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 چکیده  
این مقاله درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که فطرت در نهج  

همچنین تفاسیر  البالغه به چه معنا یا معانی استخدام شده است و  
مهم نهج البالغه در بررسی و تفسیر معانی فطرت چه گفته اند. در  
بررسی معانی ریشه فطر در نهج البالغه و تفاسیر مهم آن به ده مورد  

توان معانی آنها را در سه  خوریم که میاز کاربردهای این ریشه برمی
خلق  دسته کلی تقسیم نمود. در بعضی موارد معنای فطر مترادف با  

و به معنای خلق کردن است و در بعضی موارد دیگر فطر به معنای  
شکافتن و شکاندن استفاده شده است اما کاربرد سوم آن که تنها در  
معنای   همان  است  شده  استفاده  آن  از  البالغه  نهج  قسمت  چهار 
مصطلح فطرت یعنی خلقت خاص و الهی انسان است که انسان را  

بدی ها می کند و اگر انسان به ندای فطرت  امر به خوبی ها و نهی از  
حرکت کند و آنرا با قوه اختیار خود کدر و منحرف نسازد به سعادت  

 ابدی خواهد رسید. 

ها سعادت،    :کلیدواژه  الهی،  خلقت  خاص،  خلقت  فطرت، 

 . شقاوت، حجت درون

Abstract  
This article seeks to answer the question of what is 

the meaning or meanings of nature in Nahj al-

Balaghah and also what are the important 

interpretations of Nahj al-Balaghah in examining 

and interpreting the meanings of nature. In 

examining the meanings of the root of Faṭra in Nahj 

al-Balaghah and its important interpretations, we 

come across ten usages of this root, the meanings 

of which can be divided into three general 

categories. In some cases, the meaning of Faṭra is 

synonymous with creation and means to create, and 

in some other cases, Faṭra has been used to mean 

splitting and breaking, but its third use, which has 

been used only in the four parts of Nahj al-

Balaghah, is the same meaning of the term Faṭra, 

meaning the special and divine creation of man, 

which commands man to do good, and It forbids 

evil and if man moves by the call of nature and does 

not obscure it with his own will, he will reach 

eternal felicity. 
Keyword: Adversity, Divine Creation, Felicity, 

Inner Proof, Special Creation, Fiṭrat.  

 

 مقدمه 
ه  داند کور فطری می خصوص انسان دارد، او را واجد فطرت و امه  نسبت به همه موجودات و ب  که  دیدیوجه به جامعیت  ت  اسالم با 

انسان در هنگام تولد، حیوان بالفعل و انسان    داوند، برای حرکت در مسیر کمال، آن را درون انسان به ودیعه گذاشته است؛ چراکه خ
ا درک صحیح از فطرت می توان به  ب.  رسد، فطرتش شکوفا شده و به فعلیت میبالقوه است و چنانچه از عقل و شرع تبعیت کند
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پرداخت. شناخت فطرت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در نوع تربیت و شیوه آن، نقش تعیین کننده ای دارد و اگر    انسان  پرورش
  ؛هر نوع تفسیر و توجیهی خواهد بود )رهبر  و قابل  خواهد داشت شخصی ناستعدادهای فطری نباشد و یا شناخته نشود، تربیت معنای م

 (. 38-37ش، 1378رحیمیان، 
فطرت یکی از واژه ها و مفاهیمی است که مکررا در متون دینی ما از جمله قرآن و روایات معصومین )ع( تکرار شده است و از مسایل 

موضوعات محل بحث و بعضا اختالف است که کشف   آید اما تعریف دقیق و صحیح فطرت یکی ازاساسی وجود انسان به شمار می 
معنای حقیقی آن از قرآن و روایات کمک شایانی به مسایل مربوط به حوزه انسان و جهان شناسی خواهد کرد. در بررسی معنای 

عتماد اوال قرآن  صحیح فطرت حتما به لغت نامه و تعارف علما و دانشمندان این حوزه توجه ویژه ای خواهد شد اما تنها منبع قابل ا
کریم و ثانیا کالم معصومین )ع( است. بنابراین این مقاله می کوشد تا از دریای نورانی ثقلین در کشف معنای حقیقی فطرت بهره 
گیرد. در این میان یکی از منابع روایی که مسئله فطرت مکررا در آن تکرار شده است ، کتاب شریف نهج البالغه و بیانات نورانی  

 ومنین )ع( است که در کشف معنای فطرت آنچنان که باید به این کتاب شریف توجه نشده است.  امیرالم
سوال اصلی این نوشتار این است که معنای فطرت منطبق با آیات و روایات خصوصا نهج البالغه چیست؟ و سوال فرعی عبارت است  

 الغه چیست؟ از اینکه بررسی معنای فطرت در آراء و اندیشه های مفسران نهج الب

 

 واژه شناسی
و جداشدن می باشد؛ مانند    آمدن  قّ و پاره کردن، شکافتن، بیرون عنای ش «، از ماده »فَطَرَ« مشتق شده و به م»فِعلَه   فِطرَت« بر وزن »

اشد.  می ب  نیز  معنای آفرینشجدا می گردد. همچنین این لغت به    قشر  نبله از آن بیرون می آید و از، سود ش  یم  اینکه بذر شکافته
است یا نوعی از آفرینش،    شکافتن  ا نوعی از طرت، یاساس، معنای ف  این  بر.  می کند  داللت  ان عربی بر نوع و کیفیتزب  « در علَهوزن »ف

 .اگرچه معنای دوم مشهورتر است

؛ دهد  معنای ایجاد و ابداع نیز می   . اما، جداشدن از طول است طر ل فاص  ؛(  640  ، ق1412« )راغب اصفهانی،  طوالا   اصل الفَطرِالشقّ»

  وده ب  داع و اب  « )همان(. منظور از فطر، ایجادء و ابداعه   جاد الشیو ایلق، هنویسد: »فطراللّه الخاین نکته می  به  وجهت   با راغب  هچنان ک
 (.ند )همانمی دان سابقه  را نوآوری و آفرینش بدون  آن و به یک معنا 

 .دایش جدید استو و پیرینش نآف (؛ فطر3/457، ق1426یر، ن اث: »الفطر، االبتدا و االختراع« )ابنویسد یم نیز  یرابن اث

(؛ فطر به معنای شکافتن است و بعضی از علمای ادب 7/350، ق 1414األوّلُ )واسطی زبیدی،  الشَّق أنّه ب عضُهمو قَیدَه ب : الشَّقُّالفطر

 «. علی الفِطْرَه ولدی ولودم »کلّ فیه: نویسدی م باره این در اثیر ابن .اند سته خستین دانآن را شکافتن ن
  بول لِق  تََهیی ءُطْرَه: الحالة منه، کالجلسه و الرّکبه. و المعنی أنه یولد علی نوع من الجِبِلَّه و الطَبع المتراع و الفو االخ  االبتداء »:  الفَطْرُ
ل مولود یولد علی الفطره«  دیث »کح  استعمال این واژه،  مصادیق  .« از یرهاغ  إلی  یفارقها  ها و لملی لزومتمرّ عفلو ترک علیها الس  الدین

وع  به«؛ یعنی نلسه« و »رک»ج  داع و اختراع را بیان می کند؛ مانند الت آن ابمی باشد: فطر به معنای ابداع و اختراع است و فطره ح
اده شده ای بر نوع  که در حدیث »کل مولود یولد علی الفطره« آمده می گوید: هر ز ت«طرشستن و سوار شدن و لغت »فاص از نخ
مان را انتخاب می کند، مگر ود هال خود رها شه حر بن را دارد و اگرش دیو طبیعت آفریده شده، که آمادگی پذی  رشت س  اصی ازخ

 (. 2/457، ق 1426، اثیر اینکه عوامل خارجی او را منحرف کنند )ابن

،  وریلقته« )الخان خی اول زمولود فل مبها ک  یتصف  التی  صفت   هی  »الفطرة:  تاس  دهش  عنام  چنین  فطرت  نیز الموارد  اقرب در فرهنگ
 .که هر انسانی در آغاز آفرینش خود به آن متصف می شود صفتی (؛ فطرت عبارت است از 933 ،م1992

طبیعت و خلقت خاص است )الفیومی،  در مصباح المنیر نیز آمده است که فطرت بر وزن فعلة برای بیان حالت فعل و به معنای سرشت،  
 (. 476ق، 1414

 در لسان العرب درباره فطرت چنین آمده است:  
(. مولف لسان العرب پس از نقل این  1/258ق، 1414الفطرة االبتداع و االختراع. فطرت یعنی آفرینش نو و پیدایی جدید )ابن منظور، 

 کند:معنا، از ابن عباس چنین نقل می 
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دانستم تا این که روزی دو اعرابی را  دیدم که بر سر چاهی با یکدیگر به منازعه برخاسته  وات و االرض« را نمیمعنای »فاطر السم
بودند. یکی از آن دو در مقام اعتراض به دیگری گفت: »انا فطرتها ای ابتدات حفرها« این چاه را برای نخستین بار من حفر کردم  

 (.1/258ق، 1414)ابن منظور، 
موجود در آغاز   هر  تراع و صفتی که ، ابداع و اخ، سرشت ت« در لغت نامه های فارسی به معنای آفرینش، ضمیر، جبلّتواژه »فطر

 (.  11/17179، ش1337خلقتش داراست، آمده است )دهخدا،  
د انسان نهاده است  به عبارت دیگر فطرت همان نوع، جنس و کیفیت از خلقت و آفرینشی است که خالق تعالی آن را آفریده و در وجو

بدون هیچ تاثیرپذیری از زمان و مکان و فرهنگ و آداب و هوی و هوس و امثال ذلک. در واقع معادل واژه فطرت را می توان به  
ی معاصر همان تنظیمات کارخانه دانست. فطرت همان نوع و کیفیت از خلق و ابداعی است که خالق تعالی  زبان دیجیتال و محاوره

 خلقت خود انسان را بر آن خلقت و آفرینش خلق کرده است.  در کارخانه 
اگر فطرت معادل تنظیمات کارخانه انسان تلقی شد باید توجه شود که فطرت انسان به گونه ای خاص از آفرینش داللت دارد یعنی  

سمت آن هدایت شده  طبق این فطرت ، آفرینش خاص انسان به سوی شیوه خاصی از زندگی با غایتی مشخص گرایش داشته و به  
 است که مراد از این شیوه خاص همان دین الهی است. 

 

 فطرت در قرآن 
(، موضوع فطرت، نخستین بار در قرآن کریم مطرح شده و پیش از قرآن،  2/7ش، 1376طبق نظر برخی از محققان معاصر)مطهری، 

های غیر جسمی و روحی، در  امور ماورایی و گرایش   در هیچ منبع و مکتبی مورد بحث قرار نگرفته است. شاید این مسئله به عنوان
پژوهشگران،   رو،  این  از  است؛  نیامده  قرآن  در  جز  عنوان،  با همین  بحث  این  ولی  باشد؛  شده  اسالم مطرح  از  قبل  فلسفی  منابع 

ب »فطرت«، آیت  نویسندگان و صاحب نظران زیادی، همچون: عالمه طباطبایی)ره( در »تفسیر المیزان«، استاد شهید مطهری درکتا
های اهلل محمدعلی شاه آبادی در کتاب »رشحات البحار« و مرحوم امام خمینی)ره( در کتاب »چهل حدیث« مسئله فطرت را از دیدگاه

 اند. گوناگون و رویکردهای مختلف بررسی نموده
اند،  )به لحاظ لفظ( به این ماده پرداخته متوان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست آیاتی که به طور مستقیآیات مرتبط با فطرت را می 

برد  سوره روم واژه فطرت را به کار می  30بار در قرآن کریم به کار رفته است ، برای نمونه؛ آیه    20شایسته به ذکر است، ماده »فطر«  
ق،  1390کند )طباطبایی،  ی شود و خلق و آفرینش را دگرگون ناشدنی معرفی مو »ابتنای دین بر فطرت و سرشت انسان« را یادآور می

16/186-190 .) 
 ﴾کَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاا  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیَها  لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  ذَالِ﴿

 (30)روم / 

خود را با گرایش تمام به حقّ، به سوى این دین کن، با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى »پس روى  
 دانند«تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولى بیشتر مردم نمى 

 نمونه این دسته از آیات به گزارش زیر است:  
 . »فَطَرَ« 1

(؛ من با ایمان خالص روی به سوی  79« )انعام /  کِینرِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاا  وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْوَجَّْهتُ وَجِْه  إِنىّ الف( »
 ها و زمین است و من هرگز از مشرکان نیستم. خدایی آوردم که آفریننده آسمان

« رَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَها  لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  ذَالِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لَاکِنَّ أَکْثَهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاا  فِطْرَتَ اللَّب( »
  (؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. 30)روم /  

 آفرینش خدای تغییرپذیر نیست، این است همان دین پایدار؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند. 
 . »فَطَرَکُم«2
هُوَ  قُلْ    قُولُونَ مَتىَ مْ  فَسَیَقُولُونَ مَن یُعِیدُنَا  قُلِ الَّذِى فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  فَسَیُنْغِضُونَ إِلَیْکَ رُءُوسَهُمْ وَ یَرُ فىِ صُدُورِکُأَوْ خَلْقاا مِّمَّا یَکْبُ»

نماید [ بزرگ مى اى از آنچه در ذهنتان ]حیات یافتنشیا آفریده  ]ای موسی به بنی اسرائیل بگو:[(؛  51« )اسراء /  عَسىَ أَن یَکُونَ قَرِیباا
و: همان کسى که اولین  گرداند؟ بگدرنگ خواهند گفت: چه کسى ما را بر مى شوید[ بى ]بدون تردید با آفرینشى جدید برانگیخته مى 
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[ چه گویند: ]این زنده شدن دوباره جنبانند و مىبار شما را آفرید. پس سرهاى خود را ]به عنوان ریشخند و استهزا[ به سوى تو مى 
 زمانى خواهد بود؟ بگو: شاید نزدیک باشد.

 . »فَطَرَنا« 3
گفتند: ما  (؛  72« )طه /  الْبَیِّنَتِ وَ الَّذِى فَطَرَنَا  فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ  إِنَّمَا تَقْضىِ هَاذِهِ الحَیَوةَ الدُّنْیَامَا جَاءَنَا مِنَ    قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَکَ عَلىَ »

توانى صادر کن،  دهیم؛ پس هر حکمى را که مىهرگز تو را بر دالیل روشنى که به سوى ما آمده و بر آنکه ما را آفرید، ترجیح نمى
 توانى حکم کنى.این زندگى دنیا مى تو فقط در 

 . »فَطَرَنِی«  4
اى قوم من! از شما ]در برابر ابالغ  (؛  51« )هود /  عَلَیْهِ أَجْراا  إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلىَ الَّذِى فَطَرَنىِ  أَ فَلَا تَعْقِلُون  مْلُکُئَیَاقَوْمِ لَا أَسْالف( »
 اندیشید؟ ر عهده کسى است که مرا آفریده؛ آیا نمىخواهم، پاداشم فقط ب[ هیچ پاداشى نمىرسالتم
[ کسى را نپرستم که مرا آفریده و به  و مرا چیست که ]از روى یقین (؛  22« )یس /  ىَ لَا أَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنىِ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونوَ مَا لِب( »

 شوید؟سوى او بازگردانده مى 
کند، که به پدر و قومش  علیه السالم را به پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله بازگو میج( خداوند متعال، داستان حضرت ابراهیم  

 کند.مگر کسى که مرا آفریده، که یقیناا او مرا هدایت مى (؛ 27« )زخرف / إِلَّا الَّذِى فَطَرَنىِ فَإِنَّهُ سَیْهدِینفرماید: »می
 . »فَطَرَهُنَّ«  5
حضرت ابراهیم علیه السالم به [(؛  56« )انبیاء /  ذَالِکمُ مِّنَ الشَِّهدِین  رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِى فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلىَمْ  قَالَ بَل رَّبُّکُ»

[ قیقت ها و زمین است، همان که آنها را آفرید و من بر این ]ح [ بلکه پروردگارتان همان پروردگار آسمانکنمگفت: ]شوخى نمى   ]قومش
 .از گواهى دهندگانم 

 . »یَتَفَطَّرنَ«  6
اصل و  ها از این ]ادعاى بى نزدیک است آسمان (؛  90« )مریم /  تَکَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنشَقُّ الْأَرْضُ وَ تخِرُّ الجِبَالُ هَدًّاالف( »

 ت در هم بشکنند و فرو ریزند!!ها به شدسخن ناروا[ پاره پاره شوند، و زمین بشکافد، و کوه
«  ىِ الْأَرْضِ  أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمتَکاَدُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِِهنَّ  وَ الْمَلَئکَةُ یُسَبِّحُونَ بحَمْدِ رَبهِّمْ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فب( »

[ بشکافند و فرشتگان، پروردگارشان را همواره همراه با سپاس  زشان ]به سبب عظمت وحى ها از فرانزدیک است آسمان(؛  5)شوری /  
تردید خدا بسیار آمرزنده و  کنند؛ آگاه باشید! بى گویند، و براى کسانى که در زمین هستند، درخواست آمرزش مىو ستایش تسبیح مى 

 مهربان است.  
 .  »اِنفَطَرَت« 7

 هنگامى که آسمان بشکافد.  (؛ 1« )انفطار / إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتفرماید: »می خداوند در اوصاف قیامت 
 . »فَاطِر«  8

سْلَمَ  وَ لَا تَکُونَنَّ  ِِ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَقُلْ أَ غَیرَ اللَّهِ أَتخِّذُ وَلِیًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ  قُلْ إِنىّ الف( »
ها و زمین است، سرپرست و یاور خود گیرم؟ و اوست که روزى  بگو: آیا جز خدا را که آفریننده آسمان (؛  14« )انعام /  مِنَ الْمُشْرِکِین

ام که: هرگز از  نیاز از روزى است. بگو: من مأمورم نخستین کسى باشم که فرمان خدا را گردن نهد، و فرمان یافتهدهد و خود بى مى
 . مشرکان مباش

«  یهِ  لَیْسَ کَمِثْلِهِ شىءٌ  وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرفَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  جَعَلَ لَکمُ مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاا  یَذْرَؤُکُمْ فِب( »
هایى آفرید. شما را با هایى قرار داد، و از چهارپایان هم جفتاست. از خودتان برایتان جفت   ها و زمینآفریننده آسمان(؛  11)شوری /  

 کند. هیچ چیزى مانند او نیست و او شنوا و بیناست. [ زیاد مىاین ]تدبیر حکیمانه 
رَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنتَ وَلىِّ فىِ الدُّنْیَا وَ االخِرَةِ  تَوَفَّنىِ مُسْلِماا وَ  رَبِّ قَدْ ءَاتَیْتَنىِ مِنَ الْمُلْکِ وَ عَلَّمْتَنىِ مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ  فَاطِج( »

بِالصَّالِحِین از تعبیر خواب (؛  101« )یوسف /  أَلْحِقْنىِ  به من عطا کردى و برخى  از فرمانروایى را  تو بخشى  را به من  پروردگارا!  ها 
هاى تو[ باشم جانم را  زمین! تو در دنیا و آخرت سرپرست و یار منى در حالى که تسلیم ]فرمان  ها وآموختى. اى پدید آورنده آسمان 

 بگیر، و به شایستگان مُلحقم کن
کلِ   زِیدُ فىِ الخَلْقِ مَا یَشَاءُ  إِنَّ اللَّهَ عَلىَ وَ ثُلَاثَ وَ رُبَعَ  یَ  الحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَئکَةِ رُسُالا أُوْلىِ أَجْنِحَةٍ مَّثْنىَد( »

ها و زمین است ]و[ فرشتگان را که داراى بالهایى دوگانه و  ها ویژه خداست که آفریننده آسمان همه ستایش (؛  1« )فاطر /  شىءٍ قَدِیر
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چهارگانهسه  و  فرمان گانه  دادن  انجام  ]براى  رسوالنى  تشریعىاند  و  تکوینى  آفرینش اش هاى  در  بخواهد  هرچه  است.  داده  قرار   ]
 افزاید؛ یقیناا خدا بر هر کارى تواناست.مى

 إِنْ أَنتُمْ إِلَّا  یُؤَخِّرَکُمْ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَمًّى  قَالُواْقَالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فىِ اللَّهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  یَدْعُوکُمْ لِیَغْفِرَ لَکُم مِّن ذُنُوبِکُمْ وَ  ( »ه
پیامبرانشان گفتند: آیا در خدا که آفریننده  (؛  10« )ابراهیم /  بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِیدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا کاَنَ یَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَنٍ مُّبِین

[  همه گناهانتان را بیامرزد، و شما را تا زمانى معینِ ]عمرتان   کند تا[ مى ها و زمین است، شکى هست؟ او شما را دعوت ]به ایمانآسمان
پرستیدند باز دارید؛ پس  خواهید ما را از معبودهایى که پدرانمان مىمهلت دهد. پاسخ دادند: شما بشرهایى مانند ما هستید که مى 

 ]شما[ دلیل روشنى ]بر اثبات رسالت خود که مورد پسند ما باشد[ بیاورید.
]وقتى از  (؛  46« )زمر /  دَةِ أَنتَ تحْکمُ بَینَ عِبَادِکَ فىِ مَا کاَنُواْ فِیهِ یختَلِفُون االلَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَلِمَ الْغَیْبِ وَ الشَه قُلِو( »

! تو خود در میان بندگانت بر سر  [ داناى نهان و آشکارها و زمین! ]اى[ بگو: خدایا! اى آفریننده آسمانایمان آوردنشان ناامید شدى
 کردند، داورى خواهى کرد[ اختالف مى آنچه ]از عقاید و عبادات 

 . »فِطرَت« 9
فَأَقِمْ فرماید: »گوید و میاین واژه یک بار در قرآن کریم استعمال شده است؛ آنجا که خداوند به رسول اکرم از حقیقت انسان سخن می 

« )روم /  النَّاسِ لَا یَعْلَمُون  رَا  لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  ذَالِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لَاکِنَّ أَکْثَهطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْوَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاا  فِ
بند [ روى آور، ]پاىتوحیدىگرایانه و بدون انحراف با همه وجودت به سوى این دین ][ حقپایه بودن شرکپس ]با توجه به بى (؛ 30

و استوار بر[ سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرینش خدا هیچگونه تغییر و تبدیلى نیست؛ این است دین درست  
 [ ندارند. و استوار؛ ولى بیشتر مردم معرفت و دانش ]به این حقیقت اصیل 

 . »فُطُور« 10
آنکه هفت  (؛  3« )ملک /  مِن فُطُور  فىِ خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ  فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى  طِبَاقاا  مَّا تَرَىالَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  »

بینى، پس بار دیگر بنگر آیا هیچ خلل  [ رحمان، خلل و نابسامانى و ناهمگونى نمى آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید. در آفرینش ]خداى
 بینى؟ نى و ناهمگونى مى و نابساما

 . »مُنفَطِر« 11
شود و قطعاا وعده آسمان به سبب شدت و کوبندگى آن روز درهم شکافته مى(؛  18« )مزمّل /  السَّمَاءُ مُنفَطِرُ  بِهِ کاَنَ وَعْدُهُ مَفْعُوال»

 . خدا شدنى است 
خداوند داده شود، به معنای آفریننده و خلقت اولی استعمال شود که اگر واژه فطرت نسبت به  از مجموع این آیات، چنین استنباط می

شواهدی بر این مسئله   9و    4-1شود، که آیات عنوانی  شود و اگر به انسان نسبت داده شود، به معنای آفریدن و خلق استعمال میمی
 است. 

،  11و    7،  6آید که آیات عنوانی  تن مینسبت داده شود، به معنای شکافته شدن و فروریخ  –از قبیل کوه    –اگر فطرت به جمادات  
توان  است. در کل، می  9بیانگر آن است؛ تنها در یک آیه، فطرت به معنای دین و آیین خداوند آمده است که آن هم در آیه عنوانی  

 (. 76ش، 1392گفت که »فطرت« در اکثر این آیات به معنای لغوی استعمال شده است )کریمی، 
سوره اعراف،    172کنند. برای نمونه؛ آیه  که به صورت غیر مستقیم)از لحاظ محتوا( این موضوع را بیان می دسته دیگر آیاتی هستند  

 معروف به آیه میثاق، که به نوعی بر پرستش خداوند و نپرستیدن شیطان داللت دارد. 
شَِهدْنَا  أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا    هُمْ عَلىَ أَنفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ  قَالُواْ بَلىَهُمْ وَ أَشَهدَوَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنىِ ءَادَمَ مِن ظُُهورِهِمْ ذُرِّیَّتَ﴿

 ( 172)اعراف /  ﴾کُنَّا عَنْ هَاذَا غَفِلِین
که آیا پروردگار شما   »و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریّه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت

 «نیستم؟ گفتند: »چرا، گواهى دادیم« تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم

 

 فطرت در روایات 
ماده فطر در روایات معصومین )ع( متعدد وجود دارد که گزارش و بررسی این روایات در رسالت این مقاله نیست اما برای مثال چند 

 روایات که به معنا و مفهوم فطرت اشاره دارد, گزارش شده است.  



  
 

18                                                                                         (1400 پاییز، 72شماره )سال هفتم،  مطالعات علوم اسالمی انسانی 

(؛ به عقل ها  1/223،  1413   وَ بِالفِطرَهِ تَثبُتُ حُجَّتُه« )مفید،فرمایند: »بِالعُقُولِ تُعتَقَدُ مَعرِفَتُهُمیدر باب فطرت  امام رضا علیه السالم   
. در این روایت امام رضا علیه السالم اشاره به گرایشی باطنی  ا فطرت، برهان وجود او ثابت می شودیرد و بمعرفتش در دل جای می گ

هدایت کننده به سمت توحید است.  همچنین علیرغم  دارند که خداوند در خلقت و سرشت انسان قرار داده است و این سرشت سرشتی  
آنکه معموال تنها عقل به عنوان یگانه حجت درونی انسان معرفی می شود در این روایت امام رضا )ع( فطرت را در کنار عقل به  

 عنوان حجت معرفی می کنند.
علی مَعرِفَته انه   قال فطرهم  لَیها  لفطرة اللّه الَّتِی فَطَرَالنَّاسَ عا  عزوجل    علیه السالم عن قول اللّه    ألتُ اباجعفر ال: سن زراره ق»ع 

خ می فرمایند: خداوند  ضرت در پاسند و حک می سؤال آیه این درباره السالم علیه باقر امام از زراره (؛2/241ش، 1371، برقی« )ربهم
. امام باقر )ع( در این روایت اشاره به خلقت توحیدی انسان دارند که این نوع  ایشان را بر شناخت اینکه او پروردگارشان است آفرید

 خلقت، خلقتی خاص است که از آن با عنوان فطرت یاد می شود.  

شی،  ی فرمایند: »نحن و شیعتنا علی الفطرة التی بعث اللّه علیها محمدا صلی اهلل علیه و آله« )کالسالم در حدیثی م  سین علیهام حام 
هدف بعثت    .ترده اس بعوث کو آلهرا بر آن م  علیه   یعیانمان بر فطرتی هستیم که خداوند محمد صلی اهلل ا و ش(؛ م114،  ش1348

ن حدیث نیز اشاره می  ت. ایه آن اسه خداوند و ادای پیمان فطری و وفاداری ب پیامبران علیهم السالم یادآوری و توجه دادن خلق ب
 .(39ش، 1392)درودی؛ ملکی، انده اندطرت ماهل بیت علیهم السالم و شیعیان بر این ف که کند

  ،ق1404« )مجلسی،  النبیین  ة فبعث اللّه اللهتدین و ال ضطره اللّه ال م امام باقر علیه السالم فرمودند: »کانوا قبل نوح امة واحدة علی ف 
ی زندگی می کردند، بدون اینکه هدایت یافته یا گمراه باشند. پس  طرت اله (؛ مردم پیش از نوح به عنوان یک امت بر اساس ف11/10

 .رانگیخترا ب امبرانش پی خداوند از آن 

یقت و خوبی ها دارد و می تواند به عنوان چراغ روشنی بخش  این روایت هم اشاره به نوع خاصی از خلقت دارد که گرایش به حق
درون و حجت باطنی در کنار عقل، انسان را به سمت راه حقیقت سوق دهد؛ این گرایش و این نوع خاص از خلقت همان فطرت 

 است.   

 

 فطرت در نهج البالغه 

»فطر«   که  10ریشه  است  آمده  مختلف  معانی  و  اشکال  با  البالغه  نهج  در  رفته    4تنها    بار  کار  به  معنای »فطرت«  به  آن  مورد 
(. در این مقاله هر ده مورد گزارش و به بررسی چهار مورد که به معنای فطرت اشاره دارد  39-38ق،  1392است)درودی؛ ملکی،  

 پرداخته می شود.  

 1. خطبه 1

هُ غَوْصُ  صِی نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لَا یُؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتَِهدُونَ الَّذِی لَا یُدْرِکُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا یَنَالُالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لَا یُحْ
دٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَشَرَ الرِّیَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَ وَتَّدَ  الْفِطَنِ الَّذِی لَیْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ لَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَ لَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لَا أَجَلٌ مَمْدُو

 ... أَرْضِه بِالصُّخُورِ مَیَدَانَ

 1. خطبه 2
 نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ سِیَّ...فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیِْهمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنْ

 ...الْعُقُول

 52. نامه 3
 الصَّائِم یُفْطِرُ حِینَ الْمَغْرِبَ بِهِمُ صَلُّوا وَ

 56. خطبه 4
 سَبَقْتُ إِلَى الْإِیمَانِ وَ الِْهجْرَةفَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّی فَإِنِّی وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ 

 71. خطبه 5

 عَلَى فِطْرَتَِها شَقِیَِّها وَ سَعِیدِهَا وَ جَابِلَ الْقُلُوبِ وَ دَاعِمَ الْمَسْمُوکَاتِ اللَُّهمَّ دَاحِیَ الْمَدْحُوَّاتِ

 90. خطبه 6
 قْدَارِ وَ الْغَرَائِزِ وَ الْهَیْئَاتِ بَدَایَا خَلَائِقَ أَحْکَمَ صُنْعََها وَ فَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَ ابْتَدَعََها وَ فَرَّقََها أَجْنَاساا مُخْتَلِفَاتٍ فِی الْحُدُودِ وَ الْأَ
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 108. خطبه 7
أَمْرِ اللَّهِ مَا یُرِیدُهُ مِنْ تَجْدِیدِ خَلْقِهِ أَمَادَ السَّمَاءَ وَ فَطَرَهَا وَ   حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ وَ الْأَمْرُ مَقَادِیرَهُ وَ أُلْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ وَ جَاءَ مِنْ

 أَرَجَّ الْأَرْضَ وَ أَرْجَفََها 

 202. خطبه 8
  فَفَتَقََها  أَطْبَاقاا مِنْهُ فَطَرَ ثُمَّ جَامِداا یَبَساا الْمُتَقَاصِفِ اکِمِالْمُتَرَ الزَّاخِرِ الْبَحْرِ مَاءِ مِنْ جَعَلَ أَنْ صَنْعَتِهِ لَطَائِفِ بَدِیعِ وَ جَبَرُوتِهِ اقْتِدَارِ مِنِ کَانَ وَ

 بِأَمْرِه  فَاسْتَمْسَکَتْ ارْتِتَاقَِها بَعْدَ  سَمَاوَاتٍ سَبْعَ

 185. خطبه 9
 قَادِر  خَلْقَِها عَلَى یُعِنْهُ لَمْ وَ فَاطِرٌ فِطْرَتَِها فِی یَشْرَکْهُ لَمْ دَعَائِمَِها عَلَى بَنَاهَا وَ قَوَائِمَِها عَلَى أَقَامََها الَّذِی فَتَعَالَى

 110. خطبه 10
  الْإِخْلَاصِ  کَلِمَةُ  وَ  الْإِسْلَامِ  ذِرْوَةُ  فَإِنَّهُ  سَبِیلِهِ  فِی  الْجِهَادُ  وَ  بِرَسُولِهِ وَ  بِهِ  الْإِیمَانُ  تَعَالَى  وَ   سُبْحَانَهُ  اللَّهِ إِلَى  الْمُتَوَسِّلُونَ بِهِ تَوَسَّلَ  مَا  أَفْضَلَ  إِنَّ

 وَاجِبَة فَرِیضَةٌ فَإِنََّها الزَّکَاةِ إِیتَاءُ وَ الْمِلَّةُ فَإِنََّها الصَّلَاةِ إِقَامُ وَ الْفِطْرَةُ فَإِنََّها

 

 البالغه  نهج در تفاسیر فطرت معنای بررسی

 56 خطبه( الف

 الِْهجْرَة وَ الْإِیمَانِ إِلَى سَبَقْتُ  وَ الْفِطْرَةِ عَلَى وُلِدْتُ فَإِنِّی مِنِّی تَتَبَرَّءُوا فَلَا

 .امجسته  سبقت همه بر  هجرت و ایمان در و  ام،آمده دنیا به  الهى فطرت بر من  زیرا نجویید،  بیزارى  من از: ترجمه

 ابن میثم در شرح خود درباره این فراز نوشته است:  

 مأخوذا   األجسام  عالم  إلى   بعثهم  هى   و  علیها  الناس  فطر  الّتی   اللّه  فطرة  بالفطرة  أراد  و .  وجوبه   و  منه  البراءة  عن  االنتهاء  لحسن  تعلیل
 ( 2/324ش، 1375)ابن میثم،  المستقیم، صراطه  سلوک فی العدل سنن على االستقامة و العبودیّة میثاق علیهم

  بیان   حضرت  سخن  این.  امشده   متولّد  خداپرستى  فطرت   بر  من   زیرا:  فرمایندمى   نجویید  بیزارى  من  از  که  توصیه  این  زمینه  در(  ع)  امام
 مردم  تمام  که  است  دادى  خدا  فطرت  همان  فطرت  از  حضرت  منظور.  باشدمى  جستن  بیزارى  از  پرهیز  وجوب  و  برائت  از  دورى  دلیل

 روش  به  را  آنها  و  گرفت  بندگى  پیمان  آنها  از  و  فرستاد  جسمانى   عالم  به  را  خداوند انسانها  فطرت  همان  با  و  اندشده   سرشته  آن  بر
 .  بخشید  استقامت و  استوارى راست راه پیمودن و عدالت

تفسیر راوندی در همین فراز از نهج البالغه وقتی به کلمه فطرت رسیده است فقط فطرت را مرادف خلقت گرفته است و از آن عبور  
 (. 1/278ش، 1364داند)راوندی،همان خلقت الهی بدون هیچ تغییری می کرده است به عبارتی راوندی فطرت را

  علیه   امام   که  این   توجه  تفسیر پیام امام در فرازی از شرح این فقره زمانی که به واژه فطرت می رسد اینگونه بیان می کند: شایان
  بر   من: »گویدمى  که این  نخست:  کندمى   اشاره  چیز  سه  به  جستن،  تبرّى  از  نهى  مقام  در   -شد  اشاره   باال  در  که  گونه  همان   -السّالم
  متولّد  توحید  فطرت  بر   انسانها  همه  اسالمى  روایات  و  قرآن  آیه  طبق   که  حالى  در  ،(الفطرة  على  ولدت  فانّى. )«امشده   زاده  توحید  فطرت

  که   این  آن  و  شود،مى  روشن  سؤال این  پاسخ  نکته  یک  به توجه با  است  فرموده  اشاره  آن   به  امام  که  است  امتیازى  چه  این  شوند، مى
  راه  از   زودى  به   شرک  به  آلوده  جوامع  یا  موحّد  غیر   مادر  و  پدر   تأثیر  تحت   شوندمى   متولّد  توحید  فطرت  با  که  این   با  مردم  از  بسیارى

  غذا   او  دست   از  و  یافت  پرورش  سلّم  و  آله  و  علیه  اللّه  صلّى  پیامبر  آغوش  در  السّالم  علیه  امام  که  حالى  در  گردند،مى   منحرف  توحید
 و   پاک  مادرى  از  و  ننشست  او   دامان  بر   عرب،  جاهلیت  و  شرک  غبار  و  گرد  کمترین  که  اىبگونه   شدمى   تربیت  او   سایه  در  و  خوردمى

  گذراند، مى   را  رسالت  براى  آمادگى  دوران   سلّم  و   آله  و  علیه  اللّه  صلّى  پیامبر  که  زمانى  در  هم  آن   یافت،  تولّد  موحّد  پدرى  و  ایمان  با
 (.2/646ش، 1379کرد )مکارم شیرازی، مى مشاهده را باال عالم نور  و شنیدمى  را فرشتگان صداى

با توجه به این توضیحات دقیقا مشخص می شود که صاحب تفسیر پیام امام فطرت را دقیقا همان خلقت الهی اولیه می داند که این  
 کی ها می تواند تحت تاثیر اختیار انسان به انحراف و ضاللت کشیده شود.  فطرت پاک و سوق دهنده ی به پا

 

   1 ب( خطبه

 . بِالتَّبْلِیغِ عَلَیْهِمْ  یَحْتَجُّوا وَ نِعْمَتِهِ مَنْسِیَّ یُذَکِّرُوهُمْ وَ فِطْرَتِهِ مِیثَاقَ لِیَسْتَأْدُوهُمْ أَنْبِیَاءَهُ إِلَیْهِمْ وَاتَرَ وَ رُسُلَهُ فِیهِمْ فَبَعَثَ
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خداوند رسوالنش را بر انگیخت، و پیامبرانش را به دنبال هم به سوى آنان گسیل داشت، تا اداى عهد فطرت الهى را از مردم بخواهند،  
 .و نعمتهاى فراموش شده او را به یادشان آرند و با ارائه دالیل بر آنان اتمام حجت کنند

: است  فرموده  اشاره  انبیا   بعثت  مورد  در  عمده  هدف  چهار  به  السالم،  علیه  آورده است که حضرت  رابطه با این خطبه  تفسیر پیام امام در
  نخورده،   دست  فطرت  این  با  اگر   انسانى  هر  و  داده  قرار  انسان   سرشت   در  را  توحیدى  معارف  خداوند، .  فطرت  پیمان  مطالبه  نخست
  فطرى   و  طبیعى   طور  به  نکنند   آلوده  را   او   روح  مشرک،  مادران  و   پدران   و   نسازد  منحرف   را   او   نادرست،   آموزشهاى  و   یابد  پرورش

  انسانهاى   تا  آیندمى   پیامبران  بود،  خواهد  پایبند  عدالت  و  حق  و  نیکی ها  به  توحیدى  فطرت  این  سایه  در  و   بود  خواهد  پرستیگانه 
( صاحب تفسیر پیام امام در این فقره بار دیگر فطرت  216/ 1ش،  1379)مکارم شیرازی،  .  گردانند  باز  توحیدى  فطرت  به  را   شده  منحرف

را خلقت خاص الهی می داند که خالق تعالی این فطرت پاک و سوق دهنده به پاکی را درون هر انسانی در بدو خلقت قرار داده است 
را به سمت سعادت سوق می دهد حال آنکه در این فقره    که اگر تحت تاثیر اختیار انسان به گمراهی و ضاللت کشیده نشود انسان

 علی )ع( یکی از رسالت های انبیاء را ارجاع بندگان به خلقت اولیه ی الهی یا همان فطرت برمی شمارد.  

 ى ادسته  که است  شده  واجب  الهى حکمت  ابن میثم عالوه بر اینکه در این فراز هم فطرت را مرادف خلقت گرفته است می گوید: در
 از   فروتر  یعنى  ناقص  افراد   و  دارد  باز  انحرافى  مسیرهاى  از  را  نوع  ابناى  وسیله  بدان  که  دهد  اختصاص  واالیى  کمال  به  را  آنها  از

  لیستادوهم: است شده اشاره چنین( ع) امام کالم در آنها کار نتیجه  به و باشندمى( ع) انبیا گروه دسته این. ببخشند کمال را خودشان
  و   کنند  اقرار  خداوند  عبودیّت  به   تا  برانگیخت  اندشده  سرشته  آن  بر   و   شده  آفریده  که  هدفى  آن  براى  را  انبیا  خدا  یعنى  فطرته  میثاق

  گاهى   انبیا  جذب  و  بعث  این.  کنند  هدایت   خدا  به  و  دارند  باز   اند،شده  زودگذر  وهمى  لذّات  سرگرم  و  باطنى  شهوات  پیرو  که  را  انسانها
  به   تشویق  و  ترغیب  با  گاهى  و  خداست،  بزرگ  بخششهاى  شکرگزارى  لزوم  بر  آنان  کردن  آگاه  و  خداوند  مادّى  نعمتهاى  دادن  تذکّر  به

 آماده   ستمگرش  دشمنان  براى  خداوند  که  جهنّم  عذاب  از  ترساندن   به  گاهى  و  است،  آورده  فراهم  خود  اولیاى  براى  خداوند  که  درجاتى
جوادی آملی در شرح   (1/410ش، 1375میثم، ابن ) .باشدمى  آنها شمردن  خوار و دنیا  پست امور  از  تنفّر  ایجاد به   گاهى و  است،  ساخته

خود میثاق فطرت را همان عهد میان انسان و خداوند در عالم ذر نام برده است که آن عهد فرزندان آدم را امر به توحید و نهی از  
  گردانید  پیوسته  سوره اعراف دارد. آملی اینگونه می نویسد: واتر یعنی  172شرک و کفر می نماید و این میثاق فطرت اشاره به آیه  

  پیغمبران   ایشان  میان  در  تعالى   و   سبحانه  خداى   نکردند  وفا  بآن   و   بشکستند  را  خداى   عهد  خلق  چون  که  فرمایدمى .  بدیگرى  را   یکى
  پیغمبران  این  آنکه  شود تا   منقطع  آنکهبى  فرستادمى  بعضى  عقب  در  را  بعضى  یعنى  را  خود  انبیاى  ایشان  بسوى  گردانید  پیوسته  و  فرستاد

  گرفته  ایشان تعالى از و سبحانه   حق و بودند  تعالى کرده و  سبحانه   حق با  که پیمان و  عهد کردن وفا و  نمودن  ادا خلق  از نمایند طلب
 یعنى  پیغمبران  فرستادن  فواید  به  اشارتست  این  و  ایشانرازق    و  خالق  و  منعم  بر   را  کند ایشان  تنبیه   و  الست روز  در  ذر و  عالم  در  بود

  الوهیت  و   به  کند  اقرار  یعنى  قدیم  عهد  کردن  وفا  خلق  از   کنند  طلب  آنکه  اول:  پایانبى   فواید  بر   است  مشتمل  و   فرستادن رسوالن
ش،  1355گردند )آملی،    باز  عبادت اصنام  و   کفر  و   شرک  از و  وى  عبادت و  عبودیت به  نمایند  امتثال و  تعالى  و   سبحانه  حق   وحدانیت

176.) 
سوره اعراف می داند و فطرت را نوع خاصی از خلق    172ابن ابی الحدید هم میثاق فطرت را همان عهد الست اشاره شده در آیه  

 الهی می داند که انسان را به سمت توحید و عدل سوق می دهد و اینگونه می نگارد:  

  - میثاقهم  الوحی  أداء  على أخذ  المراد  أن  الجواب   و.    -میثاقهم  الوحی  على   أخذ  ع  قوله  عن  منها -یاءأش  عن الفصل  هذا   فی  یسأل  »و
  فَما  تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  وَ  -رَبِّکَ  مِنْ  إِلَیْکَ  أُنْزِلَ  ما  بَلِّغْ  الرَّسُولُ  أَیَُّها  یا  تعالى  کقوله   -الرسالة  أداء  علیه  فمأخوذ  أرسل  رسول  کل  أن  ذلک  و

 قوله  تفسیر  فی   -الحدیث  أهل  یقوله  ما  إلى  هذا إشارة  هل   -فطرته  میثاق لیستأدوهم  ع  قوله  معنى ما  یقال  أن  منها  و.  -رِسالَتَهُ  بَلَّغْتَ
  حاجة  ال أنه الجواب و.  -بَلى  قالُوا بِرَبِّکُمْ لَسْتُ أَ أَنْفُسِهِمْ عَلى أَشَْهدَهُمْ وَ  -ذُرِّیَّتَهُمْ  ظُُهورِهِمْ مِنْ  -آدَمَ بَنِی  مِنْ رَبُّکَ أَخَذَ إِذْ وَ تعالى

   -العدل  و   التوحید  أدلة  و  تعالى  به   المعرفة   کانت  لما  أنه    - اللفظ  بهذا  ع  مراده  و   -الخبر  ذلک  تصحیح   إلى    -اللفظة  هذه  تفسیر   فی
  ع   بقوله   إلیها  المشار  الفطرة  هی   هذه  و   -العقول  فی  المرکوز  ذلک  لیؤکدوا   -بعضهم  أو  األنبیاء  سبحانه  أرسل   -العقول  فی  مرکوزة

 (.115-1/114ش، 1337الفطرة« )ابن ابی الحدید،  على یولد مولود کل

 

 71 ج( خطبه

 سَعِیدِهَا وَ شَقِیَِّها فِطْرَتَِها عَلَى الْقُلُوبِ جَابِلَ وَ الْمَسْمُوکَاتِ دَاعِمَ وَ الْمَدْحُوَّاتِ دَاحِیَ اللَّهُمَّ
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  و  آن  بدبخت  چه  فطرت،  اساس  بر  دلها  آفریننده  اى  و  برافراشته،  آسمانهاى  نگاهدارنده  و  گسترده،  زمینهاى  گستراننده  اى  خدایا،  بار
 .آن  خوشبخت چه

 کسى  :خداوند  الخلقة و در توضیح آن می نویسد  هى  و  فطرة  جمع:  الفطرات  و  ابن میثم درمورد معنای فطرت در این فراز می گوید
  و   مستّعد  و  مهیّا  چنان  را  نفوس   تعالى،  حق  یعنى   باشندمى  سعید  که   آنان  چه  و  اندشقى   که  آنها  چه  آفرید  فطرت  بر   را  دلها  که   است
.  گیرند   قرار  شقاوت  یا  و  سعادت  مستحق  الهى  قضاى  مطابق  نتیجه  در  و  پیموده،  را  شرّ  یا  و  خیر  راه  قادرند  که  است،  آفریده  آماده

 خابَ قَدْ زَکَّاها وَ مَنْ أَفْلَحَ قَدْ تَقْواها وَ فُجُورَها فَأَلَْهمَها سَوَّاها  ما وَ نَفْسٍ   وَ: است فرموده آمادگى  و استعداد زمینه باره در متعال خداوند
  بسیارى  در عرفاء. کردیم الهام  بدو را، شر و خیر راه پیمودن معرفت یعنى. »«النَّجْدَیْنِ هَدَیْناهُ وَ: فرمایدمى دیگر آیه در »«دَسَّاها مَنْ
  لوح  در  که  فطرتى  به   شقاوت،  و  سعادت  که  توضیح  بدین.  اندکرده  تعبیر  آن،   وارونگى  به  را  دل  شقاوت  و  قلب  به   را   نفس  موارد،  از

 آماده بگیرد، است،  شده  نوشته  برایش  آنچه مطابق عقل جلودارى با  را،  خداوند عنایت که  آن پس شود، مى  مربوط است   مقرر محفوظ
 را   او  الهى  قضاى  و  خداوندى  حکم  نرود،  عقل  براه  که  آن  و  است،  سعادتمند  کسى  چنین  و  شودمى  خدا  راه  پیمودن  براى  هدایت  قبول

  همین   به  متعال  خداوند.  باشدمى   حق  درگاه  از   شده  رانده  و  بدبخت  کسى  چنین  کشاند،مى  نابودى  و   هالکت  وادى  به  و  کرده  گرفتار
 (.2/426ش، 1375میثم، سَعِیدٌ )ابن   وَ شَقِیٌّ فَمِنْهُمْ: که دارد اشاره حقیقت

 بخشى  ثمر  تمایالت  و  غرائز  و  الهى  و  فطرى  علوم  به  اشاره...«  القلوب  جابل  و»  مکارم شیرازی در توضیح این فقره نوشته است: جمله
 پیمودن  و  تکامل  مسیر  در  انسان  که  هستند  ابزارى  منزله  به   که  امیالى  و  غرایز  و  علوم  داده،  قرار  انسانها  جان  درون  در  خداوند  که  است
 .  شودمى اثر کم یا و متوقّف، یا هایشکوشش  و تالشها آنها بدون  و گیردمى  بهره آن  از اللّه الى سیر  و معنوى و مادّى پیشرفت طرق

  و سعادتمندند،   ذاتا گروهى  داده،  قرار انسانها ذاتى  را سعادت  و شقاوت   خداوند که کنند استفاده چنین  باال  جمله از  کسانى است  ممکن
  کسانى   از  اعم  انسانها  همه  به  خداوند:  گویدمى   بلکه  کند،نمى  القا  را  مطلبى  چنین  باال  جمله  که حالى  در  شقاوتمند،  ذاتا  دیگرى  گروه

  و   کرده  استفاده  آن  از  گروهى  چند  هر  فرموده،   مرحمت  را  ضرورى  غرائز   و فطرى  علوم  شوند، مى  شقاوتمند یا  سعادتمند،  سرانجام  که
  مولود   کلّ»:  معروف  حدیث  افکنند،مى   شقاوت  پرتگاه  در  را  خود  استفاده،  سوء  با  دیگرى  گروه  و  کنندمى   طىّ  آن  با  را  سعادت  مسیر
 (.180-3/178ش، 1379)مکارم شیرازی،  ...الفطرة على یولد

ابن ابی الحدید در این بخش تیرآخر را در تعریف فطرت می اندازد و فطرت را حالتی نام می برد که انسان بر آن خلق شده است  
 الحالة  الفطرة  نویسد: و. ابن ابی الحدید اینگونه می (140-6/139ش،  1337الحدید،  ابی بدون آنکه آغشته به آراء و عقائد باشد )ابن

  و    -العقل  محض  یقتضیه  ما  هی  و   -األهویة  و  العقائد  و  الدیانات   اآلراء و  من  خالیا  علیها  یخلقه  أی   -اإلنسان  علیها  اهلل  یفطر  التی
 یهودانه  أبواه فإنما  - الفطرة  على یولد مولود کل ص النبی قول معنى هذا و  -الشقوة إلى به یفضی ما نظره بسوء اإلنسان یختار إنما
 )همان(. ینصرانه أو

  الجبر  من  «فطراتها  على  القلوب  جبر   و»  روی  راوندی در تشریح این فراز نظری مشابه ابن ابی الحدید دارد و اینگونه می نویسد: و 
  علیه،   أجبره  بمعنى   «االمر   على  جبره »  من  یکون   أن  یجوز و. معرفته  من  علیه   فطرها  ما  على  أقامها  و  أثبتها  أی  الکسر،  ضد  هو  الذی

  الجمع   أدنى   بناء  على  فطره  تکسیر   فتحها  و   الطاء  بکسر  الفطرات  و .  بربوبیته  االعتراف  و   وحدانیته  على  الفطرة   علیه   ختم  و.  ألزمها  أی
 االدمی  اللّه  یفطر  التی  الحالة  الفطرة  فطرتها،  على  خالقها  أی:  القلوب  جابل  و.  القلوب  من  بدل  « سعیدها  و  شقیها»  قوله  و.  کالسدرات

  کل»  آله  و  علیه  اللّه  صلى  النبی  قال  کما  نظره،  بسوء  الشقاوة  أو  نظره  بحسن  السعادة  اختار  بلغ  فاذا  الدیانات،  و  االراء  عن  خالیا  علیها
  الحالة   أی  الفطرة،  على   مجبوالن  کلیهما  الشقی  و  السعید  أن  السالم  علیه  المؤمنین  أمیر  أراد  و.  بتمامه  الخبر  «الفطرة  على  یولد  مولود
 (. 1/303ش، 1364راوندى، )الشر  و الخیر فعل اختیار معها مکنه التی
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  الْإِخْلَاصِ  کَلِمَةُ  وَ  الْإِسْلَامِ  ذِرْوَةُ  فَإِنَّهُ  سَبِیلِهِ  فِی  الْجِهَادُ  وَ  بِرَسُولِهِ وَ  بِهِ  الْإِیمَانُ  تَعَالَى  وَ   سُبْحَانَهُ  اللَّهِ إِلَى  الْمُتَوَسِّلُونَ بِهِ تَوَسَّلَ  مَا  أَفْضَلَ  إِنَّ
 وَاجِبَة.  فَرِیضَةٌ فَإِنََّها الزَّکَاةِ إِیتَاءُ وَ الْمِلَّةُ فَإِنََّها الصَّلَاةِ إِقَامُ وَ الْفِطْرَةُ فَإِنََّها

  که   حق  راه  در  جهاد  و   او؛   رسول  و  خدا   به  ایمان:  از  است   عبارت  جستند  توسّل   آن  به   بزرگ،   و  پاک  خداوند  به  متوسالن  که   چیزى  برتر
 .الزم و مشخص اىفریضه که زکات اداى و آیین؛ حقیقت که نماز  داشتن پا به  و توحیدى؛ فطرت  که اخالص کلمه و  اسالم؛ قلّه
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در این فراز امیرالمومنین )ع( فراتر رفته اند و صراحتا فطرت را همان توحید نام برده اند چرا که فطرت نوع خاصی از خلقت انسان  
 است که او را امر به توحید و نهی از شرک و کفر می کند.  

 األصل  و   -علیها  الناس  فطر  التی  هی  یعنی   -الفطرة  فإنها  ابن ابی الحدید در تفسیر خود اینگونه به مطلب باال اشاره می کند: قال
 (. 7/222ش، 1337کلهم )ابن ابی الحدید،  البشر فطر  علیها و التوحید ألنها  -األولى الکلمة

سوره روم می کند و همچنین اطالق کلمه اخالص بر فطرت    30ابن میثم در شرح خود اشاره به ارتباط این فقره از نهج البالغه با آیه  
  خداوند   از  مانند  و  شریک  نوع  هر  نفى  مستلزم  که  است،  اللّه  إلّا  إله  ال  یعنى  توحید  کلمه  همان  از می داند و می نویسد: اینرا از باب مج

  آواى  کلمه،  این  که  است   این  آن  فضیلت  جهت   امّا  است،  شده   گفته   اخالص  کلمه  آن،   به   لذا  معناست،  همین  به   اخالص  چون  و  است، 
  آلودگى  از  که  خردهایى  که  همچنان  است،   آفریده  را  وى  جبلّت  و  فطرت   این  بر  و  سرشته،   آن   با  را   او  نهاد  خداوند  و  است،   انسان  فطرت
  است،  معترف  و  گواه  است،  مانده  دور  به  و  محفوظ  انحرافى  تربیتهاى  تأثیرات  و  عوارض  از  و  مصون،  نفسانى  تیرگیهاى  و  بدنى  عالیق

 أ  عهد در  آن  پیمان  و   آمیخته،  در   انسان  سرشت  با  آفرینش  آغاز  همان   از  مانند،   و  شریک   از  وى تنزیه   و  پروردگار  یگانگى   بر اقرار  که
  آن  الزم بر  ملزوم نام  اطالق  باب  از  و مجاز  سبیل  بر  نام این اطالق  چند هر  است  شده  داده فطرت نام  آن،  به  و  شده،  بسته  او  با لست

 (.  3/74ش، 1375باشد )ابن میثم، مى
 (. 1/473ش، 1364راوندی اطالق فطرت بر توحید و کلمه اخالص را از این باب می داند که فطرت مقتضی توحید است )راوندی،

 

 نتیجه گیری 
توان معانی آنها را در سه دسته خوریم که میدر بررسی معانی ریشه فطر در نهج البالغه به ده مورد از کاربردهای این ریشه برمی

در بعضی موارد معنای فطر مترادف با خلق به معنای خلق کردن است مانند )فطر الخالئق بقدرته( و در بعضی  کلی تقسیم نمود.  
الصَّائِم( اما کاربرد سوم آن که تنها در چهار قسمت    یُفْطِرُ  موارد دیگر فطر به معنای شکافتن و شکاندن استفاده شده است مانند )حِینَ

نهج البالغه از آن استفاده شده است همان معنای مصطلح فطرت یعنی خلق خاص و الهی انسان است که انسان را امر به خوبی ها  
نسازد به سعادت ابدی خواهد    و نهی از بدی ها می کند و اگر انسان به ندای فطرت حرکت کند و آنرا با قوه اختیار خود کدر و منحرف

 رسید مانند )موارد چهارگانه فوق(.  
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