
اشاره
نظریة فطرت در تفسـیر، عرفان و فلسـفه اسالمي 
كتابي اسـت كه توسـط اسـتاد محمـد غفوري نژاد 
بـه رشـته تحریـر درآمده اسـت. ایـن كتـاب در ده 
فصـل بـه نـگارش درآمده اسـت مـا براي آشـنایي 
مختصـر شـما بخشـي از ایـن كتـاب را آورده ایـم. 
بـراي تهیه كتاب مي توانید با پژوهشـگاه فرهنگ و 

اندیشـه  اسـالمي تماس داشـته باشید.

عامه طباطبایي
مطالعـة نقـش نظریـة فطـرت در مجموعـة آثـار 
فلسفي، عرفاني، تفسیري و كالمي عاّلمة طباطبایي 
نشـان مي دهـد كـه آثـار وي نقطة عطفي در سـیر 
تطـّورات ایـن نظریـه از حیـث توسـعه كاركردهاي 
آن محســــوب مي شـود. كاركردهـــاي متعـدد 

نظریـة فطـرت، به ویـژه در حـوزة معرفت شناسـي 
و جامعه شناسـي و برخـي مسـائل كالم اسـالمي، 
نشـان از جایـگاه ویـژة این نظریه در اندیشـة عالمه 

طباطبایـي دارد.
عالمـه، به عنـوان شـخصیتي كه بیشـترین تأثیر 
را در حـوزة فكـر فلسـفي و كالمـي بر آثار  شـهید 
مطهري گذاشـته اسـت، آغازگر توسعة كاركردهاي 
معرفتـي نظریه و گسـترش آن بـه حوزه هاي خارج 
از علـوم اسـالمي بـه شـمار مي آیـد. بسـط دامنـة 
تأثیرگـذاري نظریـه در آثار اسـتاد مطهـري به اوج 
مي رسـد و گسـترة عظیمـي از دانش هـاي حـوزة 

علـوم انسـاني را دربرمي گیرد.
عالمـه طباطبایـي بـا الهـام از نظریـة حركـت 
جوهـري مالصـدرا، تقریري جدیـد از این نظریه در 
قالـب اصـل هدایت عمومـي ارائه مي كنـد و نظریة 
فطـرت انسـاني را بـر پایـة آن اسـتوار مي سـازد. 
وي نظریـة سـعادت و شـقاوت ذاتـي و ازلـي را به 
گونـه اي تقریـر مي كنـد كـه بـا نظریـة فطرت 

باشد. سـازگار 
مسـئلة كالمـي دیگـر مرتبـط بـا نظریـة 
فطـرت مبحـث خـدا و فطـرت اسـت كـه در 
آراي عالمـه، ابعـاد و جوانـب تـازه اي از آن 
از  تقریرهایـي  عالمـه  اسـت.  شـده  روشـن 
خداشناسـي فطـري براسـاس ادراك احتیـاج، 
معرفـت بـه نظـم جهـان، شـهود مطلـق در ضمن 
شـهود متعّین و علم به اثبـات واقعیت ارائه مي كند 
كـه بعضـي از آن هـا همچون مـورد اخیـر، در میان 
اندیشـمندان مسـلمان سـابقه ندارد. وي همچنین 
تقریرهایـي از خداگرایـي فطـري در قالـب گرایش 
فطـري بـه مابعدالطبیعـه، حب فطـري پـروردگار، 
گرایـش بـه تأمین كنندة سـعادت، خضـوع فطري 
در برابـر خداونـد و امیـد فطري بـه او در شـداید و 

سـختي ها ارائـه مي كنـد.
ارائـة تقریـري از فطري بـودن دیـن كه بـر ابتناي 
دین بر فطرت انسـاني و پاسـخ گویي آن به نیازهاي 
فطري اسـتوار اسـت، پاسـخ به شـبهة ناسـازگاري 
واقعیـت مشـهود جوامـع بشـري بـا فطـري بودن 
دیـن، تحلیل رابطة نبـوت و فطرت انسـاني، اثبات 
نبـوت عامـه از طریـق فطـرت و فطـري انگاشـتن 
والیـت )در مفهـوم كالمـي واژه( از دیگـر مباحـث 

كالمـي اسـت كه عالمـه بـدان پرداخته اسـت.
و  اجتماعـي  مباحـث  در  طباطبایـي  عالمـه 
جامعه شناسـي اش نیـز به وفـور بـه فطـرت انسـاني 
و مقتضیـات آن اسـتناد كرده اسـت. وجـود غریزة 
اسـتخدام در انسـان و تحلیل مدنیت طبعي انسان 
در پرتـو آن، از نظریـات كلیـدي وي در ایـن حوزه 
محسـوب مي شود. او انسـان را فطرتًا آزاد مي انگارد 
و بـه تحلیـل رابطـة فطـرت و آزادي مي پـردازد، 

فطرت گرایي 
توحیدي

محمد غفوري نژاد
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خضـوع انسـان در برابـر هم نـوع را مخالف مقتضاي 
فطـرت مي دانـد، دفـاع و جهـاد را به فطرت انسـان 
پیونـد مي دهـد، رابطـة فطـرت و عدالـت را تحلیل 
مي كنـد، و مالكیـت را امـري ریشـه دار در فطـرت 

مي انـگارد.
شـاید مهم تریـن ُبعـد نظریة فطـرت در اندیشـة 
آن  معرفت شـناختي  جنبـة  طباطبایـي  عالمـه 
باشـد. عالمـه بـراي اثبـات امـكان و روایـي بحـث 
از خـدا، بـراي انسـان و توانایـي قـواي ادراكـي او بر 
كشـف حقیقت در حـوزة ماوراءالطبیعـه، به فطري 
بـودن ایـن بحـث اسـتناد مي كنـد و فطـري بودن 
جسـت وجو از علـت فاعلـي جهـان را دلیلـي بـر 
توانایـي قواي ادراكي بـراي ورود در این حوزه تلقي 

مي كنـد.
عالمـه انسـان را بالفطـره حقیقت جـو، واقع گـرا 
و تابـع حـق معرفـي مي كنـد و بـا ارجـاع »گرایِش 
تبعیـت از عالِـم« به »فطرِت تبعیـت از علم« تقلید 
را امـري فطـري قلمداد مي كنـد. وي در عین اینكه 
به شـدت بـه نظریـة فطـرت پاي بند اسـت، نظریة 
یـادآوري را به شـدت رد مي كنـد و بطـالن آن را 
مقتضـاي ادلة علمـي و قرآني مي دانـد. عالمه تفكر 
منطقي براسـاس تألیف مقدمات و استنتاج از آن را 
مقتضاي فطرت انسـاني قلمداد كـرده و آن را مورد 

تأییـد قـرآن كریم معرفـي مي كند.
اینكـه چـرا در اندیشـة عالمـه طباطبایـي پـاي 
نظریـة فطرت بیـش از پیش به مباحـث كالمي باز 
مي شـود و كاركردهـاي ایـن نظریـه در دانش كالم 
بسـط مي یابـد، مسـئلة دشـواري نیسـت. عالمـة 
دغدغه هـاي  دینـي،  عالـم  به عنـوان  طباطبایـي 
متكلمانـه دارد. وي همواره در پي اسـتوار سـاختن 
عقایـد دینـي و پاسـخ به شـبهات اسـت. پرداختن 
بـراي  مرجعـي  بـه  را  وي  كالمـي،  مباحـث  بـه 
پاسـخ گویي بـه سـؤاالت اقشـار مختلـف تبدیـل 
كـرده اسـت، به گونـه اي كه بخش درخـور توجهي 
از آثـار او را پاسـخ هایش بـه پرسـش هاي مكتوب و 
غیرمكتـوب افـراد مختلف تشـكیل مي دهـد. ذهن 
پویـاي او نظریـة فطـرت را به عنـوان نظریـه اي كه 
بسـیاري از فروع آن براي آحاد مخاطباِن ناآشـنا به 
مباحـث دقیق فلسـفي، ملمـوس و وجداني اسـت، 
در جاي جـاي مباحـث كالمي به خدمـت مي گیرد 
و اسـتدالل ها و پاسـخ هاي جدیـد مطـرح مي كند.

راز بسـط كاركردهـاي معرفتـي نظریـة فطـرت 
در  معرفت شناسـي  و  علم االجتمـاع  در دو حـوزة 
اندیشـة عالمه را باید در    آشـنایي او، و مواجهة وي، 
بـا مكاتـب رقیب جسـت وجو كـرد. عالمه بخشـي 
از عمـر علمـي خـود را در برهـه اي سـپري كـرده 
اسـت كه اندیشـه هاي جامعه شناسـي ماركسیستي 
و كمونیسـتي بـا شـعار عدالـت، فضـاي جامعـه را 

غبارآلـود كـرده بـود و مالكیت 
زنـدگــي  آفــت  خصــوصي 
اجتماعي بشـر معرفي مي شـد. 
از سـوي دیگر، آزادي نیز به عنوان 
ارمغان نظام لیبرال سـرمایه داري 
عالمـه  مي شـد.  تبلیـغ  غـرب 
مكتـب  سـخنگوي  به عنـوان 
ایـن  بـا  مواجهـه  در  اسـالم، 
مسـائل بـه آموزه هاي اسـالمي 
تمسـك مي جویـد و بـه نظریه 
مي پـردازد و بدین سـان، عدالت 
امـوري  را  مالكیـت  و  آزادي  و 

فطـري معرفـي مي كنـد.
از دیگر سـو، عالمه با مسـائل 
مغرب زمیـن  معرفت شـناختي 
كمابیـش آشـنایي داشـت. آراي 
فیلسوفان تجربه گرا را خوانده و بر 
ایـرادات آن ها بـر مابعدالطبیعه 
دیدگاه هـاي  بـا  بـود.  واقـف 
و  پاسـكال  چـون  متألهانـي 
برگسـون كه عقـل را در میدان 
الهیـات ناتـوان مي داننـد نیـز 

آشـنا بـود. لـذا در مواجهه با این مسـائل اسـت كه 
او بـه نظریـة فطرت تمسـك مي جویـد و این نكته 
را كـه انسـان فطرتـًا در جسـت وجوي علـت فاعلي 
جهـان برمي آیـد، دلیلي بر توانایي عقـل در ورود به 

مباحـث الهیـات قلمـداد مي كنـد.
عالمـه همچنیـن بـا افـکار منتقـدان فلسـفه و از 
جملـه اصحاب مکتـب تفکیک مواجهه داشـته و با 
چالش هـای آنان آشـنا بود. بنابرایـن، درصدد برآمد 
بـا به کارگیـری قواعد اصـول فقه و تبعیـت از روش 
سـمانتیک رایج در میان فقها، شـیوه های استدالل 
منطقی فلسـفه را مورد تأیید قرآن قلمداد کند. وی 
با تمسـک به اینکه قـرآن در عین اینکـه همگان را 
به تفکر و تعقل فراخوانده اسـت شـیوة آن را تعیین 
نمی کنـد و آن را بـه خـود مـردم واگذاشـته اسـت 
تـا بـا عقـل فطـری ارتـکازی »ارتـكازي بـه معناي 
آن اسـت كـه گروهـي ناگفتـه بـر موضوعـي توافق 
كننـد«. خود حقیقت را بیابند، ادعـای خود را ثابت 
می کنـد و شـیوة رایج در میان فالسـفه را مقتضای 

فطرت انسـانی معرفـی می نماید.
به طور کلـی، کارکردهای معرفتـی نظریة  فطرت 
در آثـار عالمـه، در مقایسـه بـا آیت اهلل شـاه آبادی و 
امام خمینی، بیشـتر سمت وسـوی عقالنـی دارد تا 
عرفانـی و اخالقـی. جـای گرفتن ایـن کارکردها در 
سـه حوزة کالم و جامعه شناسـی و معرفت شناسی، 
مؤیـد ایـن معنـی اسـت. ایـن رونـد در آثار اسـتاد 

مطهـری ادامـه یافتـه و به اوج می رسـد.

ارائة تقریري از 
فطري بودن دین كه بر 
ابتناي دین بر فطرت 
انساني و پاسخ گویي 
آن به نیازهاي فطري 
استوار است، پاسخ 
به شبهة ناسازگاري 

واقعیت مشهود جوامع 
بشري با فطري بودن 

دین، تحلیل رابطة 
نبوت و فطرت انساني، 

اثبات نبوت عامه از 
طریق فطرت و فطري 

انگاشتن والیت )در 
مفهوم كامي واژه( 

از دیگر مباحث 
كامي است كه 

عامه طباطبایي بدان 
پرداخته است
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استاد مطهری
بایـد  را  اسـتاد مطهـری )1299- 1358ش(  آرای 
جهشـی در سـیر تطـورات نظریـة فطـرت به حسـاب 
آورد. او نخسـتین کسـی اسـت کـه دربـارة فطـرت از 
رهیافـت صرفـًا عقالنـی و فلسـفی فاصلـه گرفتـه و 
مطالعة مسـتقل کرده و دربـارة آن نظریه پردازی کرده 
اسـت. در میان پیشـینیان، دربـارة فطـرت، یا مطالعة 
مسـتقل صـورت نگرفتـه اسـت، چنان کـه در مطالعة 
آرای عالمـه و امـام خمینـی دیدیـم، یا اگر دربـارة آن 
پژوهش شـده، از دو رویکرد ذوقـی و عقالنی به صورت 
توأمـان برخـوردار بـوده اسـت، چنـان کـه در مطالعة 

آرای حکیـم شـاه آبادی شـاهد بودیـم.
مطهـری بـه اهمیـت زیربنایـی موضـوع بـه خوبـی 
واقف اسـت و مسـئلة فطرت را ام المسـائل و اصل مادر 
معـارف اسـالمی می خوانـد. او خـود به خوبـی می داند 
کـه پژوهش هایـش در زمینـة فطـرت در مقایسـه بـا 
پژوهش هـای گذشـتگان، چنـد پلـه باالتر اسـت و لذا 

خـود را »فیلسـوف فطـرت« می خواند.
برتـری و عمـق پژوهش هـای اسـتاد مطهـری در 
مقایسـه بـا آرای متقّدمـان وی، بـه حـوزة خاصـی 
از مباحـث فطـرت اختصـاص نـدارد و شـامل عمـدة 
مفهوم شناسـی  از  می شـود،  آن  اساسـی  مباحـث 
فطـرت گرفتـه تا اقسـام فطریات و طـرق اثبات نظریه 
و کارکردهـای معرفتـی آن؛ و ایـن برخـالف متقّدمان 
اسـت کـه نوآوری هـای آنان عمدتـًا معطوف بـه حوزة 
خاصـی از مباحـث فطـرت اسـت. بـرای مثال، بسـط 
نظریـة فطـرت در آثـار حکیـم شـاه آبادی معطـوف 
بـه اثبـات اصـول اعتقـادی از طریـق فطرت بـود و در 
آثـار امـام خمینـی )ره( ناظر بـه برقـراری رابطه میان 

مقـوالت  اخالقـی و فطـرت انسـانی.
در حـوزة مفهوم شناسـی، چنان که دیدیم، اسـتاد در 

سـه مرحله بـه این مهم پرداخته اسـت:
1. بررسـی َصرفـی و فقه الّلغـوی واژه؛ 2. مقایسـة آن 
بـا مفاهیـم متقـارب و بیـان افتراقـات آن هـا؛ 3. ارائـة 

مؤلفه هـای مفهومـی فطریات.
متقّدمـان مطهـری فقـط در مرحلـة نخسـت بـا او 
همراه هسـتند، لـذا دو مرحلة اخیر از ابتکارات اسـتاد 
در حـوزة  مفهوم شناسـی فطـرت محسـوب می شـود. 
از  بـرای شفاف سـازی تصویـری کـه  وی همچنیـن 
فطـرت دارد، بـه ارائة تمثیل های متعـددی می پردازد.
نـوآوری دیگر اسـتاد به اقسـام فطریات راجع اسـت. 
وی فطریـات را به دو دسـتة عمده: فطریات شـناختی 
یـا ادراکـی و فطریات احساسـی یا گرایشـی، تقسـیم 
بـه نظریـه می پـردازد.  می کنـد و دربـارة هـر یـک 
مطهـری فطریـات ادراکـی یـا شـناختی را از دیـدگاه 
فالسـفة اسـالمی با نظریات برخی فیلسـوفان باستان 
و دورة جدیـد - به طـور مشـخص افالطـون و دکارت 
و کانـت - مقایسـه می کنـد و دیدگاه هـای آنـان را در 

بـاب فطریات ادراکی غیرقابل دفاع می شـمارد. اسـتاد 
قضایایـی همچـون بزرگ تر بـودن کل از جـزء، امتناع 
اجتمـاع نقیضیـن، اسـتحالة صدفـه، امتنـاع اجتمـاع 
ضّدیـن، امتنـاع دور، و ضـرورت صـدق نتیجه با صدق 
مقّدمتیـن را از اصـول اولیـة تفکـر، کـه فطـری همـة  
کـه  می دهـد  توضیـح  و  می شـمارد  انسان هاسـت، 
فطری بـودن ایـن قضایـا بـه معنـای صـدور حکـم از 
نفـس به ِصـرف تصـور طرفین قضیـه و بـدون نیاز به 
اسـتدالل و تجربـه و معلـم اسـت، نه به معنـای تعبیة 

پیشـینی  آن هـا در ذهن.
مطهـری در مقـام نقـد تجربه گرایانـی کـه بدیهیات 
اولیـة غیرمبتنـی بـر تجربـه را انـکار می کننـد، سـه 
پاسـخ بـه ادعای آنـان می دهد و از خـالل آن، قضایای 
مزبـور را کـه خـود آن را فطریـات ادراکـی می خوانـد، 
اثبـات می کند. عالوه بر این سـه پاسـخ، به عنوان سـه 
اسـتدالل بـر وجـود فطریـات ادراکی تلقی می شـوند، 
اسـتاد از طریق امتناع تسلسـل در سلسـلة تصدیقات 
و لـزوم توقف سلسـلة تصدیقات در قضایـای بی نیاز از 

اسـتدالل، به اثبـات فطریـات ادراکی می پـردازد.
از  درخورتوجهـی  تعـداد  بـه  آثـارش  در  مطهـری 
گرایش هـای فطـری اشـاره می کنـد که در ایـن میان، 
پنج یا شـش1 گرایش برجسـته تر اسـت. احصـای این 
تعـداد از گرایش هـای فطـری بـه نوبـة خـود ابتکاری 
علمـی محسـوب می شـود و از نوآوری هـای اسـتاد به 
شـمار مـی رود. به عـالوه، وی بـه اثبـات گرایش هـای 
فطـری می  پـردازد و اسـتدالل هایی را اقامـه می کنـد. 
تبییـن برخـی پدیده هـا، همچـون دیـن، از طریـق 
تمسـک به فطرت پرسـتش، ارجاع به تجارب فلسـفی 
همگانـی و وجـدان و تجربـة شـخصی و پژوهش هـای 
روان شناسـان، از جملة ادلة اثبـات گرایش های فطری 

نـزد مطهری اسـت.
اسـتاد بـه معرفـی راه هـای تشـخیص گرایش هـای 
تمایـز  مالک هـای  و  می پـردازد  آن  غیـر  از  فطـری 
اثبـات گرایش هـای  برمی شـمرد.  را  ایـن گرایش هـا 
فطـری و همچنیـن اسـتقصای مالک های تشـخیص 
گرایش هـای فطـری از غیـر آن، در شـمار نوآوری های 

اسـتاد در مبحـث فطـرت بـه حسـاب می آیـد.
مطالعة کارکردهای معرفتی گسـتردة نظریة در نظام 
فکـری مطهـری به خوبی روشـن می کند کـه چرا وي 
مسئلة فطرت را ام المسائل معارف اسالمی و اصل مادر 
می خوانـد. کارکردهـای معرفتـی نظریه در آثار اسـتاد 
گسـترش چشـم گیری یافتـه اسـت که قابل مقایسـه 
با متقّدمان او نیسـت. معرفت شناسـی، وجودشناسـی، 
فلسـفة دیـن، کالم قدیـم و جدید، روان شناسـی دین، 
جامعه شناسـی و فلسـفة تاریخ و فلسفة تعلیم وتربیت 
دانش هایـی هسـتند کـه مطهـری در آن هـا بـر پایـة 
نظریـة فطـرت، ایده پـردازی کرده یا بـه حل معضالت 
معرفتـی همت گماشـته اسـت. در تمام ایـن حوزه ها، 

مطالعة کارکردهای 
معرفتی گستردة 
نظریه در نظام 
فکری شهید 
مطهری به خوبی 
روشن می کند که 
چرا وي مسئلة 
فطرت را ام المسائل 
معارف اسامی و 
اصل مادر می خواند. 
کارکردهای معرفتی 
نظریه در آثار 
استاد گسترش 
چشم گیری یافته 
است که قابل 
مقایسه با متقّدمان 
او نیست
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نظریـات رقیب در سـوق نظریه پردازی دربـارة فطرت، 
به عنـوان اصل زیربنایی، نقش اساسـی داشـته اسـت.

سـؤال درخـور تأمل پرسـش از علت، رشـد جهشـی 
در مطالعـة سـیر تطـورات نظریة فطرت در آثار اسـتاد 
مطهـری اسـت. بـه نظـر می رسـد عواملـی در ایـن 
جهش دخیل بوده اسـت و یک عامل سـوابق آموزشی 
اسـتاد اسـت. مطهری نقطة تالقی دو سـیر پژوهشـی 
در زمینـة ایـن موضوع اسـت. حکیم شـاه آبادی و امام 
خمینـی)ره( پرچم دار یکی از دو جریان مزبور هسـتند 
و عالمـه طباطبایی َعلم دار جریان دیگر اسـت. اسـتاد 
مطهـری شـاگرد امـام خمینـی اسـت و به واسـطة او 
بـا اندیشـه های حکیـم شـاه آبادی آشناسـت؛ و مـدت 
مدیـدی نیز از محضر عالمه طباطبایی اسـتفاده کرده 
اسـت. این سابقة آموزشـی زمینه را برای پژوهش های 
بعـدی در ایـن حـوزه بـرای او فراهـم کرده اسـت. هر 
چنـد مطالعة تاریخی ما نشـان می دهد کـه باید نقش 
عمـده را در ایـن میـان بـه عالمه طباطبایـی بدهیم و 
برای جریان پژوهشـی نخسـت، سـهم کمتری در نظر 

بگیریم.
از سـوی دیگر، ظهور اندیشـه های رقیب، انگیزة الزم 
بـرای اندیشـه ورزی وی در ایـن حوزه را بـرای او فراهم 
کـرده اسـت. ایـن دو عامـل بـه ترتیب بـه منزلة علت 
قابلـی و علـت فاعلـی، بر ایـن پدیـده تأثیرگـذار بوده 

است.
سـؤال مهـم دیگر، پرسـش از علت برجسـته شـدن 
اسـت.  مطهـری  آرای  در  ادراکات  فطـرت  نظریـة 
به راسـتی چـرا نظریـة فطـرت در ُبعـد ادراکات در آثار 
اسـتاد مطهری به تفصیـل مطالعه و تنقیح می شـود؟ 
چـرا در آرای متقّدمـان از ایـن ژرف کاوی هـا خبـری 

؟ نیست
پاسـخ آن اسـت کـه مطهری بـا نظریات فیلسـوفان 
غربـی، اعم از عقل گـرا و تجربه گرا، به خوبی آشناسـت 
و زیـر و بـم اندیشـه ها و آرای معرفت شـناختی آنان را 
می شناسـد و می دانـد کـه مبحـث  فطریـات ادراکـی 
یکـی از چالش برانگیزتریـن مباحـث معرفت شناسـی 
میـان عقل گرایـان و تجربه گرایـان اسـت. از سـویی، او 
متخصـص فلسـفة اسـالمی، خصوصًا مکتـب حکمت 
متعالیه و مکتب مشاء است و بر آرای فیلسوفان عمدة 
ایـن دو مکتب مسـلط اسـت. اسـتاد تـالش می کند با 
اتـکا بـر اندوختـة فلسـفی خـود، کـه مبتنی بـر آرای 
حکمای اسـالمی اسـت، به طرح و نقـد نظریات رقیب 
بپـردازد و نظریـه ای در بـاب ادراکات فطـری ارائه کند 
کـه هم از محـذورات آرای تجربه گرایان خالی باشـد و 
هـم اشـکاالت نظریات عقل گرایـان بر آن وارد نباشـد.
 از سـوی دیگر، مکتب ماتریالیسـم دیالتیک در عصر 
اسـتاد مطهری، بـا بهره گیری از امکانـات تبلیغاتی که 

در اختیـار دارد، غوغایـی برپـا کرده اسـت. این مکتب 
انسـان را موجـودی صرفًا مـادی می انـگارد و منکر هر 

گونه امر فطری در انسـان اسـت.
چنـان کـه اسـتاد در مقدمـة  اصـول فلسـفه و روش 
انگیزه هـای  از  یکـی  اسـت،  کـرده  اشـاره  رئالیسـم 
اساسـی تألیـف این کتـاب، نقد فلسـفة مـادی جدید 
)ماتریالیسـم دیالکتیـک( و همچنین مقایسـة رهاورد 
هزارسـالة فلسفة اسـالمی با فلسـفة جدید بوده است. 
عمـدة نظریـات مطهـری در بـاب ادراکات فطـری در 
پاورقی هـای ایـن کتـاب انعـکاس یافتـه اسـت. نتقیح 
و ژرف کاوی نظریـة فطـرت در ُبعـد ادراکات در اثـری 
که رسـالت عمده اش نقد فلسـفه های مادی و فلسـفة 
عصـر جدید اسـت، نقـش انگاره هـای ماتریالیسـتی و 
مکاتـب معرفت شـناختی عصـر جدیـد را  در تطورات 

نظریـة فطـرت آشـکار می کند.
سـؤال درخور توجه دیگر به راز گسترش کارکردهای 
معرفتـی نظریـه در آثـار اسـتاد معطـوف اسـت:  چـرا 
در آثـار اسـتاد مطهـری نظریـة فطـرت کارکردهـای 
گسـترده ای می یابد و ام المسـائل معارف اسـالمی لقب 

می گیـرد؟
در پاسـخ ایـن پرسـش باید بـه دو نکته توجـه کرد: 
نخسـت، گسـتردگی حـوزة مطالعاتی اسـتاد اسـت، و 
دوم، ذهـن جـّوال، فکـر خـالق و حافظة قـوی وی که 
از او شـخصیتی مبتکـر و حاضرالذهـن سـاخته و ایـن 
امـکان را بـرای او فراهـم کـرده اسـت کـه در مباحثی 
که به حسـب ظاهـر، کمترین ارتبـاط را بـا آ موزه های 
کتـاب و سـنت دارد، بـه ایـن آموزه ها اسـتناد کـرده و  

معضـالت معرفتـی را حـل کند.
مطالعـة سـیر تطـورات تاریخـی نظریـه و مقایسـة 
دسـتاورد مطالعاتـی اسـتاد مطهـری در ایـن حـوزه با 
دیگـر اندیشـمندان مسـلمان نشـان می دهـد که وی 

شایسـتگی لقـب »فیلسـوف فطـرت« را دارد

مطهری با نظریات 
فیلسوفان غربی، 
اعم از عقل گرا و 

تجربه گرا، به خوبی 
آشناست و زیر و بم 

اندیشه ها و آرای 
معرفت شناختی 

آنان را می شناسد 
و می داند که 

مبحث  فطریات 
ادراکی یکی از 

چالش برانگیزترین 
مباحث 

معرفت شناسی 
میان عقل گرایان و 
تجربه گرایان است
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