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 .عاقل کسی است که تجارب دیگران او را پند دهد

 

 پيشگفتار 

و هـا   سـرمايه بـا  مـا را  اش  پروردگـاری شأن حمد و سپاس فراوان آفريدگار يگانه را که 

نات درونی و بیرونی در اين نظام خلقت، توفیقی مرحمت و ما را رهسپار تـأمالتی  امكا

 "خواص خلقت"در باب انسان، يعنی اش  هرچند اندك در اقیانوس بیكران معارف الهی

 ،دش نیـ  د  سـپردن بـه وی   درهنمودن و ره سپردنی که انشاء اهلل بـه مـ   ،خويش نمود

                 الحمدهلل و المن ه. نگاه همه امور را اصالح وآحاصل آيد و 

و اما اينكه در اين اثر ناچی  از حیث گستردگی معارف الهی در باب شناخت انسان، 

پرداخته شده است که اگـر چـه بـه زعـم      «فطرت»يعنی  ،به مقوله و موضوعی بس مهم

تـوان فراتـر گفـت کـه      می اما بدون اغراق ،اسالمی است "ام المعارف"استاد مطهری از 

 فطـرت، است. چرا کـه بـا اتكـاء بـه شـناخت       "همه معارف اسالمی عصاره"، «فطرت»

گـردد و آدمـی را بـر     مـی  تصويری الهی از آفرينش، دين، انسان، تربیت و تعالی حاصل

                                              توان بانگ برآورد کـه آدمـی موجـودی ااتـا       می نشاند و آنگاه می جايگاه حقیقی خويش

 از انسان است.« دارانهفطرت م»الهی و دينمدار است و آن نی  به واسطه تعريف 

موجـود عـالم اسـت، در میـان      "دارترينسرمايه"آدمی که در زمره  که بديهی است

کـه همـه    "سـرمايه و ثـروت الهـی فطـرت    "ااتـی و درونـی خـويش، از    هـای   سرمايه

                                                                                  موجوديت اوست، برخوردار است. ثروتی که بايد اوال  شناخته شود و ثانیا  به کـار آورده  
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سفانه آنچنان که بايد و شايد و يا همه جانبه به شناخت آن و به کـار  شود. ثروتی که متا

آوری آن پرداخته نشده است. موضوعی که اثر حاضر به دنبا  آن اسـت تـا گـامی هـر     

 .، برداردچند کوچك در مسیر شناخت آن و چگونگی پرورش و به کارآوری آن

 ،"میـان تهـی  "و  "رنـگ بـی "بايد گفت کـه آدمـی موجـودی     فطرت الهی، از منظر

باشد. يعنـی   نمی ،غربی و شرقی پنداشته اند و روانشناسان آنچنان که برخی از فیلسوفان

د، بلكـه آدمـی دارای رنـگ    نگی را پذيرا باشنیست که هر ررنگ  بی ،ماهیت ااتی آدمی

 و بـه سـازی   است که آن رنگ الهی است و تربیت اسالمی نی  به دنبا  برجسـته ای  ويژه

 است.  ها  از احسن ترين رنگبالترديدکارآوری اين رنگ است که  به آوری وبار

کوتاه سخن آنكـه در بـاب ايـن مقولـه شـگرف در عـالم اسـالمی و در بـین متفكـران          

و هـا   مطرح شده است، اما بايد ااعـان نمـود کـه ايـن تتبـع     ی مسلمان، اگرچه مباحث متنوع

ايه الهی آدمی اسـت، بسـیار   سرم تماماز حیث اهمیت و ارزش موضوع فطرت که ها،  بررسی

اندك و ناچی  است و حتی اثری که به نحو نظام مند و ارزشمند مباحث مطرح شده در بـاب  

 نی  بسیار اندك و متاسفانه وجود ندارد. ،آن را گردآوری و ساماندهی کرده باشد

 "ایامـام اده "امید است که اين اثر بتواند فراتر از توجه به مبحث فطرت به عنـوان  

بـه            تقريبـا   سرراهی که در مسیر محققان و متفكران مسلمان قرار گرفته است و و  قدسم

به آن نگريسته شده است، به بررسی تـاريخی موضـوع از   ای  عنوان امری گذرا و حاشیه

منظر متفكران غربی و مسـلمان و همچنـین بررسـی در متـون اسـالمی و بـا تاکیـد بـر         

که اين اثر که خود گامی مقدماتی در توسـعه و   است بپردازد. امید ،تربیتی آنهای  داللت

تكمیل مباحث است، مورد توجه انديشمندان، محققان، طالب و دانشجويان قرار گرفتـه  

به ويژه با رويكـردی تحلیلـی    ،و بتواند سرآغازی برای تداوم بحث و بررسی و پژوهش

خاتمـه عاج انـه منتظـر     در انشـاء اهلل.  ،تربیتی آن باشـد های  بر داللت با تكهو همچنین 

تـا بـرای    هسـتیم درس زير آبه رهنمودها و ارشادات خوانندگان ع ي  اين اثر ها،  توصیه

 دار خويش سازند:ت               همیشه ما را من 
rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir
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