛باشد انسان بدن فیزیکی یساختارها از برخاسته

 ادد نسبت بدن اعضای از دیگری عضو هر یا نخاع ،مغز به تواننمی وجه هیچ به را انسان انیروح

 از ثرأمت شانکارکردهای در اعضا این بلکه دهد؛می شکل را انسان جسم و فیزیک صرفاً که

 .(137 :1 ،111-117 :7 ،7831 کلینی، ؛7 خطبه :7474 ،البالغهنهج) داننفس استعدادهای

 انددهش آگاه انسان بدن در آثاری و خواص از مندانشدان تجربی علوم پیشرفت با امروزه ثانیاً:

 دانهیاال نویسندگان و نمنداشیاند از یکی باشد. بدن فیزیکی صرف تأثیر از حاکی تواندینم که

 داده ترتیب یاهینظر باره این در وی دارد. بدن درباره را باور همین مورفی، ننسی نام به ،مسیحی

 نظریه این .(788-711 و 11-11 :7817 ،)مورفی استیده نام «روحانی ابدان» نظریه را آن خود، که

 یاتیح غرایز در را انسان فطرت است، انسان فطرت و ماهیت درباره فیزیکال اینظریه کهآن رغم به

 ند وکیم ییآراصف انیگرالیتقل برابر در نظریه این اساس بر مورفی داند.نمی محصور شهوانی یا
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 اورب به .دیگویم سخن ایمان و اختیار ،یشناختزبان استعداد مانند انسانی خاص استعدادهای از

نیز  و عقالنیت مانند استعدادهایی و دیآیم شمار به ویژه یخلقت ،یشناختزبان نظر از انسان ی،و

 .(781-711 همان:) است پذیرتحلیل یشناختزبان فیزیکی تمایزهای اساس بر ،انسان اختیار ویژگی

 البق در را عالم یاشیا شناسانستیز امروزه که کندیم تبیین چنین را یادشده نظریه او

 عنیی ،بدن کلی سطوح مطالعه با اهآن .کنندیم متمایز و فهمندیم پیچیدگی مراتبسلسله

 بدن، مراتبسلسله شدنتردهیچیپ با گامهم ،ها()ترکیب ارگانیسم همه و هااندام ،هابافت ،هاسلول

 همان:) است متفاوت اشیبیترک اجزای یهایژگیو از که شوندیم روروبه جدیدی یهایژگیو با

 .(788-711 و 11- 11

 رسدیم اراده یا آگاهی حس، حیات، نوع از خاصی پیچیدگی به که موجودی هر وی، دیدگاه از

 نواعیا مثالً ندارند؛ وجود حیات نخستین مراتب در که دشویم یترشیب استعدادهای دارای نوعی به

 اآنه مراتبسلسله در پیچیدگی و تکامل حاصل که هست نباتی موجودات در حیاتی استعدادهای از

 .(11-31 همان:) ندارد وجود جمادات در استعداد و مرتبه این که ستا

 نتیجه
 تفطر فطرت، هایبحث ترینمهم از یکی اشیا. ابتدایی و ذاتی هایویژگی از است عبارت فطرت

 به یزن اسالمی بینش د.شو شامل را وسیعی قلمرو تواندمی مذکور تعریف اساس بر که است انسان

سخن  انسان فطرت حوزه در که منداناندیش از برخی ،حال این با دارد. اشاره قلمرو این وسعت

 ات،وجدانی بدیهی، ادراکات از:است  عبارت که اندداده تقلیل محدودتری ابعاد به را فطرت اندگفته

 غریزی. قوای و نفس قوای

 زا پس فطرت، نوع این اند.داده تقلیل بدیهی ادراکات به را فطرت پردازان،نظریه از برخی

 است. لمشتم را منطقی گانهشش بدیهیات و گرفته شکل او عقالنی رشد موازات به و انسان تولّد

 اولیه فطرت دارای انسان آن، اساس بر که است آن بدیهی ادراکات به فطرت تقلیل نظریه اشکال

 دیتوحی اولیه فطرت از اش،جوهره تکوین با همراه انسان اسالمی، بینش اساس بر ولی نیست،
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 طرتف به توجهییب نوعی بدیهی، ادراکات به فطرت تقلیل بنابراین، است.شده  برخوردار نیز

 است. انسان توحیدی جوهری

 ظریهن این است. انسان فطرت حوزه در گراتقلیل نظریه دومین ات،یوجدان به فطرت تقلیل

 ادراکات مهه میان از ،نظریه این اساس بر دهد.می تقلیل ترشیب زین نیشیپ قسم از را فطرت ابعاد

 ینب که است آن نظریه این اشکال ترینمهم بنابراین، اند.فطری وجدانی ادراکات صرفاً یهیبد

 ائلق تمایز بدیهی ادراکات اقسام بقیه با ،اندبدیهی ادراکات از قسمی خود که ،وجدانی ادراکات

 است. شده

 اساس بر است. انسان فطرت حوزه در گراتقلیل نظریه سومین هم الک جان سفیدِ لوح نظریه

 خالی نانسا نهاد اساس، همین بر است. محدودتر نیز پیشین نظریه دو از انسان فطرت نظریه، این

 و عقالنی قوه از اعم ،او نفسانی قوای به و است بدیهی ادراکات ینهمچن و اولیه فطرت نوع هر از

 خبر تولدش از پیش مرحله در انسان نداشتنعلم از که قرآن از ایآیه اما است. محدود ،غرایز

 رد موجود قراین دلیل به ،علم از آیه این مقصود زیرا ندارد؛ موافقتی الک جان نظریه با دهدمی

 رد است. غیرفطری اکتسابی علوم همان مقصود بلکه نیست، فطری علم دیگر، قراین و آن

 باروری زمین به ،87 نامه در انسان قلب بلکه ،نیست الک جان نظریه از سخنی نیز البالغهنهج

 است. کمالی بالقوه استعداد دارای هم و بالفعل یهایژگیو دارای هم که است شده تشبیه

 که ریهنظ این است. غرایز به فطرت تقلیل انسان، فطرت حوزه در گراتقلیل نظریه آخرین اما

 عمومیت نیهمچن و بدیهی ادراکات اولیه، فطرت بوده، فطرت حوزه در نظریه گراترینتقلیل

 را یشینپ نظریات در مطرح اشکاالت کهآن بر عالوه ،بنابراین پذیرد.نمی را نفسانی قوای فطریت

 از ازیر است؛ نادرستی نظریه دهدمی تقلیل را انسان فطری نفسانی قوای که نظر این از دارد،

 یانسان و حیوانی نباتی، ،جمادی استعدادهای همه از مرکب انسان، فطرت اسالمی، بینش منظر

   .نیست منحصر او غرایز در و بوده
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 منابع

 کریم. قرآن 

 ةالهجر دار مؤسسه قم: .(7474) البالغهنهج. 

 ان.یلیاسماع یمطبوعات مؤسسه قم: ،األثرو ثیالحد بیغر یف ةیالنها .(تابی) محمد بن مبارک ،یراث ابن 

 روز فکر تهران: صفری، قوام مهدی تحقیق: و ترجمه ،شفاء برهان .(7818) عبداهلل بن ینحس ،یناسابن. 

 نا.بی :روتیب ،یبدو نالرحم عبد تحقیق: ،واالنتصاف واالنصافة الحکم یونع. (7131) ـــــــــ 

 نا.بی :تهران ،پژوهدانش یمحمدتق :تحقیق ،الضالالت بحر یف الغرق من النجاة .(7834) ـــــــــ 

 االسالمی. االعالم مکتب قم: ،اللغة سییمقا معجم. (7414) أحمد ،فارس ابن 

 صادر. دار روت:یب ،العرب لسان. (7474) مکرم بن محمد ،منظور ابن 

 نا.بی روت:یب ،اللغة یف الفروق. (7411) عبداهلل بن حسن ،یعسکر ابوهالل 

 718، ص1ش ،دین فلسفه نامهپژوهش: در ،«فطرت نظریه بر درآمدی» .(7834) عباس سعدی، احمدی-

714. 

 یاإلسالم النشر مؤسسة قم: ،الطاهرة العترة فضائل یف الظاهرة اتیاآل لیتأو. (7411) یعل ،یاسترآباد. 

 رشد. تهران: پور،محسن بهرام: ترجمه ،انسان طبیعت باب در نظریه هفت. (7833) لسلی، نواستیونس 

 ،مجموعه در: ،«ایرانی یهاپاسخ و تکاملی نظریه هیاتیاال پیامدهای» .(7831) حسن سید اسالمی 

 دارالحدیث. فرهنگیعلمی سسهمؤ قم: مشکینی، علی اهللآیت یادنامه مقاالت

 ،فلسفی معرفت :در ،«معاصر دوره تا یونان از غرب در تاریخی سیر :فطرت نظریه» .(7831) مسعود امید، 

 .141-718، ص11ش

 ،ةبعث ةمؤسس قم: ،القرآن ریتفس یف البرهان .(7834) شمها یدس بحرانی. 

 المعارف مؤسسة قم: ،البشر یعل الحجج دالئل و عشر یاإلثن األئمة معاجز نةیمد .(7478) ــــــــــــ 

 ة.یاإلسالم

 ة.یاإلسالم تبکال دار قم: ،المحاسن .(7817) خالد بن محمد بن احمد ،یبرق 

 فیالشر دار قم: ،المختار یالنب مولد یف ارکواألف السرور مفتاح و األنوار .(7477) اهلل عبد بن احمد ،یرکب 

 .یالرض

 ،جیبی. هایکتاب سهامی شرکت تهران: ،تکامل و سمیداروین .(7818) محمود بهزاد 

 دهخدا تهران: شفق، رضازاده صادق :ترجمه ،بشر فهم در قیتحق .(7841) جان، الک ؛نگلیپر سون،یپت. 

 ةالسعاد ةمطبع :قاهره ،ینعسان ینالد بدر محمد تحقیق: ،المواقف شرح .(7811) محمد بن یعل ،یجرجان. 

 فلسفه. و حکمت اسالمی انجمن :تهران ،یگواه و یآگاه .(7831) یمهد ،یزدی یحائر 
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 ،سمت :تهران احمدی، احمد :ترجمه ،اولی فلسفه در مالتأت .(7837) رنه دکارت. 

 ،71ش ،اندیشه بازتاب :در ،«انسان فطرت نفی جهت در تالش سکوالریسم،» .(7831) محمدجواد رودگر ،

 .84-81ص

 ،سهامی شرکت تهران: زاده،زیرک حسینغالم :ترجمه ،پرورش و آموزش یا امیل (.7811) ژاک ژان روسو 

 چهر.

 نا.بی هران:ت ،منظومه شرح .تا()بی یمالهاد ،یسبزوار 

 ،علوم پژوهشگاه تهران: کربن، هانری تحقیق: ،اشراق شیخ مصنفات مجموعه .(7811) یحیی سهروردی 

 .یفرهنگ مطالعات و یانسان

 ةیدریح مطبعة نجف: ،األخبار جامع .تا(ی)ب محمد بن محمد ،یریشع. 

 الکتاب. عالم روت:یب ،اللغة یف طیالمح .(7474) یلإسماع ،عباد بن صاحب 

 قم. علمیه حوزه نیمدرس جامعه قم: ،دیالتوح .(7813) یعل بن محمد ،صدوق 

 ،نیمدرس جامعه یاسالم انتشارات دفتر قم: ،القرآن تفسیر فی زانیالم .(7471) محمدحسین طباطبایی 

 .قم هیعلم حوزه

 المعرفة دار بیروت: ،القرآن آی تأویل عن انیالب جامع .(7471) یرجر بن محمد ،یطبر. 

 ،عةالمطب تهران: محالتی، رسولی هاشم سید تحقیق: ،العیاشی تفسیر .(7831) مسعود بن محمد عیاشی 

 العلمیة.

 یالعرب التراث اءیإح دار بیروت: ،بیالغ حیمفات .(7411) عمر بن محمد ،یراز فخر. 

 هجرت. نشر قم: ،نیالع تابک .(7471) أحمد بن یلخل ،یدیفراه 

 زوار تهران: ،اروپا در حکمت ریس .(7844) یمحمدعل ،یفروغ. 

 ،14-7، ص11ش ،ارغنون :در ،پاینده حسین :هترجم ،«روانکاوی نظریه رئوس» .(7831) زیگموند فروید. 

 ،دهخدا. تهران: ،مذهب و داروینیسم .(7811) نورالدین فرهیخته 

 تاب.کال دار قم: ،یالقم ریتفس .(7414) میابراه بن یعل ،یقم 

 ،سروش. و فرهنگیعلمی تهران: مجتبوی، الدینجالل :ترجمه ،فلسفه تاریخ .تا()بی فریدریک کاپلستون 

 ،متس تهران: ،غرب در تربیتی آراء سیر .(7837) محمدعلی کاردان. 

 ة.یاإلسالم تبکال دار تهران: ،یافکال .(7831) یعقوب بن محمد ،ینیلک 

 ،نقد :در ملکیان، مصطفی :ترجمه ،«هاآن متمایز هایساخت و عقل و ایمان باب در» (.7831) جان الک 

 .77-1، ص13 و 11ش نظر، و

 الوفاء مؤسسة :روتیب ،األنوار بحار .(7414) باقر محمد ،یمجلس. 

 امام پژوهشی و آموزشی سسهؤم انتشارات قم: ،شفا برهان شرح .(7834) محمدتقی یزدی، مصباح 

 خمینی.
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 تاب.ک نشر و ترجمه بنگاه تهران: ،میرکال القرآن لماتک یف قیالتحق .(7831) حسن ،یمصطفو 

 ،اسالمی معارف و قرآن آموزش رشد :در ،«فلسفه و قرآن نظر از فطرت» .(7811) مرتضی مطهری، 

 .13-18، ص17 و 11ش

 صدرا. تهران: ،مطهری شهید آثار مجموعه .تا()بی ــــــــــــ 

 یةاالسالم تبکال دار تهران: ،)ع( نیمنالمؤریام امام امیپ .(7833) ناصر ،یرازیش ارمکم. 

 ،ترجمه ،یحیمس اتیهاال و فلسفه علم، منظر از ینگاه انسان: سرشت چیستی .(7817) ننسی مورفی: 

 مذاهب. و ادیان دانشگاه قم: اسالمی، محسن و شهبازی علی

 ،دانشگاهی. نشر مرکز تهران: کاردان، محمدعلی :ترجمه ،شناسیروان تاریخ .(7833) لوسین فرناند مولر 

 کتاب نشر دفتر تهران: ،والتنبیهات االشارات شرح. (7418) محمد بن محمد طوسی،الدین نصیر. 

 طهوری. خانهکتاب تهران: ،پرورش و آموزش فلسفه به نگاهی .(7814) عبدالحسین میر جاللی، زادهنقیب 

 ،73 و 71ش ،قرآنی هایپژوهش :در ،«قرآن در فطرت و مطهری» .(7813) حسین یدس هاشمی ،

 .11-81ص

 ة.یاإلسالم تبةکم تهران: ،البالغة نهج شرح یف البراعة منهاج .(7411) اهللبیحب رزایم ،ییخو هاشمی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




