
 
 
 

 دنامه علمی _ پژوهشی مشللرق ملوعلللو فصل  05/03/1394تاریخ دریافت: 
 1394، زمستان 36سال نهلم، شللمللاره   01/07/1394تاریخ پذیرش: 

 

وش وهی شناسی مهدویت ر  پژ
 )روش فطری در توجیه مهدویت(

 *نژاد حسین الهی
یفی  **مهدی شر

 چکیده
 کلللللله از جمللللللله مسللللللائ  مهللللللم فلسللللللفهپژوهی _  شناسللللللی مهللللللدویت روش

کتشافی و هنجاری به شناسا_ است پژوهی  مهدویت کاربست یبا رویکرد ا ی و 
پژوهی  مهللدویت کلله جللا آنپللردازد. از  پژوهی مللی مهللدویت هللا در حللوزه روش

گون و ابعاد دارای پیچیده و  یموضوع برای ضروری است ه است، گستردگونا
 ،هملله ابعللاد و اضللالا ایللن حللوزه و درخللور درمتناسللب هللایی  بللا روش کللاوش
گون در خلدمت مختلف علوم بلا روشهای  حوزه گونلا و پژوهی  مهلدویت هلای 

گیرنلللد فلللراوانمسللائ   گسلللتردگی بحلللث و  سللبببللله  گمللان وللللی بی ؛آن قللرار 
هلللا و اسللللوب مطروحللله در حلللوزه  تلللوان همللله روش ، نملللیپیچیلللدگی موضلللوا

گفلت ،پلژوهش را در یلک تحقیلق رو در ایلن  گو قلرار داد. از ایلنو ملورد بحلث و 
که روش ،تنها به یک روش ،نوشتار اعتنا  درخور ییعنی روش شهودی و فطری 

در ایللن عرصلله بللوده و مسللائلی چللون انتظللار و اثبللات منجللی و ظهللور منجللی را 
 شود. می کند، پرداخته می پذیر توجیه

کلیدی  واژگان 
، روش فطلللری و شللهودی، امللورات فطلللری، شناسللی روشپژوهللی،  مهللدویت
 .فطریهای  شاخصه

                                                        
 .(hosainelahi1212@gmil.com)استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم )نویسنده مسئول(  *

 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة قم. **
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 مقدمه
ت مشلخ  نیازمنلد هر علم به تناسب موضوا و مسائ  خاص، با هدفمندی و غای گمان بی

زمینه توجیه موضوا و مسائ  علم و نیز ارتباط میان مسائ  با موضوا، و  کهروش خاصی است 
کلیلدی موضوا با مسائ  جهت نی  به هدف و غایت مهیا شلود. مباحلث در  ترین املروزه یکلی از 

. رود بله شللمار مللیشناسللی  روشپلژوهش و تکللاپو بلرای رسللیدن بلله خالقیلت و تولیللد عللم، بحللث 
کله راه می ،شناسی روشبحث بنیادین  گشلای مشلکالت در  تواند ما را به معیلاری عمیلق و دقیلق 

کاوانله و  کلرده و بلرای رسلیدن بله معرفلت ژرف انسلانی اسلت، راهبلری _علوم اسالمی های  عرصه
 تکاپویی روشمند یاری نماید.

، عللوم و معلا  مسائ  در علوم انسانی عموما  و در حلوز ترین مهمجمله از  رف اسلالمی خصوصلا 
کللردن آن اسللت. اهمیللت روش تفحلل  در مباحللث روش کللاربردی  شناسللی عللللوم از  شناسللانه و 

کللله اخلللتالف روش آن گلللذر تلللاریخ، سلللبب پیلللدایی بسلللیاری از عقایلللد و نحلللله روسلللت  های  هلللا در 
گون و  سیاسلی و  ۀترین عل  پیدایش نخستین فرق یکی از مهم مثال   ؛انحرافی شده استگاه گونا

ی در جهلللان اسلللالمی، یعنلللی خلللوارج، تعصلللب ورزیلللدن بلللر ظلللواهر و نصلللوص دیلللن بلللوده ملللذهب
و جموداندیشللی بلله ایللن نگللرش  یییعنللی بللر اسللا  ظللاهرگرا (556، 1ا :1379مسللکویه:  )ابللن
گونله تردیلدی بله  نباید هلیچ شناسی روش. پ  در امر اهتمام ورزی و اهمیت دادن به اند هرسید

 خود راه داد.
وسلیع و  هلایی پژوهش ،مختللف عللوم و معلارف اسلالمیهای  ما در زمینه گذشتگان تردید بی
شناسلانه در حلال رشلد و افلزایش بلوده  روش هلای پژوهشو همواره ایلن  اند هانجام داددار  دامنه

کللاربردی در علللوم اسللالمی، بلله توسللعه ایللن علللوم هللای  اسللت. اسللتفاده از روش علمللی بلله شللکلی 
بایلد محتلوای غنلی و اطالعلات جلاذب معلارف اسلالمی را بله ده اسلت. بنلابراین کلرشلایان  یکمک
کنیم و روش علمی دستهای  شیوه کدام از آن علوم را ارائه دهیمهای  بندی  کله  ؛تحقیق هر  چلرا 

داشللته و سللبب  هللا جدیللد و ابللداعات و نوآوری هللای پژوهشمطالعللات روشللمند تللأثیر فللراوان در 
 شود. می تسهی  امر پژوهش

پژوهی  مهللدویت حللوزه ویژه بللهعلللوم مختلللف از جمللله علللوم اسللالمی تحقیللق در هللای  روش
گفت روش رو از این .مستق  از خود علوم نیستند تحقیق در این عرصه همزاد بلا عللوم های  باید 

که اساسا   ؛اسالمی است روش تحقیق به معنای روش تولید علم است. بلر ایلن اسلا  تلاریخ  چرا 
کلل  هلای  می همسلان بلا تللاریخ عللوم و روشتحقیلق در علللوم اسلالهلای  عللوم و روش تحقیلق در 

 حسی و شیوه و استداللی، شیوه عقلی ،ییو روا نظیر شیوه نقلی ییها شیوهعلوم بشری در قالب 
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کشفی تقسیم میتجربی  .(86 و 77 :1389شوند )جوادی آملی:  ، شیوه شهودی و 
مطلرح اسلت  سلؤالایلن  کلی به طورو هر حوزه دیگر پژوهی  شناسی مهدویت روشدر مباحث 

کلار درونلی عللم توجله شلودشناسی  روشکه آیا در تبیین  یلا بله سلیر  علم باید به ارکانیسم و ساز و 
گفته تاریخی و مسیر رشد آن؟ گر هدف یک نوشتار بازشناسی خود علم باشلد می در پاسخ   ،شود ا

کل ار درونلی عللم نیلز توجله الزم است عالوه به سیر تاریخی و مسیر رشد علم، به ارکانیسم و سلاز و 
گر هدف و غایت نوشتاری، شناخت روش علم یعنی  ؛شود علم باشد تنها الزم  شناسی روشولی ا

کار دورنی علم  گیردتوجه مورد است ارکانیسم و ساز و   .قرار 
« تجلویزی _هنجلاری »و « گزارشلی _توصلیفی »بلا دو رویکلرد  شناسلی روش که ایننکته دیگر 

گیلردزیر ؛قاب  توجیه است کله بایلد صلورت  کار مهلم وجلود دارد   :ا در هر حوزه علمی و دانشی دو 
کللدام از اینهللا، شللیوه و اسلللوب  .2 ؛آوری اطالعللات جملع .1 کلله هللر  تحلیلل  و داوری پیرامللون آنهللا 

تردیلللد  منلللدی و سلللاختارمندی برسلللد. بلللی کنلللد تلللا عللللم بللله نظلللام ملللی خلللاص خلللودش را طللللب
آوری  در قاللب جملع شناسلی روشبلار  بر این اسا  یک .در هر دو مقام جاری است شناسی روش

گزارش و توصیف آنها مطرح است کیفیت راه شناسی روشیعنی  ؛اطالعات و   آوری جملعهلای  به 
کم   کیف آنها اطالعات و  داوری و های  شناسانه بله شلیوه پردازد و بار دیگر با رویکرد معرفت می و 

آیلد  ملی آورد. بله نظلر ملی وصلیه و تجلویز آنهلا رویشلده و ت آوری جملعارزیابی اطالعلات و مسلائ  
کارکرد معرفت شناسی  روشرسالت اصلی  که یک  کارکرد دوم   ای  با رویکرد توصیه شناسانه همان 

 پردازیم. پژوهی می شناسی مهدویت روشکه در این نوشتار نیز با همین نگاه و نگرش به  است

 پژوهی چیستی مهدویت
 :1384 ،)شلم  حلوزه دانشلی مسلتق  بلا دو رویکلرد پسلینی پژوهلی بله عنلوان یلک مهدویت

 یکللله رویکلللرد_ در رویکلللرد پسلللینی  .( قابللل  توجیللله اسلللت1 :1381 ،)فطلللورچی ( و پیشلللینی180
که بر اسا   می به منصه ظهورپژوهی  مهدویت حوزه رشتگی_ پذیر بوده  مند و تجربه تاریخ رسد 

کالم خاستگاه ار آمده و روش مقبول در مهدویت همان به شمپژوهی  مهدویت این نگرش، علم 
کالم است. اما رویکرد پیشینی  االمری و مطلوب  نف  یکه رویکرد_ روش پذیرفته شده در علم 

گلام سلازی  هنوز به مشاهده وتجربه بشر نرسیده و بشر با آماده _ است و بسترسلازی بله سلوی آن 
و  1دهکلره میلان رشلتگی حرکلت بله سلوی حلوزپژوهی  مهلدویت ،بر اسا  این رویکلرد .دارد میبر

                                                        
 .(14: 1387 ،)بیاتک   مشترکمش یکح   یهم برانار کت چند رشته در یفعال یعنی یا رشته انی. م1

 موضللوا  یللکا ارجللاا بلله یللمسللئله  یللکپرسللش، حلل   یللکبلله  ییگللو از پاسللخ ینللدیتللوان فرا یرا م یا رشللته انیمطالعللات م
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مختللللف عللللوم و نیلللز تعامللل  بلللا هلللای  تلللراب  بلللا حوزه همچلللونمیلللان رشلللتگی را های  شاخصللله
تاریخی، ابتدا به  یدر حرکتپژوهی  مهدویت بنابراین .نماید می مختلف علوم، تجربههای  روش

ا فزونللی عنللوان یللک اندیشلله و بللاور اسللالمی در میللان مسلللمانان مطللرح شللده اسللت و در اداملله بلل
کلردن فربگلی الزم بله عنلوان یلک حلوزه رشلتگی جایگلاه  کثلرت مباحلث و نیلز بلا تجربله  مسائ  و 

گللی بللا وسللعت قلمللرو و هه اسللت و ایللن فراینللد فربللکللردعلمللی پیللدا های  خللویش را در میللان رشللته
کثللرت   ، بلله نللوعی نویللدگر حللوزه میللان رشللتگیهللا روشگسلتردگی موضللوا و بللا تنوعللات مسللائ  و 

 با رویکرد پیشینی است.وهی پژ مهدویت

 شناسی روشچیستی 
که شناسی روش کله یلک روش،  می دانشی است  کوشد مفلاهیم اساسلی و ابزارهلای عقالنلی را 

کند. برای وصول به هدف، بدان  ها نیازمند است فراهم 
کله بلرای فکلر قواعلدی را مقلرر شناسی روش  دارد و تعیلین ملی علملی ابلزاری و دسلتوری اسلت 

که ا می  کند. وجو جستنسان چگونه باید حقایق را در علوم کند 
بلله  معللین ای ه  بلله معنللای شللناخت ابلزار، فنللون و طللرق تحصللی  معرفلت در حللوز شناسلی روش
که در آن روش دستیابی به معرفت بررسی رود شمار می  شود. می و علمی است 
کلردن اسلت )داوری ا شناسی روش  ،ردکلانیدر اصلطال  بله معنلای قواعلد راهبلرد درسلت فکلر 
1379: 15). 

که پژوهندگان باید ها روشعبارت است از مطالعه در  شناسی روشوظیفه دانش  ی مختلفی 
گیرنلد. فرانسلی  بللیکن معتقلد اسلت بخلش اساسللی  آنهلا را در پلژوهش کلار  هلای علملی خللود بله 

                                                                                                                                  
، رسلندیوخواهلد بلود )خ یافکلحرفله بله آن نا یلکا یلرشلته  یلکه پلرداختن کده است یچیع و پیقدر وس ن  ه آکرد ک یمعرف

1387 :31). 
 یها ان  رشلتهیلمجملع بله منظلور تبلادالت و تعلامالت م یلکز و در یلم یلکمختللف بلر  یها رشلته ییگردهما یا رشته انیم

ا چنلد یلن متخصصلان و اسلتادان دو یبل یلکادمکو آ یعلمل یارکنوا هم یک یرشتگ انین میبنابر ا .مختلف دانش است
بللا  یو فنلاور ی، علملی، انسلانین در ابعللاد اجتملاعی  معل یها ن هلدفیب و تلأمیلتعق یه بللراکلاسلت  یو آموزشل یرشلته علمل

 یچدگیرا به نسبت پ یا رشته انیر مکه و تفیت و ضرورت نظری، اهمیا رشته انیپردازان م هیثر نظرکنند. اک یار مکگر یدیک
اند  یده و چند وجهیچیقدر پ آن یو اجتماع یالت، مسائ  و موضوعات مختلف علمکنند و معتقدند مشک یه میمسائ  توج

 .(34 - 32و:توان به سراگ آنها رفت )هم ینم یا رشته کت یها ها و روش ه با دانشک
گون یه و دارایلموضلوعی ذو ابعلاد و چنلد ال یپژوه تیموضوا مهدو گونلا مختللف بلا  یها پرسلش یاسلت و از طرفل یاضلالا 

گون یردهایکرو الم، عللم کلر عللم یلمختللف نظم عللوم ینیب یگلر ملید سلوی. از اسلت یپژوه تیمتوجه عرصله مهلدو یگونا
ث یر، علم حدی، علم تفسیپژوه ندهی، علم آیشناس ، علم مردمیشناس ، علم جامعهیشناس است، علم اقتصاد، علم روانیس

نها همه یاند؛ ا ش قرار دادهیح آن را در قلمرو خوین و توضینظر دارند و تب یپژوه تیبه مباحث مهدو ای گونهو... همه به 
 رشتگی دارد. انیپژوهی به نام حوزه م تیدی فراسوی مهدویو ظهور افق جدت از بروز یحکا
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کشلللف حقلللایق تلللازه را بللله  ملللی منطلللق شلللام  روش پژوهشلللی علملللی شلللود و ایلللن روش، طلللرق 
 دهد. می زشآمو گران پژوهش

کلله عبللارت از همللان منطللق ارسللطویی اند همنطللق را دو نللوا دانسللت : منطللق صللوری یللا نظللری 
کردن را معرفی که روش درسلت  شناسی روشکند و منطق عملی یا  می است و روش صحیح فکر 

کردن را متناسب با علوم مختلف بیان  .(35: 1369 ،کند )مجتبوی می تحقیق 
کشلف ربل  و مالزمله در منطق نظری عبا« فکر»روش  گردآوری اطالعات ذهنی و  رت است از 

نیلز عبلارت از  شناسلی روش .(23: 1400 ،)مظفلر میان آنها به منظور معلوم ساختن یلک مجهلول
کلردن میلان آنهلا  کله از رهگلذر ربل  و مالزمله بلر قلرار  گردآوری اطالعاتی اسلت در هلر یلک از عللوم 

گفلت تلو ملی شود. به ایلن ترتیلب می مجهولی معلوم عبلارت اسلت از روش تفکلر  شناسلی روشان 
 منطقی در علوم.

که به روش شناسی روشبرخی  کلی و عام  دانند و  می پردازد می و نقد آن ها را به عنوان روش 
که از دل  بیرون آمده و به عنلوان روش خلاص بلرای  شناسی روشدر برابر آن روش تحقیق است 

 ،در منطلق .رود بله شلمار ملی از منطلقای  خهشا ،علم خاص مطرح است. روش تحقیق در اص 
کلاربرد آن در عللوم بیلان غ از  کردن به طور نظری و فار وللی در روش  ،شلود ملی روش صحیح فکر 

کردن به طور عملی و تطبیقی ،تحقیق  یعنی متناسب با هر یک از علوم بیان ،روش صحیح فکر 
خلاص جلزو  بله طلوره فلسلفه و عام جزو حلوز به طور شناسی روش .(2: 2005 ،گردد )عسکری می

 (.1386)مصبا  یزدی،  است حوزه منطق
 شناسی سه اصطال  دارد: روش

 و  ها تیابی محللللللدودیللللللو ارز هللللللا روش (Criticسللللللنجش و نقللللللد ) ،. معنللللللاى مشللللللهور آن1
 ى آنهاستها کارایی
گاهی روش2  .شود می اراده ((Methodبه معنای خود روش )شناسی  . 
گلاهی بله « Logy»گلردد. پسلوندی ملی اطلالق« هلا جموعله روشم»بله شناسلی  . زمانی روش3

گاهی به معناى یزیاست )مث  ف« شناسی»معناى  عنی ی Symbologyمثال « مجموعه»ولوژى( و 
 .(1380)ملکیان،  «مجموعه نمادها»

گزارش میبندی  جمع  شود: اقوال فوق در راستای قول نگارنده چنین 
کلله  روش کللارکرد آن شللناخت و شناسللی یللا متللدولوژی دانشللی اسللت  موضللوا آن روش اسللت و 
و انلللواا، ابلللزار و فنلللون آنهاسلللت و همچنلللین بللله تناسلللب الزاملللات ملللاهیتی و  هلللا روش ییشناسلللا

 دهد. های متناسب و در خور را پیشنهاد می ساختاری علوم، روش
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 چیستی فطرت
دن و یللآفر»و « افتنکشلل»ه بلله دو معنلاى کلاسللت  «ف.ط. ر»اى عربلی از مللاده  لمللهک« فطلرت»

 .(285، 10ا :1416 ،منظور ابن) استو بدون سابقه )خلق از عدم( « هیجاد اولیا
ر    انلد:  ن ماده بله هلر دو معنلا در قلرآن آمدهیمشتقات ا

اْل   ات  و  لماو  ر  الس   لاط  لٌّ ا ف  لي اهلل  ش  ف 
 
 أ

ت  دن و ی( به معناى آفر10 :)ابراهیم ر  ط  ما ل انف  ا الس   ذ   افتن.کمعناى ش( به 1: )انفطار إ 
عللله»ه بللر وزن کلل« فطللرت» ه کللی یهللا ژگییعنللی ویت خللاص خلقللت اسللت؛ یللفیکبلله معنللاى « ف 

گرا نشیرد و بکللخداونللد در خلقللت انسللان لحللاظ  ه در کللتسللابی کرایهللاى خللدادادى و غ شیهللا و 
 اند. انسان قرار داده شده

 توجیهی در مهدویتهای  روش
کللارکرد دارای جهللات و  پژوهی مهللدویت مقوللله مهللدویت بلله عنللوان موضللوا از نظللر ماهیللت و 

که  همین ذوجهاتی و ذوابعادی بلرای توجیله و اسلتنباط آن نیلاز بله  به دلی ابعاد مختلفی است 
گون و متنلوا اسلتهای  روش التلزام بله چندروشلی  شناسلی روشیعنلی مهلدویت در عرصله  ؛گونا

هلللای  خللویش روش مقوللله مهللدویت در فراینللد تللوجیهی ،روشللی. بلله بیللان دیگلللر اسللت نلله تللک
گون به استخدام گونا فرایند تثبیلت و تبیلین مهلدویت  کهگیرد  می مختلفی را با الزامات و قواعد 

گرایش وجلدانی و _ مقوله مهدویت  ،صحیح انجام شود. بر این اسا  به طور که به عنوان یک 
یللت و کل   سلببدار اثبللات آن هسلتند و نیلز بلله  فطلرت و املور فطللری عهلده _ عملومی مطلرح اسللت

 بلله دلیلل  همچنللین .نللدا دار توجیلله آن ضللرورت آن در عللالم هسللتی، عقلل  و قواعللد عقلللی عهللده
هلای  نقل  و روش_ مهلم اسلالمی اسلت هلای  که در واقع جلزو آموزه_ اعتقادی و اسالمی بودن آن 

کله در ایلن مقلال تنهلا بله روش ملی نقللی نظیلر آیلات و روایلات بله تثبیلت آن مبلادرت هللای  ورزنلد 
محملدی  ؛18: 1389، جلوادی آمللی :کن)شود  می شهودی در توجیه مهدویت تمسک _فطری 

 .(182 :1393، شهری ری

 وجدانی در توجیه مهدویتهای  روش
که خاستگاه درونی دارندها معرفت خیزند، در قاللب  مییعنی از تجربیات درونی انسان بر ؛یی 

ن یللکننللد و ا مللی ییمللامعرفللت شللهودی و معرفللت فطللری خودن، واژگللانی چللون معرفللت حضللوری
که خاستگاه درونی دارند، دلی  واژگان به این  یگوناگون که در فلسفه، به معارف و علومی  است 

معرفلت » و عللوم را غالبلا   گونله معلارف  کننلد و در عرفلان، ایلن ملی تعبیلر« معرفت حضوری»بیشتر 
« معرفللت فطللری»نامنللد و همللین معللارف و علللوم بللا رویکللرد دینللی بیشللتر در قالللب  مللی «شللهودی
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که در فلسفه تعبیر به علوم شهودی نشود و در عرفلان  می تعریف شوند. البته به این معنا نیست 
کلالم بله جلای معرفت .دگلردنیز به علوم حضوری اشاره ن فطلری تعلابیر چلون هلای  همچنلین در 
گرفته نشوده معرفت حضوری و شهودی ب کدام از فلسفه ؛کار  کلالم بلر ، بلکه هر  اسلا  عرفان و 

گزینش واژگانی روی آورد  .اند هساختار و اسلوب خاص خودشان به 
که فطرت گفتنیالبته این نکته  ات و املور یلر از فطریله با رویکرد دینی مطلرح اسلت غک یاست 

 ینشلیژه و آفریلو یه سرشلتکلز فطرتی یشود و ن یه در منطق و فلسفه از آن بحث مکاست  یفطر
 یوانیللو بللدون رو  ح یا نللامیللجاملد  یر هملله موجودهللاه دکللعللت اسلت یر از طبیللخلاص اسللت. غ

ش موجود اسلت. یوانیوانات و در انسان در بعد حیه در حکزه است یو نیز غیر از غر شود می افتی
مللال کمحللض و  ینسللبت بلله هسللت ینش شللهودیلله بللا بکللفطللرت از آن جهللت اسللت  یژگللین ویللا

 .(24: 1384 ،)جوادی آملی نامحدود همراه است
که در این نوشلتار بله دنبلال آن خلواهیم بلود مبا بنابراین بله توجیله مهلدویت دسلت  کلهحثی 

 .است یابیم، بیشتر با نگاه فطری، البته آن هم با رویکرد دینی

 روش فطری
های  از ورود بلله بحللث الزم اسللت بلله عنللوان مقدملله و وضللو  بحللث، بلله بیللان شاخصلله پللیش

که دارای شاخصه گانه اسهای  فطرت و امور فطرتی   ت پرداخته شود.پنق 
و  یه شده و به علم حضوریه در نهاد انسان تعبکست، بلین یتسابکو ا یلیتحص، یلیتحم .1

 معلوم است. یشهود
 ر و ی  پللللذیتبللللد ،ریرپللللذییتغ رو از ایللللن .ردکلللل  یللللتللللوان آن را زا نمللللی  یللللبللللا فشللللار و تحم .2
ن اسلت کلگر چه مم ؛دار استیت و پاثاب ،گریو به عبارت د (اهلل   ق  ل  خ  ل      ید  ب  ت  ال  ) ستیر نیپذ زوال
شود و با همان فطلرت از  می زاده یانسان از آغاز تولد با فطرت اله یعنی ؛رنگ شود مکف و یتضع
 رود. می ایدن

گ .3  یافر، مسلمان و مؤمن و فاسق و جاه  و ... همه داراک ؛است یو همگان یر و عمومیفرا
 .(26 همو:) ت، سرشته استیاقعن ویبا ا یقت هر انسانیچون حق ؛اند یفطرت اله

کلله ممکللن اسللت  .درک روشللن و معرفتللی ویللژه دارد هللا انسللان بلله آن .4   دربللارههمللان طللور 
گللاهی، علللم حضللوری داشللته بللدون  از لحللاظ حصللولی تصللویری از آن داشللته  کلله اینذات خودآ

گیلرد )ربللان ی باشلد، فطلرت نیللز ممکلن اسلت از نظللر عللم حصلولی مللورد غفللت و بلی تللوجهی قلرار 
 .(73: 1380 ،گلهایگانی
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 .(176: 1366 ،)مصبا  یزدی کند می انسان بدون خطا و اشتباه آن را درک .5
کلی علم حضوری بلا واژگلان همسلو، در سله مرحلله بله صلورت سلسلله مراتلب تجللی و  به طور
 کند. می ظهور پیدا

ک قابل  فهل« اص  علم حضوری»مرحله اول   مکه یک امر شخصی است و بلرای شلخ  ملدر 
گونه خطا است ک بدون واسطه بدان علم داشته و در این علم هیچ   قاب  تصور نیست ییو مدر 

 .(234، 6ا :1364، )مطهری
ک بلله علللم حضللوری رسللید،  کلله آناز  پلل ؛ «بیللان علللم حضللوری»مرحللله دوم  شللخ  مللدر 

گزاره بیانهای  یافته که در این صورت علم حضوری از م می خویش را در قالب قضیه و  رتبه کند 
و این مرحله نیلز مثل   است شخصی به مرتبه عمومی تغییر وضعیت داده و برای همه قاب  فهم

 .(221، 1ا :1366 ،مصبا  یزدی)ند ا مرحله اول، مصون از خطا و اشتباه
ک عللم حضلوری، «تفسیر علم حضوری»مرحله سوم  معللوم  کله آناز  پل ؛ در این مرحله مدر 

کلرد دسلت بله تفسلی کله البتله ایلن مرحلله مصلون از خطلا و اشلتباه  ملی ر آنهلاحضوری را درک  زنلد 
 نیز در همین است. پیشیننبوده و تفاوت اساسی آن با دو مرحله 

گرسنگی  مثال   ؛در قالب مثال یادشده ۀاما تبیین سه مرحل گرسنه باشد خود  ح   گر شخصی  ا
ک به آن بینش شهودی دارد هودی و فطلری علم حضوری و شل ؛که یک ح  درونی است و مدر 

ک که مدر  گرسنگی می»گوید:  می نام دارد. و وقتی  گزاره وجدانی ،«کنم من احسا   گزاره را   این 
کننده یافته می که در واقع بیان  نله در اصل   جا ایندر .علم حضوری و شهودی استهای  گویند 

گرسلنگی ؛علم حضوری خطا قاب  تصور است و نله در بیلان آن گرسلنه از  گلر فلرد  کله یافتله  _ املا ا
گلزاره تفسلیری  ،«شکم من خالی از غذاسلت» :بگوید مثال   ،تفسیری ارائه دهد_ درونی است  ایلن 

. در ایللن قسللمت مللا نلله بللا علللم اسللت از علللم حضللوری اسللت و خطللا و اشللتباه در آن قابلل  تصللور
گزار حضوری سر کار داریم و نه با  کله حکایلت بلدون تفسلیر آن اسلت، بلکله بلا تفسلیر   و  وجدانی 

کله قسلمی از عللم حصلولی بلوده و خطلا در آن  گلزاره مواجله هسلتیم  علم حضوری به شلک  یلک 
کلله در بللاره معللارف مطللرح اسللت و پژوهی  مهللدویت متصللور اسللت. امللا علللم شللهودی و حضللوریی 

گزاره ساز زمینه بله ایلن صلورت قابل  تبیلین  اسلت،پژوهی  مهدویت نظریهای  توجیه و تصدیق 
در طللول تللاریخ بشللر بلله عنللوان یللک  هللا  ی در درون هملله انسللانخللواه طلبللی و نجللات صلللح ؛اسللت

که یک ح  درونی است عللم شلهودی  خواسته فطری وجود داشته و دارد و اص  این احسا  
گزاره طلبی و صلح و حضوری نام دارد و بیان نجات طلب  منجی»یی نظیر من ها خواهی در قالب 

گزارههای  هو... بیان آن یافت« خواه هستم من مصلح»و « هستم که به  هلای  درونی انسان است 
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گزاره ، «منجلی خواهلد آملد»، «جهلان دارای منجلی اسلت»یی نظیر ها وجدانی شهره هستند. اما 
گزارههست دورنی انسانهای  و... تفسیر آن یافته« منجی حقیقت دارد» که این نوا  خطا و  ها ند 

گزاره ،قاب  تصور است ها اشتباه در آن گزاره هلای ولی با وجود  تلوان  ملی وجلدانیهلای  پایله مثل  
 .کردآنها را توجیه 

 تقسیمات امور فطری 
کننللد و بلله دو قسللم مفهللوم تصللوری و  مللی ییبللار در قالللب مفللاهیم خودنمللا امللور فطللری یللک 

املور  ،کنلد. بله تعبیلر دیگلر ملی شلود و بلار دیگلر در قاللب حقلایق جللوه ملی مفهوم تصدیقی تقسیم
که خودش به حکمت نظری و حکمت عمللی  می نظری توجیه بار در قالب عق  فطری یک شود 

 کند. می ییپذیرد و بار دیگر در قالب عق  عملی خودنما می انقسام
کللله از مقلللوالت عقللل  نظللری کلللارکرد آن ادراک و شلللناخت هسلللتاسلللت حکمللت نظلللری  و  ها . 

کله بلاز از مقلوالت عقل  نظلریها نیست اخت کلارکرد آن ادراک و شلن اسلت، ست و حکمت عمللی 
کردار که از مقوله عم  و  و  ها گرایشکارکرد آن در قالب  است، بایدها و نبایدهاست. عق  عملی 

امللور  .شللود مللی کلله عقلل  بلله دو قسللم نظللری و عملللی تقسللیم چنللان؛ تحریکللات درونللی تبلللور دارد
شلود و بخشلی هلم بله املور عمللی  ملی دو دسته است؛ بخشی به مسائ  علملی مربلوط نیزفطری 

 .(30: 1384 ،کند )جوادی آملی می داارتباط پی
ملللالک فطلللری بلللودن فطریلللات عقللل  نظلللری و فطریلللات عقللل  عمللللی  ،حلللال بایلللد پرسلللید اوال  

که به عنلوان یلک مقولله فطلری شلناختهییگرا مقوله مهدویت)منجی ،چیست؟ ثانیا   شلود  ملی ( 
 شود یا عق  عملی؟ می تحت عنوان عق  نظری توجیه

 «ها ها و نیست بود و نبودها و هست» ک  در فطرى بودن ادرا کمال» اما پاسخ به پرسش اول؛
لی بودن ح بایلدها و  کدر فطلرى بلودن ادرا کشلود و ملال ملی مت نظرى مربلوطکبه بدیهی یا او 
در  ،ملت عملللی، یعنلی حسلن علدل و قلبح ظلللم اسلت. بله عبلارت دیگللرکنبایلدها بله بلدیهیات ح

مت عمللی نیلز اصللی بلدیهی کست و در حه امتناا تناقض اکمت نظرى اصلی بدیهی داریم کح
فطلرى بلودن در عقل  عمللی بلله آن  کوللی ملال ؛(وهمل) ه حسلن علدل و قلبح ظللم اسلتکلداریلم 
گرایش دارد که انسان بالطبع به طرف آن کاست  ه اوال  بلا سلاختار درونلی انسلان کلارهلایی کارها 

 .(31و: )هم ه در پیش دارد مناسب و سازگار استکهماهنگ است و ثانیا  با هدفی 
کله در اسلالم در قاللب مهلدویت تبللور دارد، بله  گرایلی اما پاسخ بله پرسلش دوم؛ مقولله منجی

گرایش در وجود همه انسان ه در انتظار روزی بل ها یعنی همه انسان ؛شود می دیده ها عنوان یک 
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که  می سر کلرده و از ظللم، تعلدی و نلابرابری رهلایی یابنلد. ب« بله»برند  نلابراین، زیسلتن را تجربله 
که نهلاد همله انسلان گرایی مقوله منجی گلرایش دارد ها از اموری است  زیلرا هلم بلا  ؛بله طلرف آن 

سللاختار درونللی انسللان هماهنللگ اسللت و هللم بللا هللدف بیرونللی انسللان سللازگار. بنللابراین، مقوللله 
 .است از مقوالت عق  عملی گرایی منجی
کله یکلی از شاخصله اهلل آیت گیلر هلای  جلوادی آمللی در ایلن زمینله  املور فطلری، همگلانی و فرا

 گوید: می بودن است
کله همله  گر با مراجعه به تاریخ زندگی انسان و جوامع بشری، امور و عناصری را یافتیم  ا

در هللر زملان و هللر مکللان بله آن توجلله داشلته و در هملله افللراد بله نحللوی ظهللور  ها انسلان
که آنها فطلری هسلتندیاب می داسته باشد. با تحلی  تاریخی نه با وقایع نگاری زیلرا  ؛یم 

گستردگی محقق گر آنها تحمیلی بر انسان بودند، هرگز با این   (35و: )هم .شدند نمی ا

گونلله ها هملله انسللان کلله ایناز  بنللابراین  گرایللی بلله مقوللله منجیای  در هللر زمللان و مکللان بلله 
که دست غیبی از پل  پلرده غیبلت می به سرگرایش داشته و در انتظار روزی  بیلرون آملده و  برند 

کللله مقولللله  ملللی بشلللر و جواملللع بشلللری را بللله آرزوی دیرینللله خلللود برسلللاند. کلللرد  تلللوان اسلللتنباط 
گللرایش در  گرایلی کلله مقولله منجی ییجلا آن، فطلری اسلت و نیلز از گرایلی منجی بله صلورت یلک 

 پذیر است. در قالب عق  عملی توجیه ،وجود دارد ها نهاد همه انسان

 فطرت و مهدویت
گذشت، مهدویت به عنلوان منجیه بیاک چنان اسلالمی از مقلوالت فطلری اسلت و  گرایلی نش 

کوششلی  کشلش و  ر و نحو خاصی از  گرایش شهودی و حضوری انسان نسبت به منتظ  به معنای 
شلود.  ملی . فطری بودن مهدویت از دو راه ثابلتاست مستمر و درونی او جهت رسیدن به موعود

آملده و از ایلن طریلق،  شلمارجزو مقوالت فطلری بله  به صورت مستق ،« مهدویت»یعنی یک بار 
تلوان  ملی دینلی اسلتهلای  جلزو آموزه کله اینشود. بار دیگر به عنوان  می فطری بودن آن توجیه

و نیلز  یلیقرآنی و رواهای  دینی بر اسا  دادههای  دین و آموزه ؛ زیرابه فطری بودن آن رأی داد
 بنلابرایندینلی اسلت. هلای  تظار نیز جزو آموزهو ان هستند تفسیری، فطریهای  بر اسا  نگرش

 انتظار نیز فطری است
 مهدویت به عنوان یک ارزش فطری. 1

کملال« مهدویت»تردید  بی  خلواهی انسلان توجیله یکی از مقوالت فطلری بلوده و تحلت مقولله 
کلله بلرای تبیللین بیشللتر آن نیلاز بلله مقللدماتی اسلت  ملی ان تنوعللات یللمشللخ  شلود در م کللهشللود 
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گون  کللدام ییامللور فطللری، مهللدویت چلله جایگللاگونللا گونلله دارد و جللزو  مختلللف امللور های  یللک از 
 فطری است.

بلار  نماینلد؛ یلک ملی اندیشمندان و فالسفه، فطرت و امور فطری را بله اقسلام متنلوعی تقسلیم
گرایشللی تقسللیم  ؛474، 3ا :1373 ،مطهللری)کننللد  مللی فطللرت را بلله فطللرت شللناختی و فطللرت 

گلهایگللانی ( و بللار دیگللر فطللرت را بلله فطللرت مللادی و فطللرت روحللانی 77، 6ش :1375 ،ربللانی 
نماینلد  ملی نمایند و بار دیگر آن را به فطرت بلالمعنی االخل  و بلالمعنی االعلم تعریلف می تقسیم

فطلرت را بله فطلرت انسانی)سرشلت خلاص( و فطلرت نیلز  بلار دیگلر .(27 :1384 ،)جوادی آملی
( و از سوی دیگر فطلرت را 24و: )هم کنند قسیم میتحیوانی)غریزه( و فطرت جمادی)طبیعت( 

گونۀ و بلا نگلاه دیگلر فطلرت را بله فطلرت  داننلد میفطرت پست و فطرت برتر و فطلرت علالی  سه 
فطللرت را بللله  . همچنللین(78: 1377 ،)خمینلللی کننللد مللی مخمللوره و فطللرت محجوبلله تقسلللیم

 .(و)هم نمایند می فطرت ظلی و تبعی منقسم فطرت اصلی و
گونهتردی بی کردن  کله بتلوانیم  به دلیل  جا اینمختلف امور فطری در های  د بیان  ایلن اسلت 

که جزو مقوالت فطری است مشخ   کله از لحلاظ ماهیلت جلزو  کنلیمماهیت مقوله مهدویت را 
گرایشی؟ فطرت مادی است یا  ؛کدام نوا از تنوعات امور فطری است آیا فطرت شناختی است یا 

خره جلزو فطریلات اصللی عالی؟ فطرت مخملوره یلا محجوبله؟ و بلاْل روحانی؟ فطرت برتر است یا
 است یا تبعی و فرعی؟

گزاره پاسخ به پرسش برای  کشیم: می چندی را پیشهای  های باال 
گرایشی و شناختی الف(  مهدویت، فطرت 

خللویش، بیللنش شللهودی دارنللد ها انسللان گرایشللی    هللای گرایشیعنللی هملله  ؛همیشلله بلله امللور 
 خداونلد در قلرآن کله چنان 1؛شلوند ملی شلان منتهلی فطلریهای  به بینش ای ونهگفطری آنها به 

واها :فرماید می ق  ها و  ت  ور  جل ها فل م  ه  ل 
 
أ کارهلا خلوب  می ها یعنی انسان ؛(8: )شم  ف  کدام  فهمند 

کارها بد اسلت و ایلن فهلم و شلناخت بله وسلیله الهلام در فطلرت همله انسلان کدام  قلرار داده  ها و 
آیلد و از  ملی شلمارفطلری بله  های گرایشکه در واقع ابتدا جزو « مهدویت»پ  مقوله شده است. 

مهلدویت نیلز  ،شلوند ملی فطلری منتهلیهلای  درونلی بله بینش هلای گرایشکه همیشله  ییجا آن
از مقلوالت  کله ایندر نتیجله مهلدویت علالوه بلر  رود، به شمار میهای شهودی انسان  جزو بینش

گرایشی است از مقلوال کله همله انسلان هسلت؛ ت فطلرت شلناختی نیلزفطرت  بله فطلرت  ها چلون 
                                                        

کتاب 1  (.24: 1384جوادی آملی، )آمده است نیز جوادی آملی  اهلل آیت، تألیف  طرت در یرآن. شبیه همین مطلب در 
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گللاه هسللتند و بللی نجللات کلله در درون آنهاسللت آ گللر ایللن موضللوا )یعنللی   خللواهی خللویش  تردیللد ا
هللای مختلللف و در منللاطق و  خللواهی( را بللا هللر فللردی از بشللر در نژادهللا و قومیت گللرایش نجللات

گون و در فرهنگ گونا گذاشلته شلود و از آنهلا و ادیلان متنلوا، د ها جغرافیای  حل   دربلارهر میلان 
کلرده و نسلبت بله  خواهی پرسیده شود، فورا   نجات به وجود آن در درون و فطرت خویش اذعلان 

گاهی می کله غاللب  ییهای مهم در شناسا رو یکی از شاخصه از این .کنند آن اظهار آ امور فطلری 
گیلر و هملله اندیشلمندان دینللی بلدان اذعللان می از  بنللابراینبللودن یللک املر اسللت.  جانبله کننللد فرا

گیلر بلودن آن اسلت  های مهلم فطریلات همله جملله شاخصله وقتلی املور فطلری بلا و جلانبگی و فرا
گیری و شاخصه شاخصه همه کله اسلتاد جلوادی  ،های دیگلر ثابلت شلد جانبگی و فرا ادعلای دوم 

: 1384، جلوادی آمللی) شلود فطلری بله بیلنش شلهودی منتهلی می های گرایشفرماید: همه  می
گلرایش نجللات پلل  نتیجلله می .کنلد ( تحقلق پیللدا می24 کلله  خللواهی بله بیللنش شللهودی  گیلریم 

 شود. منتق می
 مهدویت، فطرت عالی و روحانی ب(

کلرد. «عالی»و«برتر»، «پست»توان به سه مقوله فطرت روحانی را می فطلرت روحلانی »تقسیم 
 طلبی ، قلدرتطلبی ، تفوقطلبی قاب  طرح است. نظیر برتری«تمایالت شخصی»در قالب «پست
تللوان بلله  مطللرح اسللت و از آن مللی «تمللایالت غیللر شخصللی» در قالللب «فطللرت روحللانی برتللر»و... 

شلللود و  مللی بیشللتر در قالللب معنویلللات توجیلله« فطللرت روحللانی علللالی»نللام بلللرد.  «دوسللتی نللوا»
 مخصوص انسان است.

که خواسته متعالی انسلا روحانی   از جمله فطرت   مهلدویت  ؛ زیلرااسلت نعالی، مهدویت است 
که موعود با آمدنش زمینله تعلالی و های  به معنای چشم داشتن و منتظر بودن برای روزی است 

 از خللود بللروز جللا اینکلله یللک فللرد منتظللر در ای  خواسللته ،کنللد. آری مللی را فللراهم ها رشللد انسللان
و  کلله مربللوط بلله تللاریخ بشللریت اسللتای  یعنللی خواسللته ؛دهللد، یللک خواسللته متعللالی اسللت مللی

کلله در واقلع خاسللتگاه فطللری  ها کلله مربلوط بلله معنویلات و دیللن اسلت. ایللن خواسلتهای  خواسلته
 آید. می شماره روحانی انسان است، یک خواسته متعالی بهای  داشته و مربوط به جنبه

 مهدویت، فطرت مخموره ج(
 ،ینلی)خم انلد هدکرنظران فطرت را با دو رویکلرد مخملوره و محجوبله تعریلف  برخی از صاحب

کله  .(78 :1377 که فطرت متعالی و روحانی است در مقاب  فطرت محجوبله  فطرت مخموره را 
تردیلد  . بلیانلد هپست و محجوب از روحانیت بوده و نگاه به طبیعلت و املور ملادی دارد، قلرار داد

کله دارد جلزو فطلرت مخملوره بله  زیلرا  ؛آیلد ملی شلمارمقوله مهدویت بلر اسلا  چیسلتی و تعریفلی 
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بللللر اسللللا  فطللللرت  ،اسللللت. ثانیللللا   رویکللللرد مقوللللله مهللللدویت رویکللللرد متعللللالی و روحللللانی ،اوال  
 شود. می انسان توجیه« خواهی کمال»

 مهدویت، فطرت تبعی د(
 ؛بلکه جزو فطرت فرعی، ظلی و تبعی است ،آید نمی به شمارمهدویت از امورات اصلی فطری 

که خواهان مهلدویت بلوده و مهلدویت را در  دلیل پرورانلد، بله  ملی داملان خلود زیرا فطرت انسان 
کله یلک نقلش تعلالی آفلرین و تکامل  کارکرد مهم مهلدویت اسلت  یعنلی مقولله  اسلت؛ سلاز نقش و 

 کملللال و تعلللالی بللله دلیللل بلکللله مهلللدویت را  ،خواهلللد نملللی فطلللرت، مهلللدویت را بلللرای مهلللدویت
گرایش به مهدویت برای فطرت، موضوعیت ندارد .خواهد می ریقلت دارد بلکه ط ،به تعبیر دیگر 

کمال بله یکلی از املور  کله این سببمهدویت به  رو از این. است که طریق برای رسیدن انسان به 
کمال  جزو فطرت فرعی و تبعی است. ،شود می خواهی مربوط اصلی فطرت به نام 

 ، حلللل  نلللللوآوری، ییجللللو در امللللورات فطللللری بسللللیاری از آنهللللا نظیلللللر حلللل  حقیقللللت ،آری
کمللالحلل  نیکوخللواهی ، طلبی حلل  زیبللا  ،گردنللد )جللوادی آملللی میخللواهی بللاز و... بلله فطللرت 

1384: 60). 
 آینللد و  مللی بلله شللماربنللابر ایللن مقوللله مهللدویت و مسللائ  مربللوط بلله آن جللزو مقللوالت فطللری 

کلله بللا بیللنش شللهودی و حضللوری ، روحللانی، البتلله آن هللم از نللوا فطللرت عللالی مخمللوره و تبعللی 
 همراه است.

کله مقولله مهل :نکتهه مههم کشلش فطلری، مطللرح در صلورتی  دویت را بلله عنلوان یلک انگیلزه و 
کشش همیشه مربوط به فع  و عمل  هسلتند ییجا آنو از  کنیم الزم اسلت بلا عقل   ،که انگیزه و 

کله مقولله مهلدویت را بله عنلوان بیلنش  عملی به تبیین و توجیله آنهلا مبلادرت شلود و در صلورتی 
ضلوری نیلز از مقلوالت شلناخت و و بینش شهودی و عللم ح کنیمشهودی و علم حضوری مطرح 

 باید برای توجیه و تبیین آن با ابزار عق  نظری وارد شد. بنابراین ،معرفت هستند
 نییمهدویت به عنوان یک آموزه د. 2

اول از طریلق  :بیان شد فطری بودن مهدویت از دو طریق قاب  اثبات اسلت تر پیش که چنان
ف انسانی به این امر مزین هستند. دوم از طریق با وص ها زیرا همه انسان ؛انسانیهای  شاخصه

که در ذی  به اثبات آن خواهیم پرداخت.  دین 
 توان تمسک جست: می برای اثبات فطری بودن مهدویت از طریق دین به برهان ذی 

 مهدویت یک آموزه مهم دینی است.
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 ادی و مهم دینی فطری هستند.یبنهای  همه آموزه
 ت.پ  مهدویت یک آموزه فطری اس

گردد الزم است در راستای تبیین   جا ایندر   :مقدمه اول، دو نکته بیان 
کله خداونلد آن را در راسلتای فطلرت « دیلن»در ایلن برهلان « دین»منظور از  .1 آسلمانی اسلت 

کرده است.  انسان نازل 
کله مهلدویت یلک آملوزه مهلم دینلی اسلت ادعلای بلدون دلیل  نیسلت .2  ؛ادعای این مطللب 

که آن را همراهی ، دلی   بلکه اولین دلی  کله در  ملی ه روشلنیزیلرا بل ؛کنلد ملی وجدان است  بینلیم 
 آید. می به شماراصلی آن های  مطرح است و جزو آموزه گرایی همه دین آسمانی آموزه منجی
مهللم و اساسللی هلای  تحلت عنللوان مهلدویت، از جمللله آموزه گرایللی در اسلالم نیللز مقولله منجی

نان به ایلن موضلوا بلاور راسلخ دارنلد و بلر هملین اسلا ، آنلان در دین قلمداد شده و همه مسلما
کللله منجلللی بشللریت، املللام زمللان ملللی بللله سللر یانتظللار روز کللرده و بشلللریت را بللله  برنللد  ظهلللور 
 شان برساند.  مادی و معنویهای  خواسته
 فرماید: می بعد از ذکر ائمه امام صادق که چنان

َة آَّ ا یِ   ِا  َّ َع آَّ ا   رَّ وَّ َم ا   اَِجِ  آَّ َطاوَأ َْنَ ِ آَّ ا   َّ ار  بَّ
ِة ِإَلَّ ا   َنَّ َّمَّ اَء اْل  َّ 

َّ
ََ  آَّ   ِِتَّ َح آَّ اِّلج  َلَّ َ  آَّ ا ص َّ هَّلل  ص ِ

َج ِ  آَّ قِ  ََ ی  ََم ا ل َّ یَّ ا س َ ا ِة آَّ َسس  بَّ اح  ََ ا ص َ ا ِ  آَّ َسس  اب  ِِ ِ َ ص َّ ارَّ
ََر ا   َّ ِتظَّ َِرِم آَّ ان  حَّ َّ ََب اْل  ِتنَّ ِب آَّ اج 

ار جِ َّ
 (387، 66ا :تا بی ،)مجلسی ؛اْل 
ع، عفت، راستید ار، کار و بلدکلوکیامانت بله ن یدامنی، عبادت، اداکی، پایگو ن آنها ور

ام در شب و دورى از محرمات و انتظار فرج باصبر، و حسن صلحبت بلا یطول سجود و ق
 گان.یدوستان و همسا

کله  که مقدمه دوم باشد به ایلن ادعلا اشلاره دارد  کبرای برهان  مهلم  اساسلی وهلای  آموزه»اما 
کلله هملله آموزهمسللئلتردیللد بللرای اثبللات ایللن  ، بللی«دینلی فطللری هسللتند اصلللی و بنیللادی هللای  ه 
کلی دین جلزو مقلوالت فطلری محسلوب»دین، به تعبیر دیگر   ،جلوادی آمللی)گردنلد  ملی خطوط 

 توان به قرآن تمسک جست. می (451، 13ا :1389
 قرآن و فطری بودن دین

بلله صللورت تلللویح بلله فطللری بللودن دیللن و  گللاهح و قللرآن در آیللات مختلفللی بلله صللورت تصللری
 فرماید: قرآن می که چنان؛ دینی اشاره شده استهای  آموزه

هَّ  ج  ِقم  آَّ
َّ
أ ِ  کَّ فَّ نیِللهَّلل  تیَِ سَّ

تَّ اهَّلِل ا  َّ رَّ ًَ ِفط  لَّ     َسَّ عَّ رَّ ا ن َّ طَّ اهَّللی  فَّ ب  ِِ اهَّلِل لِلایَ ّل عَّ ا
ل   کَّ بَّ ِلخَّ

 ِ قَّ یا هَّلل   (30 :مو)ر ؛...ی ِ ََ ا  
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گراپ  رو ، به سلوى ایى خود را با  ه کلن، بلا هملان سرشلتی کلن یلن دیلش تمام به حق 
ن یلن اسلت هملان دیلسلت. ایر نیرپلذیینش خدا تغیخدا مردم را بر آن سرشته است. آفر

 دار...یپا

کله منظلور قلرآن از  گرفتله،  مباحثی در ذی  این آیه، میان مفسلران و اندیشلمندان اسلالمی در 
مقصدشناسی و ، شناسیأست؟ آیا منظور سه اص  بنیادی یعنی مبددین  برخاسته از فطرت، چی

کلی دین نیز یعنی آیا عالوه بر فطری  ؛شود می راهنماشناسی است یا عالوه بر آنها شام  فروعات 
همسلو بلا اماملت نظیلر مهلدویت، انتظلار و... نیلز های  بودن توحید، معاد، نبوت و امامت، آموزه

 وند؟ش می جزو امورات فطری قلمداد
جللوادی آمللللی  اهلل آیللت ،شللهید مطهللری ،ییاندیشللمندانی چللون عالملله طباطبلللا بللاره در این

کتلاب  ،اهلل مکلارم تآی ،(73: 1384 ،)جوادی آملی ، 6ا :1372 ،)طبرسلی مجموع البیوانصلاحب 
کتاب  ،(58 ( و... نظریه دوم را پذیرفتند و قائ  به 196، 5ا :1371 ،)قرشی یاموس یرآنصاحب 

هللای  یعنللی دیللن و هملله آموزه ؛اند همهللم دینللی شللدهللای  یلله نسللبت بلله هملله آموزهشللمول ایللن آ
 هماهنگ و برگرفته از فطرت هستند.، بنیادی آن
 خوانیم: می المیزاندر  که چنان

ع ین، تشلریوکام اسالم مطابق نظام جارى در تکتمامی اح که ایناین آیه داللت دارد بر 
امی کلعت اسلالم احیه در شلرکلشلود  ور ملیاتی چگونله تصلیلن آیشده است، بلا بلودن چنل

اى نداشلته  شلهین حتی فلی الجملله ریوکه در تکع شود یر تشریر متغیضی غیالزامی و فرا
 (333، 4ا :1377 ،یی)طباطباباشد. 

 نویسد: می المیزانهمو در جای دیگر در 
گوشت حیاسالم در تجو ه کلی یهلا د و شلرطیات و قین در جزئیوانات و همچنیز خوردن 

ه خلداى تعلالی بشلر را کلرده، فطرتی کت یاکت نموده امر فطرت را حیز رعاین تجویا در
 (300، 5ا همو:)رده است. کبر آن فطرت خلق 

و دیلن فطللری  ،مجمللوا اصلول دیللن و احکلام و اخللالق ،دیلن ،جلوادی آملللی اهلل آیللتاز منظلر 
کلیلات اخلالق و احکلام کلی دین مث  اصلول دیلن و  ، 12ا :1389 ،)جلوادی آمللی اسلت خطوط 

452). 
 شود: می چنین تعریف ییطباطبا هعالم دیدگاههمچنین دین فطری از 

ه فطلرت آدملی آن را اقتضللا کلن فطلرى عبلارت اسلت از مجملوا اعتقلادات و اعملالی یلد
د، و یللنما ه خلقللتش بللدان مجهللز اسللت و بلله سللوى آن دعللوت مللیکللنللد و جهللازاتی ک مللی
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ه خلقلت و جهلازات کلن اهدافی اسلت دن به همایزى رسیه سعادت هر چکمعلوم است 
 (313، 14ا :1377 ،ییطباطبا)گر ندارد. یر آن، سعادتی دیخلقتش تقاضاى آن را دارد و به غ

 :داند می شهید مطهری همه تعلیمات اسالمی را هماهنگ و برگرفته از فطرت باره در اینباز 
همله آن   یبدون شک تعلیمات اسالمی بر اسا  قبول یک سلسله فطریلات اسلت، یعنل

کلله امللروز مسللائ  انسللانی و مللاورا  حیللوانی نامیللده مللی شللوند و اسللم آنهللا را  چیزهللایی 
در نهللاد و سرشللت   ای گللذاریم، از نظللر معللارف اسللالمی ریشلله مللی« هللای انسللانی ارزش»

گللرو قبللول فطریللات اسللت.  انسللان دارد، و اصللالت انسللان و انسللانیت واقعللی انسللان در 
 (486، 3ا :1373 ،)مطهری

 دینی آمده است:های  فطری بودن دین و نیز فطری بودن همه آموزه درباره تفسیر امواهدر 
املر فطللرى  کیلللللی، و در تملام ابعلاد، ک بله طلورن یللین و آیله دکلنله تنهلا خداشناسللی، بل

ان دسللتگاه یللد میللگو دى بلله مللا مللییللمطالعللات توح ؛ زیللران باشللدید هللم چنللیللاسللت و با
ع وارد شده حتما   چه آنع هماهنگی الزم است، ین و تشریوکت اى در فطلرت  شلهیر در شر

ع خواهلد بلود. یملی براى قلوانکن و نهاد آدمی است میوکدر ت چه آندارد و  )مکلارم ن شلر
 (418، 16ا :1374 ،شیرازی

گفته  شود: می در آخر به صورت خالصه 
گردیلد دارای دو مقدمله بلود . 1 که در مطلع بحث جهت فطری بودن انتظار بیان  کله برهانی 

کدام از آنها دلی  و مستنداتی ذکر  کله مقدمله اول را  ؛دشبرای هر اثبات هر  کله بله _ بله ایلن معنلا 
کله _ با استناد به وجدان و روایت ملتقن نملودیم و مقدمله دوم را  _ دینی بودن انتظار نظر داشت

 .کردیم دبه وسیله قرآن و ح  مذهبی مستن _ های دینی داشت اشاره به فطری بودن دین و آموزه
کلله از طریللق قللرآن ثابللتهللای  فطللری بللودن دیللن و آموزه .2 عللد   مللی دینللی  شللود نللاظر بلله دو بل

گرایشی)فطرت  گلرایش  گلر بیلنش شلهودی یعنی قرآن توجیه است؛ (فطرت شناختی و فطرت  و 
للاز آیلله  کلله چنان ؛دینللی اسللتهللای  فطللری انسللان بلله دیللن و آموزه ه  ج  م  و  ق 

 
للأ لللد    ک  ف  نیل  فللا  ین  ح 

تلل ت  اهلل  ال   للر  ط  ل    یف  للا   ع  للر  الن   ط  کشللش وجللدانی انسللان بلله سللوی دیللن و  هللای  ف  گللرایش فطللری و 
واهلا شود و از آیه می دینی برداشتهای  آموزه ق  هلا و  ت  ور  جل ها فل م  ه  ل 

 
أ بیلنش شلهودی و شلناخت  ف 

 شود. می دینی برداشتهای  حضوری انسان نسبت به دین و آموزه

 گیری نتیجه
پژوهی  مهللدویت و در حللوزه ویژه بللهر حللوزه علللوم انسللانی بللالعموم و در حللوزه علللوم اسللالمی د
گشللللای بسللللیاری از مشللللکالت و  جایگللللاه مهللللم و خطیللللری داشللللته و راه شناسللللی روشخ  بللللاْل
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هللای   همؤلفللبلله عنللوان دانللش آلللی از جمللله  شناسللی روشمعرفتللی و دانشللی اسللت. هللای  چالش
مختللف بلا رویکلرد توصلیفی و تجللویز هلای  دار تبیللین روش دهعللم بلوده و عهل اساسلی فلسلفه هلر

 ایلن دانلش در حلوزه .کنلد ملی متناسب برای هلر علملی بلا رویکلرد هنجلاری نقلش ایفلاهای  روش
کرده و راهپژوهی  مهدویت در دو عرصه موضوا و مسائ پژوهی  مهدویت هلای اثبلاتی  ورود پیدا 

نللد. مطللب پللیش نوشلته تنهللا ک ملی و تجلویز را اعللالنپژوهی  مهلدویت و تلوجیهی متناسلب بللرای
و در _ پژوهی  مهلدویت یعنلی توجیله موضلوا_ پژوهی  مهلدویت دار تبیین یکی از دو عرصه عهده

که همان روش فطری و روشهای  میان روش گون توجیهی، تنها به یک روش  همسو های  گونا
شلهودی  _فطرتلی ی ها با روش ،نظیر روش شهودی و حضوری باشد مبادرت ورزیده است. آری

که در واقع در قالب معارف درونی و وجدانی شلناخته _  پلذیر شلوند مهلدویت توجیله ملی حضوری 
گونه می کدام از  گرایشلی، فطلرت ملادی و های  شود و هر  مختللف فطلرت نظیلر فطلرت بینشلی و 

روحانی، فطرت دانی و برتر و عالی، فطرت مخموره و محجوبه، فطرت اصلی و فرعی به صورت 
کلرده و براسلا  قلانون سلنخیت برخلی از آنهلا بله پژوهی  مهدویت عام  روشی بات ارتبلاط بلر قلرار 

 گمارند. می یعنی مهدویت همتپژوهی  مهدویت توجیه و تثبیت موضوا

 منابع
 ، تهللران، دار سللروش، تجووارب االموومش(، 1379مسللکویه، احمللد بللن محمللد بللن یعقللوب ) ابن _

 چاپ دوم.

، بیروت، دار احیا  التراث العربلی، مؤسسلة لسان العربق(، 1416)منظور، محمد بن مکرم  ابن _
 التاریخ العربی.

، تهلللران، ای رشوووته شناسوووی مطالعوووات میان مبووواای اظوووری و روشش(، 1387بیلللات، سلللید محسلللن ) _
 ده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.کپژوهش

 ، قم، اسرا ، چاپ سوم. طرت در یرآنش(، 1384جوادی آملی، عبداهلل ) _
، تحقیلللللق: سللللللید موجووووووود موعوووووود اموووووام مهووووودیش _ اللللللف(، 1389____ )________________ _

 محمدحسن مخبر، قم، اسرا ، چاپ ششم.
، تحقیللق: حسللن واعظلی محمللدی، قللم اسللرا ، تسونیمش _ ب(، 1389___ )_________________ _

 چاپ هشتم.
زاده،  الهی، تحقیق: محمد حسین تفسیر ااسان به ااسانش _ ا(، 1389______ )______________ _

 قم، اسرا ، چاپ پنجم.
، تهران، مؤسسه تنظیم و نشلر شرح حدیس جنود عق  و جه ش(، 1377اهلل ) خمینی، سید رو  _
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 .آثار امام خمینی
، تهران، پژوهشلگاه مطالعلات ای داا  رشته گفتمان میانش(، 1387وه، علی )کخورسندی طاس _

 فرهنگی و اجتماعی.
 ، تهران، انتشارات هرم .باری ع م درش(، 1379داوری اردکانی، رضا ) _
گلهایگانی، علی ) _ کانون اندیشه جوان، چاپ اول. طرت و دینش(، 1380ربانی   ، تهران، 
اامووه ، مجللله «فطللرت در قلمللرو اندیشلله و رفتللار»ش(، 1375__ )تابسللتان __________________ _

 ، قم، دانشگاه مفید.6، شمفید
 ، ویرایش دوم، تهران، انتشارات طرح نو.اسیشن آشنایی با معر تش(، 1384شم ، منصور ) _
، ترجملله: سللید محمللدباقر المیووزان  ووی تفسوویر القوورآنش(، 1377طباطبللایی، سللید محمدحسللین ) _

 موسوی، قم، جامعه مدرسین، چاپ دهم.
، تحقیللق: محملللدجواد بالغلللی، تهلللران، مجموووع البیوووانش(، 1372طبرسللی، فضللل  بلللن حسللن ) _

 ناصرخسرو، چاپ سوم.
 ، دمشق، دار النمیر.منهجیة البحس الع می  ی الع وم االاساایةم(، 2005اهلل )عسکری، عبود عبد _
 ، حهووون، مجلللله «گرایی های محقلللق طوسلللی بللله شلللک پاسلللخ»ش(، 1381فطلللورچی، پیلللروز ) _

 .12و  11ش
کبر ) قرشی، سید علی _  ، تهران، دارالکتب االسالمیة، چاپ ششم.یاموس یرآنش(، 1371ا
 ، تهلللللللران، منطوووووووف عم وووووووی   سووووووفه در ایوووووووران(، ش1369مجتبللللللوی، سلللللللید جلللللللالل الللللللدین ) _

 انتشارات حکمت.
 ، تهران، اسالمیه.بحار االاوارتا(،  مجلسی، محمدباقر )بی _
 ، قم، دارالحدیث.اامه امام مهدی داا ش(، 1393شهری، محمد ) محمدی ری _
 ، تهللران، سللازمان تبلیغللات اسللالمی، آمووو ش   سووفهش(، 1366مصللبا  یللزدی، محمللد تقللی ) _

 چاپ دوم.

، «شناسی در حوزه فلسفه سیاسلی اسلالم روش»ش(، 1386__________________________ )بهار  _
 .، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمعر ت   سفینامه  فص 

 ، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم.مجموعه آوارش(، 1363مطهری، مرتضی ) _
 .، بیروت، دار التعارفالمنطفق(، 1400مظفر، محمدرضا ) _
 ، تهران، دارالکتب االسالمیة.تفسیر امواهش(، 1374مکارم شیرازی، ناصر ) _

ع وووم نامه  ، فصلل «شناسللی در علللوم سیاسللی روش»ش(، 1380ملکیللان، مصللطفی )تابسللتان  _
 .، قم، دانشگاه باقر العلومسیاسی


