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حسین الهینژاد

1

تحلیل روششناسی فطری مهدویتپژوهی*

چکیده
مهددیوی پژوهی ب د عنوان ی د حددوزۀ مطالعدداتی ،موضددو  ،مبددا،ی ،اهددیا و مسددا خدداخ خددود را دارد .مسددا
مهیوی پژوهی ،مقوالتی اس ک از عوارض ذاتی موضو (مهیوی ) بحث میکنی؛ ما،نی ا،تظددار ،غیبد  ،ظهددور و
غیره .حوزۀ مطالعاتی مهیوی پژوهی ب جه بهرهمنیی از وسع موضوعی و کثرت و تنددو مباحددث ،بد روشهددای
مختلف برای اثبات و توجی مسا ،یاز دارد .مسا مهیوی پژوهی مبتنی بر ،و ،گرشی ک برای تبیددیو و تیسددیر ،هددا
ب کار گرفت میشود ،با استیاده از روشهای مختلیی توجی میگرد،ی .مسا مبتنی بر ،گرش هستیشددناختی بددا روش
عقلی توجی میشو،ی؛ برای اثبات مسا مبتنی بر دیوشناختی از روش ،قلی د روا ی بهره گرفت میشود؛ توجی مسددا
مبتنی بر ،گرش تاریخی ب روش ،قلی د تاریخی ،یاز دارد و مسا مبتنی بر ،گرش وجددیا،ی ،یددب بددا بهرهگیددری از روش
فطری اثبات میشو،ی .ب طور کلی حوزۀ مهیوی پژوهی ب جهد تنددو و تکثددر مسددا و چنددی تبدداری بددودن ،هددا بددا
روشهای گو،اگو،ی سامان مییابی ک چنانک گیتیم یکی از نها ،روش فطددری اسد  .فطددری بددودن مهددیوی بددا دو
رویکرد ا،سا،ی و دینی توجی میشود؛ رویکرد ا،سا،ی ک از گرایشها و خواست های درو،ی و قلبی بشر بددر مددیخیددبد و
رویکرد دینی ،همان گبارشهایی اس ک از یات و روایات استنباط میشود.
واژگان کلیدی :روش ،روششناسی ،فطرت ،علم شهودی ،علم حضوری.
* تاریخ دریاف 1399/07/01 :

تاریخ پذیرس1400/06/16 :

 .1استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

h.elahinejad@isca.ac.ir
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مقدمه
مقولۀ مهیوی ب عنوان موضو مهیوی پژوهی از ،ظر ماهی و کارکرد ،جهددات و ابعدداد مختلیددی دارد کد بد همددیو
دلی  ،برای توجی و استنباط مسا

ن بد روشهددای گو،دداگون ،یدداز اسد ؛ بنددابرایو مهددیوی و مسددا

ن در عر دۀ

روششناسی ملتبم ب چنیروشی اس  ،ت روشی .بد بیان دیگددر ،مقولدۀ مهددیوی در فراینددی توجید مسددا خددود،
روشهای مختلیی را با البامات و قواعی گو،اگو،ی ب کار میگیرد تا فراینی تثبی و تبییو مهددیوی و مسددا

ن بد طور

حیح ا،جام شود .بر ایو اساس ،فطرت و امور فطری عهیه دار اثبات مقولۀ مهیوی ب عنوان ی گدرایش وجددیا،ی و
ّ
عمومی هستنی (جوادی ملی )18 :1389 ،و همچنیو ب سبب کلید و ضددرورت ن در عددالم هسددتی ،عقد و قواعددی
عقلی عهیه دار توجی ن میباشنی .از سوی دیگر ،ب دلی اعتقادی و اسالمی بودن ن -ک در واقع جبء موزههای مهم
اسالمی تلقی میشود، -ق و روشهای ،قلی ،ظیر یات و روایات ،یب در توجی ن دخی هستنی .بنددابرایو بدرای توجید
مهیوی و مسا

ن منابع و روشهای مختلف مطرح اس  .در ایو مقالد بددا طددرح پرسددش از کییید روششناسددی

فطری مهیوی پژوهی ،ابتیا ب منبع فطرت و میاهیم همسو با ن، ،ظیر معرف شهودی و حضوری توج کرده و سد
ب روششناسی فطری ،شهودی و حضوری و ،یب چگو،گی کاربس

،ها با مهیوی و مسا

ن میپردازیم.

 .1مفهومشناسی فطرت  ،شهود و حضور
«فطرت» واژهای عربی بر وزن فعل از مادۀ «فطر» اس و مصیر ،وعی ب معا،ی «شکافتو» و « فریین» و «ایجاد اولید
و بیون سابق » (خلق از عیم) میباشی( .ابومنظور )285 :10 ،1416 ،مشتقات مختلف ایو ماده بد معددا،ی مختلددف
َّ َ َ ر َ
َ
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ا،یط َرت» ب معنای شکافتو« .فطرت» ک بر وزن ِ«فعل » ب معنای کییی خاخ خلق اس ؛ یعنی ویژگی هددایی کد
خیاو،ی در خلق ا،سان لحاظ کرد و بینشها و گرایشهای خیادادی و غیراکتسابی کد در ا،سددان قدرار داده شددیه ا،ددی.
(مطهری )455 :3 ،1363 ،بنابرایو فطرت، ،وعی خاخ از خلق اس ک ا،سان در غاز فرینش خود و پیش از قدرار
گدرفتو در شدعا تأثیر تربیتی،تاریخی،محیط اجتماعی و جغرافیایی از ن برخوردار میباشی و بر ایو اساس، ،سب بد
حقایق و واقدعی های جدهان هدستی بیطر ،یس  ،بلک ب ،حو جه دار فرییه شیه اس .
«شهود» از ّ
مادۀ «شهی» بر وزن فعول ب معنای حاضددر و مشدداهیه (ابومنظددور )239 :3 ،1416 ،و حضددور همدراه بددا
مشاهیه میه اس (راغب ا یها،ی )465 :1 ،1412 ،و در قالب واژگان دیگددر ،ظیددر وجددیان ،حددیس ،کشددف ،اشدرا ،
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ادراک ،الهام و غیره ،یب ب کار رفت اس ( .فروغددی )171 : ،1381 ،واژۀ شددهود در ا ددطالح ،در بسددیاری از مددوارد بددا واژۀ
«حضور» ،همپوشا،ی دارد و گاه ب جای یکییگر و ب معنای مشاهیه و دیددین حددق و گددواه بد کددار میرو،ددی( .جرجددا،ی،
 )129 :1 ،1370بنابرایو شهود ب معنای حضور ،یعنی وقتددی کد فددردی در حددال مشدداهیه و رعاید حددق اسد  .چنددیو
شخصی در حال حضور اس و نگاه ک از حال مشاهیه و رعای خارج شی ،ب ایو معناس ک دیگر حضددور ،ددیارد و
غایب اس  .بنابرایو شهود از ریشۀ «شهی» ب معنای حضور و حدضور از ریدشۀ «حضر» در مقاب غیب بد معنای شددهود
اس ( .سعاد )323 :1370،هرگاه شهود و حضور بد ی معنا گرفت شو،ی ،معنای مقاب ایو دو ،غیب اس  .اگددر شددیء
از شیء دیگر غایب بود (غیب فیبیکی یدا مدعنوی) ،حدضور یا شهودی ورت ،میگیرد و اگر غیبد برطددر شددی و دو
شیء بیون مدا،ع کدنار یکییگر قرار گرفتنی ،ن دو شیء برای یکییگر حضور دار،ی( .ابوسینا)350 :1364 ،
معرف و علم ب دو قسم حضوری و حصولی تقسیم میشود و علم حضوری و حصولی ،یب ب دو قسددم «بددییهی و
ضروری» و «،ظری و کسبی» منقسم میگردد .در واقع تمام علوم ما بییهی ،یستنی ،بلک بسیاری از معلومات ،برای مددا
مجهول اس ک ،یاز ب فکر کردن دارد و از سوی دیگر همۀ علوم ما ،ظری ،یس ؛ زیرا در ایو ددورت الزم می یددی کد
علوم ب ورت تسلس وار و دوری بر یکییگر متوقف باشی( .رازی ،بیتا )16:علم حضوری یعنی معرف بیون واسط
و علم حصولی یعنی معرف با واسط  .بییهی یعنی میاهیم یا قضایایی ک روشو بوده و ب فکر کردن و توجی ،یاز ،ددیارد
و ،ظری یعنی میاهیم و قضایایی ک ب فکر کردن و توجی کردن ،یاز دارد( .ابوسینا350 :1364 ،؛ رازی ،بیتا)12:
بیون تریی برای ح تقسیم معرف ب بییهی و ،ظری ب طرح دا،ش حصولی ،یاز جیی ،یس ؛ زیرا اگر معرف
در دا،ش حضوری هم منحصر میگش  ،ا،قسام علم ب بییهی و ،ظری روا بود ،ب ایو دلی ک چندیو ا،قسددامی هرگددب
مختص ب معرف حصولی ،یس ، .چ ب طور اختصا ی در میار علم حصولی دور میز،ی ،مسئلۀ تصددور و تصددییق
اس ک در معرف حضوری (چ بییهی و چ ،ظری) راه ،یارد؛ زیرا بییهی یعنی چیب روشنی ک هیچ اختالفدی در ن
ا
،یس و ،ظری یعنی امری ،یم تاریك و ،یم روشو ک مورد اختال اس  .چنیو تقسیمی در معرفد شددهودی کددامال
مشهود اس ؛ ازایورو برخی از معار ،بد احبان شهود ،روشو و قطعدی و بددیون اخددتال اسد و بعضدی از ،هددا
،یم روشو و ّ
ّ
تجرد ،بساط  ،وحیت ،ثبددات
ظنی و مورد اختال میباشی .در بررسی مشاهیۀ ذات ،شئون ذات ،ا
،ی و ما،نی ن برای ذات ا،سان مطرح اس ؛ زیرا همۀ ،ها از لحاظ وضوح و خیای معرف یکسان ،یستنی ،چنددانکد
همگی در ،ها اتیا ،یار،ی.
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ب بیان دیگر ،بییهی یعنی معرف مطابق با واقع ک در ا،طبا و ددواآ ن کمتددریو تردیدیی راه ،ددیارد و منظددور از
،ظری یعنی معرفتی ک ا،طبا ن با واقع و َ واآ و خطا بودن ن مورد تردیی باشی .ایو تیسیر از بییهی و ،ظددری کد در
الزم ذاتی ،هاس  ،در کشف حضوری ،یدب مطددرح میباشددی؛ زیدرا شددهود ا،بیداء و اولیداء
الزم ایو دو قسم ِ ،
واقع بیان ِ
معصوم الهی از گب،ی هر گو ،احتمال خال  ،مصون و از سیب هر پنیار باط  ،محیوظ اس  ،چنددانکد دا،ددشهددای

حصولی ،ان ،یب ک برخاست از شهود حضوری ایشان میباشی ،معصوم اس ( .جوادی ملی)27 :1384 :
معرف هایی ک خاستگاه درو،ی دار،ی ،یعنددی از تجربیددات درو،ددی ا،سددان برمیخیب،ددی ،در قالددب واژگددا،ی چددون
معرف حضوری ،معرف شهودی و معرف فطری خود،مایی میکننی .گو،اگو،ی ایو واژگان ب ایو دلی اسد کد در
فلسی  ،معار و علومی ک خاستگاه درو،ی دار،ی ،بیشتر ب «معرف حضوری» تعبیر میشددو،ی و در عرفددان ،ایوگو،د
معار و علوم را بیشتر« ،معرف شهودی» می،امنی و همیو معار و علوم با رویکرد دینی بیشددتر در قالددب «معرفد
فطری» تعریف میشو،ی .بنابرایو معرف وجیا،ی و درو،ی ا،سان در فلسی  ،معرفد حضددوری و در عرفددان ،معرفد
ا
شهودی و در کالم ،معرف فطری ،امییه شیه اس  .البت ایو تقسیمات و ،امگذاریها ب ایو معنا ،یسد کد ا ددال در
فلسی تعبیر علوم شهودی و در عرفان ،یب تعبیر علوم حضوری وجود ،یارد و در کالم ب جای معرف های فطددری تعددابیر
چون معرف حضوری و شهودی ب کار گرفت ،شیه اس  ،بلک هر ی از فلسی  ،عرفان و کددالم بددر اسدداس سدداختار و
اسلوآ خاخ خود ب گبینش واژگا،ی خاخ روی وردها،ی.
 .2فطرت ،خاستگاه معارف وجدانی
شاخصۀ فطرت ک در ا

فرینش ،همراه ا،سان بوده و ایو همراهی در ورت دوام ا،سا،ی  ،ادام مییابی ،خاسددتگاه

بسیاری از معار وجیا،ی ،ظیر معرف فطری ،معرف شهودی ،معرف حضوری ،بددییهیات عقلددی و اولیددات عقلددی
می باشی .کارکرد مقولۀ فطرت در دو عر ۀ قلبی و عقلی خود را ،شان میدهی ک یکی در قالب معار قلبی و دیگددری
در قالب معار عقلی ظاهر میشود .بروز معار قلبی ،بیشتر در قالب عناوینی چون معرف فطری ،معرف شددهودی
و معرف حضوری خود،مایی میکنی« .ایو ،و عناویو از ،ظر میهومی متیاوت بوده ولی از ،ظددر مصددیاقی ،همسددا،ی
دار،ی( ».جوادی ملی )25 :1384 ،بنابرایو معرف فطددری از ،ظددر مصددیاقی همددان معرفد شددهودی و حضددوری و
معرف شهودی و حضوری ،یب همان معرف فطری هستنی( .جوادی ملی )1386 :4 ،1386 ،امددا کددارکرد فطددرت در
حوزۀ معار عقلی ،همیش خود را در قلمرو عق ،ظری ،شان میدهی .عقلی ،ظری با ،گاه کلددی بد حکمد ،ظددری و
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حکم عملی تقسیم میشود ک یکی ب شناخ «هس ها» و «،یس ها» و دیگری ب شناخ «باییها» و «،بایددیها»
مربوط اس  .در حوزۀ حکم ،ظری ،بییهیات فطری در قالب قضایایی ،ظیر «ک  ،ببرگتر از جبء اس »« ،دو شدیء
مساوی ،سب ب شیء سوم مساوی هستنی» و اولیات در قالددب قضددایایی ،ظیددر «امتنددا اجتمددا ،قیضددیو» و «امتنددا
ارتیا ،قضیو» و «بیاه ضرورت ثبوت شدیء بدرای ،ید شدیء» و «امتنددا سددلب شدیء از ،ید شدیء» مطددرح
میباشنی .در حکم عملی ،یب قضیۀ بییهی در قالب «حسو عیل و قبح ظلم» مطرح اس  .شایان توج اس کد بددا
،گرش مبناگرایی در حکم ،ظری بازگش مسا ،ظری ب بییهی و مسا بییهی ب اولی اس و در حکمد عملددی
مسا ،ظری ب بییهی یعنی حسو عیل و قبح ظلم بازمیگردد .ب بیان دیگر ،در بحث روششناسی فطددری و چیددیمان
روش ،همیش فطرت و بییهیات فطری ،پای و اساس قضایای ،ظری تلقی میشو،ی.
نمودار معارف فطری
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بایی ب ایو ،کت توج داش ک فطرتی ک با رویکرد دینی مطرح اس  ،غیر از فطریات و امور فطری موردبحددث در
منطق و فلسی اس و همچنیو با فطرتی ک سرشتی ویژه و فرینشی خاخ دارد ،متیاوت میباشی .ایو فطرت ،غیددر از
طبیع اس ک در همۀ موجودهای جامی یا ،امی و بیون روح حیوا،ی یاف میشود و همچنیو غیر از غریبه اس کد
در حیوا،ات و در بعی حیوا،یا،سان موجود اس  .ایو ویژگی فطرت از ن جه اس ک با بیددنش شددهودی ،سددب بد
هستی محض و کمال ،امحیود همراه میباشی( .جوادی ملی )137 :4 ،1386 ،بنابرایو مباحثی ک در ایو ،وشددتار بد
د،بال ن خواهیم بود تا بر پایۀ ،ها ب توجی روشی مهیوی دس یددابیم ،معرفد فطددری بددا رویکددرد دینددی و معرفد
شهودی با رویکرد عرفا،ی و معرف حضوری با رویکرد فلسیی خواهی بود.
قسم میهوم تصددوری
چنانک گیتیم مؤلی های فطری و شهودی ی بار در قالب میاهیم خود،مایی میکننی ک ب دو ِ

و میهوم تصییقی تقسیم میشود و بار دیگر در قالب حقایق جلوه میکنی .ب بیان دیگر ،امور فطری گاه در قالددب عقد

،ظری توجی میشود ک خود ،ب حکم ،ظری و حکم عملددی ا،قسددام مییابددی و بددار دیگددر در قالددب عقد عملددی
خود،مایی میکنی .کارکرد حکم ،ظری ک از مقددوالت عقد ،ظددری اسد  ،ادراک و شددناخ هسد ها و ،یسد ها
میباشی و کارکرد حکم عملی ک باز از مقوالت عق ،ظری ب شمار میرود ،ادراک و شناخ باییها و ،باییهاسد .
کارکرد عق عملی ک از مقولۀ عم و کردار اس  ،در قالب گرایشها و تحریکات درو،ی خود را ،شان میدهی و بد دو
قسم ،ظری و عملی تقسیم میشود .برهمیو اساس ،امور فطری ،یب دو دست اسد ؛ بخشددی بد مسددا علمددی مربددوط
ا
میشود و بخشی هم ب امور عملی ارتباط مییابی( .جوادی ملی )30 :1384 ،حددال بایددی پرسددیی اوال مددالک فطددری
ا
بودن فطریات عق ،ظری و فطریات عق عملی چیس ؟ ثا،یا ،مقولۀ مهیوی (منجیگرایی) ک ب عنددوان ید مقولدۀ
فطری شناخت میشود ،تح عنوان عق ،ظری یا عق عملی توجی میشود؟
اک «بود و ،بودها و هس ها و ،یس ها» ب بییهی یددا ّاولددی
در پاسخ ب پرسش اول میگوییم مالک فطری بودن ادر ِ
اک «باییها و ،باییها» ب بییهیات حکمد عملددی ،یعنددی
بودن حکم ،ظری مربوط میشود و مالک فطری بودن ادر ِ
حسو عیل و قبح ظلم بازمیگردد .ب بیان دیگر ،در حکم ،ظری ،ا ددلی بددییهی بد ،ددام امتنددا تندداقض داریددم و در
حکم عملی ،یب ا لی بییهی با عنوان حسو عیل و قبح ظلم وجود دارد( .همان) ولی مالک فطددری بددودن در عقد
ا
عملی ن اس ک ا،سان بالطبع ب طر ن کارها گرایش دارد؛ کارهایی ک اوال با ساختار درو،ی ا،سان هماهنگ اسد
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ا
و ثا،یا با هیفی ک در پیش دارد ،مناسب و سازگار میباشی( .همان)31 :
اما در پاسخ ب پرسش دوم بایی گی مقولۀ منجیگرایی ک در اسالم در قالب مهددیوی تبلددور دارد ،بد عنوان ید
گرایش در وجود همۀ ا،سان ها دییه میشود؛ یعنی همۀ ا،سانها در ا،تظار روزی ب سر میبر،ددی کد ِ«بهتددر» زیسددتو را
تجرب کرده و از ظلم ،تعیی و ،ابرابری ،رهایی یابنی .بنابرایو ،مقولۀ منجیگرایی از اموری اس ک ،هاد همۀ ا،سددان هددا

ب سوی ن گرایش دارد؛ زیرا هم با ساختار درو،ی ا،سان و هم با هی بیرو،ی ا،سان سازگار هماهنگ اسد  .بنددابرایو،
مقولۀ منجیگرایی از مقوالت عق عملی اس  .ی الل جوادی ملددی در ایددو زمیند کد یکددی از شاخصد های امددور
فطری ،همگا،ی و فراگیر بودن اس  ،میگویی:
اگر با مراجعه به تاریخ زندگی انسان و جوامع بشری ،امور و عناصری را یافتیم که همۀ انسانها در هر زمان و هر مکااان
به آن توجه داشته و در همۀ افراد بهنحوی ظهور داسته باشد .با تحلیل تاریخی نه با وقایعنگاااری درمییااابیم کااه آنهااا
فطری هستند؛ زیرا اگر تحمیلی بر انسان بودند ،هرگز با این گستردگی محقق نمیشدند( .همان)35:

بنابرایو همۀ ا،سانها در هر زمان و مکان ب گو ،ای ب مقولدۀ منجیگرایددی گدرایش داشددت و در ا،تظددار روزی ب سددر
میبر،ی ک دس غیبی از پ پردۀ غیب بیرون میه و بشر و جوامع بشددری را بد رزوی دیریندۀ خددود برسددا،ی .از ایددو
عبارت میتوان استنباط کرد ک مقولۀ منجیگرایی ،فطری اس و ،یب از نجددا کد مقولدۀ منجیگرایددی ب ددورت ید
گرایش در ،هاد همۀ ا،سان ها وجود دارد ،در قالب عق عملی توجی پذیر خواهی بود.
پیش از ورود ب بحث ،الزم اس ب عنوان مقیم و برای وضوح بیشتر ،شاخصد های فطددرت و امددور فطرتددی را در
دست بنیی ششگا،ۀ ذی بیان کنیم:
 .1میختگی با ذات ا،سان دارد؛ یعنی ا،سان بددیون فطددرت و فطددرت بددیون ا،سددان معنددا ،ددیارد و فطددرت از ا،سددان
جیاشی،ی ،یس و در ورت ا،یکاک ،ا،سا،ی ا،سان ب مخاطره میافتی؛
 .2ا،سان ب ،ها درکی روشو و معرفتی ویژه دارد .همانطور ک ممکو اس ا،سددان دربددارۀ ذات خود گدداهی ،علددم
حضوری داشت باشی ،بیون ایو ک از لحاظ حصولی تصویری از ن در ذهنش موجود بوده و یا اینکد ممکددو اسد از
،ظر علم حصولی موردغیل و بی توجهی قرار گیرد( .ربا،ی گل ایگا،ی)73 :1380 ،
 .3ا،سان بیون خطا و اشتباه ن را درک میکنی( .مصباح یبدی)176 :2 ،1383 ،
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.4تحمیلی ،تحصیلی و اکتسابی ،یس  ،بلک در ،هاد همۀ ا،سددانها قدرار داده شددیه و بد وسددیلۀ علددم حضددوری و
شهودی خود،مایی میکنی.

َ َ َ َر
 .5با فشار و تحمی ،میتوان ن را زای کرد؛ازایورو تغییرپذیر ،تبیی پدذیر و زوالپددذیر ،یسد « :الت ربد ِیی ِلخلد ِق
الل ِ » ،و ب بیان دیگر ،ثاب و پاییار اس  ،اگر چ ممکو اس تضعیف و کم ر،گ شود .یعنی ا،سددان از غدداز تولددی بددا
فطرت الهی زاده میشود و با همان فطرت از د،یا میرود.
6د فراگیر و عمومی و همگا،ی اس  .کافر ،مسلمان و مؤمو و فاسق و جاهد  ،همد در دارا بددودن فطددرت یکسددان

هستنی ،چون حقیق هر ا،سا،ی با ایو واقعی  ،سرشت شیه اس ( .جوادی ملی)26 :1384 ،
 .3فطرت و مهدویت
چنانک گیتیم ،مهیوی ب عنوان منجیگرایی اسالمی از مقوالت فطری اس و بد معنددای گدرایش و مید درو،ددی در
َ
قالب بینش شهودی و حضوری ا،سان ،سب ب منتظر و ،حو خا ی از کشددش و کوششددی مسددتمر و درو،ددی او جهد
رسیین ب موعود اس  .فطری بودن مهیوی از دو راه ثاب میشود .گاه «مهیوی » با ،گرش اسددتقاللی و بددر اسدداس
رویکرد ،جاتخواهی جبء مقوالت فطری ب شمار می یی و گاه چون جبء موزههای دینی بوده و موزههای دینی فطددری
اس  ،فطری ب حساآ می یی .در واقع ،بر اساس دادههای قر ،ی و روایی و ،یب بر اساس ،گرشهددای تیسددیری ،دیددو و
موزههای دینی ،فطری هستنی ،بنابرایو مهیوی ،یب ب عنوان جبیی از موزههای ،فطری میباشی.
.1-3مهدویت ،ارزشی انسانی ا فطری با رویکرد کمالخواهی
بیون تردیی «مهیوی » یکی از مقوالت فطری بوده و تح مقولۀ ،جاتخواهی و کمالخواهی ا،سان توجی میشددود.
تبییو بیشتر مهیوی ب مقیماتی ،یاز دارد تا مشخص شود میان تنوعات گو،دداگون امددور فطددری ،چد جایگدداهی دارد و
جبء کیام ی از گو ،های مختلف امور فطری قرار میگیرد .ا،ییشمنیان و فالسی  ،فطددرت و امددور فطددری را بد اقسددام
درت شددناختی و فطددرت گرایشددی تقسددیم میکننددی (مطهددری:3 ،1363 ،
متنوعی تقسیم می ،ماینی :گاه فطرت را ب فطد ِ
 )474و گدداه ن را در دو ،دو فطددرت مددادی و فطددرت روحددا،ی جددای میدهنددی .گدداهی از فطددرت بددالمعنیاالخص و
بالمعنیاالعم سخو میگوینی (جوادی ملی )27 :1384 ،و بار دیگر فطرت را بد فطددرت ا،سا،ی(سرشد خدداخ) و
فطرت حیوا،ی(غریبه) ،فطرت جمادی(طبیع ) منقسم می،ماینی ( .همان )24 :برخی ،یب فطرت را ب س گو،ۀ فطددرت
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پس و فطرت برتر و فطرت عالی منقسم میکننددی و بددا ،گدداه دیگددر فطددرت را در دو دسددتۀ فطددرت مخمددوره و فطددرت
محجوب قرار میدهنی( .خمینی )78 :1377 ،همچنیو تقسیم فطرت ب فطرت ا لی و فطرت ظلددی و تبعددی از دیگددر
درت
تقسیمبنییهای موجود اس ( .همان )79 :چنانک در ابتیای ایددو ،وشددتار گیتددیم ا،ییشدۀ مهددیوی در زمددرۀ فطد ِ
فطرت تبعی قاب توجی میباشی.
فطرت عالی،
فطرت مخموره و ِ
ِ
فطرت بینشیِ ،
گرایشیِ ،
بنابرایو مقولۀ مهیوی و مسا مربوط ب ن جبء مقوالت فطری ،ن هم از ،و فطرت عالی ،روحا،ی ،مخمددوره و
تبعی ک با بینش شهودی و حضوری همراه اس  ،قرار میگیر،ی .در ورتی ک مقولۀ مهیوی ب عنددوان ید ا،گیددبه و
کشش فطری ،مطرح شود و از نجا ک ا،گیبه و کشش فطری همیش ب فع و عم مربوط هستنی ،الزم اس بددا عقد
عملی ب تبییو و توجی ،ها پرداخ  .بر ایو اساس ،مقولۀ ا،تظار ،ب عنوان ید گدرایش در وجددود همدۀ ا،سددانها دیددیه
میشود ،یعنی همۀ ا،سانها در ا،تظار روزی ب سر میبر،ی ک ِ«ب » زیستو را تجرب کددرده و از ظلددم  ،تعددیی و ،ددابرابری
رهایی یابنی .در ،تیج میتوان گی مقولۀ ا،تظار از اموری اس ک ،هاد همۀ ا،سانها ب سوی ن گرایش دارد؛ زیرا هددم

با ساختار درو،ی و هم با هی بیرو،ی ا،سان هماهنگ اس  .بنابرایو ،مقولۀ ا،تظار جبء مقوالت عق عملی میباشی.
استاد جوادی ملی در ایوباره ک یکی از شاخص های امور فطری ،همگا،ی و فراگیر بودن اس  ،میگویی:
اگر با مراجعه به تاریخ زندگی انسان و جوامع بشری ،امور و عناصری را یافتیم که همۀ انسانها در هر زمان و هاار مکااان بااه
آن توجه داشته و در همۀ افراد به نحوی ظهور داسته باشد ،با تحلیل تاریخی نه با وقایعنگاری درمییااابیم کااه آنهااا فطااری
هستند؛ زیرا اگر تحمیلی بر انسان بودند ،هرگز با این گستردگی محقق نمیشدند( .جوادی آملی)45 :1384 ،

بنابرایو از ایو مطلب ک همۀ ا،سانها در هر زمان و مکان ب گو،د ای بد مقولدۀ ا،تظددار گدرایش داشددت و در ا،تظددار
روزی هستنی ک دس غیبی از پ پردۀ غیب بیرون میه و بشر و جوامع بشری را ب رزوی دیرین خود برسا،ی ،چنددیو
میتوان استنباط کرد ک مقولۀ ا،تظار ،فطری اس  .همچنیو از ،جا ک مقولۀ ا،تظار ب

ورت ی گرایش در ،هاد همدۀ

ا،سانها وجود دارد ،در قالب عق عملی توجی پذیر اس .
مقولۀ ا،تظار ذی کمالخواهی ا،سان توجی میشود ،یعنی ا،تظار ب ورت مسددتق جددبء امددور فطددری ،میباشددی،
بلک فطری بودن ن ب ورت تبعی و ظلی ،ذی کمالخواهی ،ثاب میشددود .چنانکد اسددتاد جددوادی دربددارۀ «حد
حقیق جویی»« ،ح ابتکار و ،و وری»« ،ح زیباطلبی»« ،ح ،یکوخواهی» و غیره همددیو ،ظددر را دار،ددی و همدۀ
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ایو موارد را ذی مقولۀ کمالخواهی ا،سان ،توجی می،ماینی(.همان )60:بنابرایو بر اساس ح کمددالخواهی« ،حد
ا،تظار» در وجود ا،سان توجی میشود و بر همیو مبنا ،ا،سان در ا،تظار روزی اس ک با مین منجی ،ب همۀ رزوهددای
ّ
مادی و معنوی خویش رسییه و زمین ها و بسترهای ترقی و تکام برای او فراهم شود.
 .2-3مهدویت ،ارزشی دینی ا فطری با رویکرد قرآنی
چنانک پیشتر بیان شی ،فطری بودن مهیوی از دو طریق قاب اثبات اس  :اول از طریق شاخصد های ا،سددا،ی؛ زیدرا
همۀ ا،سانها با و ف ا،سا،ی ب ایو امر ّ
مبیو هستنی و دوم از طریق دیو ک با رویکرد قددر ن توجید میشددود .قددر ن در
َ َ
یاتی مختلف ب راح و گاه ب تلویح ب فطری بودن دیو و موزههای دینی اشاره میکنی ،چنانک میفرمایددی« :فدأ ِق رم
َ ِّ ر َ
َ َ َ ر َّ
َ ر َ َ ِّ َ ا ر َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ
اس َعل ریها ال ت ربیی ِلخل ِق اللد ِ ِذلد الددییو القد ِّیم» (روم« )30/پد روی
وجه ِللییو حنییا ِفطرت الل ِ التی فطر الن
ِ
ّ
خود را با گرایش تمام ب حق ،ب سوی ایو دیو کو ،با همان سرشتی ک خیا مردم را بر ن سرشت اسد  .فددرینش خددیا
تغییرپذیر ،یس  .ایو اس همان دیو پاییار ».میسران و ا،ییشمنیان اسالمی مباحثی ذی ایو ید مطددرح کردها،ددی کد
منظور قر ن از دیو برخاست از فطرت ،چیسد ؟ یددا منظددور ،سد ا د بنیددادی یعنددی مبیأشناسددی ،مقصیشناسددی و
ِ
راهنماشناسی اس یا افبون بر ،ها فروعات کلی دیو را ،یب دربرمیگیرد؛ یعنی یا افبون بر فطری بددودن توحیددی ،معدداد،
،بوت و امام  ،موزههای همسو با امام ،ظیر مهیوی  ،ا،تظار و غیددره ،یددب جددبء امددور فطددری شددمرده میشددو،ی؟ در
ایو باره ا،ییشددمنیا،ی چددون عالمد طباطبددایی (طباطبددایی ،)333 :4 ،1377 ،شددهیی مطهددری (مطهددری:1363،3 ،
 ،)486ی الل د جددوادی ملی(جددوادی ملددی )73 :1384 ،و ی الل د مکارم(مکددارم شددیرازی،)418 :16 ،1374 ،
احب کتاآ مجمعالبیان (طبرسی ، )58 :6 ،1372 ،احب کتاآ قاموس قررن ن (قرشددی )5:196 ،1371 ،و غیددره
،ظریۀ دوم را پذیرفتنی و قا ب شمول ایو ی ،سب ب همۀ موزه های مهم دینی شیها،ی؛ یعنددی دیددو و همدۀ موزههددای
بنیادی ن ،هماهنگ و برگرفت از فطرت هستنی.
بیون ش فطری بودن دیو و موزههای دینی ک از طریق قددر ن ثابد میشددود، ،دداظر بد دو بعد ِدی فطددرت (فطددرت
شناختی و فطرت گرایشی) اس ؛ یعنی قر ن توجی گر بینش شهودی و گرایش فطری ا،سان بد دیددو و موزههددای دینددی
َ َ ر َ ر َ َ ِّ َ ا ر َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ
اس َعل ریهددا» گدرایش فطددری و کشددش وجددیا،ی
اس ؛ چنانک از یۀ «فأ ِقم وجه ِللییو حنییا ِفطرت الل ِ التی فطر الن
ِ
َ َر
َ َ َر
َ
َ
ا،سان ب سوی دیو و موزههای دینی برداش میشود و از یۀ «فألهمها فجورهددا و تقواهددا» بیددنش شددهودی و شددناخ
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حضوری ا،سان ،سب ب دیو و موزههای دینی برداش میشود.
 .4مسائل فطری مهدویتپژوهی
طرح مباحث فطرت در حوزۀ مهیوی در دو مقول کاربرد دارد؛ «ا
بر ا

مهیوی » و «مسا مهددیوی » یعنددی افددبون

مهیوی و منجیگرایی ،مسا مهیوی و منجیگرایی ،یب بددا ابدبار فطددرت قاب توجید هسددتنی؛ زیدرا گدداهی

بحث ،ا

مهیوی و منجیگرایی اس ک با مقوالتی چون کمالخواهی و ،جدداتطلبی تبیددیو و تثبید میشددو،ی و

گاه مسا مهیوی ،ظیر ا،تظددار مطددرح اسد کد برخاسددت از روح و روان همدۀ ا،سددانها در طددول تدداریخ ،در همدۀ
جغرافیای زمیو میباشددی و میددان همدۀ ،ژادهددا و ّ
ملی هددا معنددا و میهددوم دارد .وقتددی ا،سددان در ا،تظددار بددر ورده شددین
خواست های فطری، ،ظیر رفاه جها،ی ،عیال جها،ی ،لح جها،ی و غیددره باشددی و ا،تظددار فطددری ،یددب فعد خددیا و از
ا
ا
مقوالت اضافی ب شمار یی ،اگر ایو ا،تظار بیون متعلق رها شود؛ اوال اضافی بودن ا،تظددار بیمعنددا خواهددی بددود و ثا،یددا
َ
اتهام «لغو بودن» ب فع خیا ،سب داده میشود .بنابرایو ا،تظار فطری بایی منتظر و منجی را ب همدراه داشددت باشددی تددا
لغوی ب فع خیا داده ،سب ،شود .در ،تیج بر اساس فطری بددودن دو مقولدۀ ا د مهددیوی و مسددا مهددیوی ،
میتوان مسا لی را با رویکرد فطری تعریف ،مود ک با روش فطری قاب توجی باشنی ک در ادام ب برخددی از ،هددا اشدداره
میشود:
 .1توجی پذیری ا،تظار با فطرت؛
 .2تثبی منجیگرایی با فطرت؛
 .3توجی پذیری مهیوی با ،جات خواهی؛
 .4کمالخواهی فطری خاستگاه مهیوی ؛
، .5جاتخواهی خاستگاه منجیگرایی؛
 .6توجی مهیوی با کارکردی فطری ،ظیر رفاه جها،ی ،اتحاد جها،ی ،سایش جها،ی و غیره.
 .5روششناسی فطری مهدویت
مقولۀ مهیوی ب عنوان مقول ای فطری و وجیا،ی ک درون همۀ ا،سانها قرار داده شیه ،ب

ورت سلسل مراتبی ،ابتددیا

در قالب شاخصۀ ،جاتخواهی و بعی کمالخواهی خود،مایی میکنی .فراینی سیر شکوفایی مقولۀ ،جاتخواهی ب ایددو
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ورت اس ک ابتیا ب ورت ی گرایش ،می و احساس در فطرت بشر بارگذاری میشود و در مرحلۀ بعی بددا بیددنش
فطرت شناختی میرسی و ایو مقول یعنی مقولۀ ،جدداتخواهی بددا رویکددرد
ِ
و گاهی فطری ،بازشناسی شیه و ب مرحلۀ
فطرت شناختی ،ب مرحلۀ بعیی سو مییابی و با بینش شهودی و حضوری مرحلۀ خود گاهی را تکمی میکنی .همدۀ
ایو موارد؛ یعنی ،جاتخواهی گرایشی ،بینشی ،شهودی و حضوری ،ب طور کلی در قالب خود گاهی شخصددی توجید
شیه ک قابلی ا،تقال ب غیر را ،یارد .در ورتی میتوان ادعای شکوفایی فطرت را ،جاتخواهی مطرح کرد ک ن را از
مرتبۀ شخصی ب مرتبۀ عمومی ا،تقال دهیم و ایو ممکو ،یس مگر ایو ک فطرت ،جاتخواهی از مقولۀ علم شددهودی
درت
دولی فطد ِ
و حضوری ب مقولۀ علم حصولی سو داده شود ک ایو امددر ،یددب خددود ،مسددتلبم ن اسد کد علددم حصد ِ

،جاتخواهی را ب روش و روششناسی مجهب ،ماییم تا قابلی ا،تظام ساختاری و ا،سجام شددکلی بیابددی .در ادامد ایددو
فراینی را در قالب عناویو چهارگا ،ذی تبییو و تحلی میکنیم:
 .1متیر بودن مهیوی بینشی بر مهیوی گرایشی؛
 .2متیر بودن مهیوی بینشی بر علم شهودی و حضوری؛
 .3بروز علم شهودی و حضوری مهیوی توسط علم حصولی؛
 .4شکوفایی علم حصولی مهیوی توسط روش شناسی.
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 .1-5ابتناء مهدویت بینشی بر مهدویت گرایشی

چنانک گیتیم فطرت ب دو مقولۀ «گرایشی ،احساسی ،میلی» و «شناختی ،بینشی ،معرفتی» تقسیم میشددود( .مصددباح
یبدی )36 :1391 ،مقولۀ مهیو ی در مرحلۀ اول در قالب فطرت گرایشی توجی پذیر اس  ،یعنی عموم مددردم بددا همدۀ
گرایش ب منجی اتیا ،ظر دار،ددی و ایددو ،گددرش

اختالفات ،ژادی ،فرهنگی ،دینی ،قومی ،تاریخی ،جغرافیایی ،در ا
ِ
ب ورت سلسل مراتبی ،ابتیا از خاستگاهی چون فطرت ،جاتخواهی و در مرحلۀ باالتر از فطرت کمددالخواهی بشددر

برمیخیبد .از ،جا ک همۀ ا،سانها ،سب ب گرایشها و احساسات درو،ددی و فطددری خددویش گدداهی و بیددنش دار،ددی،
(جوادی ملی )28 :1384 ،بنابرایو ب مقولۀ منجیگرایی و مهیوی ک ی گرایش فطری اسد ،یددب گدداهی و بیددنش
دار،ی .بر ایو اساس میتوان ادعا کرد ک مهیوی بینشی ،متیر بر مهیوی گرایشی و احساسی اس .
 .2-5ابتناء مهدویت بینشی بر علم شهودی

مهیوی بینشی ک بر پایۀ مهیوی گرایشی شک میگیرد ،ی بینش فطددری و درو،ددی تلقددی میشددود و بشددر همیشد
،سب ب ایو ،و بینشها ،خود گاهی مبهم و کلی دارد ک الزم اس جهد بهرهبددرداری بهتددر و بازشناسددی کامد تر،
زمینۀ تعالی و شکوفایی را برای ن فراهم ،مایی .علد ِدم شددهودی و حضددوری کد بعددی از مرحلدۀ معرفد فطددری شددک

میگیرد ،همان مرحلۀ کمالیافت و روشوتر شیۀ بینش فطری اس  ،مقولۀ مهیوی ما،نی همدۀ مقددوالت فطددری دیگددر
ابتیا در قالب معرف فطری ب ورت کلی و مبهم برای بشر ،مایان میشود و در ادام بشر ایو معرف فطددری را کد در

قالب شاخصۀ ،جاتخواهی و ،جاتشناسی بروز میکنی ،ب ،حو درو،ی مشاهیه کرده و حضور ن را درک میکنددی کد
ایو مرحل  ،یعنی مشاهیه و درک درو،ی ،همان مرحلۀ شکوفا شیۀ معرف فطری اس کد علددم شددهودی و حضددوری
،امییه میشود.
 .3-5ظهور علم شهودی مهدویت توسط علم حصولی

وجیا،ی مهیوی و کییی ارتباط ،ها با قضددایای حصددولی مهددیوی و
بیون تردیی جه روشوتر شین قضایای
ِ
،حوۀ تصییق و توجی قضایای حصولی مهیوی توسط قضایای وجیا،ی مهیوی  ،ب تبییو و تحلی بیشددتری ،یدداز
ّ
اس  .بر ایو اساس ،ب طور کلی علم حضوری و شهودی در س مرحل ب ورت سلسددل مراتددب ،تجلدی و ظهددور
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مییابی .مرحلۀ اول «ا

دیرک ،قابد فهم
علم حضوری و شهودی» اس ک امر شخصی بوده و بدرای شددخص مد ِ

میرک ،بیون واسط ب ن علم دارد .در ایو علم هیچگو ،خطایی قاب تصددور ،یسد  .مرحلدۀ دوم «بیددان
میباشی و ِ

میرک پ از رسددیین بد علددم حضددوری و شددهودی ،یافتد های
علم حضوری و شهودی» اس ک در ن ،شخص ِ
خویش را در قالب قضی و گباره بیان میکنی ،در ایو ورت ،وضعی علم حضوری و شهودی از مرتبۀ شخصی ب
مرتبۀ عمومی تغییر یافت و برای هم قاب فهم میباشی .ایو مرحل ،یب ما،نددی مرحلدۀ اول ،مصددون از خطددا و اشددتباه
میرک علم حضوری و شددهودی ،پد
اس  .مرحلۀ سوم «تیسیر علم حضوری و شهودی» اس ک در ایو مرحل ِ ،

از درک معلوم حضوری و شهودی، ،ها را تیسیر میکنی .البت ایو مرحلد از خطددا و اشددتباه مصددون ،بددوده و تیدداوت

اساسی ن با دو مرحلۀ قبلی ،یب در همیو ،کت اس .
خود ح گرسنگی ک حسی درو،ی
ایو س مرحل را میتوان در قالب مثالی تبییو کرد :اگر شخصی گرسن باشیِ ،
میرک میگویی« :مددو احسدداس
میرک ب ن بینش شهودی دارد ،علم حضوری و شهودی ،امییه میشود .وقتی ِ
اس و ِ
گرسنگی میکنم» و یا «مو گرسنگی خویش را مشاهیه میکنم» ،ایو گبارههددا را گبارههددای وجددیا،ی می،امنددی کد در
واقع ،بیانکننیۀ یافت های علم حضوری و شهودی اس  .در اینجا در ا علددم حضددوری و بیددان ن خطددا قاب تصددور
ِ
ا
،یس  .اما اگر فرد گرسن از گرسنگی -ک یافتۀ درو،ی اس  -تیسیری ارا دهی و مثال بگویی «شکم مو خالی از غددذا
اس » ،ایو گباره ،تیسیری از علم حضوری و شهودی بوده و خطا و اشتباه در ن قاب تصور می باشددی .در ایددو قسددم
ما با علم حضوری و با گبارۀ وجیا،ی -ک حکای بیون تیسددیر ن اسد  -سددرو کددار ،ددیاریم  ،بلکد بددا تیسددیر علددم
حضوری و شهودی ب شک ی گباره ،مواج هستیم ک قسمی از علم حصولی بوده و خطددا در ن متصددور اسد  .امددا
علم شهودی و حضوریای ک دربارۀ معار مهیوی پژوهی مطرح اس و زمین ساز توجی و تصییق گبارههای ،ظری
مهیوی پژوهی میباشی ب ایو ورت قاب تبییو اس  :لحطلبی و ،جاتخواهی در طول تاریخ درون همۀ ا،سانها
با همۀ اختالفات پیرامو،ی ب عنوان ی خواستۀ فطری وجود داشت و دارد و همۀ ا،سانها ب ایددو حد درو،ددی بیددنش و
گاهی کلی دار،ی ک ایو بینش و گاهی کلی در قالب علم شهودی و حضوری کام تر و روشوتر میشود .بنددابرایو در
اینجا ابتیا با ی احساس درو،ی ب ،ام «منجیخواهی» و «مصلحطلبی» ک ی امر شخصی و بیون خطاس روبددرو
خواهیم بود و در مرحلۀ بعددی بد بیددان ایددو احسدداس درو،ددی پرداختد و ن را در قالددب گبارههددای وجددیا،ی ،ظیددر«مو
منجیخواه هستم»« ،مو شاهی ح منجیخواهی هستم» ،بیان میکنیم .ایو مرحل از ،ظر بیونخطا بودن ب مرحلدۀ
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اول شباه داشت و از ،ظر عمومی بودن با ن تیاوت دارد .در مرحلۀ سوم فطرت منجیخددواهی و منجیشناسددی را در
قالب گبارههایی ما،نی« :جهان دارای منجددی اسد »« ،منجددی خواهددی مددی»« ،منجددی حقیقد دارد» و غیددره تیسددیر
می،ماییم ک ایو ،و گبارهها با ا

معار فطری و قضایای وجیا،ی ک بیددا،گر معددار فطددری هسددتنی ،تیاوتهددایی

ما،نی فراشخصی بودن و خطاپذیری دار،ی .البت خطاپذیری ایو ،و قضایا با وجود قضددایای پاید و بددییهی -بددر اسدداس
رویکرد مبناگرایی -قاب جبران اس .
بنابرایو معرف فطرت ابتیا توسط علم شهودی از درون حا

میشود، ،گاه ب وسیلۀ علم حصولی ترجمد شددیه

و ب دیگران منتق میگردد .شناخ فطرت از بیرون ،ممکو اس از راه شهود حا
طریق علم حصولی ب دس

گردد ،چنان ک ممکددو اسد از

یی ،لیکو ،گاه ک از راه علم حصولی دربارۀ فطرت سخو گیت مدیشددود ،دربددارۀ هددر دو

قسم بحث خواهی شی( .جوادی ملی)53 :1384 :
 .4-5روششناسی گزارهای حصولی مهدویت با ابتناء بر معرفت فطری

در فطرت بشر میاهیمی وجود دارد ک ب ،وعی خاستگاه مقولۀ مهیوی و زمین ساز فراینی تددوجیهی مسددا مهددیوی
میباشنی؛ ،ظیر منجیطلبی ،مصلحطلبی ،عیال خواهی ،کمالطلبی و ،جاتخواهی ک همۀ ایددو مددوارد از فطددرت و
درون بشر برخاست و در قالب گرایشهای فطرتی توجی میشو،ی .از ،جددا کد همدۀ گرایشهددای فطددری بد ،ددوعی بد
بینشهای فطری منتهی می شو،ی .بنابرایو همۀ ایددو مددوارد در قالددب بینشهددای فطددری ،یددب قاب توجید خواهنددی بددود.
ا
بیونش فراینی سیر شکوفایی مقوالت و میاهیم مذکور ب ایو اس ک اوال از مرحلۀ اول کد همددان مرحلدۀ معرفد
ا
فطری اس عبور کرده و ب مرحلۀ علم شهودی و حضوری برسی؛ ثا،یا از مرحلۀ معرف درو،ی ک شخصددی اسد بد
مرحلۀ معرف بیرو،ی ک عمومی اس و در قالب گبارههای وجیا،ی و حصولی ،مایان میشود ،منتق گردد تددا بعددی از
ایو دو مرحل  ،زمین های ساختاری و روششناسی گبارههای مهیوی فراهم یی .بر ایو اساس الزم اس در اینجا بعددی
َ
از بیان ا معرف فطری ک همان منجیطلبی ،مصلحطلبی ،عیال خواهی ،کمالطلبی و منتظرخواهی اس  ،ایددو
مقوالت فطری تبییو و تیسیر شیه و ب چگو،گی چیددیمان روش تددوجیهی ،هددا بددا رویکددرد مبنداگرایی میپددردازیم .در
،مودار ذی ب برخی از مسا مهیوی ک بر اساس مبنا فطری سامان یافت  ،اشاره میشود.
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نمودار فرایند سیر فطرت نجات خواهی به معرفت شهودی و حصولی

در ،مددودار بدداال ،فراینددی ،جدداتخواهی بد عنوان ید مقولدۀ فطددری ب ددورت سلسددل مراتبددی از مقولدۀ گرایشددی
(،جاتخواهی) ب مقولۀ بینشی (،جاتشناسی) و از مقولۀ بینش کلی و مبهم فطری ب مرتبدۀ بیدنش جبیدی و روشددوتر
فطری (علم شهودی و حضوری) ا،تقال مییابی و در ادام از فراینی حوزۀ معرف شخصی فطری ،ظیددر علددم شددهودی و
علم حضوری ب حوزۀ معرف عمومی یعنی علم حصولی حرک میکنی .بیون ش وقتی ک فراینی ،جدداتخواهی بد
مرحلۀ عمومی و حصولی بارگذاری شی ،در اینجا مباحث روش و روششناسی مطرح میشود .در ادام بد ،مو،د ای از
روش فطری خواهیم پرداخ .
روش توجیهی گبارههایی ،ظیر «جهان ،دارای منجی اس »«،منجی جها،ی خواهی می» ،ب شرح ذی اس :
روش اول:

، .1جاتخواهی و منجیباوری ،فطری اس ؛ ( گبارۀ پای و فطری)
 .2مقوالت فطری ،حقیق ،ما اس ؛ (گبارۀ عقلی)
 .3پ وجود منجی برای بشر حقیق دارد( .گبارۀ ،ظری ک تیسیری از گبارههای فطری اس )
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روش دوم:

 .1عشق ب ،جاتخواهی و منجی ،فطری اس ؛
 .2عشق از مقوالت اضاف ای اس ک بیون متعلق ،یس ؛
 .3پ عشق ب ،جاتخواهی و منجی بیون حقیق خارجی ،خواهی بود.
روش سوم:

 .1بر اساس فطرت خیادی همۀ ا،سانها ،منجیخواه و منجیطلب هستنی؛
 .2فطرت و خواست های فطری با ارادۀ خیا ،بیون ارادۀ بشر در وجود ا،سان ح شیه اس ؛ (یعنی فع الهی اس ).
 .3افعال الهی هیفمنی بوده و از لغو و بیهودگی مبرا اس ؛
 .4اگر خواست های درو،ی ا،سان ب منصۀ ظهور ،رسی پ افعال الهی ب لغو و بیهودگی متهم میشو،ی؛
 .5پ گبارههایی چون جهان دارای منجی اس  ،منجی خواهی می ،منجی حقیق دارد ،اد و موج اس .
نمودار فرایند سیر فطرت صلح طلبی به معرفت شهودی و حصولی
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در ،مودار فو فراینی سیر لحطلبی ب عنوان فطرت گرایشی ب تصویر کشییه شیه اس  ،چنا،کد در فراینددی سددیر
،جاتخواهی بیان شی ،برای شکوفاسازی معرف فطری ک در ابتدیا بد

ددورت ید معرفد مددبهم و کلددی شددناخت

میشود ،ب طی مراح سلسل مراتبی ،یاز اس  .ب عنوان مثال فطرت ددلحطلبی ابتددیا از مرحلدۀ گرایشددی بد مرحلدۀ
بینشی منتق میشود و از مرحلۀ بینش مددبهم و کلددی فطددری بد مرحلدۀ کامد تر و روشددوتری ما،نددی علددم شددهودی و
حضوری راه مییابی و از مرحلۀ علم شهودی و حضوری -ک با رویکرد شخص توجی میشود -بۀ مرتبۀ علم گبارشددی
و حصولی -ک با رویکرد عمومی بازشناسی شیه -ا،تقال مییابی .در اینجا وقتی سخنی از علم حصولی و گبارشددی بد
میان می یی ،بحث روش ،چییمان روش و روششناسی مطرح خواهی شی.
ب عنوان مثال گبارۀ «معرف ب مصلح را در وجود خود درک میکنم» و «یا وجود مصددلح در جهددان حقیقد دارد»
ک گبارۀ اولی ،گباره وجیا،ی اس و بیا،گر مصلحشناسی فطری میباشی و گبارۀ دوم ،گبارۀ حصولی اس کد بیددا،گر
تیسیر مصلحشناسی فطری میباشی .اما توجیهات روشی گبارههای فو ب شرح ذی اس :
.1

لحطلبی و مصلحخواهی از مقوالت فطری میباشنی؛ (گبارۀ فطری و پای )

 .2همۀ مقوالت فطری ،فع خیا محسوآ میشو،ی؛ (گبارۀ عقلی)
 .3فع خیا همیش تحقق خارجی پییا میکنی؛ (گبارۀ عقلی)
 .4پ

لحطلبی و وجود مصلح در خارج ب وقو میپیو،ید،( .تیج )

بنابرایو مهیوی پژوهی ب جه کثرت مسا و گو،اگو،ی ،ها از ،ظر ماهید  ،از ت روشددی فا ددل گرفتد و بد
سوی چنیروشی حرک میکنی .در مبحث اول و دوم ب بحث روش عقلی و ،قلی و ،یددب تلییقددی از ایددو دو پددرداختم و
،شان دادیم مسا مهیوی پژوهی از ،گاه افراطی ب ،ق یعنی ،ق محوری فا ل گرفت و با ،گاه اعتیالی ب دامان عقد
و ،ق پناه برده اس  ،یعنی افبون بر اینک ،ق ب عنوان خاستگاه مهیوی توجی بخش مسا مهددیوی میباشددی ،عقد
،یب ب عنوان خاستگاه مهیوی  ،مسا

ن را با روش عقلی توجی پذیر میکنی .در کنار ،قش فرینی عقد و ،قد  ،مقولدۀ

فطرت خود،مایی کرده و ب عنوان خاستگاه سوم ب عر ۀ مهیوی پژوهددی ورود مییابددی و بددا رویکددرد کارکردگرایا،د ،
افبون بر توجی ا

مهیوی  ،ب مسا و مباحث ن ،یب توج کرده و ب توجی و تبیددیو ،هددا اقددیام می،مایددی .معددار

فطری ک با روشهای فطرتی د شهودی د حضوری ک در واقع در قالب معار درو،ددی و وجددیا،ی شددناخت میشددو،ی،
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توجی بخش مهیوی و مسا

ن بوده و هر ی از گو ،های مختلف فطرت ما،نددی فطددرت بینشددی و گرایشددی ،فطددرت

مادی و روحا،ی ،فطرت دا،ی و برتر و عالی ،فطرت مخموره و محجوب  ،فطرت ا لی و فرعی ب

ورت تعام روشددی

با مهیوی پژوهی ارتباط بر قرار کرده و براساس قا،ون سنخی برخی از ،ها ب توجی و تثبی موضو مهددیوی پژوهی
یعنی مهیوی هم میگمار،ی.
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نتیجهگیری
مهیوی پژوهی ب عنوان حوزۀ دا،شی ،ظرفی های عظیم معرفتی با دو رویکرد پسینی و پیشددینی قابد طددرح اسد  .در
رویکرد پسینی ،ظرفی های دا،شی ،ظیر گرایش و رشت بودن مهددیوی پژوهی توجید میشددود و در رویکددرد پیشددینی،
عظددیم حددوزۀ
ظرفی هددای میانرشددتگی و چنیرشددتگی مهددیوی پژوهی ،مایددان میگددردد .وجددود ایددو ظرفیدد
ِ
مهیوی پژوهی ،ی بار ب جه معرفتی و دا،شی بودن مهیوی پژوهی قاب پیگیددری اسد و بددار دیگدر بد جهد

مبا،ی و پیشفرضهایی اس ک خاستگاه و پییایش مهیوی پژوهی با ،ها تضمیو و قلمرو و گسترۀ ن تبییو میشددود.
،ظیر جایگاه مهم مهیوی در اسالم ،جایگاه مهم عق در ا،ییشۀ مهیوی  ،جایگاه مهم فطرت در ا،ییشدۀ مهددیوی ،
کاربس فلسیۀ مهددیوی پژوهی بد عنوان فلسددیۀ مضددا بد علددوم در حددوزۀ مهددیوی پژوهی ،و توجید ،اکار مددیی
،ق محوری در ا،ییشۀ مهیوی ک هر ی از ایو موارد ب ،وعی توجی گر حددوزۀ مهددیوی پژوهی بد عنوان ید حددوزۀ
معرفتی و دا،شی با کثرت مسا و وسع قلمرو اس  .مهیوی پژوهی جه تثبی ایددو ظرفی هدای عظددیم دا،شددی
،یازمنی استا،یاردهای علمی و ا،تظامات سدداختاری میباشددی کد روششناسددی مهددیوی پژوهی از جملد مؤلید های
ساختارگراس ک ا،تظامبخشی و ا،سجامگرایی حوزۀ مهیوی پژوهی را توجی میکنی .بددر ایددو اسدداس ،بحددث روش و
روششناسی از جمل مباحث مهم و ضروری مهیوی پژوهی بوده و شک گیری و ساختارمنیی و استا،یاردسازی ایددو
حوزه ،فر بر ن میباشی .چنانک ب تیصی بحث کردیم ،حوزۀ مهیوی پژوهی ب جه بهرهمنیی از موضو وسددیع
و ذوابعاد و بهرهمنیی از مسا متنو با ّ
ماهی های گو،اگون و چنی تباری ،جهد توجید و تبیددیو مسددا خددویش بد
روش های گو،اگو،ی ،یاز دارد .بر ایو اساس ،در ایو ،وشتار ،روشهددای مختلیددی ،ظیددر ،قلددی ددر  ،عقلددی ددر ،
شهودی ر و یا تلییقی ،ظیر ،قلی د عقلی ،شهودی د عقلی و غیره مطرح شیه و هر ی ب ورت تحلی میهددومی و
مصیاقی با بیان تمثی  ،تبییو و توجی شیه اس .
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