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Abstract 
Natural disposition is regarded as the foundation for moral characteristics by Mulla Sadra 

due to the theory of the natural law. Nature for him is all the human characteristics and 

talents including all human and animal faculties inherent in the human character. By basing 

morality on this nature - which from Sadra's point of view has sanctity, intrinsic and 

purposeful mobility - in fact, morality is based on the form of human existence, and there is 

a two-way relationship between the two. This is equal to the fluidity and hierarchy of human 

nature. This meaning of nature is similar to the innate consciousness which comprises 

inherent human insights and tendencies. The main research question is what the 

relationship between the human disposition and the innate consciousness is and do they 

differ from each other? The research findings indicate that although there are many 

similarities between nature and instinct and they are used in the same sense in many cases, 

but these two are basically different from each other and their relationship is such that 

human nature is the bedrock for the growth and flourishing of innate consciousness. This 

essay deals with a clarification of the human disposition as the foundation for moral 

characteristics, and their relationship with and differences from each other from Mulla 

Sadra’s perspective. 
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 دانشگاه زنجان

 فصلنامه تأمالت اخالقی
 .001-39، صفحات 0011 زمستان، چهارمدورة دوم، شمارة 
 7202-0013شاپا الکترونیکی: 

 7222-0101ا چاپی: شاپ
 

 ی رازیش نیاخالق و نسبت آن با فطرت از منظر صدرالمتاله یبرا انیبن ةبه مثاب عتیطب

 3رحیم دهقان2ابراهیم نوئی، 1،چشمه یانصار نیمحمدحس

 چکیده

یعت  الصدرا طبگردد. مبنیان برای اخالق تلقی می اخالقی قانون طبیعی از دیدگاه مالصدرا، طبیعت به مثابه ةدر نظری

سیم می    سان تر سانی، مدّ نظر      را با نظر به ابعاد وجودی ان سان را اعم از قوای حیوانی و ان ستعدادهای ان کند و تمام ا

که از دیدگاه صددددرا دارای تقدت، ت را یاتی و هددمند          -دهد. با مبتنی شددددنخ اخالق بر ایب طبیعت   قرار می

ن  دو برقرار است و همسا   دو سویه میان ایب  ةو رابط می شود وجودیخ انسان بنا   ةاخالق بر شاکل  ،در حقیقت -است 

خواهد بود. ایب معنای طبیعت شددباهت زیادی با  النت را و سددی و یومراتب بودن طبیعت انسددان، دارای با سددیا 

صطالحی به معنای بینش  سؤا          دطرت ا سان تلقی گردد.  ست با آن یک سان دارد که ممکب ا شات یاتی ان ها و گرای

ای با دطرت و م تویات دطری دارد و آیا اساساً از هم    ق ایب است که طبیعت به معنای مذکور چه رابطه اصلی ت قی 

های پژوهش حاکی از ایب اسدددت که گرچه میان طبیعت و دطرت وجوه تشدددابه زیادی اسدددت و در  متمایزند؟ یادته

اند و رابطه آنها به ایب ن و اسددت که  مروند، ولی اسدداسدداً ایب دو متمایز از ه موارد متعددی به یک معنا به کار می

طبیعت انسان، بستر رشد و شکودایی م تویات دطری است و ساختار و شاکله یاتی انسان، قابلیت دریادت و شکودا  

برای  یانتوصیفی تالش نموده تا با نظر به طبیعت به مثابه بن-ایب مقاله با روش ت لیلید. نمودن م تویات دطری را دار

های آن را با دطرت و رابطه متقابل آنها را با نظر به معنایی که مالصدددرا از طبیعت ارا ه می دهد، وتتفااخالق، 
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 مقدمه

رودب مثالً  جان به کار میمعنا در مورد اشددیاب بی واژة طبیعت از دیرباز در معانی مختلفی به کار ردته اسددتب به یک

ست. طبیعت به        گوییم طبیعتِ آب خنکمی سختی و نفوی ناپذیری ا سنگ،  ست یا ویژگی یاتی و طبیعت  کننده ا

ایب معنا عبارت از ویژگی و خصوصیت یاتی اشیاب مادی است و اگر به ایب معنا در مورد انسان به کار رود ناظر به       

گوییم انسان ظلوم و  ( به اعتقاد برخی اندیشمندان وقتی می 33- 22، ص. 3333ی انسان است. )مطهری،   جنبة حیوان

سان        جهو  و کفران ست و در مواردی که قرآن ان سان دارای ایب ویژگی ا ست، یعنی جنبة حیوانی ان کننده نعمت ا

(. البته طبیعت  23، ص. 3332، کند، ناظر به همیب جنبة حیوانی وی اسدددت )جوادی آملیرا سدددرزنش و مذمت می

آید و در ایب ت قیق مد نظر است و آن به معنای ساختار  معنای دیگری نیز دارد که از کلمات مالصدرا به دست می

یات سیا     در حقیقت اخالق نیز به تبعو شاکلة سیا  و هددمند انسان است که با مبتنی شدن اخالق بر ایب طبیعت،       

تناسب    دطری( هایها و گرایشمندی خواهد بود. ایب معنا از طبیعت با معنای دطرت )بینشانسان دارای سیالن و هدد  

سازگاری دارد و میان آن دو رابطه  ست که          و  سان تلقی گردد. الزم به یکر ا سا با آن یک ست و چه ب سویه ا ای دو 

طور  ولی رابطة ایب دو به   3تاکنون تقریرهای مختلفی از اخالق مبتنی بر طبیعت و اخالق دطری ارا ه شدددده اسدددت،     

مجزا، مخصوصًا با تکیه بر تقریری که مالصدرا از اخالق طبیعی ارا ه می دهد، مورد بررسی قرار نگردته است. از        

سام و ویژگی ایب شابه و تمایز و رابطه   رو، در ایب مقاله پس از بیان اجمالی معانی و اق های طبیعت و دطرت، وجوه ت

شخص می  صدرا از اخالق   گردد تا آن دو م رابطة اخالق مبتنی بر طبیعت و دطرت و تفاوت آنها با تقریری که مال 

 مبتنی بر طبیعت ارا ه می دهد، نیز روشب گردد. 

 های طبیعت از دیدگاه مالصدرا. معانی، اقسام و ویژگی1

 . معانی طبیعت1-1

گیرد. در ایب اصدددطالط، طبیعت مادی و را گاهی در مقابل عقل به کار می« طبیعت»مالصددددرا در آ ار خود، واژة 

سه دهم طبیعی و دهم عقالنی، مثا  درا لذت مال که و لذت        ست. او در مقای سان مد نظر قرار گردته ا سمانیخ ان ج

 گوید: حیوانی را بیان نموده و می

                                                           

ی چشمه، م مد نوشته انصار« نظریه اخالقی قانون طبیعیب تبییب تقریر صدرایی با تکیه بر وعوالم وجود» از جمله می توان به مقاله  3.

 بر ینمبت اخالق»یعت می پردازد. همچنیب مقاله ( اشاره نمود که به تقریر مالصدرا از اخالق مبتنی بر طب3033حسیب و رحیم دهقان )

مقاله که به تقریر عالمه طباطبا ی می پردازد و همچنیب (، 3320) دیوانی امیر و رحیم دهقان،نوشته  «یطباطبا  عالمه شهیاند در عتیطب

(  که اخالق مبتنی 3321عابدی. ) نوشته دیناروند، مهدی و احمد« اخالقی آن -نظریه دطرت آیت اهلل شاه آبادی و کارکردهای کالمی»

 بررسی می کند بر دطرت را از دیدگاه آیت اهلل شاه آبادی



 0011زمستان ، چهارمتأمالت اخالقی، دورة دوم، شمارة   59

 

 

 علذتی که مالئکه از درک ذوات نوارنی عقلی خود دارند، فراتر از لذتی است که با ادراک صورت جما

گردد نه با طبع. )صدرالدین شیرازی، گردد. این نوع لذت با عقل حاصل میبرای حمار حاصل می

 (. 561، ص. 4531

با ایب سددخب، شددناخت عقالنی را از شددناخت انسددان در مرتبه حیوانی متمایز نموده و طبیعت را به مراتب وجودیخ  

داند  را ایب طبیعت را غیرمرتبط و منفصل از عالم عقل نمی انسان، قبل از مرتبه انسانی خالصه کرده است. البته مالصد     

را به عالم   های طبیعی بهره گردته و خودو معتقد است در یک سیر تکاملی، طبیعت انسان باید از استعدادها و ظردیت     

(. مالصدددرا  333، ص. 3، ج 3333عقل متّصددل نماید و به مراحل کما  و تعالی دسددت یابد )صدددرالدیب شددیرازی،   

د جهانی و حیوانیخ انسان را مبرد و از آن، طبیعت ایبکار می نیز به« نفس»مچنیب گاهی ایب واژه را در مقابل واژة ه

  گوید:نظر دارد. او در بیان درق نفس و طبیعت، طبیعت را امری سیا  و متجدد در یات می داند و می

ابد. نفس از یاست که هویّت جدید میتفاوت بین نفس و طبیعت این است که طبیعت، یک حقیقت مستمر 

دو حیث تجرّدیِ عقلی و تعلیقی تدبیری برخوردار است که در سیر تکامل، حیث تجریدیِ عقلیِ نفس باقی 

شود؛ اما طبیعت، عین همان هویّت تعلّقی است که به صورت مداوم ماند؛ اما حیثِ تدبیریِ آن متبدل میمی

 (.۰3۲ ، ص.7، ج 1631)صدرالدین شیرازی، شود در ذات خود متحول و متجدد می

شتر ناظر به طبیعت ایب      سان را بی صدرا طبیعت ان سان می   با ایب بیان، مال سا حیوانیخ ان داند که گرچه  جهانی و چه ب

پذیرد، اما در نهایت، آسددتانة ورود آن تا عالم عقل خواهد بود. ایب معنا از طبیعت را مالصدددرا در  ت و  و تکامل می

هایی که به اقتضدداب ایب طبیعت زندگی  گیرد که قصددد مذمّت انسددان را دارد و معتقد اسددت انسددان  کار میبه مواردی

(. 230، ص. 2، ج 3333اند )صدرالدیب شیرازی، کنند، در هالا و دساد و آراب خبیث بوده و از یاد خداوند غادلمی

داند و یهای اخالقی موانی را منادی با ارزشدر حقیقت، مالصدددرا زیسددتب بر طبق اقتضددا ات ایب طبیعت پسددتِ حی  

 اند.بهرهکنند، از دضا ل اخالقی بیمعتقد است انسانهایی که در ایب مرتبه از طبیعت زیست می

اسدددتب او در برخی عبارات خود، یات  « یات»طبیعت را در آن به کار می برد، از دیگر واژگانی که مالصددددرا 

  «احتیاج به علت، گاهی بخاطر یات و طبیعت معلو  اسدددت...       ا»گوید:  د و میدان شدددیب و طبیعت آن را یکسدددان می 

(. در ایب تعبیر، وجود شیب، یات و طبیعت آن یکسان تلقی شده است.       333، ص. 2، ج 3333)صدرالدیب شیرازی،   

سباب و علل داردب زیرا امر واحدی    »گوید: یا در عبارت دیگری می ست ک  صورت در هستی و وجود خود نیازبه ا ه  ا

( وحدت یاتی و طبیعی قریب هم به  323، ص. 2، ج 3333)صدددرالدیب شددیرازی، « دارای وحدت طبیعی یاتی اسددت

شود که یات شیب و طبیعت آن در ایب معنا در نظر مالصدرا یکی است.  کار ردته است. از ایب قرینه مقابله استفاده می

ند.  کند ظردیت موجود در طبیعت یا یات انسان را تبییب ک یمالصدرا همچنیب با یکسان دانستب یات و طبیعت سعی م    

طبیعت انسدان، یعنی یات و نفس انسدان، عالوه بر تمام انواح حیوانی، نباتی و عنصدری، دارای     »گوید: بدیب منظور می
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،  ی)صدرالدیب شیراز  « دهد.چیزی دراتر از آن است. پس حقیقت و صورت نوعیه انسان را تمام ایب عناصر شکل می      

ساختار و        223، ص. 3، ج 3333 ست که  صر نباتی و حیوانی جمع ا سان تمام عنا (. طبق ایب بیان، در یات و طبیعت ان

شکل می    سان را باید با     شاکلة وجودی او را  سان را دقط در طبیعت جسمانی و ماده دید، بلکه ان دهد و نباید طبیعت ان

در عالمی دراتر از طبیعت اسدددت، در نظر گردت. با ایب بیان،        در نظر گردتب مراتب وجودی و مرتبة عالی عقالنی که    

شاکله هدف       ساختار و  سان را همان  سان می مالصدرا طبیعت ان سان اعم از     مند وجودی ان ستعدادهای ان داند و تمام ا

 دهد.های انسان که در شاکله وجودیخ وی نهاده شده است را مد نظر قرار می قوای حیوانی و انسانی و تمام داشته

 های طبیعت. ویژگی1-2

طة  سازد که بیان آنها در شناخت بهتر راب  مالصدرا طبیعت انسان را به اوصاف گوناگون و گاه متضادی متّصف می      

دطرت و طبیعت در نظر وی ضددروری اسددت. از آنجا که طبیعت، تجلّی وجود الهی اسددت، از قداسددت و نورانیت    

ست. مالصدرا  طبیعت را تجلی و   بهره شعور و قدرت نیز     مند ا شد، علم و  سته و از آنجا که هر جا وجود با جود دان

ضرند، آن را امری مقدّت می     ستند حا داند. در نظر وی، طبیعت  که از اوصاف وجود حقیقی یعنی خداوند متعا  ه

نفسده مقدت و م ظو  از وجود و شدعور و در حا  تقدیس و تسدبیل الهی اسدت )را. صددرالدیب شدیرازی،        دی

 (.  32، ص. 3323ب رضایی و شانظری،  333، ص. 2ج  ،3333

های طبیعت در نظر مالصدددراسددت. در عبارات ایشددان اسددت که  ت را یاتی و یو مراتب بودن، از دیگر ویژگی

طبیعت جوهری سیا  است و ایب حقیقت متجدد، بیب ماده ای که شأن آن قوه و زوا  است و داعل م ضی که شأن        »

ساساً امر      02، ص. 3333)صدرالدیب شیرازی،    .«قرار دارد... آن اداضه و کما  است،   ( در اندیشه مالصدرا، طبیعت ا

 ابت و ایستا نیست، بلکه همواره در حا  ت وّ  و تغییر است و طبیعتِ انسان با ایجاد ردتارها و اعما ، خود را مرتبه به  

ت  الق در نظر مالصدرا بسیار مو ّر استب چرا که جه    یابد. ایب ت و  و تغییر در تبییب اخمرتبه رشد داده و تکامل می 

سمت تعالی     صورتی که به  شد ت وّ خ طبیعت در  صورتی که      با شدب اما در  سان به موجودی اخالقی تبدیل خواهد  ، ان

 ایب تغییر و ت و  حرکتی قهقرایی داشته باشد، زوا  اخالق و غرق شدن در ریا ل اخالقی را در پی خواهد داشت.  

ع،  جمیع طبای»گوید: داند. او میهای جمیع طبایع از جمله طبیعت انسددان میمندی را از جمله ویژگیتصدددرا غای

(. توجه به سوی غایت و  233، ص. 1، ج 3333)صدرالدیب شیرازی،   « اندیاتاً به سوی کما  و غایت خود در حرکت 

هی طبیعت انسددان اسددت. اگرچه انسددان    خواهدف درون یات تمام طبایع قرار دارد و ایب حرکت برخاسددته از کما 

ممکب است به خاطر عروض مانع به غایت خود نرسند، ولی ایب عروض مانع، خالف طبیعت یاتی و امری عارض بر   

طبایع اسددت. با نظر به حرکت یاتی تمام طبایع به سددوی کما  و غایت، با انقطاح نفوت از کالبدهای جسددمانی، تمام   

 (. 333، ص. 3، ج 3333یابند )صدرالدیب شیرازی، تری میرسند و وجود کاملطبایع به غایت وجودی خود می
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کند )صدددرالدیب  در کنار مفاهیمی چون تقدت، مالصدددرا گاهی طبیعت را موصددوف به غلظت و خشددونت می 

، ص. 2، ج 3333خواند )صدددرالدیب شددیرازی، ( و یا طبیعت را تاریک به ظلمات جهل می 21، ص. 3333شددیرازی، 

سخب می   330 شان هنگامی که از طبیعت در مقابل عقل و نفس  سان را مد نظر دارد که با  (. ای گوید، طبیعت حیوانیخ ان

یابد. متصددف شدددن طبیعت به اوصدداف مختلف و گاه متضدداد در    سددیر تکامل خود، به تدریب به عالم عقل ورود می

های متعدد و بلکه از اقسدددام متعددی  ا و الیهگر آن اسدددت که طبیعت در اندیشددده او از زوایاندیشددده مالصددددرا، بیان

 برخوردار است که تبییب ایب ابعاد و اقسام نیازمند بررسی بیشتر است.  

 .  اقسام طبیعت1-3

مالصدددرا در آ ار خود از اقسددام و انواح طبیعت سددخب گفته اسددت. ایب اقسددام نیازمند توجّه اسددتب چرا که تبییب    

ست و می     گر مراتب طبیعص یل آنها، نمایان  صدرا ا شه  شه      ت در اندی سله مراتبیخ اخالق را در اندی سل تواند نظام 

 مالصدرا متصور سازد. 

سان در یک مرتبه از وجوِد خود،          ست، طبیعت ان ستایی ا صاف نفس ت ّرا و عدم ای با توجه به اینکه یکی از او

ست که          شته ا سر نگذا شت  سانی را پ شا عقلی هنوز از حد حیوانی گذر نکرده و مراتب ان یا   از ایب مرحله به مرحله پی

رسددد اشدداره به طبیعت  (. به نظر می330، ص. 3333حیوانی و جسددمانی تعبیر می شددود )را. صدددرالدیب شددیرازی،  

سان          سمانی دارد، مربوط به مراتب وجودیخ ان سان در ایب مرحله تعلق خاطر به دنیا و ماده ج شا عقل که ان ظلمانی و پی

از طبیعت است    این به مرحله انسانیّت در نظر صدراستب ولی طبیعت پسا عقل، مربوط به مرتبه    در مرتبه قبل از رسید 

 که به نور عقل منوّر شده و هویّت انسان به علوم و اخالق حسنه مزیّب شده که البته حد یقف ندارد.  

یه، یا به تعبیر  کرد. طبیعت اولتوان به دو نوح اولیه و  انویه تقسیم  در نظر مالصدرا طبیعت را در تقسیم دیگری می  

شاکله               ساختار و  ستب به ن وی که  سان ا سرشت ان سان ناظر به ویژگی یاتی و قوه تکامل در  صلی ان دیگر، طبیعت ا

شکل می         سان  ست. ایب طبیعت اولیه با تکوّن ان سب و مال م با آن ا سان متنا سان در ایب مرتب ان ه دارای  گیرد و نفس ان

( و اگر موانع و عوامل بازدارنده سر راه آن  303، ص. 2، ج 3333است )صدرالدیب شیرازی،    صفا و پاکی و نورانیت  

شهوات دنیا ی و لذات حیوانی مانع درا         سازد، ولی غلبه  سان را هموار می  سیر کما  ان قرار نگیرد، به طور طبیعی م

نویه، صدددورت دعلیت یادته  (. طبیعت  ا22، ص. 3333گردد )صددددرالدیب شدددیرازی، و بصدددیرت ایب یات نورانی می

اسدددتعدادها و ظردیت های درونی انسدددان اسدددت که گاهی همسدددان با طبیعت اولیه و گاهی بر خالف جهت آن قرار  

دهد. طبیعت انسان اگر در مسیر ص یل خود حرکت کند، هویت     گیرد و ساختار جدیدی در نهاد انسان شکل می   می

یب صورت تفاوت و تمایزی میان طبیعت اولیه و  انویه نخواهد بود   یکپارچه و مت دی در انسان شکل می دهد و در ا  

های درونی اسددت که به منصددة ظهور رسددیده اسددت. طبق ایب معنا،  و طبیعت  انویه، همان دعلیت اسددتعدادها و ظردیت
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  بطبیعت اولیه به معنای طبیعت اصددلی خواهد بود که صدددرا در برخی تعابیر خود دطرت انسددان را موصددوف برای ای 

( و در برخی موارد، اصدلی بودن و نورانیت را وصدف برای ایب    313، ص. 2، ج 3333طبیعت )صددرالدیب شدیرازی،   

(. بنابرایب، دطرت اصددلی و نورانی انسددان، همان   303، ص. 2، ج 3333دطرت بر می شددمارد )صدددرالدیب شددیرازی،  

 های طبیعی انسان است.  دطرت طبیعی و منطبق با اقتضا ات و ظردیت

 . معانی و ویژگی های فطرت2

 . معانی فطرت2-1

ست و م دودتریب دامنه مفهومی را داردب طبق ایب معنا          سایر معانی دطرت، متبادر به یهب ا شت از میان  سر معنای 

دطرت به معنای هیئت و کیفیت ایجاد است و دطرت یک شیب به معنای کیفیت وجودی آن و صفات الزمه وجود  

 نسان است و ویژگی الزم هر شیب ایب است که در آن تخلف و اختالدی نیست.است. دطرت الزم وجود ا

کلمه دطرت دارای دو معنا و کاربرد اسدددت: معنای عام ایب کلمه همان آدرینش خاص اسدددت که بیشدددتر بر جنبه  

آدرینش   هزیرا داطر بودن خدا ب بنیز می شدود مادی ، شدامل طبیعت  در ایب معنادطرت ابداعی بودن آدرینش نظر دارد. 

به جامع  که ( 3سددوره داطر  ) «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَََّّمَاوَاتِ وَالْرَرْ ِ» شددریفه طبق آیهو  موجود مجرّد اختصدداص ندارد

معنای خاص ایب کلمه در مقابل طبیعت مادی  هر موجود طبیعی مفطور خداست. ، موجودهای مجرّد و مادی نظر دارد

گردد که بر اسددات آن به ربوبیت خدا اعتراف می کند و به سددوی او   نسددان باز میشددود و به روط مجرد امطرط می

(. طبق ایب معنا خداشددناسددی و خداگرایی از مصددادیق امور دطری  23، ص. 3330گرایش دارد ) را. جوادی آملی، 

ست که ناظر به   ش          ا سانی به آن  شده و جان ان سرشته  ست که حقیقت آدمی به آن  وه خلق  ین وه خاصی از آدرینش ا

شتر در معنای ا بات وجود خدا و خداگرایی       .ست شده ا  شمندان از جمله مالصدرا بی ب ث از دطرت در کلمات اندی

صدرا می    ست.  ست     » گوید:دطری به کار ردته ا سان ا شیرازی،   « شناخت پروردگار از امور فطری نفس ان صدرالدیب  (  

سوی او گرایش دارد و سوب انتخاب و اختیار انسان     ( انسان به حسب دطرتش مطیع خداست و به   33، ص. 0، ج 3333

برد. اصل اولی برای انسانخ دارای دطرت، مؤمب و مطیع    به میزان ان راف از طریق دطرت، او را در سراشیبی سقوط می   

 (.  123، ص. 3، ج 3333بودن است و عاصی و گنهکار شدن از عوارض نفس است )صدرالدیب شیرازی، 

 ر فطریهای امو. ویژگی2-2

های امور دطری اسدددت. دطرت و امور دطری ترخ رابطة دطرت و طبیعت، متوقف بر شدددناخت ویژگیشدددناخت دقیق

مجعو  بالذات نیستندب زیرا آنچه مجعو  بالذات است، وجود انسان است و امور دطری از آنجا که از لوازم وجود       

توان  (. البته تغییرناپذیری را می22، ص. 3333نی گلپایگانی، اند و خطابردار نیستند )ربا و یات انسانند،  ابت و جاودانه 
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ضعف گردتب در امور دطری تغییرناپذیر بودن به معنای دوم به کار        اعم شدت یا  شدن و دقدان هر گونه  از نابود ن

سبب موانعی مورد توجه کمتر قرار گیرد و یا به دلیل توجه به آنها   می ست به  شدید  ترودب زیرا امور دطری ممکب ا

رو، تغییر در امور دطری به  (. از ایب23-20،  ص. 3330ب جوادی آملی،  313، ص 2، ج3333شود )مصباط یزدی،   

 پذیر نیستند.ایب معنا پذیردته شده است، ولی از بیب ردتنی و تبدیل

ست که   سان ویژگی دیگر ایب ا شترکند و نمی میان ان شی یا همه امور دطری در ها م سانی   وجود ا توان ادعا کرد بخ ن

بنای خلقت انسان بر  ( 33)سوره روم  « فِطْرَتَ اهللِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا»قرار داده نشده استب چراکه به اعتبار آیه شریفه    

  وآله(علیهاهللصلی) دطرت بوده است. موضوح عمومیت دطرت در روایات گوناگون نیز مورد اشاره قرار گردته است و پیامبر

رو،  ( از ایب323، ص. 3ق، ج 3032)ابب حیون،  .«شود جز بر اسات دطرت  هیچ نفسی زاده نمی » :درمایدایب زمینه میدر 

ها جلوه  ها و گاهی در قالب گرایشها به صددورت قوی و ضددعیف قرار دارد که گاهی در قالب شددناخت در همه انسددان

شات دطری تفاوت وجود داردب  کند. میان بینشمی ست معردتی دطری باشد، ولی گرایش به آن امری     ها و گرای ممکب ا

ست )نو ی،       ستلزم بینش دطری نیز ه شدب اما گرایش دطری م سان    ( و 222، ص. 3323دطری نبا چون بینش و گرایش ان

  انسان است. دطریات بینشی گاهی    مالا تعالی  وما  مطلق است، از ارزش حقیقی برخوردار  کمتوجه هستی م ض و  

نش  روند. بیاند و گاهی در تصددورات یا تصدددیقات حصددولی به کار می واسددطها به علم حضددوری و بیبه معنای مُدرَ

سان به      ست که ان ضوری آن ا سبت به برخی امور مثل وجود      گونهدطریخ ح شده که اگر در اعماق درونش ن ای آدریده 

یاسدداتها  قضددایا التی ق»نطق دانان، یابد. دطریات حصددولی نیز شددامل دطریات مصددطلل مخدا جسددتجو کند، آن امور را می

،  3323ب حسدددیب زاده،  33، ص. 1، ج 3330گردد )مطهری، های نظری قریب به بدیهی می    ، بدیهیات اولیه، گزاره   «معها 

(. علت دطری نامیدن ایب امور بدیب جهت اسددت که دطرت انسددان برای تصدددیق ایب قضددایا کادی اسددت و به   230ص. 

دطرتی که در قرآن مطرط است، غیر از دطریات و امور دطری است که در منطق و   ارد. البته کسب نظر و استدال  نیاز ند  

که در همه   غیر از طبیعت است انسان است،   که سرشتی ویژه و آدرینشی خاص    « دطرت»دلسفه از آن ب ث می شود. نیز   

ز  است. گرایشات دطری نی یواناتغیر از غریزه است که در ح و روط حیوانی یادت می شودنامی و بی ،موجودهای جامد

ل به خالقیت  خواهی، میخواهی، تمایالت اخالقی، زیبا یجو ی و دضیلت های متفاوتی از قبیل گرایش حقیقتدر دسته 

،  3333یروانی، گیرد )شددو ابتکار، گرایش به جاودانگی، میل به زندگی اجتماعی، کما  طلبی، تنفر از نقص و... قرار می

از دو  گی مشددترا آنها ایب اسددت که همه خیر هسددتند و در میان دطریات شددرّ و بدی وجود ندارد.  ( و ویژ31-30ص. 

ت کرد که  را برداش« هاقابل هدایت بودن تمامی انسان»توان اصل می (عمومیت و تغییرناپذیری)ویژگی اخیر امور دطری 

 .شناسی استای مهم در انساننتیجه

ست که   ست نمی      ویژگی دیگر امور دطری ایب ا سابی به د سایر امور اکت سیلة آموزش و تلقیب و  آید، بلکه با  به و
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ست )حسیب زاده،      سان همراه ا ( و عامل خارجی در وجود یا عدم آن نقشی ندارد، گرچه   230، ص. 3323آدرینش ان

سددت در  ا معلم بیرونی در رشددد و شددکودایی آن مو ر اسددت. از ایب رو امور دطری لزوماً دعلیت ندارند، بلکه ممکب  

حاالت خاصی به دعلیت برسند. امور دطری، اقتضای خلقت انسان و در طبیعت انسان نهاده شده است، نه اینکه آنها را         

( به همیب سددبب، قابل تجربه  23، ص. 3330کسددب کرده باشددد یا عامل خارجی ایجاد کرده باشددد. )جوادی آملی،  

 درونی و معلوم به علم حضوری است.

   .  اقسام فطرت2-3

گوید، از دطرت اولیه و  انویه نیز سددخب گفته و معتقد اسددت   مالصدددرا چونان که از طبیعت اولیه و  انویه سددخب می 

، 1، ج 3333ها همچون دطرت  انویه در صفا و کدورت با هم متفاوت است )صدرالدیب شیرازی،      دطرت اولیه انسان 

سان را مت   00ص.  صدرا گرچه در برخی تعابیر خود، ان ست میان گ صف به گناه دطری می (. مال  ناه  کند، ولی معتقد ا

  کلُّ مولودٍ یُولَدُ»و طهارت دطری انسددان بر اسددات روایت  « لمةی ظُفِ الخلقَ قَلَد خَأن اهلل قَ»دطری انسددان و یا روایت 

لیه  طرت اوداند و معتقد اسددت دمنادات و تعارضددی نیسددتب او انسددان را دارای دو دطرت روط و بدن می « عَلی الفِطرةِ

روط انسدددان به خاطر منشدددأ قدسدددی و منور آن، نورانی و دارای طهارت اسدددتب ولی دطرت اولیه بدن انسدددان بخاطر  

سات آن،      ویژگی ست و بر ا شأ حقیقیخ وجود، دارای نوعی ظلمت و تاریکی ا های طبیعی عالم ماده و دوری آن از من

شیرازی،     رودیشود که با اطاعت و حسنات از بیب م   گناه دطری م قق می ( 233و233، ص. 2، ج 3333)صدرالدیب 

است    های طبیعی خلقت جسمانی انسان  از ایب رو منظور از ظلمت و یا گناه دطری و طبیعی انسان، اقتضا ات و ویژگی  

 رود و مناداتی با دطرت پاا اولیهِ نفس انسان ندارد.که با رشد و تکامل طبیعی انسان از بیب می

د و تمات با  انسددان در برخور رت اولیه را ناظر به طبیعت دنیایی و جنبة حیوانی و بعد جسددمانیطبق ایب بیان، دط

سا ل روزمره می امور و  کار می برد، به جنبة ملکوتی و روحانی طور مطلق بهداند، ولی هنگامی که دطرت را بهم

داند، غیر از طبیعت اصددلی و نورانی  ی. ایب طبیعت اولیه که صدددرا آن را مأنوت با صددفات حیوانی مانسددان نظر دارد

صف به آن می     اولیه سان مت ست که دطرت ان صدرا دطرت طبیعی را در مقابل دطرت     ای ا شود. به همیب جهت گاهی 

کند  دهد و نظر به طبیعت حیوانی و پسددت دارد و دطرت من رف از مسددیر اصددلی را متصددف به آن میاصددلی قرار می

 (. 323ص.  ،1، ج 3333)صدرالدیب شیرازی، 

 . وجوه تشابه و تمایز فطرت و طبیعت3

طبیعت و دطرت گرچه از جهت معنا بسددیار به هم نزدیک اند و در اسددتعماالت، مقارن با یکدیگر به کار می روند، 

 هایی نیز به حسب معنا و کاربرد با هم دارند.ولی با ایب حا ، تفاوت
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ای از قوا و  انسددان مجموعه»گوید: کار برده اسددت. مثالً میمالصدددرا در مواردی طبیعت و دطرت را کنار هم به 

مشاعر است و هر یک از ایب قوا و مشاعر دارای غایتی هستند که به اقتضای طبع و دطرت خود با رسیدن به آن غایات  

شیرازی،   « برندلذت می (  در نظر وی، تمام نفوت به حسب طبیعت یاتی و دطرت خود   230، ص. 3333)صدرالدیب 

  گرچه اکثر انسانها از ایب توجه عقلی و سلوا »گوید: اند. یا در بیانی دیگر چنیب میه سوی عالم آخرت در حرکت ب

غادل اند، ولی ایب سلوا و توجه عقلی در طبیعت تمام انسانها متمرکز و نهفته است      -به سوی عالم آخرت -اخروی

( طبق ایب بیان، دطرت و 323، ص. 3310دیب شیرازی،  )صدرال «. و دطرت تمام انسانها بر اسات آن سرشته شده است      

داند و معتقد اسددت، توجه و میل انسددان به سددوی آخرت، در ظرف طبیعت  طبیعت را در سددیر تکاملی انسددان مؤ ر می

انسان قرار دارد و دطرت انسان بر اسات آن شکل گردته است. در استعما  ایب دو واژه، از قرینه مقارنت میان دطرت         

ستفاده کرد که ایب دو  گاهی به یک معنا به کار می و طبیع شد، ابتناب   ت می توان ا صورتی که چنیب با برخی   رود. در 

 ابعاد اخالق بر دطرت، در حقیقت مبتنی ساختب اخالق بر طبیعت خواهد بود.  

ان  تکوینی انسکرده و آن را همان هدایت « قوه دطری»، اطالق «قوه و استعداد تکامل»مالصدرا همچنیب، گاهی به 

انسان در ایب دنیا حکم مسادری را دارد که سرمایه او جهت وصو  به غایت،       »داند. او معتقد است:  به سوی کما  می 

ستعداد، همان            ست. ایب قوه و ا ستعدادی جهت رسیدن به درجات عالی ا صلی اوست. ایب دطرت همان قوه ا دطرت ا

، 3333)صدرالدیب شیرازی،   « از ایب هدایت دطری برخوردار است  هدایت الهی است که هر انسانی در ابتدای خلقت  

توان گفت دطرت در نظر وی نوعی ظردیت یا اسدددتعداد طبیعی و یا همان قوه تکاملی          رو، می(. از ایب001، ص. 3ج 

سایر موجودات            ست که لزوماً در  ستعدادهای برتری ا سان دارای قوا و ا سان قرار دارد و ان ست که در نهاد ان ست ا   نی

 (. 22، ص. 3333)جاوید، 

رسد میان ایب دو اشتراکات و ادتراقاتی است و از ایب جهت بهتر است قدری روشب شود.         در عیب حا  به نظر می

 پردازیم.از ایب رو در ادامه به وجوده اشتراا و ادتراق دطرت و طبیعت و رابطه آنها با هم می

 . وجوه شباهت فطرت و طبیعت3-1

های امور دطری مشابه است. شباهت نخست: امور مطابق طبیعت انسان و گرایشات و       با عمده ویژگیطبیعت انسان  

راد اندب عمومیت دارند و شامل همه اد وسیلة آموزش و تلقیب به دست نیامده  امیا  طبیعی انسان اموری هستند که به  

صو  کلی آنها  ابت و          می شب دارد و ا سبت به آنها درا رو سان ن جاودانه و تغییر ناپذیرندب گرچه خود  شوندب ان

طبیعت دا ماً در حا  سددیالن و تغییر و ت و  یاتی اسددت. اقتضددا ات دطری و طبیعی چون مبتنی بر وجود انسددانندب  

تواند آنها را درا و طبق آنها عمل کند و به مصالل آنها دست یابد. البته همچنان که    خطابردار نیستند و انسان می  

سات د    سان بر ا صادیق ارزش     ان سی به تمام م ستر شفه   طرت خود، توان د های اخالقی را ندارد و نیازمند دطرت کا
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شاه      ست ) صادیق ا ست که طبیعت    02، ص. 3333آبادی، جهت تعییب م (، طبق اخالق مبتنی بر طبیعت نیز چنیب نی

سان به تمام ارزش  شته باشد، بلکه همانگونه که م  ان سان   الصدرا می گوید، های اخالقی معردت و آگاهی دعلی دا ان

 (. 302، ص. 1، ج 3333نیازمند طبایعی است که مستکفی بالذات هستند )صدرالدیب شیرازی، 

ضای طبیعت            شأ امور دطری و هر آنچه مقت ست. من شباهت به ل ا  موطب و ظرف حقیقی آن دو، ا شباهت دیگر، 

سان است، موطب آنها عالم امر و مجردات است. طبق دیدگاه صدرا       تمام صور، اشکا  و حاالتی که در عالم طبیعت     ان

شاهده می  شریف     م صل و حقیقتی دراتر از عالم ماده در عالمی اعلی و  سله مراتب       شود، دارای ا سل ست که باید در  تر ا

هسدددتی بدان توجه داشدددت و گرچه ارتباط و یقی بیب ایب عوالم به ل ا  ترتب وجود دارد، اما آنچه در عالم طبیعت               

 (.  211، ص. 3، ج 3333)صدرالدیب شیرازی،  شود، دارای نوعی اعلی در عالم عقل استمشاهده می

 . وجوه تمایز فطرت و طبیعت3-2

با نظر به اصددولی همچون توجه سددادل به سددوی عالی، رجوح هر شددیب به اصددل خود، ا بات حرکت     تمایز اول:

بیعت تمام عالم هسددتی از جمله انسددان هر  آید که ططبیعی نفس به سددوی غایت، ایب نتیجه به دسددت می -جوهری

(. با نظر به حرکت جوهریخ موجود  232، ص. 2، ج 3333ل ظه در حا  تبدّ  و ت وّ  است )صدرالدیب شیرازی،     

یر  توان مشاهده نمود. طبیعتی سیا  و غ  در نظام هستی در نظام دکری مالصدرا نوعی سیالن در طبیعت انسان را می     

از کثرات به سددوی وحدت و از ظلمات به سددوی نور در حرکت اسددتب اما در دطرت، ایب   طور طبیعیایسددتا که به

اشاره دارد، بیشتر بر    (53)سوره روم/  «ِال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّه»همانگونه که آیه شریفه   سیالن و حرکت وجود ندارد و 

ه  م حاالت حتی در مواردی کجنبة ایسددتایی و مشددترا بودن امور دطری تأکید شددده اسددت. دطرت انسددان در تما  

سر می        سانی به  ست و در ظلمت نف سان گردتار طبیعت حیوانی ا ضعف می   ان شدت و  قابل ولی  پذیرد،برد، گرچه 

اکم بر اخالق  طبق اصو  ح تبدیل نیست، بر خالف شاکله و طبیعت انسان که قابلیت تبدیل و نزو  و صعود دارد.      

ستایی    شتر بر جنبه ای ست. از ایب      دطری و  بات آن، بی شده ا شترا بودن امور دطری تأکید  ،  با نظر به کالم  روو م

بدان که مقصود تو به حسبب دطرت، پروردگار است و در حا  صعود      ای سالک خبیر و ای جوینده بینا... » :صدرا 

توان گفت امور دطری، موجب تکامل طبیعت و می ،(313، ص. 3310)صدددرالدیب شددیرازی،  «به سددوی او هسددتی

 ات انسان است. ی

ستب در                  تمایز دوم: شده ا شتر بر ایب جنبه تأکید  ست و بی سابی بودن ا سی در امور دطری، غیر اکت سا صر ا عن

حالیکه در طبیعت، معنایی اعم از اکتسددابی و غیر اکتسددابی نهفته اسددتب خواه مربوط به اصددل خلقت باشددد، خواه با   

سبب، طبیعت به        شد. به همیب  شده با ساب ایجاد  سابی و هم     اکت ست و در امور اکت ل ا  ایب ویژگی، اعم از دطرت ا

سابی به کار می  سان با برخورداری از دو نوح طبیعت اولیه و  انویه، بخشی از کماالت را از بدو تولد و    غیر اکت رودب ان
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ساب به همراه دارد. ا    سمانی خود بدون اکت سه  ید ،وجود که آنجا زبا حدوث ج   یبش  هر یبرا ییات کما  و ریخ نف

  ییات تکامل اب جسم رو بیا از. ابدییم ت قق نفس یبرا هیاول یعیطب کما  جسم، همراه به نفس هیاول حدوث با است، 

از   .کندیم دراهم نفس یبرا را هیاول کما  جهت بیا از و شودیم آن عدم بر نفس وجودِ لیترج سبب خود، یعیطب و

سان در طو  تکامل، طبیعت را بر  سب می   مبنای عملکرد خویش می طرف دیگر ان کند.  سازد و کماالت جدید را ک

عمل انسان با شاکلة وجودی انسان سازگار است و شاکله نسبت به عمل همانند روط نسبت به اعضا و جوارط است و           

ست، ولی ملکات متقضی آن اعما  هستند نه علت تا         سانی ا سازگار با ملکات و بنیة ان سان،  هب  مبا وجود اینکه عمل ان

سان سلب کندب زیرا ملکات در حدوث، بر ا ر تعلیم و تربیت و اعما       گونهیعنی ملکات به ای نیست که اختیار را از ان

گیرد و در بقاب، سددبب سددلب آزادی انسددان نیسددت و انسددان با اندیشدده و اعما ، طبیعت خود را  خود انسددان شددکل می

گیرد و شدددت و ضددعف و شددکودایی   و ملکات اخالقی شددکل می رو، طبیعت  انویه انسددان با اعما سددازد. از ایبمی

 دطرت در شکل گیری طبیعت و ساختار وجودی انسان مو ر است.

سوم:  دطرت به ل ا  بینش و گرایشخ عملی گرچه شددت و ضدعف دارد، ولی جز به حق و صددق مایل      تمایز 

لم  و ظ کذب همچوناوصاف نقص و قبیل  پذیرد واوصاف کما  و حَسَب مانند صدق، امانت و احسان را می نیست و

برخالف طبیعت انسددان که یاتاً گرایش به سددوی خیر و نیکی دارد، ولی طبیعت پاا و سددرشددت اولیه    تابدبرا برنمی

شونت گردد و از حالت طبیعی            شهوات حیوانیخ دنیوی دچار غلظت و خ شتغا  به لذات و  ست بر ا ر ا سان ممکب ا ان

(ب البته صدرا  21، ص. 3333، صدرالدیب شیرازیغلبة طبع حیوانی، به باطل متمایل گردد )خود خارج گردد و به دلیل 

سان را دارای دو دطرت روط و بدن می  شأ قدسی و منور آن،        ان سان به خاطر من ست دطرت اولیه روط ان داند و معتقد ا

و بر اسات آن، گناه دطری    نورانی و دارای طهارت استب ولی دطرت بدن انسان دارای نوعی ظلمت و تاریکی است   

رود و مناداتی با دطرت پاا اولیه نفس انسددان ندارد )صدددرالدیب   شددود که با اطاعت و حسددنات از بیب میم قق می

(. دطرت انسان دارای بینش و گرایش به سوی کما  است و گناه دطری که مالصدرا      233، ص. 2، ج 3333شیرازی،  

سان است که به دلیل علقه و ارتباط با عالم حیوانات و ماده، عالقه به لذات     کند، مربوط به طبیعت ظلمانیمطرط می ان

جسددمانی دارد و شددریعت آمده تا ایب ظلمت را از طبیعت ردع کند و باطب انسددان را منور کند )صدددرالدیب شددیرازی،  

 (. 233، ص. 3، ج 3333

ست که بینش از جمله تفاوت تمایز چهارم: شات دط ها ایب ا ضوری ها و گرای اند و در  ری به دلیل اینکه امری ح

ودن یک ا بات دطری بمند نیستند.  یابند، برای همه انسانها قابل تعمیم و قاعده حاالت و مواقع خاصی ظهور و بروز می 

امر برای نوح، تنها در صددورتی ممکب اسددت که نوعیت نوح به آن بسددتگی داشددته باشددد یا دلیل نقلی برای شددمو  آن 

ه ایب معنا  لزوماً ب ،اگر امری در یکی از ادراد انسدان غیراکتسدابی باشدد    شددب زیرا انسدانها وجود داشدته با  نسدبت به همه  
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شناسی،    کاربرد ایب معنا و استفاده از آن در مصداق  . عالوه بر اینکه وجود داشته باشد  ادراد نوح  ةباید در همنیست که  

  یتکامل جسمی و روح ثالً اینکه از چه سنی و در چه مرحله ای از  م بنیاز به ارا ه معیاری برای شناخت ادراد نوح دارد 

از جمله مشددکالت ب ث درباره   ،و مورد آزمایش امور دطری قرار داد ها را نوح واحد م سددوب کردانسددانمی توان 

ست  ست و بر امیا  و نیازهای طبیعی     عمومیت امور دطری ا سان ا ضای طبیعیت و یات هددمند ان   ب ولی اموری که مقت

انسدان مبتنی اسدت، قابل تعمیم به تمام انسدانها اسدت و در هدایت به سدوی سدعادت به دلیل ویژگی مشدترا انسدانها          

تواند مبنای عام برای اخالق باشدب زیرا اخالق از   کارسازتر است. ایب امیالی که در طبیعت هر انسانی وجود دارد، می   

ها بر اسات هویت مشترکی به قباحت ظلم و خوبی عد  حکم    نگیرد و همه انسا ای انسان سرچشمه می   تمایالت پایه

را ی اخالقی  گها قرار گردته، نوعی عامها یا تمایالتی که در طبیعت همه انسان رو، استعدادها و ظردیت کنند. از ایبمی

شات و قوای طبیعی   یشناختیخ خود، با در نظر گردتب نیازها، گرا کند. نظریة قانون طبیعی، در تقریر هستی را اقتضاب می 

های اخالقی، در حوزه اخالق، کارآمدی بیشتری دارد، ولی اخالق مبتنی بر دطرت  گیری ارزشانسان در درایند شکل

 تواند مبنایی عام برای اخالق باشد.    به دلیل اینکه بر نیازهای طبیعت انسان توجه ندارد، نمی

 . رابطه فطرت و طبیعت4

د امور دطری را اموری می داند که خداوند آنها را در ظرف طبایع به ودیعه نهاده           مالصددددرا در برخی عبارات خو 

تمام نفوت به حسب غریزه رو به سوی  »گوید: ( یا در عبارتی دیگر می033، ص. 3310است )صدرالدیب شیرازی، 

شته شده    سات آن سر  عالم دیگری دارند و ایب سلوا در طبیعت تمام انسانها نهفته است و دطرت تمام انسانها بر ا    

ست  شیرازی،    ) «ا سان مؤ ر می   323، ص. 3310صدرالدیب  سیر تکاملی ان داند و معتقد  (. او دطرت و طبیعت را در 

شکل                سات آن  سان بر ا سان قرار دارد و دطرت ان سوی آخرت، در ظرف طبیعت ان سان به  ست، توجه و میل ان ا

ست می    ست. از ایب تعابیر به د ست و طبیعت غیر از دطرت و م تویات آید که امور دطگردته ا   ری غیر از طبیعت ا

  دطری است، بلکه رابطه آنها بدیب گونه است که امور دطری در ظرف طبیعت بروز و ظهور خواهد کرد.

شود و از              ست که متخلق به اخالق الهی  سان ایب ا شت اولیه ان سر ضای دطرت و  در اخالق مبتنی بر دطرت، مقت

الهی نیز   اند، مفطور به صفات مفطور به دطرت الهی هستند و بر صورت پروردگار آدریده شده    هاآنجا که جمیع انسان 

سانند تا در همه زمینه    ستند و باید آنها را به دعلیت بر سان اخالقی گردند )را. دیناروند و  ه های دردی و اجتماعی، ان

مه بر اسددات دطرتشددان موجود اسددت و همیب   (. با توجه به اینکه اقل مراتب ایمان برای ه33-13، ص. 3321عابدی، 

مقدار ایمان دطری برای توجه خطاب و تکلیف دینی حتی برای کفار و ورود اوامر و نواهی الهی کادی است، طبیعت   

دراهم   ها و گرایشددات دطریو اقتضددا ات طبیعی انسددان که ظرف امور دطری اسددت، زمینه را برای قبو  دیب و بینش 

ست که ظردیت و          سازد. با نظر به م می سان به ن وی ا سان از طبیعت، طبیعت و یات ان شاکله یاتی ان ساختار و  عنای 
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و اگر انسدددان بر طبیعت اولیه خود باقی باشدددد، مالزم با دیب و خیر خواهد بود و به دلیل            قابلیت پذیرش دیب را دارد   

عت  ه واسطة م تویات موجود در طبی شرادت یاتی، قابلیت معردت و شناخت حقایق را دارد. ایب معردت و شناخت، ب    

صورت می    سان، از جمله م تویات دطری  صدرا می ان شناخت       »گوید: گیرد. مال  سب دطرت، قابلیت  سی به ح هر نف

سایر جواهر عالم ماده متمایز          سطه ایب ویژگی از  ست که بوا شریفی ا شیاب را داردب زیرا نفس از امور ربانی و  حقایق ا

(. از ایب رو معردت و شناخت دطری حقایق اشیاب، بخاطر شرادت یاتیخ      333، ص. 3310)صدرالدیب شیرازی،   « است 

 جز ی از طبیعت انسان یعنی نفس اوست.

به بیان دیگر، ابتدا تسویه نفس و تعدیل قوای نفسانی که ناظر به طبیعت انسان و ساختار وجودی اوست، صورت         

داد آن در  های دطری که قوه و استع ها و بینشیعت انسان، دانش گیرد و پس از تسویه نفس و آمادگی و قابلیت طب می

سوره ن ل    )« وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهاتِکُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئا  »گردد. آیه شریفه  طبیعت انسان قرار دارد، شکودا می  

شر در آغاز خلق  یات دطری است که عالمه طباطبا ی بر اسات آن   ( ناظر به همیب م تو33 ت  معتقد است، لوط نفس ب

ست و به تدریب چیزهایی در آن نقش می    شی خالی ا سیدن   332، ص. 32ق، ج 3033بندد )طباطبا ی، از هر نق ( و با ر

بخش دطرت در او وزیدن گردته و دجور و تقوی به او الهام می گردد. ایشان در ایب   انسان به بلوغ عقالنی، نسیم روط  

رَلْهَمَها  فَ»معلوم بودن دجور و تقوی به الهام دطری که در آیات هفتم و هشددتم سددورة شددمس در آیه    گوید،زمینه می

سَوَاها »( با داب تفریع و پس از آیه 3)سددوره شددمس    «فُجُورَها وَ تَقْواها آمده، به تسددویه نفس و تفریع   «وَ نَفْسٍ وَ ما 

سویه نفس و تعدیل قوای  شاره دارد )طباطبا ی،   الهام دطری دجور و تقوی بر ت ب ر.ا.  223، ص. 23ق، ج 3033آن ا

 (.  21-23، ص. 3320دهقان، 

ت و طبیعت که  های طبیعی انسان اس  توان گفت دعلیت دطرت، وابسته به تکمیل قوای نفسانی و ظردیت  رو، میاز ایب

 یرد.  گب ساختار قرار مین وه وجود انسان و ساختار وجودی اوست، غیر از دطرت یا م تویات دطری است که در ای

رایشددات را به  ها و گیابد، ایب بینشها و گرایشددات دطری در ظرف طبیعت تجلی و ظهور میبا نظر به اینکه بینش

توان نسددبت داد. از ایب رو مبتنی سدداختب اخالق بر دطرت، به ن وی مبتنی سدداختب آن بر طبیعت  طبیعت انسددان نیز می

ان است، از   ها و گرایشات دطری انس  یر دیگر، هر آنچه مطابق دطرت و برخاسته از بینش نوعی انسان خواهد بود. به تعب 

یابد، مبتنی بر آن اسددتب ولی الزم نیسددت که هر آنچه طبیعت   آنجا که در ظرف طبیعت نوح انسددان بروز و ظهور می

لِّ شدداکله و قانون طبیعی، ک ها و گرایشددات باشدددب طبیعت در نظریهکند، امری دطری و از قبیل بینشانسددان اقتضددا می

شود و تمام استعدادهای انسان اعم از قوای     های وجودی انسان را که منشأ امیا  و گرایشات اوست، شامل می     ظردیت

های انسان که در شاکله وجودیخ وی نهاده شده است را با نظر به غایت کمالی انسان مدّ حیوانی و انسانی و تمام داشته

ه امری دراتر از دطرت است. در اخالقخ مبتنی بر طبیعت، ساختار درونی انسان و نیازها و گرایشات      دهد کنظر قرار می
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شان می          سان ن سعادت و اخالق را به ان سیر رهیابی به  سان، م سانی ان ساً اخالق با تکیه بر ایب امو   و قوای نف سا ر  دهد و ا

 (.303، ص.3033گیرد )انصاری چشمه و دهقان، مورد بازبینی قرار می

ه در ساختار  ک ییات شاتیو گرا ا یاخالق را بر امدهد، از طبیعت ارا ه می به بیان دیگر، طبق تقریری که مالصدرا

  یمندتیغا با نظر بهوی . داندیمانسان   یعیطب یازهاین بیمأسازد و آنها را الزمه ت یم یدارد، مبتن انیبنو شاکله انسان   

سان، دقر  یعیطب شات یو گرا ا یام سان به کما  مطلق و قرب اله  ییات ازیو ن ان سان به     ةزیرکت و انگحرا عامل  یان ان

نا    یو کما  م  ریخ یسدددو ند و مراتب اخالق را بر مب به کما  مطلق تب     یدا لدی   کند یم بییمراتب تقرب  ب  )صددددرا

  یدهجهت یبرا یاله یوح و ینفسددان یقوا گرید و عقل تیظرد بر وی همچنیب (. 233، ص.2، ج 3333شددیرازی، 

، 3333رازی، )صدرالدیب شیکند یم دیکأت یو قرب اله یقیحق تیغا یبه سو طبیعی نیازهای از برخاسته اخالقخ ریمس

سان از طب  ریس  ( و333ص.  سیا    ا نظر به و ب یو اخالق یمراتب وجود یرا بر مبنا هی انو عتیبه طب هیاول عتیحرکت ان

سان تب  عتیطب بودن سان  عتیطب سیا  بودن  تبعهبدارد که یم انیکند و بیم بییان سا  ،ان سان  ریاخالق و    زین یملکات نف

داندب حا  آنکه  می ییخنها تیغا یانسدددان و در راسدددتا عتیمطابق با طب عیار اخالق رام رو،از ایبخواهد بود.  ا یسددد

در تخلق به اخالق الهی در   بلکه عمدتاً بر سدرشدت اولیه انسدان    3اخالق مبتنی بر دطرت لزوماً ناظر به ایب امور نیسدت، 

 ها و گرایشات دطری به سوی صفات اخالقی کمالی تأکید دارد.قالب بینش

 گیرینتیجه

های  ه ویژگیروند، ولی با نظر ببا توجه به آنچه بیان شدددد، گرچه دطرت و طبیعت گاهی به معنای یکدیگر به کار می

ست م    شترا و وجوه تمایز میان ایب دو، ایب نتیجه به د ست که کامالً بیگانه ا یم ز  آید که تمایز میان آنها به ن وی نی

سان و ساختار هدف     ست   مند وجودی اوست هم باشند. طبیعت که ن وه وجود ان ، غیر از دطرت یا م تویات دطری ا

ها و گرایشددات دطری جهت بروز و ظهور خود نیازمند بسددتری مناسددب و گیرد و بینشکه در ایب سدداختار قرار می

 های طبیعی انسان است. های طبیعی و تکمیل قوای نفسانی و ظردیتختزیرسا

گیری و با حدوث جسددمانی بر پایه خیر و کما  بنا شددده اسددت و میان طبیعت و    طبیعت انسددان از ابتدای شددکل 

سان به طور طبیعی با خیر و امور       سان جریان دارد. ان ست که در تمام مراحل تکاملی ان طری از  داخالق، رابطه متقابل ا

تواند  ها و گرایشددات دطری سددازگار و هماهنگ اسددت و طبیعت انسددان با نظر به ایب ویژگی مشددترا، می قبیل بینش

مبنایی عام برای اخالق باشد. با نظر به تفاوت میان دطرت و طبیعت، اخالق مبتنی بر طبیعت نیز گرچه متمایز از اخالق  

ست    سبت به آن بیگانه نی سان       دطری خواهد بود ولی ن ضای دطرت الهی ان صفات اخالقی نیک که مقت . با ایب وجود، 

                                                           
جهت مطالعه بیشتر در زمینه تقریر مالصدرا از نظریه قانون طبیعی در اخالق  مراجعه شود به: انصاری چشمه، م مدحسیب و رحیم  3.

 «.ا تکیه بر عوالم وجودب نظریه اخالقی قانون طبیعیب تبییب تقریر صدرایی»دهقانب 
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  رو، اخالق دطری به ن وی مبتنی بر شددناختهای طبیعی بسددتر دطرت میسددر نخواهد شددد. از ایباسددت، بدون ویژگی

و  سقوانیب طبیعی حاکم بر انسان است. در نظریه قانون طبیعی، اخالق مبتنی بر ساختار دو جزب طبیعت انسان یعنی نف    

بدن و قوا و استعدادهای درونی انسان در مسیر دستیابی به غایت و سعادت حقیقی است و از ایب طریق دطرت انسان           

 .   شکودا می گردد و شکودایی دطرت نیز رشد و تکامل طبیعت انسان را به دنبا  دارد
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